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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. 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

SAÚDE DA CRIANÇA _________________________________________ 21 

CAPÍTULO 1 ________________________________________________ 22 

PERFIL DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM 

ESCOLAS REGULARES ________________________________________ 22 

CAPÍTULO 2 ________________________________________________ 39 

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA DE ENSINO 

BÁSICO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB _____________________ 39 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DOENÇA CRÔNICA ____ 58 

CAPÍTULO 3 ________________________________________________ 59 

CONFIGURAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇAS 

CRÔNICAS: ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS À SUA MODIFICAÇÃO 59 

SAÚDE DO ADOLESCENTE _____________________________________ 83 

CAPÍTULO 4 ________________________________________________ 84 

AUTOAGRESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS E 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ______________________________ 84 

CAPÍTULO 5 _______________________________________________ 101 

file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575566
file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575571
file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575574


 
 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE CASO 

DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA, EM SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRASIL.

 _________________________________________________________ 101 

CAPÍTULO 6 _______________________________________________ 122 

IDEAÇÃO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA ______ 122 

CAPÍTULO 7 _______________________________________________ 141 

SEGUIMENTO DE MÉDIO A LONGO PRAZO DE ADOLESCENTES 

SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA: REVISÃO INTEGRATIVA _____ 141 

SAÚDE DA MULHER_________________________________________ 161 

CAPÍTULO 8 _______________________________________________ 162 

A MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA NO BRASIL: ANÁLISE NO 

PERÍODO DE 2010 A 2016 ____________________________________ 162 

CAPÍTULO 9 _______________________________________________ 180 

A PREVALÊNCIA DA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL E SUA RELAÇÃO 

COM A QUALIDADE DIETÉTICA ________________________________ 180 

CAPÍTULO 10 ______________________________________________ 198 

ABORDAGENS TERAPÊUTICAS DA ENDOMETRIOSE EM ADOLESCENTES: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA ________________________________ 198 

CAPÍTULO 11 ______________________________________________ 217 

ALCALOIDES: COADJUVANTES NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

CONTRA O CÂNCER DE MAMA ________________________________ 217 

CAPÍTULO 12 ______________________________________________ 235 

file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575583


 
 

ANÁLISE DOS TIPOS DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: 

UMA REVISÃO _____________________________________________ 235 

CAPÍTULO 13 ______________________________________________ 253 

ASPECTOS GERAIS SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA ________________ 253 

CAPÍTULO 14 ______________________________________________ 272 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E FITOQUÍMICA DO EXTRATO 

IRRADIADO DE SORGHUM BICOLOR L. MOENCH COM RADIAÇÃO GAMA

 _________________________________________________________ 272 

CAPÍTULO 15 ______________________________________________ 289 

CARACTERIZAÇÃO POLÍTICA E EPIDEMIOLÓGICA DA ATENÇÃO À SAÚDE DA 

MULHER NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ______________ 289 

CAPÍTULO 16 ______________________________________________ 307 

COMPLICAÇÕES HIPERTENSIVAS EM GESTANTES _________________ 307 

CAPÍTULO 17 ______________________________________________ 323 

COMPREENSÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM NA CONSULTA PUERPERAL ______________________ 323 

CAPÍTULO 18 ______________________________________________ 341 

ESTRESSE EM MÃES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ___ 341 

CAPÍTULO 19 ______________________________________________ 364 

FATORES DE RISCO PARA DEPRESSÃO PÓS-PARTO ________________ 364 

CAPÍTULO 20 ______________________________________________ 381 

MENOPAUSA E SAÚDE DA MULHER: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, 

COMPLICAÇÕES, TRATAMENTO E CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM E 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL _________________________________ 381 

CAPÍTULO 21 ______________________________________________ 398 



 
 

O PARTO NAS GESTAÇÕES DE ALTO RISCO _______________________ 398 

CAPÍTULO 22 ______________________________________________ 414 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO: PREVALÊNCIA, FATORES DE RISCO E 

DIAGNÓSTICO MOLECULAR __________________________________ 414 

CAPÍTULO 23 ______________________________________________ 434 

PLANTAS MEDICINAIS NA GRAVIDEZ: SEGURANÇA, EFICÁCIA E BIOENSAIO 

TOXICOLÓGICO DA INFUSÃO DO ZINGIBER OFFICINALE (GENGIBRE) __ 434 

CAPÍTULO 24 ______________________________________________ 453 

PRÁTICAS DE ENFERMEIRAS SOBRE AUTOEXAME DAS MAMAS, EXAME 

CLÍNICO DAS MAMAS E MAMOGRAFIA _________________________ 453 

CAPÍTULO 25 ______________________________________________ 478 

REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM MULHERES GESTANTES ______ 478 

CAPÍTULO 26 ______________________________________________ 495 

RISCOS E BENEFÍCIOS FRENTE À PREFERÊNCIA DAS GESTANTES PELA 

CESARIANA AO PARTO NORMAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA ____ 495 

CAPÍTULO 27 ______________________________________________ 513 

RISCOS NA GESTAÇÃO ASSOCIADOS À ANSIEDADE E A OBESIDADE ___ 513 

CAPÍTULO 28 ______________________________________________ 533 

SENTIMENTOS E DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS AS PARTURIENTES 

VITIMAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA ___________________________ 533 

CAPÍTULO 29 ______________________________________________ 548 

SER MÃE NO CÁRCERE: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA REVISÃO 

INTEGRATIVA _____________________________________________ 548 

CAPÍTULO 30 ______________________________________________ 564 



 
 

SÍFILIS EM GESTANTES E A INCIDÊNCIA DESSES CASOS ENTRE OS ANOS DE 

2007 E 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA __________________________ 564 

CAPÍTULO 31 ______________________________________________ 582 

SINDROMES HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS E A RELAÇÃO COM OS 

PARÂMETROS LABORATORIAIS _______________________________ 582 

CAPÍTULO 32 ______________________________________________ 600 

TERAPÊUTICAS E PERSPECTIVAS EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA _______________________________ 600 

CAPÍTULO 33 ______________________________________________ 622 

TERAPÊUTICAS FARMACOLÓGICAS E REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA À 

INSULINA E OBESIDADE EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS 

POLICÍSTICOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA ___________________ 622 

CAPÍTULO 34 ______________________________________________ 641 

UM OLHAR SOBRE A DIETA DE MULHERES COM EXCESSO DE PESO NA 

PERSPECTIVA DOS GRUPOS ALIMENTARES ______________________ 641 

CAPÍTULO 35 ______________________________________________ 659 

VIVÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA NO PERÍODO GRAVÍDICO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA ______________________________________________ 659 

SAÚDE DO HOMEM _________________________________________ 675 

CAPÍTULO 36 ______________________________________________ 676 

RASTREAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DO 

NÍVEL SÉRICO DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO: UMA CAMPANHA 

QUE FORTALECEU O PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM _____________ 676 

file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575640


 
 

SAÚDE DO TRABALHADOR ___________________________________ 694 

CAPÍTULO 37 ______________________________________________ 695 

A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO A LER/DORT EM UMA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR ____________________ 695 

CAPÍTULO 38 ______________________________________________ 714 

ANÁLISE DAS ETIOLOGIAS DE ADOECIMENTO E AFASTAMENTO ENTRE OS 

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM _____________________________ 714 

CAPÍTULO 39 ______________________________________________ 731 

ANÁLISE DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE 

VOCAL PARA PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA _________________ 731 

CAPÍTULO 40 ______________________________________________ 751 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA ERGONOMIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR

 _________________________________________________________ 751 

CAPÍTULO 41 ______________________________________________ 770 

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA DE AGRICULTORES DE CULTIVO 

CONVENCIONAL E, IDENTIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS UTILIZADOS _ 770 

CAPÍTULO 42 ______________________________________________ 789 

CARACTERÍSTICAS DE SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS DE UMA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ______________________________ 789 

CAPÍTULO 43 ______________________________________________ 805 

ESTUDO DOSIMÉTRICO EM MÉDICOS ANESTESISTAS DURANTE 

PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS _________________________ 805 

CAPÍTULO 44 ______________________________________________ 827 

file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575643


 
 

IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 

SAÚDE DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: COMBATENDO O 

ESTRESSE OCUPACIONAL ____________________________________ 827 

CAPÍTULO 45 ______________________________________________ 846 

O TRABALHO NO CÁRCERE DO AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO: 

IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL ________________________________ 846 

CAPÍTULO 46 ______________________________________________ 864 

O USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM AGRAVOS 

DE SAÚDE ADVINDOS DA ATIVIDADE LABORAL EM SAÚDE: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA ________________________________ 864 

CAPÍTULO 47 ______________________________________________ 889 

PERFIL DOS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE UM MUNICÍPIO 

PARAIBANO _______________________________________________ 889 

CAPÍTULO 48 ______________________________________________ 906 

PERSPECTIVA DE TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA SOBRE SUAS 

CONDIÇÕES LABORAIS ______________________________________ 906 

CAPÍTULO 49 ______________________________________________ 923 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO BÁSICA: 

UMA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ______________________________ 923 

CAPÍTULO 50 ______________________________________________ 938 

QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA 

DA LITERATURA ____________________________________________ 938 

CAPÍTULO 51 ______________________________________________ 960 

RELAÇÃO ENTRE O DISTÚRBIO DE VOZ E O ESTRESSE EM PROFESSORES DE 

ESCOLA PÚBLICA ___________________________________________ 960 



 
 

CAPÍTULO 52 ______________________________________________ 980 

RELAÇÕES DE TRABALHO E TRANSTORNO MENTAL COMUM EM 

PROFISSIONAIS DAS ESFS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO PERNAMBUCANO

 _________________________________________________________ 980 

SAÚDE DO IDOSO __________________________________________ 999 

CAPÍTULO 53 _____________________________________________ 1000 

A ABORDAGEM DE ENFERMAGEM FRENTE AO IDOSO COM SÍNDROME 

METABÓLICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA ____________________ 1000 

CAPÍTULO 54 _____________________________________________ 1018 

A PESSOA IDOSA VÍTIMA DE QUEIMADURA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 ________________________________________________________ 1018 

CAPÍTULO 55 _____________________________________________ 1038 

ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA 

IDOSA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ COM ÊNFASE NA 

QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES ________________________ 1038 

CAPÍTULO 56 _____________________________________________ 1058 

ANÁLISE DA PRÁTICA DE AUTOMEDICAÇÃO NA UNIVERSIDADE ABERTA À 

MATURIDADE (UAMA), CAMPINA GRANDE, PB, NO ANO DE 2018. __ 1058 

CAPÍTULO 57 _____________________________________________ 1081 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS PORTADORES DE ALZHEIMER 

RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA _____ 1081 

CAPÍTULO 58 _____________________________________________ 1098 

file:///D:/2018/livros%202019/4%20%20LIVRO%20SAUDE%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575676


 
 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE IDOSOS PORTADORES DE MUTILAÇÃO 

BUCOMAXILOFACIAL ANTES E APÓS REABILITAÇÃO PROTÉTICA ____ 1098 

CAPÍTULO 59 _____________________________________________ 1115 

CUIDADOS A PESSOAS IDOSAS: CARACTERIZAÇÕES E SENTIDOS ____ 1115 

CAPÍTULO 60 _____________________________________________ 1138 

DESTREINAMENTO FÍSICO DE IDOSOS: EFEITOS NO CONDICIONAMENTO 

CARDIORRESPIRATÓRIO ____________________________________ 1138 

CAPÍTULO 61 _____________________________________________ 1163 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA JOVENS ESCOLARES: O PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO EM FOCO ________________________________ 1163 

CAPÍTULO 62 _____________________________________________ 1181 

ESTUDO IMAGIOLÓGICO E FUNCIONAL NO DIAGNÓSTICO DAS 

DEMÊNCIAS: UM CASO CLÍNICO ______________________________ 1181 

CAPÍTULO 63 _____________________________________________ 1202 

FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME METABÓLICA EM IDOSOS: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA _____________________________________ 1202 

CAPÍTULO 64 _____________________________________________ 1221 

FATORES ASSOCIADOS AOS EVENTOS DE HOSPITALIZAÇÃO DA PESSOA 

IDOSA___________________________________________________ 1221 

CAPITULO 65 _____________________________________________ 1239 

FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS ___________ 1239 

CAPÍTULO 66 _____________________________________________ 1258 

INCIDÊNCIA DO USO DE ANTIDEPRESSIVOS E ANSIOLÍTICOS DE IDOSOS DA 

UNIVERSIDADE ABERTA À MATURIDADE (UAMA) DA UEPB ________ 1258 

CAPÍTULO 67 _____________________________________________ 1280 



 
 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA TERCEIRA IDADE: UMA 

ABORDAGEM PREVENTIVA DA ENFERMAGEM __________________ 1280 

CAPÍTULO 68 _____________________________________________ 1301 

O IMPACTO DE ATIVIDADES LÚDICAS  PARA IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA __________________________________________ 1301 

CAPÍTULO 69 _____________________________________________ 1319 

O PAPEL, AS FRAGILIDADES E A SOBRECARGA DOS CUIDADORES 

INFORMAIS DE IDOSOS _____________________________________ 1319 

CAPÍTULO 70 _____________________________________________ 1337 

O PROCESSO DE MORRER DOS IDOSOS PARTICIPANTES DE UMA COORTE 

DE HIPERTENSOS SOB O OLHAR DOS CUIDADORES _______________ 1337 

CAPÍTULO 71 _____________________________________________ 1356 

OS EFEITOS DA SÍNDROME DO IMOBILISMO NA PESSOA IDOSA E A 

ATUAÇÃO FISIOTERAPEUTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA _______ 1356 

CAPÍTULO 72 _____________________________________________ 1375 

PERCEPÇÃO DE PESSOAS IDOSAS SOBRE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

 ________________________________________________________ 1375 

CAPÍTULO 73 _____________________________________________ 1395 

PERCEPÇÃO DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS QUANTO À 

INTEGRALIDADE DO CUIDADO _______________________________ 1395 

CAPÍTULO 74 _____________________________________________ 1417 

PERCEPÇÕES DE ACADÊMICOS SOBRE A INFLUÊNCIA DA CONVIVÊNCIA 

SOCIAL NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 ________________________________________________________ 1417 



 
 

CAPÍTULO 75 _____________________________________________ 1435 

PERFIL ALIMENTAR E FATORES ASSOCIADOS DE IDOSOS HIPERTENSOS 

E/OU DIABÉTICOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB _______________________ 1435 

CAPÍTULO 76 _____________________________________________ 1457 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS COM DOR CRÔNICA ATENDIDOS EM 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA _____________________ 1457 

CAPÍTULO 77 _____________________________________________ 1483 

PREVALÊNCIA DA DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE PATOS - PB __________________________________ 1483 

CAPÍTULO 78 _____________________________________________ 1501 

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES 

MELLITUS EM TRABALHADORES IDOSOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 

GRANDE - PB _____________________________________________ 1501 

CAPÍTULO 79 _____________________________________________ 1519 

PROMOVENDO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS PELOS IDOSOS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO ____________ 1519 

CAPÍTULO 80 _____________________________________________ 1536 

RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA COM A MORTALIDADE DE IDOSOS POR 

CÂNCER DE PULMÃO NO NORDESTE DO BRASIL _________________ 1536 

CAPÍTULO 81 _____________________________________________ 1553 

SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM IDOSAS DA COMUNIDADE _________ 1553 

CAPÍTULO 82 _____________________________________________ 1572 

TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA _______________________________ 1572 



 
 

CAPÍTULO 83 _____________________________________________ 1590 

TRABALHANDO O LÚDICO NA VELHICE: AÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB _________ 1590 

CAPÍTULO 84 _____________________________________________ 1609 

ÚLCERA POR PRESSÃO EM RESIDENTES DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA ____________ 1609 

CAPÍTULO 85 _____________________________________________ 1632 

UMA PROPOSTA PARA O BEM-ESTAR DO IDOSO: ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL E ARTE _________________________________________ 1632 

CAPÍTULO 86 _____________________________________________ 1649 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES IDOSAS NO ÂMBITO FAMILIAR: REVISÃO 

INTEGRATIVA ____________________________________________ 1649 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DA 
CRIANÇA 



PERFIL DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM 
ESCOLAS REGULARES 

22 
 

CAPÍTULO 1 
 

PERFIL DE CUIDADORES DE CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM 

ESCOLAS REGULARES 
 

Erlania Souza COSTA¹ 
Joseilton do Nascimento GOMES² 

Janinne Rosaline Pereira da SILVA³ 
Suellen Duarte de Oliveira MATOS4 

Ana Carolina Dantas Rocha CERQUEIRA5 

¹Pós-Graduanda em Obstetrícia e Neonatologia, FACENE; ²Graduado em Enfermagem, 
FACENE;³ `Pós- graduanda em Obstetrícia e Neonatologia, FACENE;4Doutoranda pela Pós-

Graduação em Enfermagem, UFPB; 
5Orientadora/doutora em Enfermagem, UFC. 

souza_erlania@hotmail.com 
 

RESUMO: As crianças com necessidades especiais de saúde 
são aquelas que possuem uma condição física, que necessita 
de um cuidado periódico e contínuo para seu desenvolvimento. 
A educação escolar é um direito jurídico de todos, e é dever do 
estado fornecer o acesso para educação básica. Este estudo 
teve como objetivo: traçar um perfil dos cuidadores de crianças 
com necessidades especiais do município de Bayeux. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, transversal com abordagem 
quantitativa, realizada no período de março e abril de 2018 com 
40 cuidadores de escolas regulares do município de Bayeux - 
PB, por meio de um roteiro com questões norteadoras. A coleta 
foi realizada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da FACENE. Os dados foram analisados 
estatisticamente, pelo programa Excel para apresentação em 
tabelas e gráficos. Resultados: Os achados retratam recente 
formação e atuação profissional dos indivíduos pesquisados. 
Os tipos mais comuns de necessidades especiais apresentados 
pelas crianças acompanhados pelos cuidadores foram de 
autistas, Síndrome de Down, crianças com deficiência física e 
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com hiperatividade. Conclusão: Compreende-se que o 
processo de inclusão social nas escolas municipais de Bayeux, 
já é uma realidade, de acordo com a legislação vigente em 
nosso país. Porém é necessário um olhar especial sobre a 
atuação do cuidador de crianças com necessidades especiais 
na escola. 
Palavras-chaves: Cuidador. Saúde da criança. Educação. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As crianças com necessidades especiais de saúde são 

aquelas que possuem uma condição física, que necessita de 

um cuidado periódico e contínuo para seu desenvolvimento, e 

que requer algum tipo de atendimento especializado oferecidos 

pelos serviços de saúde. Segundo Simonasse, Moraes (2015), 

estas por sua vez necessitam de uma maior atenção num 

contexto geral além das requeridas por outras crianças. As 

crianças com necessidades especiais representam um conjunto 

de crianças que demandam cuidados especiais de saúde, de 

natureza temporária ou permanente, com uma pluralidade de 

diagnósticos médicos, dependência contínua dos serviços e de 

diferentes profissionais. A educação no país passa por um 

processo intenso nos últimos anos tendo como enfoque a 

educação para todos (CUNHA; ROSSATO, 2015). 

Cuidar de crianças especiais, muitas vezes representa 

um desafio não só para a família, mais também para a escola, 

que em sua maioria não está preparada para tais cuidados, pois 

os saberes necessários e práticas não pertencem ao seu 

contexto de vida. (PIMENTEL; FERNANDES, 2014). 

Segundo Gregorutti, Omote (2015), no âmbito escolar é 

um direito da criança com necessidades especiais e dever do 

estado oferecer um ensino de qualidade no ensino regular, não 



PERFIL DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM 
ESCOLAS REGULARES 

24 
 

apenas inserindo essas crianças, mas incluindo-as, para que se 

desenvolvam e façam parte ativa da sociedade, manifestando 

suas vontades e opiniões como cidadãos ditos ”normais”. Deve 

ser quebrada toda e qualquer barreira que impeça o aluno com 

necessidades especiais, de ingressar, permanecer e ter 

acessibilidade de forma integral e concreta às práticas 

educacionais. 

Pimentel, Fernandes (2014), afirma para que uma escola 

se torne inclusiva, não basta somente ter acessibilidade física 

como “rampas e banheiros adaptados”, mas que tenham um 

planejamento pedagógico e capacitações para que os 

profissionais possam trabalhar de forma correta no processo de 

inserção de crianças no meio social. 

O presente estudo teve como objetivo traçar um perfil 

dos cuidadores de crianças com necessidades especiais em 

escolas regulares do município de Bayeux – João Pessoa/PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal com 

abordagem quantitativa, que foi realizada em escolas 

municipais do município de Bayeux - PB. O referido município 

dispõe de 24 escolas municipais que atendem crianças na faixa 

etária de 4 a 17 anos de idade. 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 
A população deste estudo foi constituída por cuidadores 

de crianças que prestam serviço nas 24 Escolas Municipais do 

município de Bayeux, totalizando 104 profissionais. A amostra 

calculada, considerando erro amostral de 10% e nível de 

confiança de 95%, foi representada por 40 cuidadores de 
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crianças. Para ser incluído no estudo o profissional cuidador, 

precisava estar assistindo uma ou mais criança estudantes com 

deficiência em uma das escolas municipais de Bayeux. Foram 

excluídos aqueles profissionais cuidadores que estivessem 

afastados do trabalho por licença saúde ou de férias no período 

de coleta dos dados. 

COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DE COLETA 

As informações foram coletadas no período de março e 

abril de 2018, em dias uteis, em um local que promoveu a 

privacidade dos participantes da pesquisa no próprio ambiente 

de trabalho (as escolas), após aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Enfermagem Nova Esperança (FACENE), pelo autor da 

pesquisa. a partir da concordância dos mesmos em colaborar 

com a pesquisa, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

O questionário é composto por questões fechadas, 

dicotômicas e categóricas por informações gerais dos 

participantes (perfil socioeconômico e educacional dos 

cuidadores) e características referentes a formação e atuação 

profissional dos cuidadores junto à crianças especiais. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados estatisticamente, com o 

auxílio do programa Microsoft Office Excel para posterior 

apresentação em tabelas e gráficos, para discussão à luz da 

literatura pertinente. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa ocorreu respeitando os aspectos éticos 

preconizados pela Resolução CNS 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde - CNS/MS (BRASIL, 

2012), o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa, através da Plataforma Brasil. A participação dos 

profissionais foi respaldada pelo Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, sendo garantido o anonimato dos participantes 

do estudo, assim como a sua liberdade e autonomia, como 

dispõe a resolução referida (BRASIL, 2012). 

Embora todas as pesquisas envolvendo seres humanos 

possam gerar riscos, essa pesquisa apresentará risco mínimo 

no tocante à saúde psicológica e emocional dos participantes 

quando da necessidade de responder questões relacionadas ao 

perfil investigado. Com benefícios será possível traçar um perfil 

dos cuidadores de crianças com necessidades especiais do 

município de Bayeux, apontando características 

socioeconômicas e educacionais e características referentes a 

formação e atuação profissional dos mesmos, dando pois 

visibilidade a importância da capacitação dos cuidadores ao 

identificar as principais dificuldades enfrentadas por eles. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta etapa do trabalho ressalta-se que foi possível 

investigar 40 cuidadores. Conforme os resultados 

demonstrados na tabela 01, a faixa etária dos entrevistados 

variou entre 19 e 45 anos, sendo o maior percentual, 47,5% 

(n=21) de cuidadores de 26 a 30 anos e o menor percentual 
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17,5% (n=7) de cuidadores de 31 e 45 anos. Os entrevistados 

encontra- se em concordância com a pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE (2013), que afirma ser 

de 18 á 24 anos a idade média de inserção dos jovens no 

mercado de trabalho Brasileiro. 

 
Tabela 01. Distribuição da amostra de acordo com o perfil 
demográfico e socioeconômico (N = 40). 

Idade 

Variáveis N % 

19 - 25 anos 12 30,0 

26 - 30 anos 21 47,5 

31 - 45 anos 7 17,5 

Sexo 

Feminino 29 72,5 

Masculino 11 27,5 

Naturalidade 

João Pessoa 19 47,5 

Bayeux 17 42,5 

Sapé 3 7,5 

Pernambuco 1 2,5 

Raça 

Branca 2 5,0 

Parda 38 95,0 

Estado Civil 

Casado 8 20,0 

União livre 1 2,5 

Solteiro 30 75,0 
Separado 1 2,5 

Escolaridade 

Ensino médio completo 38 95,0 

Superior completo 1 2,5 

Superior incompleto 1 2,5 
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Renda Familiar 

De 01 a 02 salários 
mínimos 

39 97,5 

De 03 a 04 salários 
mínimos 

1 2,5 

Total 40 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, Bayeux – PB, 2018. 

 

Quanto ao sexo, 72,5% (n= 29) dos entrevistados eram 

mulheres e 27,5% (n=11) homens. No entanto, de acordo com 

Lima et al  (2016) o fator sexo, não interfere no desempenho do 

profissional, e entre os fatores com maior influência no 

competitivo, encontra-se a dedicação ao trabalho e o apoio da 

família. 

Observa-se que a maioria dos profissionais 

entrevistados estão solteiros, a qual representação esta 

composta por 75,0% (n=30) da amostra. Tais dados estão em 

sintonia com a pesquisa realizada por Maia e Presoto (2014). 

Os dados e Informações da População Brasileira 

segundo o IBGE (2018) informam que no Estado da Paraíba, 

temos um total de 3.766.528 de habitantes, onde segundo o 

sexo, 48,4% são masculinos e 51,6% são do sexo feminino. 

Segundo o estado civil, tais dados afirmam que, 47,7% dos 

habitantes são solteiros, 28,8% são casados, 2,0% são 

divorciados, enquanto o restante dos habitantes encontra-se 

em algum outro tipo de estado civil (separados, viúvos, ou sem 

declaração), fato este, que corrobora com os resultados obtidos 

na presente pesquisa. 

Em relação a escolaridade, no presente estudo, os 

resultados da Tabela 01 apontam uma quantidade expressiva, 

de que 95,0% (n = 38) dos participantes possuem ensino médio 

completo e 2,5% (n=1) superior completo. De acordo com 
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Rabuske (2016), o nível de escolaridade vem a interferir de 

forma negativa no processo de cuidar.  

Considerando esse resultado também traz uma 

consequência da escolaridade obtida. Como imputa na 

necessidade de intensificar, ou seja, investir na formação dos 

cuidadores. Portanto, a dedicação na formação dos cuidadores 

se torna necessário, pois as crianças com necessidades 

especiais necessitam de cuidados.  

Com relação à renda, 97,5% (n=39) dos participantes do 

estudo recebem de 1 a 2 salários mínimos em sua renda familiar 

mensal bruta e 2,5% (n=1) recebem de 3 a 4 salários mínimos. 

No entanto, o fator renda, interfere no desempenho do 

profissional. Segundo Souza (2014) há o questionamento vindo 

destes profissionais, pois referem necessidades de melhoria 

salarial para atenderem a este público diferenciado. 

A tabela 2 retrata a caracterização relativa à formação e 

atuação profissional dos cuidadores de crianças com 

necessidades especiais, e evidencia que a maioria 33 (82,5%) 

atua como cuidador de crianças com necessidades especiais 

há 2 anos ou menos. Dos 29 (72,5%) que fizeram o curso de 

formação de cuidador. Quanto ao número de crianças que cada 

cuidador já acompanhou, observa-se que 31 (77,5%) 

acompanharam apenas 2 crianças ao longo de sua atuação 

profissional. Estes dados retratam recente formação e atuação 

profissional dos indivíduos pesquisados. 
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Tabela 02. Distribuição da amostra de acordo com a 
caracterização relativa a formação e atuação profissional dos 
cuidadores (N = 40). 
 
 

Tempo que atua como cuidador de criança especiais 

Variáveis N % 

1ano 8 20,0 

2 anos 25 62,5 

3 anos 5 12,5 
4 anos 2 5,0 

Curso de formação profissional 

Sim 29 72,5 
Não 11 27,5 

Total de crianças com necessidades especiais que os 
cuidadores entrevistados já acompanharam na escola 

1 Criança 1 2,5 
2 Crianças 31 77,5 

3 Crianças 5 12,5 
4 Crianças 2 5,0 
5 Crianças 1 2,5 

Total 40 100 
Fonte: Pesquisa direta, Bayeux – PB, 2018. 

 

Segundo Silva (2017), cuidadores são profissionais de 

instituições públicas, privadas ou responsáveis diretos, que tem 

como objetivo principal zelar pelo bem-estar, saúde, 

alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e 

lazer da pessoa assistida. Dos cuidadores de crianças com 

necessidades especiais, é exigida apenas a conclusão do 

ensino médio para o ingresso no serviço, sendo geralmente 

oferecidos cursos e treinamentos adequados ou suficientes 

para as tarefas que lhes são exigidas no decorrer do tempo de 
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atuação (RAYSSA, 2017). No entanto, ao se aproximar de suas 

atividades, percebe-se o quanto à profissão exige do cuidador, 

ela exige, não apenas fisicamente, mais também cognitiva e 

afetivamente. 

O gráfico1 apresenta os tipos mais comuns de 

necessidades especiais apresentados pelas crianças 

acompanhados pelos cuidadores, sendo 44% delas autistas, 

21% com Síndrome de Down, 19% com deficiência física e 16% 

com hiperatividade. 
 

Gráfico 1. Distribuição dos tipos mais comuns de necessidades 
especiais apresentados pelas crianças acompanhados pelos 
cuidadores. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, Bayeux – PB, 2018. 

 

Segundo a Associação Brasileira de Autismo, estima-se 

que no Brasil existam aproximadamente dois milhões de 

pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e 70 

milhões em todo o mundo. Em sua cartilha, a Associação 

Brasileira de Autismo, informa que, o autismo, caracteriza-se 

por alterações presentes desde idades muito precoces, 

44%

21%

19%

16%

Autismo

Down

Deficiência Física

Hiperatividade



PERFIL DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM 
ESCOLAS REGULARES 

32 
 

tipicamente antes dos três anos de idade, e que se define 

sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação 

social e no uso da imaginação. 

Crianças autistas não possuem a capacidade inata para 

estabelecer o contato afetivo e biologicamente previsto no 

desenvolvimento, e sem estimulação, devido a esta condição, 

ressalta-se a possibilidade delas não serem receptivas às 

personalidades dos pais, e ou outro cuidador, gerando a 

hipótese da etiologia deste transtorno ser de natureza 

psicodinâmica (BRASIL, 2013). 

Bernardino, et al (2015), acentua a forma concreta com 

que estas crianças percebem o mundo, o que as impede de 

identificar sutilezas e questões subentendidas de um discurso 

verbal ou não verbal. É bem provável que a criança tenha 

dificuldade para utilizar e compreender gestos, linguagem 

corporal e tom de voz. Sua fala pode parecer robotizada e às 

vezes extremamente aguda. Muitas vezes eles abordam 

apenas um assunto, geralmente seu foco de interesse. Alguns, 

com desenvolturas, falam como pequenos adultos em vez de 

expressarem-se como crianças.  

Neste contexto, destaca-se a necessidade de 

profissionais treinados e perceptivos a estas particularidades na 

prestação de uma assistência integral e de qualidade. 

É importante destacar que todas as condições especiais 

apresentadas pelas crianças com exceção dos 19% de 

deficiência física, constituem deficiência do desenvolvimento 

neuropsíquico de complexo entendimento. É um desafio cuidar 

de condições tão complexas se não se tem um bom 

entendimento sobre a condição apresentada por estes sujeitos. 

De acordo com o gráfico 2, 28% (n=11) dos entrevistados 

afirmaram não possuir conhecimento sobre a condição de 
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saúde da criança com necessidades especiais; 18% (n=7) 

referem o despreparo do professor como dificuldade; 13% (n=5) 

apontam dificuldades com outros cuidadores no mesmo 

ambiente escolar; 17% (n=7) fazem alusão às barreiras 

estruturais; 12% (n=5) a falta de recursos pedagógicos que 

atenda às necessidades da criança e 12% (n=5) ao convívio 

com diferentes necessidades especiais em uma mesma sala de 

aula. 

 

Gráfico 2. Distribuição da amostra de acordo com as principais 
dificuldades enfrentadas pelos cuidadores no local de trabalho. 

 

Fonte: Pesquisa direta, em escolas municipais no município de 

Bayeux – PB, 2018. 

 

Para Maturana e Mendes (2015), a capacitação de 

profissionais é um dos caminhos para uma assistência de 

qualidade. Engloba programas de ensino que proporcionam aos 

trabalhadores oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidades em suas ações profissionais, 
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de forma a integrar o processo produtivo ao educativo, 

contemplando as necessidades da instituição e um atendimento 

de qualidade, experiências que vão além das exigências 

profissionais imediatas, respeitando as particularidades e 

necessidades individuais. Portanto, é de suma importância, que 

os profissionais busquem cursos de capacitação para melhorar 

conectividade em relação a criança, compreendendo, 

interagindo e mostrando o ambiente sociocultural em que elas 

vive. 

O gráfico 3, caracteriza as atividades que os cuidadores 

desempenham junto as crianças com necessidades especiais 

na escola. Dos entrevistados 41% (n=16) afirmaram que 

auxiliam as crianças com necessidades especiais no 

aprendizado e atividades pedagógicas, 22% (n=9) na 

alimentação, 20% (n=8) durante o uso do banheiro e 

higienização e 17% (n=7) na locomoção. 

 

Gráfico 3. Distribuição da amostra de acordo com as atividades 
que os cuidadores desempenham junto às crianças com 
necessidades especiais na escola. 
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Fonte: Pesquisa direta, Bayeux – PB, 2018. 
 

Segundo Rayssa (2017) o papel do cuidador é de apoio 

e suporte, especialmente a crianças e adolescentes com 

necessidades especiais mais graves ou múltiplas, gerando 

aspectos como alimentação, auxilio na locomoção, uso do 

banheiro e higienização. 

O gráfico 4, retrata a distribuição da amostra de acordo 

com o que motivou os cuidadores a escolherem a profissão de 

cuidador de crianças com necessidades especiais. 52% (n=21) 

afirmaram possuir habilidades em tratar crianças portadoras de 

necessidades especiais e 48% (n=19) afirmaram que foi por 

questões financeira e desemprego.  

 

Gráfico 4. Distribuição da amostra de acordo com o que 
motivou os cuidadores a escolher a profissão de cuidador de 
crianças com necessidades especiais. 

 

Fonte: Pesquisa direta, Bayeux – PB, 2018. 
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Os cuidadores têm por direito e precisão de se formar 

como profissionais de ensino que conheçam as necessidades 

de suas crianças com deficiência e saibam escolher os recursos 

necessários para seu desenvolvimento social e cognitivo 

(BERNARDINO; ET AL., 2015). 

É indispensável à capacitação de cuidadores que 

necessitam ampliar seus conhecimentos. Que pretendem 

investir na sua formação, para aprender e desenvolver as 

potencialidades dessas crianças, sendo educador e mostrar a 

criança que está disposto a entender suas necessidades. 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os fatos que foram analisados, 

compreende-se que o processo de inclusão social nas escolas 

municipais da cidade de Bayeux, já é uma realidade, de acordo 

com a legislação vigente em nosso país. Porém, ainda é 

necessário um olhar especial sobre a atuação do cuidador de 

crianças com necessidades especiais na escola. 

Foram observados vários aspectos relacionados ao 

exercício desta profissão como a falta de formação acadêmica 

adequada e dificuldades enfrentadas no dia a dia escolar. 

Reconhecendo-se a importância da contribuição do profissional 

cuidador de crianças com necessidades especiais, dentro do 

sistema educacional, detectar dificuldades relacionadas ao 

processo de trabalho dos cuidadores é essencial no sentido de 

pontuar de forma objetivas fragilidades que requerem 

intervenção. 

Para que as crianças recebam educação escolar em 

rede de ensino comum os cuidadores representam atores 

principais que viabilizam ou não o acesso às informações sobre 
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a criança e a participação deste na escola. Assim, é 

fundamental que se estabeleçam parcerias entre gestores, 

educadores e familiares no sentido de fortalecer a atuação 

profissional dos cuidadores e facilitar o processo de inclusão. 
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RESUMO: A infância é um estágio da vida muito delicado, 
podendo impactar de forma definitiva na vida adulta. 
Acompanhar o desenvolvimento da criança é essencial para 
prevenir inadequações de crescimento. O presente estudo teve 
como objetivo analisar a prevalência de sobrepeso nas crianças 
de uma escola de ensino básico no município de João Pessoa, 
Paraíba. Trata-se de um estudo transversal em que foram 
avaliadas crianças de 2 a 5 anos, totalizando 17 indivíduos, 7 
meninas e 10 meninos. Foram coletadas informações como 
idade (meses), peso (kg) e altura (cm). A partir dos dados 
antropométricos adquiridos, foi realizada a classificação do 
estado nutricional das crianças, classificando-as segundo os 
indicadores: IMC-idade, peso-idade e altura-idade, descritos 
nas curvas de crescimento, representadas na Caderneta de 
Saúde da Criança utilizada pelo Ministério da Saúde. Para o 
tratamento de dados, foram aplicados o Software AnthroPlus 
versão 1.0.4 e Excel. As crianças do sexo masculino 
caracterizaram quase 2/3 da amostra. Os resultados 
evidenciaram uma prevalência de 23,5% de sobrepeso da 
amostra total, com distribuição entre os sexos: meninas (28,5%) 
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e meninos (20%), principalmente no grupo das crianças entre 2 
e 3 anos de idade. O estado nutricional das crianças encontra-
se insatisfatório, o que se pode atribuir, supostamente, à 
alimentação inadequada, pelo consumo de ultraprocessados, 
devido ao alto teor de açúcares adicionados.  
Palavras-chave: Desenvolvimento. Estado nutricional. 

Crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros anos de vida de uma criança são 

determinados pelo crescimento acelerado e por diversas 

conquistas no processo de desenvolvimento físico e social 

(NAJA et al., 2016). Nessa fase da vida, a nutrição tem um papel 

de grande importância, já que carências nutricionais ou atitudes 

inadequadas quanto à alimentação podem conduzir de forma 

imediata a agravos na saúde da criança, aumentando a 

morbimortalidade infantil e, em longo prazo, retardo de 

crescimento, atraso escolar e desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (BRASIL, 2013). 

Uma alimentação saudável fornece requisitos básicos 

para a manutenção e recuperação do estado nutricional de 

qualquer indivíduo, podendo promover a proteção da saúde, 

possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania 

(BRASIL, 2014).  

As mudanças ocasionadas no estilo de vida da família, 

devido aos dias atuais, levaram muitas crianças a passarem 

parte, ou até mesmo a maioria de seus dias, em creches ou pré-

escolas. Para muitas dessas crianças, mais do que a metade 

dos nutrientes consumidos diariamente pode ser oferecida 

nestes estabelecimentos (VALLE; EUCLYDES, 2017). 
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A avaliação do estado nutricional possui extrema 

importância na infância, pois os extremos: desnutrição, e 

excesso de peso (sobrepeso e a obesidade), são estágios 

indicativos de desequilíbrios que podem influenciar o adequado 

desenvolvimento. A ocorrência da obesidade na infância e na 

adolescência favorece sua persistência na vida adulta 

(RIBEIRO et al., 2013). 

O acompanhamento do crescimento da criança é 

atualmente a principal linha de cuidado para a atenção integral 

à saúde nesse estágio da vida, proposta pelas políticas públicas 

de saúde brasileira, que objetivam o monitoramento dos 

indicadores do estado nutricional, a partir da Vigilância do 

Crescimento Infantil, ferramenta contida na Caderneta de 

Saúde da Criança (CSC), que por meio de gráficos, expressam 

o desenvolvimento infantil, a partir de curvas de crescimento, a 

fim de assegurar o desenvolvimento adequado da criança, que 

é um importante indicador da qualidade de vida e da saúde 

infantil, (BRASIL, 2018). 

    Como um indicador de má qualidade de vida, para as 

crianças, está a obesidade infantil, possui como consequências 

uma maior probabilidade de obesidade e incapacidade na vida 

adulta e complicações decorrentes desse agravo. Além dos 

riscos futuros, as crianças obesas podem sofrer de problemas 

emocionais afetando a autoestima, angústia respiratória, 

aumento do risco de fraturas e hipertensão dos mesmos, e em 

geral, possuem marcadores precoces de doenças 

cardiovasculares e resistência à insulina, além dos efeitos 

psicológicos (GURNANI; BIRKEN; HAMILTON, 2015). 

Tendo em vista o impacto que o estado nutricional na 

infância possui no resto da vida do indivíduo, se torna 

imprescindível a avaliação do estado nutricional dessa 
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população, com o intuito de diagnosticar as inadequações a fim 

de buscar meios para corrigir uma possível disfunção 

nutricional, de forma precoce. 

 Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar o estado nutricional das crianças, analisando a 

prevalência de sobrepeso, nos alunos de uma escola de ensino 

básico no município de João Pessoa, no estado da Paraíba.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, 

no qual foi analisada a prevalência de sobrepeso em crianças, 

utilizando parâmetros quantitativos. Foram avaliadas 17 

crianças, sendo a amostra composta por 7 meninas e 10 

meninos. 

  O estudo foi realizado em uma escola de ensino básico, 

localizada no município de João pessoa - PB, no período de 

setembro a outubro de 2018, a partir de visitas à instituição, 

mediante agendamento prévio, a fim de cumprir com a proposta 

de realização de aulas práticas.  

 As aulas práticas (duas visitas) contavam com a 

presença da professora responsável pela disciplina em 

questão, e também a assistência de duas monitoras, na 

mediação entre alunos e escolares, instruindo os alunos no que 

diz respeito ao esclarecimento de dúvidas referentes à técnica 

de aferição. 

 Nesse estudo foram selecionadas crianças, de acordo 

com os critérios de inclusão: estar matriculado na escola em 

questão; estar dentro da faixa etária compreendida no intervalo 

de 2 - 5 anos completos (24 - 60 meses). Não houve preferência 

por sexo e as crianças participaram de forma espontânea.  
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Para a aferição do peso, foi utilizada uma Balança 

Mecânica de Pedestal Antropométrica 110CH (Welmy), 

devidamente calibrada, em que as crianças foram posicionadas 

de forma ereta e sem movimentar-se. Para aferir a altura das 

crianças que possuíam menos de 100 centímetros, foi utilizado 

um Infantômetro Portátil (Welmy), disposto horizontalmente 

sobre uma maca, em que as crianças deitavam. Para as 

crianças maiores de 100 centímetros, foi fixada uma Fita 

Antropométrica Inelástica (Avanutri) em parede que não 

possuía rodapé. Em todos os procedimentos, as crianças 

estavam sem sapatos ou adornos. 

As informações, tais como idade (em meses), peso (kg) 

e altura (cm), foram registradas em formulários e dispersas em 

uma planilha do programa Microsoft Excel, por meio do qual foi 

realizado o cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC). 

A partir dos dados antropométricos adquiridos construiu-

se o panorama de desenvolvimento de cada criança 

individualmente, de acordo com os indicadores: IMC-idade, 

peso-idade e altura-idade, descritos na seção “Vigilância do 

Crescimento Infantil” na CSC (12ª ed.) representados pelos 

gráficos de desenvolvimento infantil, com suas respectivas 

curvas de crescimento, determinadas a partir de pontos de corte 

definidos por Escores Z. Os gráficos adotados são os 

recomendados pela OMS para meninos/ meninas de 2 - 5 anos 

(BRASIL, 2018).  

Para o tratamento de dados, foram utilizados Software 

AnthroPlus versão 1.0.4 e cálculo de porcentagem. 

Primeiramente foi realizada a estratificação por sexo (feminino 

e masculino) e idade em meses, determinados: intervalo A (24-

35); intervalo B (36-47); e intervalo C (48-60). Após isso, foi feito 

o cruzamento dos dados, com o objetivo de obter a associação 
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entre os subgrupos de idade e os indicadores: peso-por-idade, 

altura-por-idade e IMC-por-idade.  

Foi realizada, individualmente, uma análise de 

prevalência para investigação dos desfechos: peso/altura 

elevado para idade; peso/altura adequados para idade; 

peso/altura baixos para idade; peso/altura muito baixo para 

idade; obesidade; sobrepeso; risco de sobrepeso; IMC 

adequado; magreza; magreza acentuada, nos indicadores, de 

acordo com o sexo das crianças. 

Feitas as associações, os resultados foram observados 

mediante a geração de gráficos, por meio do Software e 

construção de tabelas no Excel, relacionando os dados a partir 

das combinações entre as variáveis: sexo, idade, e os 

indicadores supracitados.  

A interpretação dos resultados se deu tendo por base a 

preconização da OMS (2006) para os pontos de corte utilizados 

nas distintas curvas, que são representados em escores z, 

indicando unidades do desvio-padrão do valor da mediana. 

Valores >+2 escores z: peso/idade/IMC elevado para idade; ≥-

2 e ≤+2 escores z: peso/idade/IMC adequado para idade; ≥-3 e 

<-2 escores z: peso/idade/IMC baixo para idade; <-3 escores z: 

peso/idade/IMC muito baixo para idade. 

Os dados coletados foram utilizados com a finalidade 

exclusiva de aplicação no trabalho em questão, tendo sido 

autorizados pela gestão da escola. As visitas à instituição foram 

realizadas mediante agendamento prévio, a fim de cumprir com 

a proposta de realização de aulas práticas, previstas na 

disciplina Avaliação Nutricional, do curso de graduação em 

Nutrição, ofertado pelo Centro de Ciências da Saúde (CCS), na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do contingente de crianças avaliadas, os grupos 

divididos por sexo, meninos e meninas, corresponderam 

respectivamente a 58,8% e 41,2% da amostra. 

 

Tabela 1: Distribuição do total de crianças de acordo com sexo, 

idade, peso e altura. 

Variáveis Amostra total (n=17) 

Sexo 
Masculino Feminino 

10 (58,8%) 7 (41,2%) 

Idade 

(meses) 
  

A 1 (25%) 3 (75%) 

B 4 (80%) 1 (20%) 

C 5 (62,5%) 3 (37,5%) 

Idade 

(média) 
47,3±8,2 42,9±10 

Altura 

(média) 
103,1±6 99,7±6 

Peso (médio) 18±1,6 17,6±1,4 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

 

Ao dividirmos as crianças em grupos de idade em meses 

(24-35; 36-47; 48-60) estes corresponderam, respectivamente, 
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aos seguintes percentuais: 23,6%, 29,4% e 47%; sendo as 

meninas maioria no intervalo A (75%), enquanto que no 

intervalo B e C, os meninos predominaram, representando 

respectivamente, 80% e 62,5% do total de crianças (Tabela 1). 

 

Gráfico 1: Relação Peso-idade 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

No gráfico 1, é possível observar que a associação peso 

para idade apresenta-se de forma decrescente à medida que a 

idade (em meses) aumenta, no eixo longitudinal. A média de 

escore z das crianças no intervalo A é de +1,7±0,5, que cai em 

aproximadamente 32,6% no intervalo AB, apresentando no 

intervalo B, um escore Z de +1,1±0,8, e por fim, no intervalo BC, 

declina em 67,5%, +0,3±0,6.  
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Os resultados expressam uma tendência à inadequação 

do estado nutricional, principalmente entre as crianças entre 2 

e 3 anos, sendo a prevalência de inadequação de peso, 

apresentada apenas no sexo feminino, correspondendo à 5,8% 

da amostra total. 

Os dados do Vigitel 2016 apontam para o aumento nas 

prevalências de excesso de peso em todas as idades, em 

função do aumento do consumo de alimentos industrializados 

(BRASIL, 2017). Através de um estudo caso-controle realizado 

em Maceió, foi possível aferir que crianças cujas mães realizam 

acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde do SUS 

manifestaram um consumo industrializado substancialmente 

maior do que aquelas que realizam acompanhamento em 

clínicas privadas (SOTERO; CABRAL; SILVA, 2015).  

Desta forma, para fortalecer vigilância do crescimento 

infantil, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda a utilização 

das CSCs, pois elas oferecem subsídios para os profissionais 

detectarem qualquer alteração no desenvolvimento da criança 

uma vez que este instrumento contempla os principais marcos 

do desenvolvimento, possibilitando ao profissional de saúde 

intervir de forma precoce e adequada, e evitando 

comprometimento irreversível no crescimento da criança 

(ALMEIDA; LUZ; UED, 2015; BRASIL, 2018). 

O preenchimento da CSC é de extrema importância, uma 

vez que não sendo feita, ou feita de forma insatisfatória, além 

de influenciar na avaliação do crescimento, dificulta a 

identificação de riscos e a efetivação da assistência à saúde da 

criança e continuidade (MOREIRA; GAÍVA, 2013).  
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Gráfico 2: Relação altura-idade  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

O gráfico 2, faz a relação entre altura/estatura e idade 

das crianças, e apresenta no intervalo A, um escore z médio < 

+0,1 e >0 ±0,9, que sofre aumento em 31,6% no intervalo  AB, 

no intervalo B, o maior escore Z de +0,4±0,7, e no intervalo C, 

onde há uma maior concentração de crianças, o escore z 

encontrado é de -0,1±0,6, quando sofre uma redução de 75,6%. 

Ambos os sexos apresentaram-se, unanimemente, na faixa de 

adequação. 

Embora se constate atualmente uma diminuição da 

prevalência de desnutrição na população infantil (crianças < 5 

anos), em contraste com os achados deste estudo, ainda 

observa-se que mais de 120 milhões de crianças nos países em 

desenvolvimento apresentam altura insuficiente para a idade 

(desnutrição crônica) (GLOVER-AMENGOR, 2016). 
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Gráfico 3: Relação IMC-idade 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

O gráfico 3 expressa uma associação inversamente 

proporcional, entre as variáveis idade e IMC-para-idade. 

Conforme a idade aumenta, o IMC diminui, revelando um 

declínio na média do escore z, que se apresenta nos intervalos 

de idade da seguinte forma: +2,5±0,5, no intervalo A; +1,4±1,1 

no intervalo B, com redução de 46,1% entre o intervalo AB; 

+0,6±1,2, no intervalo C, diminuindo em 57,1% no intervalo BC. 

Traduzindo, principalmente nas meninas entre 2 e 3 anos de 

idade, uma alta prevalência de inadequação de IMC-para-

idade, representando 17,6% do n total. 

Em contraponto aos resultados encontrados neste 

trabalho, um estudo de coorte realizado com crianças 

americanas nascidas no ano de 2001 e acompanhadas 
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longitudinalmente (aos 9 meses e aos 2,4 e 5 anos de idade), 

observou que o maior risco de IMC elevado encontrava-se nas 

crianças entre 4 e 5 anos que ingeriam rotineiramente bebidas 

adoçadas (DEBOER; SCHARF; DEMMER, 2014). 

 

Tabela 2: Classificação de resultados segundo Escores Z. 

Indicadores 

e Classificações 
Escore Z 

Sexo 

Masculino 

n=10 

Feminino 

n=7 

Peso-Idade 

/ Altura-Idade 

 

Elevado  

Adequado  

Baixo  

Muito baixo  

 

 

 

 

>+2 

≥-2 e ≤+2 

≥-3 e <-2 

<-3 

 

 

 

 

 

0 / 0 

10 / 10 

0 / 0 

0 / 0 

 

 

 

 

1 / 0 

6 / 7 

0 / 0 

0 / 0 

IMC-Idade 

 

Obesidade 

Sobrepeso 

Risco de sobrepeso 

Adequado 

Magreza 

 

 

 

>+3 

≤+3 e  ≥+2 

≤+2 e >+1 

≤+1 e ≥-2 

 

 

0 
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Magreza acentuada <-2 e ≥-3 

<-3 

 

0 0 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

 Ao analisar a tabela 2, constata-se uma prevalência 

elevada de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) assim 

como risco para desenvolvimento de sobrepeso, especialmente 

no grupo composto pelas crianças do sexo feminino. Não se 

observa inadequações para o indicador Altura-idade, porém, o 

indicador Peso-idade aponta, no grupo de crianças do sexo 

feminino, 1 caso de inadequação em 7, de classificação “peso 

elevado para idade”. A prevalência de sobrepeso é descrita em 

28,5% do total das meninas e 20% do total dos meninos, 

representando uma prevalência de 23,5% da amostra total. 

Em 2008-2009, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF), mostrou alta prevalência de excesso de peso em 

crianças de 5 a 9 anos de idade, população de área urbana, 

37,5% e 33,9%, no caso de meninos e meninas, 

respectivamente. Já o presente estudo traz dados de excesso 

de peso em crianças em intervalo de 3 a 4 anos de idade, 

praticamente 10 anos após a realização da POF 2008-2009, 

mostrando prevalências semelhantemente elevadas de 

excesso de peso, principalmente entre as meninas, mesmo que 

mais novas, mas ainda reforçando a preocupação com a 

transição nutricional observada neste século (IBGE, 2010). 

 Este achado se assemelha ao encontrado por Silveira et 

al. (2014), que aponta que aproximadamente 8% dos pré-
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escolares no Brasil classificam-se na categoria de excesso de 

peso, sendo o Nordeste a região que apresenta o maior 

percentual de aumento (20,6% entre os anos de 1989 e 2006) 

se comparada às demais macrorregiões.  

A saúde pública enfrenta atualmente um grande desafio: 

a epidemia da obesidade infantil. Outras doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como diabetes, podem ser evitados se 

a obesidade for combatida ainda na infância. Presume-se que 

as causas externas, ou seja, àquelas não decorrentes de 

distúrbios pessoais (de ordem emocional), equivalham a 95% 

dos casos mundiais de obesidade, sendo as principais 

caracterizadas pelo aumento da disponibilidade e ingestão de 

alimentos com grande teor de gordura; a mudança de estilo de 

vida ativa para sedentária e o aumento das porções nas 

refeições (SAHOO et al., 2015).  

Para Linhares et al (2016), a influência dos pais nos 

hábitos alimentares dos filhos apresenta-se como fator 

preponderante para o surgimento da obesidade infantil. Hábitos 

alimentares inadequados praticados pelos pais podem não só 

interferir na qualidade de vida dos filhos na infância, como 

também na fase adulta. 

 O comportamento familiar está entre os fatores de 

estudos, acompanhado da falta de percepção familiar do 

sobrepeso da criança. Tal percepção é essencial para a procura 

de ajuda profissional, bem como para uma promoção de adesão 

ao tratamento. No entanto, uma visão distorcida acerca do 

excesso de peso - muitas vezes sendo considerado normal ou 

desejável - impossibilita a ajuda (CAMARGO et al., 2013).  

Consta-se que as famílias de nível socioeconômico 

reduzido possuem maior inclinação para a adesão de alimentos 

calóricos e processados. Dessa forma, sendo menor a 
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disponibilidade de alimentos saudáveis (carnes magras, frutas 

frescas e peixes) para essas famílias, maior é a relação 

observada entre a obesidade e o nível socioeconômico em 

países em desenvolvimento (VLIET et al., 2015). 

        De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa em 

Políticas Alimentares (2014), alimentos contendo alta 

densidade energética, elevados teores de açúcares livres, 

gorduras saturadas e trans, baixo suprimento de vitaminas e 

minerais contribuem para o aumento de excesso de peso e 

doenças crônicas associadas. Por esse motivo, uma dieta 

adequada ainda na primeira infância é fator substancial para a 

diminuição dos riscos de distúrbios nutricionais na vida adulta.  

Dentre os alimentos a serem evitados no momento de 

introdução alimentar, de acordo com o Guia Alimentar para a 

População Brasileira, os ultraprocessados encontram-se em 

lugar de destaque, pois estes possuem altos valores de 

aditivos, açúcares e sódio, em contrapartida, baixo teor de 

micronutrientes e fibras alimentares (BRASIL, 2014). 

As bebidas adoçadas são exemplo de produto 

ultraprocessado, posto que apresentam açúcares como fonte 

exclusiva de caloria, bem como baixo poder de saciedade, além 

de contribuir para o ganho excessivo de peso ao longo da vida 

(OMS, 2017). 

O consumo elevado deste grupo de alimentos 

compromete, sob o ponto de vista clínico e bioquímico, a saúde 

da criança em curto prazo, ocasionando obesidade e alterações 

no perfil lipoprotéico, fomentando consequentemente risco 

precoce de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (RAUBER, 2015). 

Além disto, existem ainda outros aspectos que 

contribuem para o cenário da obesidade infantil, dentre eles 
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está o impacto negativo da cultura, através da desvalorização 

dos alimentos locais; a vida social, que vem perdendo os 

aspectos de compartilhamento de refeições; e o meio ambiente, 

através da desenfreada produção e utilização de embalagens, 

uso agressivo de agroquímicos e fertilizantes, sementes 

transgênicas, etc. (POTI et al., 2015). 

Ademais, é necessário que haja a concentração de 

esforços que objetivem, principalmente, ações voltadas às 

crianças, como forma de promover educação nutricional, como 

por exemplo, as hortas escolares, que configuram uma 

ferramenta de influência positiva em questões como a 

preferência pelo consumo de frutas, rendimento escolar, 

interação social, autoestima, bem como na sensação de bem-

estar e autoconfiança (OHLY, 2016).  

 

CONCLUSÕES 

  

 A partir das análises dos resultados encontrados neste 

estudo, utilizando-se dos indicadores: Peso-idade, Altura-idade 

e IMC-idade, para construção da análise, se fez possível 

constatar uma elevada prevalência de sobrepeso entre a 

população infantil avaliada, alunos de uma escola de ensino 

básico em João Pessoa, Paraíba.  

 Os achados neste estudo, quando analisados sob o 

indicador IMC-idade, revelam o aparecimento do desfecho 

“sobrepeso”, igualmente em ambos os sexos, porém, devido ao 

tamanho reduzido da amostra do grupo das crianças do sexo 

feminino, em relação a do sexo masculino, os resultados 

encontrados para o primeiro grupo, são considerados mais 

significativos, indicando uma alta prevalência de sobrepeso.  
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 O indicador Altura-idade não refletiu inadequações, para 

nenhum dos dois grupos avaliados, porém, o indicador Peso-

idade se apresentou de forma inadequada, em maior 

proporção, nas meninas do que nos meninos, contribuindo para 

o aparecimento de excesso de peso. 

Fato que pode ser supostamente atribuído, 

principalmente, aos maus hábitos alimentares, estritamente 

relacionados às práticas de alimentação dos pais, pelo alto 

consumo de produtos ultraprocessados.  
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RESUMO: As doenças crônicas (DC) acometem o indivíduo por 
longo período de tempo. Pesquisa feita no Brasil mostrou que 
cerca de 29,8% das crianças e adolescentes apresentam ao 
menos uma DC. Neste público, a DC atinge toda família, 
gerando, por vezes, alteração em sua configuração. Nesta 
perspectiva, o estudo objetivou identificar os fatores associados 
à alteração da configuração familiar de crianças e adolescentes 
com DC. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com 
delineamento transversal. A amostra do estudo foi constituída 
de 90 famílias cadastradas no Sistema de Informação de 
Crianças de Adolescentes com Doenças Crônicas. A análise 
dos dados deu-se por meio dos métodos Peso da Evidência 
(WoE) e Análise de Correspondência (AC). Os resultados 
mostraram que 68,8% dos cuidadores afirmaram ocorrer união 
dos membros após diagnóstico da DC e 31,1% relataram a 
separação. O WoE inferiu que o recebimento de apoio, a 
situação empregatícia do cuidador, a renda e o envolvimento de 
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outros familiares no cuidado tiveram forte peso para 
modificação da configuração familiar. A AC apontou que as 
famílias com predisposição à separação foram aquelas em que 
o cuidador possuía baixo nível de escolaridade, estavam 
desempregados, a família não era envolvida no cuidado e não 
recebiam nenhum tipo de apoio. Conclui-se que a compreensão 
desses aspectos proporciona uma intervenção mais efetiva e 
pontual dos profissionais no cuidado a este público. 
Palavras-chave: Doenças crônicas. Crianças. Relações 

Familiares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As Doenças Crônicas (DC) são de causas multifatoriais, 

podem acometer o indivíduo por longo ou indeterminado 

período de tempo e estão entre as doenças que mais 

necessitam de ações, procedimentos e serviços de saúde, por 

possuírem características que exigem cuidados contínuos que 

nem sempre levam à cura (BRASIL, 2013). Estima-se que, 

atualmente, no Brasil, as DC sejam responsáveis por 72,6% das 

mortes, segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(BRASIL, 2015), porém não se sabe ao certo quanto dessa 

porcentagem atinge crianças e adolescentes (ICHIKAWA et al, 

2018). 

 Um inquérito populacional, realizado pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2008, que 

buscou inferir o percentual de indivíduos residentes que 

possuíam pelo menos uma das doze DC listadas no estudo, 

apontou que dentre os que estão na faixa etária de 0 a 19 anos, 

29,8% dos pesquisados possuíam pelo menos uma DC 

(NÓBREGA et al, 2017; SILVA et al, 2017). 
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 Assim, esse público específico merece atenção especial, 

pois nessa fase da infância e adolescência, tais doenças 

culminam em inevitáveis mudanças, não somente na vida do 

doente, mas de toda família que precisa readequar a sua rotina 

de vida para enfrentar frequentes internações, acompanhadas 

por longos períodos de hospitalização, árduos processos 

terapêuticos, limitações, dor e sofrimento que trazem impacto à 

família e desencadeiam uma crise de adaptação (ICHIKAWA et 

al, 2018).  

Viero (2014) refere que a DC remodela o ritmo de vida 

da criança e da família, desta forma, junto aos cuidadores, as 

crianças e adolescentes necessitam se adaptar às suas 

limitações. O tratamento das DC requer abordagem integrada e 

sistêmica, assim o cuidado é essencial para o tratamento e a 

qualidade de vida do mesmo. Usualmente, este cuidado é 

realizado por um único membro, o qual é chamado de cuidador 

principal, uma vez que é o que dispensa maior tempo destinado 

ao cuidado do indivíduo acometido (COUTINHO et al, 2015). 

Contudo, além de assumir a maior parte do cuidado, o 

cuidador principal ainda precisa lidar com uma possível 

desintegração familiar, já que o fato de se dedicar quase que 

exclusivamente ao doente crônico, leva o cuidador a ausentar-

se do seio familiar, gerando uma convivência limitada. Assim, 

como a rotina da família passa a ser organizada em função do 

tratamento, por vezes pode ocorrer uma quebra de laços 

familiares, ocasionada porque nem sempre essa mudança é 

compreendida por alguns membros (FERREIRA et al, 2015). 

 Destarte, a DC é tida como um agente estressor capaz 

de atingir tanto o desenvolvimento normal da 

criança/adolescente, como as relações sociais do seio familiar. 
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Posto isto, compreende-se que as novas exigências e as 

necessidades de readaptação surtem consequências em 

diversos níveis, como: financeiro, ocupacional, pessoal e social 

(SILVA et al, 2014). Inevitavelmente, o funcionamento familiar 

é afetado e as consequências decorrentes dessas alterações 

vão desde a separação entre cônjuges até a ruptura na 

dinâmica familiar, levando a perdas importantes nos laços 

familiares e sociais (MACEDO et al, 2015; FINELLI et al, 2015).  

 Assim, a relação familiar nem sempre apresentará 

vínculos integrativos, pois a doença pode fragilizar os vínculos 

anteriores por gerar sentimentos e situações que podem 

desestabilizar a família (DI PRIMIO et al, 2010; FINELLI et al, 

2015).  Estudos apontam que dentre os impactos negativos da 

doença existe a separação dos membros, principalmente entre 

os cônjuges e também entre os demais filhos (DI PRIMIO et al, 

2010; ARAÚJO et al, 2013; VINHAL; MARTINS et al, 2013; 

FINELLI et al, 2015). Em contrapartida, em algumas famílias, 

pela maior capacidade de resiliência, os laços são fortalecidos 

e a união é o principal reflexo da nova realidade. 

 Diante desse contexto que envolvem a família do doente 

crônico, muitas acabam por modificar a sua configuração em 

função dos impactos causados pela doença. As limitações, as 

sobrecargas, as novas demandas podem interferir no 

funcionamento familiar de vários modos, quer seja de maneira 

positiva, negativa ou sequer podem causar interferências 

significativas. 

 Desse modo, compreender os aspectos que envolvem as 

relações familiares diante da DC pode contribuir para que o 

profissional de saúde tome decisões mais assertivas em sua 

assistência, desenvolvendo-a no intuito de proporcionar um 
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maior cuidado não somente à criança ou adolescente 

acometido pela DC, mas também à família, fortalecendo-a e 

contribuindo para que ela disponha de recursos capazes de 

proporcionar um suporte adequado no cuidado ao doente 

crônico, sobretudo, a partir de relações intrafamiliares bem 

estabelecidas.  

Assim, na perspectiva de estudar os fatores que 

influenciam na modificação da configuração familiar de crianças 

e adolescentes acometidos por DC, elaborou-se as seguintes 

indagações que norteiam a presente investigação, a saber: 

Quais são os fatores que influenciam a união e /ou separação 

entre membros de famílias que enfrentam a DC de seus filhos 

(as)? Nesse sentido, o presente estudo objetivou identificar os 

fatores que estão associados à modificação da configuração 

familiar de crianças e adolescentes com DC. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de uma pesquisa descritiva-explicativa, de 

natureza quantitativa, com delineamento transversal. O estudo 

transversal caracteriza-se pela observação direta de 

determinada quantidade de indivíduos em um recorte único de 

tempo. Nesse tipo de estudo mede-se a proporção de 

indivíduos com uma característica específica, como também 

pode-se obter várias informações do indivíduo pesquisado, com 

o intuito de estabelecer relações de associação entre as 

características investigadas (NEVES, 2018). 

Os dados para desenvolvimento do presente estudo 

foram obtidos por meio do Sistema de Informação de Crianças 

de Adolescentes com Doenças Crônicas (SICADC). O SICADC 
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é um sistema pertencente ao Grupo de Estudos e Pesquisa 

sobre Administração e Informática em Saúde (GEPAIE), 

vinculado ao Departamento de Enfermagem Clínica (DENC) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

O GEPAIE é dividido em conexões de estudos e umas 

das conexões desenvolveu inicialmente um instrumento de 

cadastro e acompanhamento de crianças e adolescentes com 

DC (ARAUJO, 2017), posteriormente, todas as categorias e 

variáveis presentes no instrumento proporcionaram a 

construção do SICADC, cujo banco de dados é alimentado a 

partir do cadastro de crianças e adolescentes com DC, que 

estejam em atendimento ambulatorial ou em internação em dois 

hospitais de referência no município de João Pessoa: o Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) e o Complexo de 

Pediatria Arlinda Marques (CPAM). 

No SICADC, o cadastro de uma criança/adolescente 

possui oito etapas: dados da coleta, identificação da 

criança/adolescente, identificação do cuidador principal, dados 

sócios sanitários, dados da doença e tratamento, dados da 

internação atual, rede de serviços e dinâmica familiar. Uma das 

variáveis presentes na etapa da dinâmica familiar consiste na 

configuração familiar após a doença, sendo este o desfecho 

alvo do presente estudo.  

Atualmente, o sistema possui um quantitativo de 278 

crianças e adolescentes registrados. Todos cadastrados no 

período de agosto de 2015 a março de 2018. Em uma análise 

dos dados do sistema, na perspectiva de avaliar a alteração na 

configuração familiar destas crianças/adolescentes, sobretudo 

no que diz respeito às alterações na família nuclear, do total 

supracitado, 90 famílias apresentaram alteração na 
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configuração familiar, compondo assim a amostra do presente 

estudo.  

A análise dos dados se deu por meio de dois pacotes 

estatísticos, um para cada método utilizado, a saber: o Weight 

of Evidence (WoE), em português, chamado de Peso da 

Evidência e a Análise de Correspondência (AC). O método WoE 

é uma técnica estatística, de caráter bayesiano, que, através de 

distribuições de probabilidades, calcula a influência de variáveis 

explicativas categóricas sobre determinado desfecho. Esta 

técnica utiliza as variáveis explicativas para propor oquão 

atrativas ou repulsivas elas são da variável resposta (LOPES, 

2015; CORREIA, et al, 2013).   

Por sua vez, a AC é uma técnica exploratória, de 

interdependência, que estuda a relação entre variáveis 

qualitativas e permite visualização das associações por meio de 

mapas perceptuais que oferecem uma noção de proximidade. 

Por meio dessa técnica é possível verificar associações entre 

as variáveis em um espaço multidimensional. Seu principal 

objetivo consiste em agrupar variáveis altamente associadas 

(INFANTOSI et al, 2014). 

Em ambas as análises, a variável principal, ou seja, o 

desfecho em observação, foi a configuração familiar. 

Primeiramente, através do WoE verificou-se os fatores que 

possuíam maior peso para ocorrência da alteração na 

configuração familiar. Para tanto, foram testadas as seguintes 

variáveis: faixa etária da criança/adolescente, grau de 

escolaridade do cuidador, fase da doença, capacidade de 

realizar autocuidado por parte da criança/adolescente, se há 

envolvimento de membros familiares, além do cuidador 

principal, no cuidado da criança/adolescente, presença de 
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algum tipo apoio à família.  Após verificar os fatores que 

possuíam maior peso para ocorrência do desfecho, tais 

variáveis foram utilizadas na AC para caracterizar as famílias 

que tendem à união, bem como aquelas que possuem 

tendência à separação dos seus membros. 

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa/Plataforma Brasil da Universidade 

Federal da Paraíba, 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 parecer 2.763.631 e CAAE 86702718.3.0000.5183.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo, do total de 90 famílias que 

apresentaram alteração na configuração familiar, 62 (68,8%) 

afirmaram que ocorreu união dos membros após diagnóstico da 

DC, por sua vez, 28 (31,1%) relataram a separação dos 

membros, sobretudo do casal.  

 Em estudo realizado por Vargas et al (2014), com 

famílias de crianças com Paralisia Cerebral, foi observado que, 

após o diagnóstico da doença, para 13,9% dos entrevistados 

houve piora da relação familiar, enquanto que para 74,4% a 

relação melhorou.  

 Por sua vez, em estudo realizado por Araújo (2017), de 

181 famílias que apresentavam crianças/adolescentes com DC, 

após ocorrência da doença, 121 informaram ter sua 

configuração familiar alterada, destas 21% afirmaram ter 

ocorrido separação dos membros e 45,9% união. Nas famílias 

onde ocorreram a separação, 52,2% dos casos foram de 
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separação entre o pai e a mãe, havendo relação direta com a 

fase de descoberta da doença ou diagnóstico. 

 

Caracterização da amostra 

 

 A seguir, foi descrito o perfil das crianças e adolescentes 

(Tabela 1), bem como características dos cuidadores e alguns 

aspectos familiares (Tabela 2) dos participantes do presente 

estudo.  

  

TABELA 1: Características das crianças/adolescentes (n=90). 
João Pessoa, 2018. 

Variável  n % 

Sexo Masculino 
Feminino 

40 
50 

44,4 
55,6 

Raça Branca 
Preta 
Parda 

Indígena 

38 
2 
47 
1 

42,2 
2,2 
52,2 
1,1 

 
Faixas Etárias 

0 a 5 anos 
6 a 12 anos 
13 a 18 anos 

45 
26 
19 

50 
28,9 
21,1 

 
Frequenta 
escola? 

Sim 
Não 

Às vezes 

42 
47 
1 

46,7 
52,2 
1,1 

 
Grau de 

escolaridade 
dos que 
estudam 

Creche 
Pré-escola 

Classe alfabetizada 
1° à 4° série 
5° à 8° série 

Ensino Médio 

3 
6 
10 
2 
1 
7 

3,3 
6,7 
11,1 
2,2 
1,1 
7,8 

 
Fase da 
Doença 

Inicial 
Crônica 

Cura e Reabilitação 

14 
72 
4 

15,6 
80 
4,4 
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Possui 

deficiência? 

Sim 
Não 

36 
54 

40 
60 

Depende de 
cuidados 

complexos? 
Sim 
Não 

22 
68 

24,4 
75,6 

 
Realiza 

autocuidado 
Sim 
Não 

43 
47 

47,8 
52,2 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

Como pode-se observar na Tabela 1, em sua maioria, as 

crianças/adolescentes foram do sexo feminino (55,6%), de cor 

parda (52,2%), na faixa etária de 0 a 5 anos (50%). A maioria 

deles não frequentavam escola (52,2%), o que pode ser 

explicado pela faixa etária predominante no estudo. Das 90 

crianças/adolescentes, 72 (80%) encontravam-se na fase 

crônica da doença e 47 (52,2%) realizavam seu autocuidado. 

Vale destacar que, apesar de encontrar-se em proporção 

menor, 40% da amostra possuía algum tipo deficiência e 24,4% 

necessitava de algum cuidado complexo. Dois aspectos 

relevantes tendo em vista o grau de sobrecarga que pode gerar 

à família.  

 

 Na Tabela 2, foi possível identificar as principais 

características dos cuidadores principais, ou seja, aqueles que 

dispõem de maior tempo para o cuidado, bem como das 

famílias das quais fazem parte.  

 Observou-se que os cuidadores em sua maioria foram do 

sexo feminino (97,8%), a principal responsável foi a mãe 

(91,1%), eram casadas (37,8%), estavam desempregadas 
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(55,6%) e possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos. Tendo 

em vista a proporção de desempregados, essa renda acima de 

um salário mínimo é justificada pelo cadastro em programas do 

governo, onde do total de 90 famílias, 64 (71,1%) afirmaram 

receber esse apoio, com destaque para o benefício da 

prestação continuada e o bolsa família.  

 

TABELA 2: Características dos cuidadores e aspectos 
familiares (n=90). João Pessoa, 2018.  
Variável  n % 

Grau de parentesco 
entre 

criança/adolescente e 
o cuidador 

Mãe 
Pai 
Avó 
Tia 

Prima 

82 
2 
3 
2 
1 

91,1 
2,2 
3,3 
2,2 
1,1 

Sexo Feminino 
Masculino 

88 
2 

97,8 
2,2 

Raça Branca 
Preta 

Amarela 
Parda 

Indígena 

22 
9 
6 
52 
1 

24,4 
10 
6,8 
57,8 
1,1 

 
 

Estado civil 

 
Solteiro 
Casado 
Viúvo 

Divorciado 
União Estável 

28 
34 
2 
5 
21 

31,1 
37,8 
2,2 
5,6 
23,3 

Números de filhos do 
cuidador 

Até 3 filhos 
Mais de 3 filhos 

73 
17 

81,1 
18,9 

 
 

Situação empregatícia 

 
Empregado 

Desempregado 
Afastado 

Aposentado 
Autônomo 

15 
50 
9 
3 
13 

16,7 
55,6 
10 
3,3 
14,4 

 Menor que 1 salário 18 20 
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Renda familiar 

Um salário 
Entre 1 e 2 salários 
Entre 2 e 4 salários 
5 ou mais salários 

23 
34 
11 
4 

25,6 
37,8 
12,2 
4,4 

Família cadastrada em 
algum programa social 

do governo? 

Sim 
Não 

64 
26 

71,1 
28,9 

Além do cuidador, 
envolvimento de mais 

algum membro 
familiar no cuidador 

da 
criança/adolescente? 

Sim 
Não  

70 
20 

77,8 
22,2 

Família recebe algum 
tipo de apoio? 

Sim 
Não 

65 
25 

72,2 
27,8 

Ocorrência de 
limitações na família 

após a doença? 

Sim 
Não 

79 
11 

87,8 
12,2 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

 

 Diversos estudos corroboram com a presente 

investigação, tendo em vista a predominância do sexo feminino 

e apontando a mãe como a principal cuidadora, sendo ela o 

membro familiar que precisa abrir mão de sua rotina, inclusive 

do trabalho, o que justifica o desemprego de muitas delas 

(SILVA, et al, 2014; SOUZA; MELO, 2013; AFONSO; GOMES; 

MITRE, 2015; LYRA et al, 2016;; VARGAS et al, 2014; 

ARAÚJO, 2017; MACEDO et al, 2015). 

 Quanto ao envolvimento de outros membros no cuidado 

da criança/adolescente, 77,8% dos cuidadores afirmaram 

receber essa ajuda e 72,2% disseram receber algum tipo de 

apoio, sobretudo, apoio emocional e espiritual de familiares e 

amigos. Para Nishimoto e Duarte (2014), esse suporte familiar 

assegura, em primeira instância, a integralidade e a 



CONFIGURAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
DOENÇAS CRÔNICAS: ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS À SUA 

MODIFICAÇÃO 

71 
 

continuidade do cuidado. E o apoio oferecido por membros da 

rede social, somam forças para amparar, de diversas maneiras, 

a criança e sua família, minimizando suas necessidades (SILVA 

et al, 2017).  Por fim, 87,8% relataram possuir limitações após 

diagnóstico da DC, evidenciando, sobretudo, as limitações 

financeiras e de lazer.   

Fatores associados à modificação da configuração 

familiar: peso da evidência e análise de correspondência 

  

 De acordo com a análise do WoE (Figura 1), que indicou 

os fatores que mais possuíam influência para alteração na 

configuração familiar de crianças e adolescentes com DC, 

pode-se inferir o seguinte: o recebimento de apoio, a situação 

empregatícia, a renda familiar, o envolvimento de outros 

membros no cuidado da criança/adolescente e as limitações 

decorrentes da doença foram as variáveis que apresentaram 

forte (strong) peso para ocorrência do desfecho.  

 Por sua vez, a presença de deficiência, a fase da doença, 

a necessidade de tratamento medicamentoso e as restrições 

ligadas ao diagnóstico tiveram peso médio (average). Por fim, 

a faixa etária da criança/adolescente, a dependência de 

cuidados complexos, o número de filhos do cuidador, a faixa 

etária do cuidador e a autonomia da criança/adolescente em 

realizar seu autocuidado tiveram baixo peso (weak) em relação 

a ocorrência do desfecho. As demais variáveis incluídas para 

análise não tiveram peso significativo. 
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FIGURA 1. Weight of Evidence (WoE) – Peso da Evidência dos 
fatores associados à alteração da configuração familiar de 
crianças e adolescentes com DC 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

 A fim de caracterizar as famílias que tiveram tendência à 

unir-se ou separar-se, foram selecionados alguns dos fatores 

que tiveram maior peso na técnica WoE para serem utilizados 
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na AC (Figura 2), a saber: o recebimento de apoio, a situação 

empregatícia, o envolvimento de outros membros no cuidado 

da criança/adolescente, as limitações decorrentes da doença, a 

presença de deficiência, a fase da doença e as restrições 

ligadas ao diagnóstico. Além destas, foi adicionada a variável 

“grau de escolaridade do cuidador”, no intuito de identificar 

como a mesma se comporta neste contexto.  

 De acordo com a AC, pode-se inferir que as famílias que 

tendiam à separação são aquelas em que o cuidador possuía 

baixo nível de escolaridade, estavam desempregados ou 

afastados do emprego, a família não era envolvida no cuidado, 

ou seja, apenas o cuidador detinha toda carga do cuidado, não 

recebiam nenhum tipo de apoio e apresentaram limitações após 

diagnóstico (financeira, lazer, isolamento social, trabalho). Foi 

observado também que a criança/adolescente se encontrava na 

fase crônica da doença, com restrições decorrentes do 

diagnóstico e apresentava algum tipo de deficiência.  

 Em contrapartida, observou-se que a união familiar 

esteve relacionada à fatores tais como o envolvimento da 

família no cuidado, recebimento de apoio (financeiro, material, 

emocional ou espiritual), não houve limitações após a 

ocorrência da doença, a criança/adolescente não possuia 

deficiência, nem restrições e estavam ou na fase inicial, ou de 

cura e reabilitação da doença. Além disso, o cuidador possuía 

um maior grau de escolaridade e estavam ou empregados, ou 

eram autônomos.  
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FIGURA 2: Análise de Correspondência dos fatores 
relacionados a alteração na configuração familiar de crianças e 
adolescentes com DC 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

  

 Diante desses achados, entende-se que o processo de 

readequação familiar diante da DC, por vezes, perpassa por 

uma desorganização e desestruturação familiar, uma vez que a 

DC em um dos membros exige uma demanda que até então 

não era parte da rotina da família (ESTEVES et al., 2015), 

gerando, assim, certa tensão e influenciando nas relações 

internas, bem como nas relações sociais (ARAÚJO et al, 2013), 



CONFIGURAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
DOENÇAS CRÔNICAS: ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS À SUA 

MODIFICAÇÃO 

75 
 

o que exige equilíbrio para que os membros possam ser suporte 

ao invés de peso uns para os outros, já que o adoecimento 

crônico gera limitações que não foram planejadas e que 

precisam ser superadas a cada dia.  

 A sobrecarga para os familiares é quase que inerente ao 

cuidado de uma criança/adolescente com DC. Desse modo, tal 

realidade aponta para a necessidade de uma rede que traga 

apoio social capaz de contribuir com o enfrentamento das 

dificuldades, pois, dependendo do enfrentamento, estas 

possuirão efeitos sobre o funcionamento familiar (REIS et al, 

2017; ROCHA et al, 2015) como foi possível verificar nas 

análises. 

 Segundo Salvador (2013), o contexto disfuncional 

gerado pela separação familiar pode agravar o quadro da 

doença da criança/adolescente, prejudicando a adesão ao 

tratamento, bem como a adaptação do binômio criança-família 

frente as adversidades, atingindo também a qualidade de vida 

dos mesmos. 

 Um dos aspectos evidenciados para alteração do 

contexto familiar, em ambas as análises do presente estudo, foi 

o financeiro. No WoE esse aspecto foi apontando com peso 

forte quando se referia à situação empregatícia do cuidador e a 

renda familiar. Na análise de correspondência, especificamente 

nas famílias em que ocorreram separação, o desemprego do 

cuidador foi indicativo de algo que predispõe à fragilidade dos 

laços. 

  Esse fato do desemprego do cuidador torna-se 

agravante, pois culmina em diminuição da renda, o que gera 

limitação financeira. Porém, essa diminuição da renda vem 

também associado a um aumento de gastos com alimentação 
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diferenciada, medicações e tratamentos o que causa 

sobrecarga não somente econômica, como também emocional 

(CAICEDO, 2013; SOUZA; MELO, 2013; SILVA, et al, 2014) e 

quando as famílias são de baixa renda essa realidade é ainda 

mais intensa.  

 Por isso é relevante que exista sempre uma fonte de 

apoio social para minimizar as despesas da família com o 

tratamento e favorecer o seguimento adequado da terapêutica 

e a continuidade do cuidado (SILVA et al, 2017). 

 Além disso, observou-se que possuir 

crianças/adolescentes com restrições ou deficiências também 

foram características encontradas em famílias onde podem 

ocorrer separação. Sobre este fato, Teston e colaboradores 

(2013) explicam que quanto maior a dependência do doente em 

relação ao seu cuidador, maior esse sofrerá com a sobrecarga 

de afazeres, ocasionando maior situação de estresse, 

repercutindo negativamente na configuração familiar. 

 Quando a família possui uma criança ou adolescente 

com DC, os quais são dependentes em sua natureza, muitos 

aspectos estão envolvidos, de modo que a forma de reagir 

dependerá também de fatores, tais como: a complexidade, 

gravidade e fase da doença, a demanda de cuidados e a 

quantidade de suporte disponível (SILVA et al., 2017; SILVA, et 

al, 2014; BALISTIERI; TAVARES, 2013), sendo esse suporte 

disponibilizado o que mais favorece a obtenção de um ambiente 

fortalecido (GOLICS et al., 2013). 

 Na perspectiva da união familiar, Simon e colaboradores 

(2013) afirmam que a mesma está relacionada com o suporte 

recebido pela família e Salvador et al. (2015) reforça que o 

apoio ofertado deve ser diversificado e adaptável para atender 
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as necessidades da família e fortalecer a rede de apoio. Os 

achados do presente estudo, mostram que o apoio e o 

envolvimento da família no cuidado foram fundamentais para a 

união familiar. Segundo Silva et al. (2017) a existência de 

relações afetivas consistentes entre os membros da família e os 

demais componentes da rede, estão associadas à um cuidado 

mais qualificado e singular. 

 Assim, tanto a separação como a união dos membros da 

família nuclear, dependerá de como eles enfrentarão as 

realidades impostas pela doença. Segundo Melo et al. (2012), 

esse enfretamento está ligado à dois grupos de fatores: os 

facilitadores e os complicadores. Os fatores facilitadores estão 

relacionados a disponibilidade de apoio formal e informal, 

participação dos membros nas diversas fases da doença e do 

tratamento, uma comunicação efetiva entre a equipe de saúde 

e a família. Por sua vez, dentre os fatores complicadores estão 

as crises familiares paralelo à doença, ausência de recursos 

financeiros e sociais, além dos estigmas da doença. 

 Por isso, assim como o apoio fornecido atua de maneira 

benéfica, proporcionando segurança e fortalecendo a família 

(VINHAL; COSTA NETO, 2013), a falta de apoio compromete o 

enfrentamento da doença, bem como a reorganização da 

família, gerando sobrecarga, de modo que quanto maior for a 

ausência de apoio, maiores serão as dificuldades da família, 

podendo ocasionar uma série de conflitos (SIMON, 2013). Por 

isso, apoios de diversas naturezas são indispensáveis para que 

os pais possam desenvolver o cuidado ao doente crônico, a 

saber: o apoio material, emocional, de informação, afetivo e de 

interação social (SILVA  et al., 2017). Tudo isso favorecerá a 
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qualidade de vida e do enfretamento do doente crônico frente 

às necessidades impostas pela doença.  

 Portanto, a compreensão do funcionamento familiar são 

fundamentais para identificar estratégias com o objetivo de 

promover um cuidado efetivo e de qualidade tanto para as 

crianças/adolescentes, como para seus familiares (ICHIKAWA 

et al, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Com o estudo foi possível identificar os fatores 

associados à modificação da configuração familiar de crianças 

e adolescentes com DC. Observou-se que o recebimento de 

apoio, a situação empregatícia do cuidador, a renda familiar, o 

envolvimento de outros membros no cuidado da 

criança/adolescente e as limitações decorrentes da doença 

foram fatores identificados como tendo forte peso para que uma 

família pudesse modificar sua configuração, quer 

positivamente, quer negativamente.  

 Também foi possível observar que as famílias com 

predisposição à separação foram aquelas em que o cuidador 

possuía baixo nível de escolaridade, estavam desempregados 

ou afastados do emprego, a família não era envolvida no 

cuidado, não recebiam nenhum tipo de apoio e apresentavam 

limitações após diagnóstico. Por sua vez, a união familiar, em 

contrapartida, esteve relacionada ao envolvimento da família no 

cuidado, recebimento de apoio, ausência de limitações após a 

ocorrência da doença e a criança/adolescente não possuia 

deficiência, nem restrições.  
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 A compreensão desses aspectos proporciona uma 

intervenção mais pontual e efetiva por parte dos profissionais 

de saúde. Saber os fatores que podem desencadear um conflito 

na família, sob o olhar da análise de dados, garante ao 

profissional uma tomada de decisão mais consistente, 

favorecendo uma assistência que abrangem o indivíduo em sua 

integralidade, indo muito além dos aspectos biológicos, uma 

vez que, cuidar de uma criança ou adolescente cronicamente 

adoecido, envolve também cuidar de sua família. Portanto, esse 

binômio criança/adolescente-família está intimamente 

relacionada. Assim, o que atinge positiva ou negativamente a 

família, implica na saúde e qualidade de vida daquele que 

necessita de cuidado e atenção.  
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RESUMO: De acordo com a  Aliança Europeia Contra a 
Depressão (EAAD), a “autoagressão” refere-se a um 
comportamento assumido com o objetivo de fazer 
intencionalmente mal ao próprio corpo, com níveis de 
intensidade e regularidade em ações de suposta punição, e/ou 
alívio. A faixa etária que possui mais relatos é a da 
adolescência, possuindo maior vulnerabilidade, por estarem em 
formação constante, e por terem uma frágil constituição 
psíquica. O presente trabalho tem por objetivo dissertar sobre a 
temática da autoagressão, e como a enfermagem pode fazer a 
identificação de comportamentos de risco, diferenciando dos 
demais problemas psicológicos, e assim atuar no 
desenvolvimento de intervenções para a solução, ou melhoria 
do padrão do desenvolvimento social, pessoal e psicológico. 
Tratando-se de um estudo do tipo revisão narrativa da literatura. 
Sendo utilizada a base de dados Scielo para a coleta de dados, 
com estudos que tratavam da autoagressão ou do suicídio, e 
um artigo retirado da Revista Latinoamericana de Psicologia 
Fundamental. Para se fazer relação com a Enfermagem, 

http://www.eaad.net/
http://www.eaad.net/
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utilizou-se a taxonomia da NIC - Classificação das Intervenções 
de Enfermagem, de onde foram retiradas as atividades e 
intervenções dessa classe de profissionais, para com um 
paciente que apresente esse quadro. Considerando que a 
metáfora profissional da enfermagem seja a priorização da vida 
em todas as formas. Deve-se estabelecer uma relação com os 
pacientes, pautada na defesa da saúde e bem-estar, 
considerando o adoecimento como uma circunstância adversa 
e involuntária.  

Palavras-chave: Autoagressão. Comportamento Social. 
Cuidados de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

  

O suicídio é um ato consciente de autoaniquilamento, 

vivenciado por aquele em situação de vulnerabilidade, que o 

percebe como a melhor solução para sair de uma dor 

psicológica insuportável. Tem como resultado dar fim à própria 

vida voluntariamente. É visto como violência e agressividade, 

sendo categorizado como “causa externa” na 10ª Classificação 

Internacional de Doenças (CID). (RIBEIRO, 2016). 

De acordo com Ulbrich et al. (2017), o comportamento 

suicida pode ser enquadrado a partir de três perspectivas, a 

saber: a da ideação suicida, a da tentativa de suicídio e a do 

suicídio propriamente dito, isto é, consumado.  

Para Vilhena (2016), “marcas no corpo, impressões 

deliberadas, cicatrizes como traços indeléveis, como 

lembranças da pele, fazem-me indagar o que está sendo 

inscrito e que não pode ser dito.”   

De acordo com a  Aliança Europeia Contra a Depressão 

(EAAD), a “autoagressão” refere-se a um comportamento 

assumido com o objetivo de fazer intencionalmente mal ao 

http://www.eaad.net/
http://www.eaad.net/
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corpo da própria pessoa. Abrangendo desde acidentes de 

pequeno porte, como tombos intencionais; a automutilação com 

perfurocortantes, arranhões e/ou queimaduras; o ato de se 

colocar em situações de risco, podendo chegar ao suicídio. 

(ROMARO, 2017).  

Em função da alta prevalência e pela sua forte 

associação à 2ª causa de morte em adolescentes, os 

comportamentos autolesivos devem ser encarados 

enfaticamente como alvos diretos das intervenção e pesquisas, 

de maneira a prevenir consequências letais e reduzir o número 

de mortes nesta faixa etária (GUERREIRO; SAMPAIO, 2013). 

Assumindo estes comportamentos por diferentes 

motivações, por vezes, em resposta a sentimentos ou 

pensamentos difíceis ou dolorosos, ou mesmo por expressarem 

o desejo de que suas vidas fossem diferentes, caracterizando-

se como uma demonstração psicopatológica da angústia que 

sentem, mas que não conseguem explicar com palavras. 

Esses atos podem acontecer em níveis de gravidade 

variados, ou seja, geralmente começam com pequenas atitudes 

(como cortes leves ou arranhões, por exemplo), em partes do 

corpo que sejam fáceis de esconder, e podem chegar a ações 

de grande impacto (como amputações de membros), se 

tornando irreversíveis, ocorrendo em crises agudas de quadros 

depressivos, psicóticos e de intoxicação por drogas. Tendo o 

objetivo de aliviar as dores sentimentais que os aflige. Indo 

muito além de tentativas de “chamar a atenção”. 

De acordo com Vilhena (2016), essas ações “[...] são 

compostos por subjetividades marcadas por uma frágil 

constituição psíquica — narcísica e dos processos de 

simbolização — cujo sofrimento se expressa, sobretudo, por 

constantes ameaças de desintegração e aniquilamento do eu, 
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que podem se manifestar por intensas sensações de 

despedaçamento e despersonalização”. 

Segundo Arango-Alvarez (2015), a autoagressão contra 

a pele está ligada a era contemporânea valendo o 

questionamento sobre a imagem da pele,  inferindo o poder que 

os cortes têm sobre a autoimagem,  funcionando para esses 

jovens como único meio para atingir um tempo de paz e  

diminuir uma angústia que não consegue ser tratada pela via do 

simbólico. Literalmente, cortando o montante da angústia 

insuportável que excede o seu eu. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatísticos de 

Transtornos Mentais (DSM-V) (APA, 2014), o despertar destas 

ações ocorre no início da adolescência, e se não for 

diagnosticado e tratado, pode chegar a fase adulta, com seu 

pico entre 20-29 anos. Essa prevalência entre a faixa etária 

ocorre por formarem um dos grupos mais susceptíveis diante 

aos graves problemas mundiais da atualidade, como a miséria, 

desnutrição, analfabetismo, violência, abandono e 

desintegração familiar.  

Tendo a necessidade de adquirir condições para cuidar 

do seu próprio acaso, com o intuito de atingir a condição de 

adulto, o adolescente depara-se com estes aspectos sociais, 

juntamente com todo o processo afetivo por qual passa para 

moldar a sua personalidade. 

Acerca dos sinais e sintomas que surgem nas crianças e 

adolescentes com comportamentos suicidas e de 

autoagressão, Romaro (2017), afirma que: 

 

Psicodinamicamente encontramos uma estrutura 

egóica fragilizada, com baixo limiar à frustração, 

dificuldade no controle dos impulsos e baixa 
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autoestima, com desvalorização pessoal, 

sentimentos de inadequação, intensa 

culpabilidade, sentimento de abandono, 

sugestionabilidade, angustia, dificuldade de 

pensar de forma clara e focada no intuito de 

resolver os problemas, dificuldades de 

relacionamentos interpessoais, sentimento de 

vergonha (ROMARO, 2017). 

 

Dentre as dez principais causas de óbito, no mundo, em 

pessoas maiores de cincos anos, destaca o ato suicida. E no 

grupo aqui destacado, este fenômeno encontra-se entre as 

cinco principais causas de mortalidade na faixa dos 15 aos 19 

anos. (Borges; Werlang, 2006). 

Uma das principais preocupações mundiais em saúde 

pública é o suicídio. Até 2020, segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), mais de 1,5 milhões de pessoas podem 

cometer o suicídio (BERTOLOTE, 2004). A taxa de mortalidade 

por suicídio no ano de 2005, no Brasil, foi considerada 

relativamente baixa quando comparada a outros países. Sendo 

de 5,1 mortes, entre os jovens, relacionado à taxa mundial de 

16 casos por 100.000 habitantes. (WAISELFISZ, 2011).  

A classificação do comportamento suicida pode ser por 

meio de categorias como: ideação suicida, tentativa de suicídio 

e suicídio consumado. Já a definição do termo para o suicídio, 

se dá por ações quando a intenção não é acabar com a própria 

vida, mas sim transformar o meio no qual o indivíduo está 

inserido. (ARAÚJO et al., 2017). 

Conforme ROMARO (2017), no momento em que 

falamos em autoagressão, automutilação, autolesão, tentativas 

de suicídio, nos referimos a auto destrutividade, de instinto de 

morte como forma de resolutividade imediata. Encontrando-se 
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relação com a dificuldade de controle dos impulsos, ficando 

mais agressivos com o passar do tempo. Podem expressar-se 

como ataques bulímicos, anorexia, formas de vida e práticas 

fomentam um risco residual. São atos que geram cicatrizes 

visíveis aos olhos para expressar o que a alma quer relatar. 

Podemos considerar que a dor parece desaparecer no 

momento em que há o extravasamento do sangue, com a 

liberação de endorfina, mascarando-se uma sensação de 

prazer, e assim se tornando uma armadilha a compunção. 

 

Como o nível de estresse mascara a dor (...) cada 

corte é seguido de uma liberação de endorfina, o 

hormônio do prazer. É por isso que tantas meninas 

relatam sentir alívio com a lâmina. Uma vez que 

provam essa medida desesperada, caem no 

gatilho da compulsão (GIUSTI, 2015). 

 

 Segundo Giusti (2013), alguns autores sugerem a 

existência de uma Espectro Impulsivo-Compulsivo, formulando 

uma semelhança com o quadro de necessidade desenvolvido 

na automutilação e no TOC (Transtorno Obsessivo 

Compulsivo). Porém que estariam de lados opostos, ou seja, no 

TOC há uma exagerada e excessiva percepção constante de 

alerta, e ainda uma dificuldade de controlar suas ações. No 

espectro há predominância pela baixa percepção de risco, 

dificuldade de controlar o desejo pela prática repetida de seus 

atos e uma sensação de prazer excessivo pela dor. Por tanto, 

na automutilação não se consegue ter um controle ou um 

raciocínio claro sobre suas ações, e as consequência para seu 

corpo, já que o prazer conquistado é difícil de ser conquistado 
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pela segunda vez, se tornando necessária formas mais 

profundas e mais demoradas de mutilações. 

Assim, temos a autoagressão como todo caso de morte 

que resulte direta ou indiretamente de um ato positivo ou 

negativo, praticado pela própria vítima, ciente de que poderá 

produzir esse resultado. Definindo assim a autoagressão como 

um ato consciente e autodestrutivo que pode ser abrangido 

como uma doença multidimensional. 

O presente trabalho tem por objetivo dissertar sobre a 

temática da autoagressão, e como a enfermagem pode fazer a 

identificação de comportamentos de risco, diferenciando dos 

demais problemas psicológicos, e assim atuar no 

desenvolvimento de intervenções para a solução, ou melhoria 

do padrão do desenvolvimento social, pessoal e psicológico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

  Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa da 

literatura, sendo desenvolvido durante as atividades teóricas da 

disciplina de Atenção Integral à Saúde III - Módulo Teórico 

Saúde do Adolescente, do Curso de Graduação em 

Enfermagem de uma Universidade pública federal, no semestre 

letivo 2018.1. 

  A presente revisão narrativa tomou como base a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (2018), 

visando entender sobre suas vulnerabilidades predominantes e 

os direitos assegurados em saúde. Foi utilizada também, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes 

e de Jovens (2010), que visa promover a saúde deste grupo 

compreendendo seus comportamentos iniciados, pois 
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repercutem no desenvolvimento integral de suas 

personalidades.  

  Assim para a coleta de dados foi realizada uma pesquisa 

na base de dados Google Acadêmico (estudos que tratavam do 

assunto a ser abordado), Manual Diagnóstico e Estatísticos de 

Transtornos Mentais, e um artigo retirado da Revista 

Latinoamericana de Psicologia Fundamental. Para se fazer 

relação com a Enfermagem, utilizou-se a taxonomia da NIC 

(Classificação das Intervenções de Enfermagem), de onde 

foram retiradas as atividades e intervenções de enfermagem, 

para com pessoas que apresentem o quadro de autoagressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo Risson (2016), “a metáfora profissional da 

enfermagem é a priorização da vida em todas as formas. Nessa 

tarefa, a relação que se estabelece com os pacientes é pautada 

na defesa da saúde e bem-estar, considerando o adoecimento 

como uma circunstância adversa e involuntária. 

Consequentemente, o atendimento hospitalar a indivíduos que 

atentam contra a própria vida fere os princípios norteadores do 

trabalho em enfermagem, potencialmente configurado como 

uma situação de conflito ético e moral.” 

Tanto os comportamentos de automutilação, como os 

comportamentos de risco (em sua maioria), partem da livre 

vontade do próprio e não visam a morte. Porém, nos atos de 

automutilação existe uma intenção do indivíduo de magoar a si 

mesmo e este gesto não costuma colocar mais ninguém em 

perigo, tais gestos visam cessar ou substituir uma dor 

psicológica sentida como ilimitada ou intolerável por outra física, 
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localizada e palpável; nos comportamentos de risco, não 

costuma existir intenção do sujeito se magoar a si mesmo mas 

em algumas situações, ele atenta não só contra a sua vida 

como pode colocar em risco de morte outras pessoas – estes 

comportamentos visam, tantas vezes, o desafiar a morte e, não, 

o morrer.  

Em seus estudos, Ulbrich et al. (2017) observaram que 

as meninas são o gênero mais sensível e suscetível ao 

pensamento suicida, à conduta de risco e à autoagressão, 

quando comparadas aos meninos. 

Sendo a adolescência um período habitual de grandes 

dúvidas e certezas, avanços e recuos, de experienciar as 

emoções, de oscilações acerca da morte, do suicídio e da vida, 

chegam a arriscar-se. Cada período do desenvolvimento tem 

um contributo crucial para a capacidade e o desejo de ter uma 

vida adulta normal (OLIVEIRA, 2001).  

A forma de atuar, o que dizer e o que implementar, as 

verdadeiras necessidades, dúvidas e aspirações dos 

adolescentes, e o modo como pensam, sentem e representam 

a morte e o suicídio, constituem algumas das razões pelas quais 

é tão importante o trabalho de prevenção e o estudo das 

representações sociais da morte e do suicídio na adolescência.  

Desse modo, faz-se necessário que o enfermeiro, 

enquanto profissional de uma equipe de saúde, possa 

identificar alterações de comportamento que indiquem 

autoagressão e que possam trazer prejuízos à saúde do 

adolescente.  

Nesse sentido, faz-se necessário uma boa interação com 

a família e com a comunidade, a fim de entender o contexto em 
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que o adolescente está inserido, e que a família possa participar 

do processo de recuperação desse indivíduo. 

Segundo OLIVEIRA. et al. (2016), nos estudos 

abordados, visualizou-se que a maioria das intervenções 

realizadas nos pacientes internados estavam ligadas a 

procedimentos técnicos como utilização de sondas gástricas 

para drenagem de substâncias nocivas, uso de medicação 

endovenosa por meio de cateter periférico, monitorização 

contínua e encaminhamento para exames havendo poucas 

intervenções associadas à saúde mental do  indivíduo, 

abordagem   familiar ou  cuidados multiprofissionais. 

 Nesse  contexto, é  fundamental  a  aplicação  de práticas 

desenvolvidas especificamente para esse público, pois a 

pessoa que tenta suicídio, ao receber  o primeiro atendimento 

em uma unidade de saúde, encontra-se em um momento de 

extrema vulnerabilidade. 

De acordo com a pesquisa realizada por ROCHA et al 

(2017), foi evidenciada a grande importância de os enfermeiros 

que trabalham na área da saúde mental estarem bem 

capacitados, sobretudo a fim de conseguir prestar o 

atendimento necessário, de forma holística e interdisciplinar, ao 

paciente e todo o contexto familiar envolvido. Sendo assim, 

conforme é afirmado por Andrew (2014 apud ROCHA, et al, 

2017) “o enfermeiro em saúde mental tem papel vital no 

fornecimento de conhecimento e apoio para aqueles propensos 

a ter contato inicial com grupo vulnerável”. 

De acordo com o Estudo Multicêntrico de Intervenção no 

Comportamento Suicida (SUPRE-MISS), da OMS (WHO, 

2002), que se houver uma atenção direcionada aos pacientes 

que demonstram fatores de isolamento social pela família, os 
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casos de tentativas de suicídio pode diminuir o número de 

suicídios efetivados.  

Sendo utilizados para a pesquisa um total de 2238 

pessoas, em 8 países, por 18 meses, que deram entrada no 

pronto-socorro por uma tentativa de dar fim a própria vida,  

foram aleatoriamente divididas em dois grupos, podendo 

receber o tratamento com uma intervenção psicossocial, 

incluindo entrevista motivacional e regulação para grupo de 

apoio telefónico, que fazia ligações periódicas para os 

pacientes deste segmento. Ou recebeu o tratamento usual, 

sendo encaminhado para o serviço de atenção primária mais 

próximo de sua residência, apenas para acompanhamento por 

receber alta da rede hospitalar.  

Ao final, pode-se observar que a porcentagem de 

tentativas de suicídios no grupo que recebia as ligações, era 

significativamente menor, tendo distinção de dez vezes menos 

casos, sendo de 0,2 casos, para 2,2 casos do grupo que não 

recebia os telefonemas (Fleischmann et al., 2008).  

Podendo-se concluir que a escala do problema da 

autoagressão em crianças e adolescentes, é alta, e está 

diretamente ligada a depressão, então é importante realizar um 

tratamento multimodal assertivo em colaborações com os 

pacientes, bem como é necessária, e indispensável o 

comprometimento dos familiares no processo de cura, se 

fazendo presente quando requisitados e apoiando os enfermos. 

Por essa razão, no tocante a essa temática, torna-se 

fundamental estabelecer-se o matriciamento, que atualmente 

compõe uma das estratégias pertencentes à rede de 

atendimento à saúde mental, que acontece em associação à 

Estratégia de Saúde da Família (ESF).  
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Esse apoio matricial pode, dessa forma, representar uma 

importante ferramenta auxiliar no trabalho do enfermeiro, 

objetivando vincular esses jovens e adolescentes às unidades 

de saúde de suas respectivas regiões, de modo que tenham o 

acompanhamento e avaliação contínua, objetivando a 

superação do quadro apresentado. 

Por fim, tendo como base a Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC), foram identificadas as 

seguintes intervenções para pacientes em situação de 

autoagressão, bem como suas respectivas atividades de 

enfermagem. 

● Intervenção de enfermagem- Controle do 

Comportamento: Autoagressão; 

● Definição: Auxílio ao paciente para reduzir ou eliminar 

comportamentos de automutilação ou autoabusivos; 

● Atividades de enfermagem: 

○ Determinar motivo/razão do(s) comportamento(s); 

○ Desenvolver as expectativas e consequências 

apropriadas de comportamento, considerando-se o 

nível funcional e cognitivo, além da capacidade de 

autocontrole do paciente; 

○ Remover itens perigosos do ambiente; 

○ Aplicar, conforme apropriado, luvas, talas, 

capacetes ou contenções para limitar a mobilidade 

e capacidade de iniciar a autoagressão; 

○ Providenciar vigilância contínua do paciente e do 

ambiente; 

○ Comunicar o risco para outros prestadores de 

cuidados; 

○ Orientar o paciente sobre estratégias de 

enfrentamento, conforme apropriado; 
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○ Antecipar situações “gatilho” que possam 

desencadear autoagressão e intervir para preveni-

las; 

○ Auxiliar o paciente a identificar situações e/ou 

sentimentos que possam incitar a autoagressão; 

○ Encorajar o paciente a procurar prestadores de 

cuidados para conversar assim que surgir a 

necessidade de agredir a si mesmo; 

○ Administrar medicamentos, conforme apropriado, 

para diminuir a ansiedade, estabilizar o humor e 

diminuir a autoagressão; 

○ Usar abordagem calma e não punitiva com o(s) 

comportamento(s) de autoagressão; 

○ Tomar providências predeterminadas se o paciente 

se envolver em comportamentos autoagressivos; 

○ Fornecer ensino sobre a doença ao paciente, caso 

o comportamento de autoagressão seja baseado 

na doença (exemplo: transtorno de personalidade 

borderline ou autismo); 

○ Monitorar o paciente quanto a impulsos de 

autoagressão que possam evoluir para 

pensamentos/gestos suicidas; 

 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se que estamos sujeitos a análise do quadro 

do paciente em questão, para poder definir as intervenções de 

enfermagem que podem ser aplicadas. De antemão, pode-se 

inferir que o acompanhamento com um psicólogo é 

fundamental, e a equipe multiprofissional pode ajudar o 

paciente a lidar com suas limitações diárias.  Não ocorrendo 
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apenas o encaminhamento a um serviço especializado em 

saúde mental, disponibilizando uma assistência e 

acompanhamento na atenção primária da rede. 

Devendo ser o enfermeiro, o agente mediador da 

comunicação entre a assistência especializada, o suporte 

básico e a interação familiar no tratamento do paciente. E para 

que isso possa ocorrer em sua plenitude, o enfermeiro deve ser, 

devidamente, capacitado para poder atuar nas adversidades da 

problemática da saúde mental. 

Conclui-se também que o ponto fundamental para a 

recuperação/melhoria em qualquer quadro clínico, e de 

qualquer paciente, é o apoio e a participação familiar. Isso 

porque é a família que permanece com o paciente durante a 

maior parte do tempo, e assim deveria partir desta proximidade 

a observação para um alerta, e se preciso deve-se procurar um 

profissional especializado para que haja tratamento e suporte. 

Uma das estratégias de prevenção ao suicídio são 

sistemas de informação em saúde, que permite a coleta e 

análise de dados relacionados a tentativa de suicídio e óbito por 

suicídio. Por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do 

Sistema Único de Saúde, é possível ampliar o acesso à atenção 

psicossocial promovendo qualificação do cuidado. 

Porém, a prevenção do suicídio à rede de saúde deve ir 

além da rede de saúde. Deve-se existir também medidas em 

diversos âmbitos na sociedade. A diminuição das taxas de 

suicídio por meio da prevenção deve se dar considerado os 

aspectos biológico, psicológico, político, social e cultural.  

Levando em consideração que o suicídio é uma triste 

realidade e que os jovens são os mais afetados e todos os anos, 

no Brasil, registram-se cerca de 12 mil. No mundo, esse valor 
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atinge mais de 1 milhão no mundo. Muitos destes casos são 

relacionados a transtornos mentais. Sendo a depressão a 

primeira causa de suicídios. 

Sendo assim, as intervenções de enfermagem que foram 

apontadas, são um apanhado geral do que se pode fazer para 

tratar o quadro psicológico, sem causar danos ao corpo. Sendo 

assim, torna-se necessária, e indispensável, que haja a 

formação de uma proposta terapêutica para uma melhor 

assistência, fortalecendo e qualificando o cuidado integral, por 

uma ou mais equipe multiprofissionais. 
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RESUMO: Estudar o comportamento alimentar do discente 
pode ser um passo inicial na forma de pensar e de desenvolver 
políticas educacionais mais eficientes em relação a sua 
alimentação e saúde. Este estudo buscou conhecer a realidade 
alimentar dos discentes do IFMA - Campus São Luís Centro 
Histórico a partir da aplicação de um questionário composto por 
20 perguntas estruturadas em sessões, aplicados à discentes 
do 1º e 3º anos do médio integrado, de ambos os turnos. 
Obteve-se um total de 262 respostas de adolescentes dos 
cursos de Meio ambiente, Hospedagem, Eventos, Artes Visuais 
e Manutenção de Máquinas, de 13 a 20 anos, com 
predominância de 14 -15 anos nas turmas de 1º ano. 
Observamos alimentação irregular entre os adolescentes, alta 
frequência de alimentos calóricos, baixa atividade física e 
predominância na ausência de diálogo sobre alimentação dos 
adolescentes com seus responsáveis. Percebe-se que amigos 
e mídia influenciam na alimentação, enquanto uma influência 
dos pais ligada em ‘comer o que se tem na mesa’. Forte 
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influência da rotina escolar na rotina alimentar com diferentes 
resultados para os dois turnos. Enfatizamos a necessidade de 
reestudo das atividades contra turno incentivada pela alta taxa 
de alunos que não se alimenta entre os períodos de aula. 
Palavras-chave: Rotina Alimentar. Comportamento Alimentar. 
Adolescência. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO  

Segundo o Guia Alimentar para População Brasileira 

(BRASIL, 2014) uma alimentação saudável é composta com 

base em nutrientes, em como esses alimentos são preparados, 

nas características do modo de comer e nas dimensões 

culturais das práticas alimentares.  

Manter uma rotina alimentar saudável pode prevenir 

diversos tipos de doença, como: obesidade, câncer, artrite, 

anemia, diabetes e hipertensão, assim como a prática 

constante de exercícios físicos é essencial para manter uma 

boa forma e um bom funcionamento do organismo. O Guia 

Alimentar do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) orienta que 

se pratique pelo menos 30 minutos de exercícios físicos todos 

os dias, mantendo o seu peso dentro dos limites saudáveis. 

No decorrer da vida, as necessidades energéticas dos 

indivíduos vão alterando-se (CARVALHO, 2012). As 

recomendações, para uma boa alimentação, dadas aos 

indivíduos adultos são as mesmas para os outros indivíduos, 

mudando apenas as quantidades de alimentos ingeridas em 

cada faixa etária.  

Na literatura há diversos artigos que têm como objetivo 

trabalhar com os alunos a prática de uma rotina alimentar 

saudável. Alguns desses artigos foram publicados em diversos 

países e em vários estados do Brasil. E destacaram que houve 

uma mudança comportamental de maior conscientização e 
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incentivo em comer mais saudável nas escolas. O Brasil 

destacou-se por conta de seu Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) que foi considerado um programa 

de excelência e vem sendo estudado em diversos fóruns 

internacionais. No Brasil, este programa tem como objetivo 

alcançar todo território nacional, levando uma alimentação mais 

saudável para escolas e incentivando uma rotina alimentar mais 

saudável.   

 Há projetos e programas nos Estados Unidos, parecidos 

com o (PNAE), que também frisam a necessidade de cuidar da 

alimentação dos estudantes, e  incentivar a prática de 

exercícios físicos no combate ao sedentarismo. Tanto o (PNAE) 

no Brasil, como o National School Lunch Program (NSLP) nos 

Estados Unidos, têm parcerias com agricultura familiar, pois é 

uma maneira de incentivar a agricultura orgânica e uma forma 

de levar alimentos mais saudáveis aos alunos. 

O presente estudo, tem como objetivo, analisar a 

qualidade alimentar de adolescentes discentes de cursos 

técnicos, partindo de um estudo de caso  dos discentes do 

Instituto Federal do Maranhão campus São Luís - Centro 

Histórico.  

METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi desenvolvido no Instituto  Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), 

Campus São Luís Centro Histórico (CCH), localizado na Rua 

Afonso Pena, 174, Centro e na Extensão Itaqui Bacanga (EIB), 

localizada a Rua boa esperança S/N, Vila Embratel, ambos em 

São Luís, Maranhão. O campus faz parte da rede pública 

federal que oferece cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, além de cursos de ensino superior. 
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Aplicamos um questionário  composto por 20 perguntas, 

na plataforma Google Formulários, com questões objetivas e 

subjetivas aplicadas aos discentes do 1º e 3º anos do ensino 

médio integrado do CCH e na Extensão Itaqui Bacanga (EIB) 

com alunos dos cursos, a citar, Técnico em Artes Visuais, Meio 

Ambiente, Hospedagem, Eventos e  Manutenção de Máquinas 

Industriais. A aplicação dos questionários se deu principalmente 

no laboratório de informática do CCH e EIB e em salas de aula 

com auxílio dos aparelhos celulares dos próprios alunos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Obteve-se um total de 262 respostas. A idade do público 

pesquisado varia de idade 13 a 20 anos com predominância de 

37,5% dos adolescentes entre 14 e 15 anos nas turmas de 1º 

ano.  

Da rotina e qualidade alimentar 

 Quando perguntados sobre como avaliavam sua 

alimentação no último ano, 25,6% dos alunos classificaram sua 

alimentação como saudável e 51,1% classificaram sua 

alimentação como razoavelmente saudável. No final do 

questionário, inserimos novamente a pergunta sobre 

autoavaliação alimentar, depois de considerar as informações 

ali dadas e  observamos uma pequena diferença em queda de 

8,5% entre aqueles que consideraram sua alimentação 

“razoavelmente saudável” na primeira (51,1%) e na última 

pergunta (42,4%).  Essa diferença pode ser atribuída à 

capacidade de observação do indivíduo, no decorrer das 

respostas, mas não indica diretamente diretamente uma 

sensibilização, cabendo uma exploração de opiniões e razões 

individuais para chegar a um parecer mais fundamentado.  
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Sobre os alimentos que não podem faltar na refeição 

matinal, no que diz respeito aos alimentos líquidos, a opção  

“café” ou “café com leite” foi apontada como presente na 

refeição matinal dos alunos mais de 5 vezes por semana. Na 

parte dos alimentos sólidos, 100% dos alunos responderam que 

o cuscuz ou beiju está presente mais de uma vez por semana 

em sua refeição matinal, o que demonstra um esperado 

consumo de alimentos regionais, que se justifica pela 

disponibilidade local. O beiju, um alimento preparado com uma 

farinha derivada da mandioca, é abundante e comum no 

nordeste brasileiro, pelo amplo cultivo da mandioca. Guerra e 

Cardoso (2017), apontam essas questões, quando afirmam que 

a alimentação tem relação direta com a cultura e o uso dos 

recursos naturais dentro de uma comunidade, levando em 

conta sua necessidade e disponibilidade.  

Questionados sobre o horário de sua refeição matinal: 

30,5% dos alunos responderam que sua refeição matinal é feita 

entre as cinco e seis horas da manhã, 51,3% dos alunos 

responderam que fazem sua primeira refeição entre as seis e 

dez horas da manhã e 11,5% responderam que não fazem sua 

refeição matinal,  suprimindo essa refeição. Sabendo que 62% 

dos alunos (n=165 alunos) estudam no turno matutino e 38% 

(n=97) estudam no turno vespertino, nota-se que a 

porcentagem das respostas dos adolescentes que realizam sua 

primeira refeição diária entre 6 e 10 horas, representada por 

51,3%, estudam no turno vespertino, indicando uma forte 

regulação do ritmo acadêmico no horário da primeira refeição e 

subsequentes.  

Referente à supressão da primeira refeição do dia, 43,9% 

dos alunos respondeu que a  refeição que substitui o café da 

manhã se dá entre 9 e 10 horas da manhã, enquanto 29% 
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aguardam o almoço, não fazendo nenhuma outra refeição. 

Segundo Gregório e seus colaboradores (2013), a primeira 

refeição do dia, é de suma importância para a saúde, 

equivalente a cerca de 20% da energia total do dia, portanto, 

não deve ser pulada nem substituída por um lanche não 

saudável. Os autores apontam ainda que as crianças e 

adolescentes que não tomam o desjejum apresentam menores 

níveis de atenção, apresentando maior dificuldade em 

concentrar-se, podendo mesmo resultar em um menor sucesso 

escolar e uma aprendizagem  falha.  Contrapondo-se 

resultados, pode-se inferir um considerável impacto no 

desenvolvimento cognitivo e intelectual  dos alunos 

(CUSTÓDIO, 2010) que não possuem uma refeição saudável 

no turno da manhã, uma vez que tais sujeitos estão expostos a 

atividades de cunho acadêmico, teóricas e práticas. Deve-se 

suscitar o questionamento de até onde vão os efeitos negativos 

para o seu rendimento acadêmico e pessoal, uma vez que uma 

porcentagem tão considerável de alunos possuem hábitos de 

frequência alimentar tão irregular.  

Sobre  a rotina alimentar associada à escolha do que 

comer pelo aluno, apresentou-se aos entrevistados opções que 

indicavam uma variedade de alimentos, porém os alimentos 

preferenciais apontados,  antes do almoço, são 

predominantemente salgados fritos ou assados comprados em 

lanchonete. Esta foi opção escolhida por 37,7% discentes, 

seguido de bolo, pão ou torradas sendo 24,3% e suco e/ou 

frutas e/ou vitaminas - 23,5% . A opção de não comer nada foi 

assinalada por 14,5% dos entrevistados. Observou-se um 

grande percentual de alunos que comem “salgados” fritos ou 

assados, ou ainda alimentos ricos em carboidratos, como 

segunda opção. Esses tipos de salgados, são altamente 
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calóricos e desfavoráveis a uma alimentação saudável. Infere-

se que esta problemática desenvolve-se como uma soma entre 

a preferência de alimentos pelos alunos, uma possível 

desorganização da rotina alimentar, pois o aluno adquire esse 

alimento no ambiente escolar ou no trajeto até o campus e a 

disponibilidade de alimento..  

A preferência por alimentos mais calóricos já foi base para 

realização de diversos estudos. Experimentos realizados com 

camundongos, constatou que a ingestão de alimentos calóricos 

promove uma sensação de prazer ao cérebro, dando prioridade 

à energia que recebemos ao comer estes alimentos e não ao 

sabor deles (ARAÚJO et al., 2016). Esta é uma das explicações 

para a compulsão por comer doces, pois estes contêm uma 

quantidade elevada de calorias.  

Cerca de 51,52% dos alunos responderam que preferem 

trazer seu almoço de casa, e apenas 35,12% dos discentes 

responderam que tem preferência por trazer seu lanche de 

casa. O hábito de trazer o próprio alimento de casa, é praticado 

pelos alunos de 1 a 4 vezes durante a semana.  Segundo 

Busato e seus colaboradores (2015), quando os alunos fazem 

suas refeições em casa ou a trazem pronta para a Universidade, 

a escolha dos alimentos é mais crítica e há uma maior 

preferência por alimentos saudáveis, como: arroz, feijão, 

legumes, vegetais e frutas. Estas escolhas cooperam para uma 

alimentação saudável e equilibrada. Pode-se ainda inferir, que 

a alimentação trazida de casa representa, além da questão 

nutricional, uma questão de economia familiar, uma vez que na 

ausência da chamada “marmita”, a alimentação é adquirida 

conforme disponibilidade do mercado local. 

 Registrou-se que a refeição em que há maior variedade 

de alimentos ingeridos é o almoço, sendo o arroz o alimento 
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mais consumido pelos entrevistados. Segundo Busato e 

colaboradores (2015), a constituição das refeições em casa 

tende a ser mais saudável no sentido de haver um 

representante para cada grupo de alimento (carboidrato, 

proteína, hortaliças, legumes), formando um prato completo 

com bastante valor nutricional além de, em casa, o indivíduo 

estar com seus pais que geralmente são autores do discurso da 

alimentação saudável ou até mesmo tem essa preocupação no 

momento de preparar as refeições com atenção à saúde.  

Quando perguntou-se sobre a substituição de uma 

refeição (jantar ou almoço) a maior ocorrência foi a opção 

"substituo por lanche rápido" em 83,6% dos casos, seguido de 

"pulo a refeição e espero a próxima" com 14,5% dos casos. O 

ato da substituição de refeições por lanches é um evento que 

ocorre corriqueiramente e é cada vez mais comum atualmente, 

como mostrado nos resultados anteriores. São comumente 

justificados por praticidade, estilo de vida, mídia e pela suposta 

falta de tempo.  

As refeições, em âmbito geral, possuem um valor nutritivo 

significativamente alto em relação aos lanches que, por sua 

vez, contém, em sua maioria, um baixo valor nutricional, alta 

densidade energética e alto teor de sódio o que pode ser 

decisivo para a saúde, tanto em deficiência nutricional como no 

desenvolvimento direto de doenças, em especial, a obesidade 

(TEIXEIRA et al., 2012). É também de amplo conhecimento que 

a obesidade é uma doença crônica que se caracteriza pelo 

acúmulo de gordura corporal sob a forma do tecido adiposo, e 

uma de suas principais causas são fatores ligados a rotina 

alimentar e alimentação em si, logo, observa-se a tendência à 

doença destes que fazem tal substituição alimentar. Também é 

importante ressaltar que além da obesidade há a possibilidade 
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de desenvolvimento de  hipertensão arterial e/ou diabetes 

(ENES; SLATER, 2010). 

 Perguntou-se sobre os horários apresentando-se variante 

em um intervalo das 17 às 23 horas. Registrou-se que 47,4% 

dos alunos se alimentam entre as 21 e 23 horas, 10,7% tem a 

última refeição após as 23 horas.Observou-se também que um 

percentual de 22,1% dos entrevistados se alimentam, pela 

última vez no dia, entre 20 e 21 horas. Apenas 10,8% dos 

adolescentes entrevistados se alimentam entre 17 e 20 horas. 

De acordo com Baima (2016), , consumir mais calorias a 

noite está associado à obesidade.  E o horário correto, segundo 

Souza (2018) será até as 20h, para não afetar o bom 

funcionamento do metabolismo.  

O atraso na refeição noturna pode estar diretamente 

ligada à rotina do aluno. O estudante do nível médio e técnico 

assemelha-se, em rotina, a um universitário por possuir 

diversas atividades dentro e fora do âmbito escolar, dentre 

estas: aulas em dois turnos, estágios, grande quantidade de 

disciplinas específicas e disciplinas comuns ao ensino médio, 

com uma carga de outras atividades que excede o horário de 

aulas dentro da instituição de ensino. Tais obrigações, ocupam 

majoritariamente seu tempo atingindo, principalmente, os 

horários das refeições. Faz-se necessário haver uma rotina, 

para salubridade psicológica, intelectual e física do estudante 

(CARDOSO, 2016). Desta forma, a rotina do aluno acaba 

impulsionando um comportamento irregular e, por vezes, 

negligente com sua alimentação, registrando-se uma frequente 

busca de alternativas mais simples como a substituição da 

alimentação por lanches e a ocorrência da mesma em horários 

irregulares. 
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Preferência alimentar 

Percebeu-se que, ao se tratar de alimentos não 

saudáveis,grande porcentagem dos adolescentes costumam 

comer mais de uma vez por semana. O Guia Alimentar do 

Ministério da Saúde brasileiro  sugere que se evite de alimentos 

gordurosos, tais como guloseimas, doces e refrigerante, além 

do consumo de alimentos ultraprocessados como biscoitos 

recheados e “salgadinhos de pacote” (BRASIL, 2014). 

Quanto à frequência de ingestão de doces, registrou-se 

a frequência de 1 à 3 vezes por semana. Observou-se que os 

entrevistados costumam consumir doces (66,80% dos alunos) 

frequentemente. Observou-se também um consumo de frutas 

de 1 à 3 vezes por semana (58,39% dos alunos), e uma  

frequência considerável do consumo de refrigerante, 

hambúrguer, batata frita, pastel frito, cachorro-quente, salgados 

fritos e assados, fast-food, pizza e misto quente alimentos que 

fazem mal à saúde. Notou-se um aumento no consumo de 

verduras com a frequência de 1 à 3 vezes por semana, porém 

valores baixos no que diz respeito à sementes e frutas. Como 

exposto no gráfico a seguir.  

Geralmente esses tipos de alimentos são preferidos dos 

adolescentes pelo sabor cativante ao paladar e facilidade de 

aquisição (ARAÚJO et al., 2016).  
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Figura 1. Quantidade de alunos que consomem  os alimentos 

propostos,1 à 3 vezes por semana. 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

Quando questionados sobre o consumo de refrigerantes 

em suas residências, 62,2% dos alunos alegam que o 

refrigerante só faz parte das refeições em ocasiões especiais, 

10,7% diz que tomam refrigerante em todas as refeições e 

apenas 14,9% não tomam. Dividindo-se os resultados obtidos 

nos questionários a respeito do consumo refrigerante em duas 

séries diferentes, apresentou-se que: de 138 alunos do 1º ano 

ensino médio, 117 (84,7%) dizem tomar refrigerantes 

frequentemente (de 3 à mais de 7 vezes por semana), e apenas 

21 (15,3%) não consomem essa bebida. 

Em se tratando da frequência de alimentos consumidos 

mais de 4 vezes por semana, percebeu-se a predominância dos 

alimentos como verduras, refrigerante, salgados fritos e biscoito 

recheado (Fig. 2). 
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Figura 2. Quantidade de alunos que consomem  os alimentos 
propostos, 4 ou mais vezes por semana.  

 

Fonte: Autor, 2018. 

Dos 124 discentes do 3º ano do ensino médio, 93 (75%) 

responderam que também tomam refrigerante (frequência mais 

baixa, 1 à 4 vezes por semana), porém 31 (25%) alunos da 

mesma série afirmam não beber refrigerante. Esta problemática 

dos refrigerantes já foi campo de estudo para diversas 

pesquisas. Em um deles, realizado em uma escola município 

de São Paulo, foram abordados adolescentes com a mesma 

idade dos discentes desta pesquisa. Neste estudo, constatou-

se que o consumo de refrigerante em si, não causava o ganho 

de peso nos adolescentes, mas sim o consumo do mesmo 

associado a falta de exercícios físicos, o consumo de gorduras 

saturadas, doces, massas, os hábitos alimentares e a falta de 

cuidados com o corpo. Também não houve diferença entre os 

gêneros, apontando-se um consumo de uma elevada 

quantidade desta bebida diariamente. (DIAS et al., 2013).  

Observa-se que, em nosso estudo, a realidade não é 

muito diferente da citada acima, pois mais da metade dos 
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adolescentes consomem uma quantidade alta de refrigerante 

semanalmente, havendo alunos que consomem esta bebida 

mais de 7 vezes na semana. Estes resultados divergem das 

recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2013), que  orienta a diminuir ou eliminar o consumo 

de refrigerantes como requisito para uma alimentação 

saudável. Pôde-se perceber que, quando os alunos precisam 

permanecer no Campus para atividades no período oposto do 

seu turno de aulas contra turno, pelo menos 1 vez por semana, 

15,5% dos alunos não almoçam, 25% compram um almoço, 

45% afirmam trazer seu almoço de casa e 14,5% substituem 

por um lanche. , ou seja, não almoçam devidamente bem com 

um prato balanceado, algo preocupante, visto que o Guia 

Alimentar para a População Brasileira (2014) indica que o 

almoço seja feito com a presença de alimentos fontes de 

proteínas e vitaminas, sempre optando pela combinação de 

arroz, feijão, legumes ou verduras acompanhados de uma 

proteína presente em carnes e ovos. (CAVASSIN, 2013),  

Quando questionou-se sobre o consumo de fruta ou suco 

in natura,  30,5% dos entrevistados apontou consumir de 1 fruta 

à 2 frutas diárias. Porém, observou-se que 19,1%não 

consomem nenhuma fruta ou suco natural durante o dia. 

Percentual este, considerado baixo, pois o Ministério da Saúde 

indica e adverte ao consumo diário de no mínimo 3 frutas por 

dia (BRASIL, 2013). 

Questionou-se os entrevistados quanto a interferência 

da sua vida acadêmica em sua alimentação, onde 76,7% 

respondeu “sim” e 14,9% respondeu que não há interferência 

da sua vida acadêmica. 
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Influências e Saúde 

O comportamento alimentar de um adolescente possui 

forte interferência familiar pois, desde sua infância, o mesmo 

depende da determinação daquilo que vai comer, o que é posto 

por seus provedores. A influência pode ser negativa ou positiva 

justificada pela criação de um modelo alimentar baseado na 

convivência dentro de suas casas. Assim, é importante que 

cada indivíduo possua uma forma de criar um diálogo com seus 

pais a fim de haver uma autonomia e uma discussão de ambas 

as partes, tanto com aqueles que colocam os alimentos 

saudáveis na mesa com o intuito de compreender a 

necessidade dos mesmos como com aqueles que ofertam 

alimentos pouco saudáveis para mudança deste cenário 

(SCARPARO, 2012).  

A questão se aproxima dos valores da questão anterior 

pois mostra, através dos resultados, a influência que a família 

têm sobre a alimentação e a importância da mesma para uma 

alimentação saudável enquanto adolescente e, posteriormente, 

em sua vida adulta. (MACÊDO et al., 2014).  Indagou-e sobre a 

influência sofrida pelo adolescente a partir dos fatores que 

participam de sua alimentação. A influência ''Dos familiares 

(como o que for posto na mesa)” foi apontada por 48,9% dos 

adolescentes, seguida por ''Da minha saúde (tive que comer 

coisas saudáveis porque estava doente)'' com 14,5%, da 

''Televisão (quero comer tudo que parece gostoso)'' com 12,6%, 

''Dos amigos (quero comer a mesma coisas que eles)'' com 8%, 

e ''Do meu curso e/ou meus professores (como o que me 

indicam)'' com 3,1%. A promoção de uma alimentação saudável 

se dá também, a partir do ambiente escolar (SILVA, 2010), 

trata-se da relação social do discente com as pessoas e do 

ambiente da mesma. Remete a necessidade de que a escola 
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contribua na constituição deste quadro alimentar através de um 

ambiente saudável onde haja instalações que permitam 

alimentar-se de forma adequada e ordeira com o exemplo de 

refeitórios, que abarcam os discentes de uma forma viável e que 

não é realidade em muitas escolas, a exemplo, o próprio local 

onde este estudo de caso foi realizado, o campus São Luís 

Centro Histórico. Outras duas formas que tratariam de teoria e 

prática seriam a formulação de projetos pedagógicos com os 

docentes e a formulação de possíveis atividades para tratar o 

assunto como interdisciplinar bem como reforçar a importância 

de cada alimento. Posteriormente, a implantação de alimentos 

mais saudáveis a partir da cantina seria o final do processo, pois 

a mesma está ligada diretamente na relação entre o aluno e o 

alimento que este irá comer. A grande dificuldade é o elo entre 

a escola e o empreendimento, que na maioria das vezes esta 

não interfere no que é oferecido (GAETANI; RIBEIRO, 2015).  

Registrou-se 54% de sedentarismo entre os 

adolescentes pesquisados. Este resultado vai contra as 

recomendações do Guia alimentar do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013), que recomenda a prática de atividades físicas 

todos os dias da semana por pelo menos 30 minutos por dia. A 

falta desta prática de exercícios pode originar  casos como, 

obesidade e outros problemas de saúde. Levando em 

consideração que, um pouco mais da metade dos alunos do 

Campus Centro Histórico não praticam exercícios físicos e uma 

boa parte não tem hábitos alimentares saudáveis, entende-se 

que exista grande possibilidade desses alunos possuírem 

algum tipo de doença no futuro, tornando-se adultos 

sedentários. 

Foram propostas 15 opções, sendo 14 delas, exemplos 

de doenças ligadas à alimentação e 1 correspondente a 
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pessoas que não possuíam nenhuma das doenças 

supracitadas. O problema de saúde mais apontado foi a dor de 

cabeça, com uma margem de 42% dos alunos (110 

entrevistados), porém 30,2% (79) disse que não possuíam 

nenhum problema de saúde 24,8% afirmam sentir tonturas e a 

dor de estômago, apontada por 22,5% dos discentes. Nota-se 

que nesta pergunta os alunos disseram que possuem sintomas 

simples, como dores de cabeça, tontura e dores no estômago. 

Muitos desses alunos pulam refeições, como o café da manhã, 

por exemplo. Esta prática, pode originar diversos tipos de 

problemas de saúde, pois priva o corpo de adquirir energia 

necessária para manter-se durante o dia. Um estudo feito com 

estudantes jovens e adultos, destacou uma situação não muito 

diferente da encontrada no local de amostragem. Destacou-se 

que, os alunos ingeriam uma quantidade muito grande de 

alimentos altamente calóricos, originando casos de sobrepeso. 

Os discentes não estavam fazendo suas refeições nos horários 

corretos, e não estavam consumindo alimentos básicos de uma 

dieta, como leite e água. (KARAM; BARBOZA, 2010). Em outro 

estudo, que teve como objetivo diminuir os casos de obesidade 

na infância e pré-adolescência causados por maus hábitos 

alimentares, trabalhou-se com alunos das séries do ensino 

fundamental e classe especial para identificar os problemas de 

saúde relacionados à doença. (ZAIAS, 2016). Na maioria dos 

estudos o maior problema relacionado aos maus hábitos 

alimentares dos alunos, é a obesidade. Um problema de longo 

prazo que pode-se evitar com a promoção de uma alimentação 

adequada, com uma rotina alimentar equilibrada e com uma 

prática regular de exercícios físicos.  
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CONCLUSÃO 

A pesquisa em questão mostra, de forma quantitativa e 

qualitativa, a realidade da alimentação dos discentes do IFMA- 

Campus Centro Histórico. É observado que, a maioria se 

alimenta de forma irregular, consome muitos alimentos 

calóricos, com uma grande frequência, além de mais da metade 

não praticar nenhum tipo de atividade física. Não obstante 

percebe-se também a presença parcial de diálogo dos 

adolescentes com seus responsáveis sobre alimentação. 

As influências também contribuem bastante nesse 

desenvolvimento de hábitos alimentares, visto que a pesquisa 

constatou a interferência que os pais, mídia e amigos possuem 

nesse quesito.  

No que diz respeito às atividades acadêmicas, destaca-se 

o uso constante de contraturno para complementação de 

atividades escolares como uma preocupação muito relevante, 

pois leva à necessidade de almoço dentro do campus, que por 

sua vez, não tem a oferta de alimentos saudáveis, delegando 

isto a uma empresa terceirizada, o que contribui para o baixo 

rendimento escolar e cognitivo além de queixas como dor de 

cabeça, enjoos como relatados na pesquisa. Assim, a escola 

pode contribuir fortemente na mudança da rotina alimentar 

desses alunos provendo espaços, alimentos e instruções 

adequadas a isso. 

Além disso, observa-se a necessidade da inspeção dos 

alimentos por nutricionistas ou ainda a elaboração de cardápio, 

que a empresa deve seguir, para ofertar alimentos saudáveis 

de acordo com a perspectiva do Instituto. 

Outra questão percebida é ausência do refeitório, o que 

pode desmotivar a permanência do aluno nos espaços 

escolares, logo há a necessidade de um lugar propício para 



COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE CASO 
DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA, EM SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRASIL.  

118 
 

uma melhor organização contribuindo até para melhor digestão 

da refeição e que venham promover o bem-estar do aluno 

consigo e seus colegas. 

Ainda dentro do campus, os dados aqui demonstrados 

servem como subsídio para uma nova forma de ver das políticas 

institucionais, uma oportunidade de mudança da rotina escolar, 

buscando uma melhor adequação das atividades ou mesmo um 

maior apoio e acompanhamento desses discentes para que 

tenham uma alimentação mais equilibrada e não atrapalhem 

seu desenvolvimento escolar.  

Diante das observações feitas a partir da pesquisa, a 

falta de rotina é um dos fatores preponderantes para uma má 

alimentação. Devido a falta de tempo do mesmo, o 

planejamento iria o ajudar a organizar o tempo dos discente 

para poderem preparar seu lanche e/ou almoço com mais 

atenção o que poderia tornar a refeição dos alunos mais 

saudável. 

Há uma grande taxa de alunos que não praticam nenhum 

tipo de atividade física, o que a elaboração de um rotina poderia 

ser útil como também no auxílio na prevenção e tratamento de 

doenças como a obesidade, que é discutida ao longo da 

pesquisa. Os discentes do Campus praticam Educação física 

apenas uma vez na semana, assim os alunos acabam não 

tendo muito êxito nas práticas realizadas. A disciplina deveria 

ser mais ampla, atingindo os alunos em todas as esferas; no 

condicionamento físico, na reorganização de sua alimentação e 

com exercícios que realmente mostrassem resultados.  
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo elaborar um artigo 
de revisão, o qual foi baseado nos estudos encontrados em 
bases de dados eletrônicas nos últimos cinco anos. A morte é 
temida pela maioria das pessoas sendo considerada um alívio 
para aqueles que não encontram alternativas para seus 
problemas, e buscam, por meio de comportamentos 
autodestrutivos, acabar com a própria vida. Por ser um período 
de desenvolvimento marcado por diversas modificações 
biológicas, psicológicas e sociais que, geralmente, são 
acompanhadas de conflitos e angústias, tem-se observado, nas 
últimas décadas, um crescimento no comportamento suicida 
entre jovens, principalmente na idade de 15 anos que é 
considerada crítica para manifestações de comportamento 
suicida na adolescência. A prevalência de ideação suicida é alta 
e está significativamente relacionada a fatores como: 
depressão, uso de álcool e drogas, violência física, problemas 
de relacionamento com os pais, tristeza e solidão. É fato que a 
ideação da morte nessa fase da vida, está muito associada aos 
conflitos presentes pós-puberdade, vendo-se o adolescente 
envolto por novos problemas e mudanças psicofísicas, muitas 
das quais são difíceis para esses, enfrentando assim, cada um 
dos seus problemas como podem. A ideação suicida associada 
à depressão em adolescentes é prevenível desde que o 
adolescente seja devidamente tratado. Há necessidade, 
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portanto, de investimentos em pesquisas no Brasil, dado o 
crescimento das taxas de suicídio entre adolescentes. 
Palavras-chave: Ideação suicida. Adolescentes. Estudantes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Todo e qualquer ato por meio do qual uma pessoa causa 

lesão a si própria, independente do grau de letalidade,é 

considerado comportamento suicida. O comportamento suicida 

classifica-se em três categorias distintas: ideaçãosuicida, 

tentativa de suicídio e suicídio consumado. A ideaçãosuicida 

fica em um dos extremos, o suicídio consumadono outro e a 

tentativa de suicídio entre eles (MOREIRA; BASTOS, 2015). 

A palavra suicídio deriva etimologicamente do latim sui 

(si mesmo) e caedes (ação de matar) e significa umamorte 

intencional autoinfligida. Relatos apontam que o 

comportamentosuicida existe desde os tempos mais antigos 

dahumanidade, tendo mudado apenas a forma como esse ato 

é encarado (MOREIRA; BASTOS, 2015).  

O suicídio não possui padrão e está ligado à diversos 

fatores que como Durkheim propala, esse se caracteriza como 

fato social , só podendo ser entendido e influenciado por outro 

fato social . Nesse ínterim, há diversos tipos de suicídios, os 

quais não podem ser explicados de forma isolada e por um 

único fator. Estudos demonstraram que de 7 a 14% da 

população adolescente já teve uma ideação suicida na vida 

(MARIS et al., 2014).  

No século XXI é notório os dados que revelam a 

crescente morte de indivíduos na adolescência por suicídio, 

identificando-se assim as fases de ideação, tentativa e 

consumação do mesmo. Outrossim, é de difícil percepção por 

vezes para os mais próximos, como a família, identificarem os 
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sinais que levarão ao ato, pois os que rodeiam o adolescente, 

por vezes não sabem diferenciar se aquele determinado dia foi 

difícil para ele ou se realmente está apresentando sinais de 

ideação suicida, sem perceber sintomas de ansiedade, 

isolamento e depressão, por vezes acarretados diante a auto-

imagem afetada por conflitos entre seus pares, e também sua 

auto-estima  que diante fatores do seu meio social acabam por 

intensificarem a ideia de se matar.  

Atualmente, o suicídio se caracteriza como problemática 

de saúde pública em todo o mundo. A Organização Mundial da 

Saúde – OMS (World Health Organization – WHO, 2014), 

estima que por ano cerca de um milhão de pessoas percam a 

vida em decorrência do suicídio, o que equivale a uma morte a 

cada 40 segundos. Em 2012, esta foi a segunda maior causa 

da morte em jovens entre 15 e 29 anos em todo o mundo. No 

entanto, estes dados podem ser ainda maiores, considerando 

que pode haver casos onde o motivo da morte seja velado, por 

inúmeras razões tais como questões culturais, religiosas ou 

mesmo pelo tema ainda ser encarado como tabu na sociedade.  

Silva et al., (2015), advertem que por questões 

socioculturais, a família e o indivíduo que tentou suicídio podem 

não assumir o ato, o que implica no levantamento destes dados. 

 Paralelo a isso, alguns sinais são claros e perceptíveis 

para se intervir de maneira a não ocorrência do ato suicida. 

Assim, uso abusivo de drogas para fugir dos problemas; a 

sensação de abandono e falta de atenção familiar, bem como 

dos seus pares; quadros de depressão, os quais geram por 

vezes um indivíduo agressivo; adolescentes acometidos por 

abuso sexual e físico; gestação precoce e casos de suicídio já 

conhecidos, os quais geram certa influência sobre o jovem, são 

sinais que podem ser analisados e de imediato prevenido. Além 

disso, é válido ressaltar que o número de tentativas de suicídio 
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é aproximadamente 20 vezes mais alto que o suicídio 

consumado . 

Outro ponto sobre o tema é o suicídio contagioso, onde 

o jovem por vezes além de idealizar, acaba por consumar o ato, 

apoiado no exemplo de amigos e familiares, estando a mídia 

atuando também para essa perspectiva de suicídio contagioso. 

Assim a literatura registra essas variáveis como fatores que 

predispõem o indivíduo à autodestruição, em virtude da 

possibilidade de identificação do sujeito com o suicida, 

denunciando um possível potencial de contágio ou imitação que 

existe em muitas manifestações suicidas adolescentes (DE 

LEO et al., 2013). 

Diante ao aspecto saúde, se denota a preocupação em 

aplicações de medidas preventivas que recorram a um 

entendimento e solução do problema entre adolescentes 

cometedores de atos  que terminam com suas vidas. Portanto, 

é essencial o desenvolvimento de estratégias que visem 

contribuir para o aumento da auto-estima e bem-estar 

psicológico, consequentemente prevenindo esses de 

pensamentos ligados ao suicídio na fase da adolescência. 

Portanto, é de grande relevância analisar a ideação suicida 

entre adolescentes, possibilitando assim entender seus fatores, 

para assim haver maior possibilidade de promover medidas de 

proteção a esses jovens. Assim, ressignificar melhorias e 

medidas que combatam a ideia de suicídio como solução de 

problemas na população adolescente se faz necessário. Assim, 

o objetivo da presente pesquisa foi analisar e descrever a 

ideação do ato suicida entre adolescentes .  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa  realizada por meio 

de cinco etapas :  

1) definição da questão norteadora;  

2) estabelecimento de critérios de inclusão/exclusão;  

3) definição das informações a serem extraídas dos 

artigos;  

4) análise dos estudos incluídos  

 5) interpretação dos resultados;  

Como questão norteadora utilizou-se: Como se dá a 

ideação do ato suicida entre adolescentes? utilizando para a 

seleção dos artigos os descritores , ideação suicida, ideação 

suicida e adolescentes, ideação suicida e estudantes.  

Foram instituídos como critérios de inclusão: artigos 

científicos, em português e com disponibilidade na íntegra 

gratuitamente. Como critérios de exclusão optou-se em: excluir 

textos sem disponibilidade para primeira apreciação, artigos 

distantes do foco temático almejado, sendo os artigos repetidos 

considerados uma única vez. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O espetro de comportamentos suicidários é bem mais 

abrangente, inclui outros conceitos tais como o para-suicídio, a 

tentativa de suicídio e a ideação suicida.  

O para-suicídio caracteriza-se por um “acto não fatal, 

através do qual o indivíduo protagoniza um comportamento 

invulgar, sem intervenção de outrém, causando lesões a si 

próprio ou ingerindo uma substância em excesso, além da dose 

prescrita, reconhecida geralmente como terapêutica, com vista 

a conseguir modificações imediatas com o seu comportamento 
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ou a partir de eventuais lesões físicas consequentes” 

(Sociedade Portuguesa de Suicidologia, 2013).  

Por sua vez, a tentativa de suicídio define-se “como o ato 

levado a cabo por um indivíduo e que visa a sua morte, mas 

que por razões diversas não é alcançada” (Sociedade 

Portuguesa de Suicidologia, 2013).  

O fator primordial de diferenciação entre estes dois 

conceitos é o grau de intencionalidade em por termo à vida. 

Enquanto na tentativa de suicídio o indivíduo tem intenção de 

morrer, mas é frustrado, no comportamento para-suicidário a 

sua intenção é, essencialmente, manipulativa. Para além disso, 

a definição clássica de para-suicídio comporta: as auto-lesões, 

definidas como comportamentos auto-agressivos moderados 

aos quais o indivíduo recorre para aliviar a tensão sentida, por 

não possuir estratégias mentais que lhe permitam lidar com 

estados emocionais indesejados e intensos; e as auto-

mutilações, que se caracterizam por comportamentos auto-

agressivos mais graves, tais como a amputação de membros 

(PEREIRA;CARDOSO, 2015).  

A ideação suicida é um importante preditor de risco para 

o suicídio, sendo considerada o primeiro “passo” para sua 

efetivação (WERLANG et al., 2015). A ideação suicida portanto, 

é muito diferente do ato de se suicidar, assim como forma de 

clarificação dos conceitos podemos dizer que a ideação suicida 

se refere a pensamentos, ideias, planejamento e desejo de se 

matar, enquanto o suicídio consumado é o ato de pôr fim à vida 

(WERLANG et al., 2015). 

Nesse contexto, é válido argumentar que estão ligados a 

esse desejo de morte muitos fatores que em conjunto podem 

ser prejudiciais a saúde do adolescente, o levando a tal 

fatalidade. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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demonstram que a frequência do suicídio está se deslocando 

dos idosos para os mais jovens.  

Estudos relativos a esta temática evidenciam que cerca 

de um terço (34%) dos indivíduos com ideação suicida 

elaboram ao longo da sua vida um plano de suicídio; destes, 

aproximadamente 72% efetuam uma tentativa de suicídio; e, 

cerca de 26%, dos sujeitos que apresentam ideação suicida 

mas que não elaboram um plano, concretizam uma tentativa de 

suicídio não planeada, salientando que a maioria das tentativas 

de suicídio, planeadas ou não, ocorrem no primeiro ano após o 

início da ideação suicida (AZEVEDO & MATOS, 2014).  

Segundo waiselfisz (2014), a tabela abixo mostra a 

incidência da taxa de suicídio (em 100 mil) na população jovem 

(15-29 anos) segundo as regiões do Brasil (Tabela 1) 

 

Tabela 1: Taxa de suicídio (em 100 mil) na população 

jovem (15-29 anos) segundo as regiões do Brasil. 

 
Fonte: waiselfisz (2014) 
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É interessante ressaltar que o desejo pela morte está 

mais presente no sexo feminino, enquanto no sexo masculino é 

mais notório a consumação do ato. A ideação da morte nessa 

fase da vida, está muito associada aos conflitos presentes pós-

puberdade, vendo-se o adolescente envolto por novos 

problemas e mudanças psicofísicas, muitas das quais são 

difíceis para esses, enfrentando assim, cada um dos seus 

problemas como podem.Ter pensamentos suicidas uma vez ou 

outra não é anormal, vez que estes pensamentos fazem parte 

do processo de desenvolvimento normal da passagem da 

infância para a adolescência, à medida que se lida com 

problemas existenciais e se está tentando compreender a vida, 

a morte e o significado da existência.   

Paralelo a isso, vale ressaltar que os indivíduos que 

possuem maior contato com o adolescente, nesse caso a 

família e os amigos, devem ficar atentos para os 

comportamentos do mesmo, pois muitas vezes a ideação 

suicida pode vir a evoluir ao suicídio propriamente dito, visto 

que a intensidade desse pensamento, associado aos fatores de 

risco é um grande alerta a morte. 

Para além disso, as funções sociais,a responsabilidade 

diante ao futuro, bem como a orientação sexual do adolescente, 

são intensificadores do exposto. Estudos têm vindo a apontar 

que os estudantes universitários parecem ser uma população 

de risco em vários níveis, principalmente no que diz respeito à 

Saúde Mental. Nos Estados Unidos, os jovens homossexuais 

(de ambos os sexos) representam um terço de todos os 

suicídios juvenis (enquanto os homossexuais constituem, no 

máximo, 5 ou 6% da população(BENTON et al, 2018) . 

Os fatores de risco mais enumerados pela literatura de 

acordo com Werlang et al., (2015) para o suicídio na 

adolescência são: culturais; sociodemográficos, 
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designadamente o desemprego no meio familiar ou até mesmo 

problemas a nível financeiro. O  desejo  de  morte  pode  variar, 

sofre  sempre a  influência  de  pressões  e  estressores  

ambientais,  o  que acentua  a  importância  da  necessidade  

de  atenção  para  os possíveis fatores de risco cognitivos para 

uma primeira  tentativa  ou  para  uma  recorrência  do  

comportamento suicida. 

Um dos fatores de risco para que o comportamento 

suicida ocorra é a ideação suicida, onde estão presentes 

desejos, cognições, atitudes ou planos suicidas. Muitas 

questões estão associadas à ideação suicida, embora nenhuma 

delas de forma individual possa ser considerada como único 

fator para o desejo de morte. Um dos maiores potencializadores 

da ideia de autodestruição é a depressão,  a qual mediante seu 

grau de intensidade pode vir a causar grandes tragédias se 

associados aos problemas e desejo de morte dos adolescentes 

(FENSTERSEIFER et al., 2014).  

Logo, Borges; Werlang (2016) referem que um 

adolescente com depressão tem nove vezes mais hipóteses de 

manifestar ideação suicida do que aqueles que não apresentam 

depressão e um adolescente que manifeste desesperança tem 

uma probabilidade sete vezes maior de ter ideias de suicídio do 

que aqueles que não manifestam tal sentimento. 

A desesperança é um fator de grande preocupação 

diante ao abordado, sendo realçado pelo sofrimento e conflitos 

vivenciados, no âmbito familiar e externo familiar. Assim, falta 

de amor, de apoio da família , o sentimento de solidão e 

abandono, bem como o de carência são intensificadores para o 

adolescente querer pôr fim a sua vida. Outrossim, outra vertente 

da desesperança está no jovem não acreditar mais no sentido 

da vida, pois crê que não há mais saída para seus problemas, 

potencializando seu desejo pela morte. Tendo em conta a 
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associação entre a depressão e a desesperança reportada pela 

literatura, um indivíduo que num determinado momento 

manifeste ambas as condições terá uma probabilidade muito 

elevada de ter ideias de suicídio graves, assim como de se 

suicidar, independentemente de a sintomatologia ser leve, 

moderada ou grave (ARRIA et al., 2017).  

A preocupação com auto imagem fará  parte de mais um 

dos fatores que podem influenciar no pensamento suicida do 

adolescente. Nesse sentido, se denota a preocupação do 

jovem, principalmente das moças em possuir um “padrão” de 

beleza, e quando ocorre de se sentirem insatisfeitos e inseguros 

com a mesma podem vir a surgir problemas de personalidade 

e autoconfiança. A questão da autoimagem associada a fatores 

como depressão e os problemas de personalidade, fomentam 

a possibilidade de planos suicidas (WENDT et a., 2013). 

A influência social, bem como o isolamento, são 

considerados relevantes para o tema aqui abordado, pois como 

já dizia Durkheim, o indivíduo é um ser social. Partindo dessa 

premissa, podemos argumentar que a necessidade de fazer 

parte de grupos nessa fase da vida é essencial para os 

adolescentes e quando esses se sentem excluídos e rejeitados 

pelos seus pares, e isolados da vida social, a possibilidade de 

ideação suicida é maior, caso comparemos com outros que 

possuem um vida social mais “completa”, bons amigos e 

influencia social. Além disso, podemos denotar, ainda, que os 

adolescentes que possuem um relacionamento, namoro, são 

menos propensos a desejos de morte, embora esses, caso 

chegam ao término podem ser fortes precursores para o 

pensamento suicida. 

Paralelo a isso, o cyberbullying e o bullying, aparecem 

como um dos meios para o favorecimento de depressão e por 

conseguinte, dependendo do grau depressivo, a ideia de 
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morrer. É válido por tanto argumentar, que esses fatores são de 

grande impacto psicológico, e físico quando somados a 

agressão corporal (SAMPASA-KANYINGA et al., 2014).  

Nesse contexto, os atos de bullying e cyberbullying 

quando constantes , acrescem transtornos que por vezes são 

irreparáveis aos adolescentes, visto isso, caso não se haja uma 

atenção e quebra desses atos de violência e/ou exposição, sem 

ajuda o jovem certamente terá mais “agrado” a morte do que a 

vida. Portanto, Existem indícios apontando que os adolescentes 

que são vítimas de cyberbullying podem estar mais propensos 

a tentativas de suicídio comparativamente aos adolescentes 

que não experimentaram estas formas de agressão entre pares 

(SAMPASA-KANYINGA et al., 2014).  

Mesmo nos casos em que o suicídio não é concretizado, 

a ideação suicida aparentemente encontra-se relacionada com 

consequências negativas, na medida em que está associada a 

um maior risco de presença de perturbações psiquiátricas, 

problemas a nível do comportamento, baixa autoestima, 

reduzida capacidade resiliência no que se refere ao 

enfrentamento de problemas e poucas habilidades no que diz 

respeito ao estabelecimento de relacionamentos interpessoais 

(SOUZA et al., 2013).  

Diante essa vertente, não se pode desconsiderar as 

alterações físicas e psicológicas tidas fora do âmbito 

acadêmico, as quais podem juntamente com o que foi exposto 

acarretar na ideação suicida. Outrossim, quando os indivíduos 

se encontram no curso indesejado, acabam por gerar um 

sentimento de frustração, o que com o tempo pode vir a 

acarretar em problemas de saúde mental.  

Outra vertente é que o uso de substâncias químicas, 

drogas lícitas e/ou ilícitas, podem refletir comportamentos de 

ideação suicida, até mesmo o envolvimento em situações de 
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conflitos que envolvem brigas e atos violentos, bem como o 

porte de arma branca ou de fogo. Diante a isso, muitos 

adolescentes acabam por “tratar” seus problemas através de 

situações ou atos que levam ao risco sua vida, pois esses já 

não dão certo valor a mesma, representando a falta de medo 

sobre situações que podem vir a dar cabo do problema, de 

forma lenta e dolorosa, substancialmente “removendo” sua 

vida. O envolvimento em grupos que promovem atos violentos, 

o porte de arma de quaisquer que sejam, vão representar uma 

necessidade desses que se revela através da raiva, 

descontando essa em si e em muitos casos no próximo. 

A condição de heterossexualidade, socialmente, se 

configura como referência maior sobre os desejos, ideais, 

princípios e valores emergindo, desse modo, a sensação de 

superioridade em relação a todas as outras várias expressões 

de sexualidade, ocasionando entre os que fogem dessa 

referência o sentimento de exclusão e diferença. Essa 

condição, de escolha por uma orientação sexual que não seja 

a socialmente esperada, pode acarretar consequências 

diversas entre os estudantes universitários que se definem e 

assumem ser homo e bissexuais, pois ser alvo de preconceito 

pode despertar sofrimento imenso bem como intensa 

fragilidade emocional, propiciando a produção da ideação 

suicida (TRIGUEIRO, 2015) 

Vale levar em consideração que a adolescência trata-se 

de um período do desenvolvimento marcado por diversas 

modificações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais; e 

geralmente, essas mudanças são acompanhadas de conflitos e 

angústias. Por vezes, quando expostos a situações de 

sofrimento e de desorganização, intensas e prolongadas, os 

adolescentes podem desenvolver patologias e até mesmo 

tornar-se mais vulneráveis ao suicídio. O risco de ideação 
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suicida aparece mais em adolescentes deprimidos e é três 

vezes maior na presença de patologias comórbidas (BRAGA 

;DELL’AGLIO, 2013).  

Existem algumas teorias que podem caracterizar o ato 

da ideação ao suicideo no adolescente, dentre elas: teoria 

sociológica de Durkheim, na qual leva em consideração os 

fatores de interação e desintegração social, além da regulação 

e desregulação social. Ainda tem a teoria cognitiva que é 

causada por uma avaliação negativa da realidade, muito 

semelhante a teoria fenomelógica, a qual vê no suicídeo a única 

saída para o sofrimento (RAMOS, 2017). 

Werlang, Borges e Fensterseifer (2015), no intuito de 

contribuir para que medidas preventivas em relação ao 

comportamento suicida em adolescentes sejam tomadas mais 

precocemente, buscaram, por meio de uma pesquisa com 526 

adolescentes com idade entre os 15 e 19 anos, identificar quais 

os fatores de risco e proteção associados a essa atitude. 

Em seus achados, verificaram que dentre os fatores de 

risco relacionados ao suicídio estão: a ideação suicida; a 

organização familiar; o falecimento de alguns dos pais; a 

doença física debilitante; o conhecer alguém que tentou 

suicídio; e não ter feito qualquer acompanhamento psicológico. 

Em relação aos fatores de proteção, foi elencado a boa relação 

comos membros da família e o trabalho. No que tange a este 

último ponto, resultados similares foram encontrados nos 

estudos de Benincasa e Rezende (2016) que, nos dados 

obtidos em sua pesquisa, revelaram que, entre esses fatores de 

proteção, as categorias mais citadas foram relacionadas com 

“família próxima” e “alguém confiável pra se abrir”.  

Além disso, Borges, Werlang e Copatti (2016) 

constataram que essa associação não é exclusiva de 

adolescentes depressivos graves. Eles verificaram que, a partir 
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de uma depressão leve, o indivíduo possui a probabilidade de 

1/12 de desenvolver ideação suicida. Além disso, 

complementam mostrando que as tentativas prévias também 

são fatores essenciais para prever comportamentos suicidas 

em adolescentes. 

Não obstante, muitos fatores se associam e se 

entrelaçam, constituindo os atenuantes para ideação suicida, 

assim não podendo criar-se um padrão para os jovens, sendo 

assim um grande problema, tendo em vista a alternância dos 

fatores que podem vir a ser apenas uma fase ruim da vida do 

adolescente ou realmente prover caráter de desejo de morte 

intenso. Levando em conta essa consideração, é válido 

argumentar que há fatos bem marcantes quando o assunto é 

ideação suicida, denotando-se maior em pessoas do sexo 

feminino e estando grandemente ligada a depressão e 

desesperança (WENDT et a., 2013). 

Para isso, ressalta-se a necessidade de considerar a 

singularidade que o processo depressivo apresenta, 

evidenciando aspectos como idade e gênero, como 

fundamentais para a compreensão desse adoecimento, bem 

como a significação que certos eventos possuem para os 

adolescentes, não podendo pressupor algo como prejudicial ou 

benéfico, sem antes compreender as vivências destes sujeitos 

e o sentido dado por eles a essas experiências.  

Isso não corresponde a um abandono do que já foi 

produzido, pelo contrário, a partir das pesquisas encontradas, 

constatamos como certos fatores requerem uma atenção maior, 

tendo em vista que podem prevenir ou agravar o 

desenvolvimento desta enfermidade, como o campo familiar e 

o social, por exemplo.  

A depressão, antes considerada como um efeito 

secundário de outras enfermidades, atualmente, postula uma 



IDEAÇÃO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA 

136 
 

autonomia diante delas, demonstrando que, por si só, acarreta 

danos graves à vida do adolescente e que não 

necessariamente teria que estar atrelada a alguma 

comorbidade para ser considerada nociva ou prejudicial ao 

sujeito. Ademais, verificamos que a depressão apresenta uma 

relação muita próxima com o suicídio, temática tão delicada 

nessa faixa etária, tendo em vista que refere-se a uma das 

principais causas de morte nesse período.  

A depressão na adolescência é um problema a ser 

considerado por diversos saberes como a Psicologia, a 

Psiquiatria, a Psicopatologia e a Saúde Mental, dentre outros, e 

entendemos que há a necessidade de uma postura reflexiva 

crítica, na qual o profissional pode analisar criticamente os 

múltiplos contornos que constituem a experiência vivida da 

depressão.  

Pesquisas fenomenológicas, ainda muito escassas, 

contribuiriam para a compreensão da depressão e do sujeito 

adolescente no seu mundo vivido, com implicações para a 

prática de cuidado com esse público. 

É importante caracterizar os fatores de proteção à 

ideação suicida entre adolescentes, pois há uma grande 

necessidade de se  minimizar as ocorrências de desejo e 

substancialmente consumação da morte entre jovens. Como 

visto aqui, de forma geral a ideia ou desejo de se dar fim a vida 

é frequente em indivíduos desamparados e mal integrados 

socialmente, denotando que a maior necessidade desses é dar 

solução imediata a dor e/ou problemas que enfrentam 

(SANTOS et al., 2017). 

São fatores protetores: bom relacionamento com os 

familiares e apoio familiar (fatores familiares); boas 

habilidades/relações sociais, confiança em si mesmo, buscar e 

estar aberto a conselhos (personalidade e estilo cognitivo); 
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integração social, bom relacionamento com colegas de escola, 

com professores e outros adultos, ajuda de pessoas relevantes 

(fatores culturais, sociais e demográficos). Nesse contexto, é 

válido ressaltar o apoio da família que é muito relevante para 

compreender as necessidades do jovem e assim aconselha-lho 

ou em casos mais avançados, possibilitarem a esses o acesso 

a um especialista, evitando assim a evolução do quadro para o 

suicídio propriamente dito (SANTOS et al., 2017).  

Dessa forma, identificar os fatores que se associam à 

presença de ideação suicida nos jovens universitários pode 

constituir uma importante ferramenta para que ações de 

prevenção e proteção sejam planejadas, tanto por parte dos 

gestores da universidade, como das equipes de saúde que 

assistem esses estudantes dentro e fora do campus. A literatura 

internacional tem produzido algumas informações sobre 

ideação suicida voltada para essa população, porém existe uma 

carência de estudos nacionais sobre essa temática no cenário 

universitário, contexto que reforça a necessidade de pesquisas 

com essa população. 

 

CONCLUSÃO 
 

A depressão, apesar de ser um adoecimento bastante 

discutido e estudado, é um fenômeno ascendente da sociedade 

contemporânea, principalmente entre os adolescentes, sendo 

ainda objeto de grandes pesquisas em vários níveis. Nesse 

sentido, o intuito dessa revisão foi contribuir, através da 

explanação de pesquisas referente a essa temática, para que a 

compreensão sobre essa doença e suas repercussões nesses 

indivíduos seja ainda mais integral, exibindo quais são os 

conteúdos mais abordados e os que ainda carecem de um 

aprofundamento. Tal atitude procura desnaturalizar o fenômeno 
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da depressão como algo já acabado, saturado em todos os 

seus aspectos 

Podemos dizer que o Brasil avançou, porém necessita 

de maiores investimentos na criação de programas e 

estratégias específicas voltadas à prevenção do 

comportamento suicida na população jovem e adolescente, 

bem como instituições de ensino superior promovam ações de 

prevenção e enfrentamento a essas questões, como também 

para que os profissionais de saúde que atuam dentro do 

campus ou os que assistem os estudantes fora dele, tenham 

ciência da importância de medidas que visem identificar e 

minimizar tal situação. 

Além disso, é notória a influência parental sobre o 

desenvolvimento dos filhos. As relações que se estabelecem e 

de que modo os fatores estressores são administrados pela 

família são aspectos importantes ao crescimento saudável e 

pleno da criança e do adolescente. Embora já se conheçam 

alguns fatores protetivos quanto ao suicídio, é importante 

relembrar sobre sua causa complexa e multivariada, o que 

reflete a singularidade de quem pensa em cometer o suicídio e 

a importância de se manter um acompanhamento adequado 

profissional e familiar. 
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RESUMO: A obesidade é um grave problema de saúde pública. 
O tratamento da obesidade é difícil em qualquer faixa etária, 
sobretudo na adolescência. Uma opção em potencial para 
adolescentes obesos grave é a cirurgia bariátrica, visto baixa 
adesão ao tratamento conservador. O objetivo deste trabalho 
foi descrever os efeitos da cirurgia bariátrica no controle da 
obesidade, bem como a eficácia do procedimento no 
seguimento pós-operatório de médio a longo prazo em 
adolescentes. PUBMED, MEDLINE, SciELO e LILACS foram as 
bases de dados pesquisadas. Os critérios de inclusão: 
obordagem do pós-operatório da cirurgia bariátrica em 
adolescentes; publicações entre janeiro de 2015 a junho de 
2018, Inglês e Português. Sendo classificados aqueles com 
seguimento de médio a longo prazo. Foram encontrados 732 
estudos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e 
estratificação por tempo de seguimento resultaram em 9 
estudos. Os manuscritos selecionados apresentam limitações 
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quanto ao tamanho da amostra e ao nível de evidência. 
Embora, a maioria dos adolescentes submetidos à cirurgia 
bariátrica apresentar perda de peso significativa e 
resolutividade das comorbidades, observou-se, no seguimento 
a médio e longo prazo, a necessidade de cuidados no âmbito 
nutricional. Observou-se melhoria da saúde como um todo, 
como também uma redução dos fatores de risco 
cardiovasculares após gastroplastia nos adolescentes. Os 
riscos pós-operatórios podem ser conduzidos com avaliação 
periódica.     
Palavras-chave:Cirurgia bariátrica.Gastroplastia. Adolescente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um grave problema de saúde pública 

mundial, independente de condições econômicas e sociais 

(INGE et al., 2016). Ao estratificar a incidência de obesidade por 

faixa etária, os achados são mais alarmantes, uma vez que se 

observa crescimento mais acentuado entre crianças e 

adolescentes (PENNA et al., 2013). Na população adolescente 

norte-americana, há uma taxa de sobrepeso de 24,9% e 

obesidade de 18,9% em meninos entre 13 e 17 anos, já em 

meninas da mesma faixa etária, o sobrepeso representa 29,9% 

e 17,6% a obesidade (LITTS;MONTAGUE;LEACH, 2016). 

No contexto do Brasil, observa-se a prevalência de 

24,1% com sobrepeso e 5,5% com obesidade na população 

masculina na faixa etária entre 11 e 14 anos. Já na população 

feminina, de mesma faixa etária, se mantém o mesmo padrão, 

no qual 22% apresenta sobrepeso e 6% obesidade (FLORES 

et al., 2013). Este agravo em saúde também pode ser visto em 

países fora do continente americano, como a Austrália, em que 
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se encontra 19,5% de sobrepeso e 7% de obesidade na faixa 

etária de 13 a 18 anos (O’DEA; DIBLEY, 2014). 

O diagnóstico de obesidade é feito de acordo com o 

Índice de Massa Corpórea (IMC) correspondente à faixa etária 

e gênero. Utilizando este parâmetro, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) determina que crianças entre cinco a 19 anos que 

apresentem IMC versus idade maior que um desvio padrão 

acima do estabelecido pela média de crescimento da OMS 

(chamado escore Z) são caracterizadas como sobrepeso e se 

o escore Z for superior a dois desvios, classifica-se como 

paciente obeso (CURTIS, 2015).  

O tratamento da obesidade é difícil em qualquer faixa 

etária, sobretudo na infância e adolescência, pois nesta etapa 

da vida há bastante influência da ação dos pais e familiares para 

alterar hábitos alimentares e prática de atividades físicas 

(MAFFAZIOLI et al., 2016). Dessa maneira, o tratamento 

conservador, no qual consiste e mudança do estilo de vida e 

hábitos alimentares, tem baixa adesão e, por consequência, 

apenas uma pequena parcela destes pacientes apresentam 

resultados significativos, visto que são medidas que dependem 

de mudança comportamental tanto do paciente como daqueles 

que compõem seu contexto social, principalmente aqueles 

indivíduos com quem possuem contato diário (SKINNER et al., 

2018). 

Uma opção de tratamento potencial em adolescentes 

com obesidade severa é a cirurgia bariátrica. A realização 

desse procedimento cirúrgico tem crescido e resulta em perda 

de peso e melhora dos parâmetros metabólicos: hipertensão 

arterial, diabetes e dislipidemia (DAVIDSON et al., 2017). 

Houve um aumento de cinco vezes do número estimado de 

procedimentos bariátricos realizados em adolescentes. Em 
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2009, a taxa era de 2,4 procedimentos bariátricos por 100.000 

pacientes adolescentes, número que anteriormente era de 0,8 

por 100.000 adolescentes no ano 2000 (CAIRO et al., 2018; 

MACKEY et al., 2018). 

Segundo a Portaria nº 425 de 19 de março de 2013 do 

Ministério da Saúde, o tratamento cirúrgico poderá ser 

considerado se o escore Z da OMS for maior que + 4 entre 

jovens de 16 a 18 anos. Porém, contraindica a realização da 

cirurgia bariátrica em pacientes que não apresentam a 

consolidação das epífises de crescimento e enfatiza a 

importância da avaliação e documentação da clínica do 

adolescente que deve ser realizada por equipe multidisciplinar, 

na qual haja participação de pelo menos dois médicos 

especialistas da área clínica e cirúrgica (BRASIL, 2013). Além 

disso, o Conselho Federal de Medicina, Resolução   de   

nº2.131/15, acrescenta a necessidade da presença do médico 

pediatra na equipe multidisciplinar (BRASIL, 2016). 

No entanto, preocupações sobre sua eficácia, 

complicações a longo prazo e efeitos no estado nutricional dos 

pacientes em desenvolvimento tornaram a comunidade médica 

cautelosa em abordar a cirurgia bariátrica por não haver muitos 

estudos neste perfil de tema (ALQAHTANI; ELAHMEDI, 2015). 

Pouco se sabe sobre os resultados a médio e longo prazo da 

cirurgia bariátrica para obesidade grave em adolescentes, 

levantando questões sobre a durabilidade das respostas 

precoces à cirurgia (SHOAR et al., 2017). 

Logo, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão 

integrativa a fim de descrever os efeitos da cirurgia bariátrica no 

controle da obesidade, estabelecendo a perda de peso e 

resolução de comorbidades, bem como a eficácia do 
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procedimento no seguimento pós-operatório de médio a longo 

prazo em adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão integrativa é um tipo de revisão bibliográfica 

que permite a inclusão de estudos experimentais ou não 

experimentais que são usadas para compreender melhor as 

problemáticas, no intuito de revisar teorias e questionamentos. 

Embora, não seja uma revisão sistemática, este trabalho foi 

conduzido a partir dos critérios (checklist): “Principais Itens para 

Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises” (PRISMA); 

sempre que possível (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015; 

GOURASH et al., 2016). 

Esta revisão foi guiada pela questão do seguimento de 

médio a longo prazo após a cirurgia bariátrica em adolescentes. 

Foi perguntado sobre a mudança de padrões clínicos, físicos e 

metabólicos após a gastroplastia.  

 PUBMED, Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Latin American and Caribbean Center on Health 

Sciences Information (LILACS) foram as bases de dados 

acessadas no período de agosto a setembro de 2018 por duas 

pesquisadoras concomitantemente. As palavras-chave 

utilizadas foram “Cirurgia bariátrica” OU “Gastroplastia” E 

“Adolescente” e suas correspondentes em inglês, “Bariatric 

surgery” OR “Gastroplasty” AND “Adolescent”. Sendo realizada 

a busca manual por títulos que correspondem ao tema 

selecionado. 

Os critérios de inclusão para seleção de manuscritos 

foram: resultados de pesquisas que abordaram o tema, ou seja, 
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pós-operatório da cirurgia bariátrica em adolescentes; 

publicações entre janeiro de 2015 a junho de 2018 em Inglês e 

Português. Contudo, teses, dissertações, relatos de casos e 

revisão de literatura foram excluídos assim como manuscritos 

que foram repetidos em bancos de dados. Com os critérios de 

exclusão: estudos que se restringem apenas ao período pré-

operatório e/ou perioperatório da cirurgia bariátrica em 

adolescentes; e a média de idade da população do estudo 

quando submetida à cirurgia bariátrica fora da faixa etária de 

adolescente segundo OMS (10 a 19 anos) (BRASIL, 2018).  

Segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica 

e Bariátrica, é possível classificar o seguimento pós-operatório 

da gastroplastia por períodos: sendo curto prazo se menor de 

três anos; médio prazo entre três e cinco anos; e longo prazo 

acima de cinco anos (BRETHAUER et al., 2015). Desta forma 

foram selecionados artigos em que o seguimento após a 

cirurgia fosse maior ou igual a três anos, correspondendo, 

assim, ao follow-up de médio e longo prazo. 

Os estudos foram organizados no Excel 2016® com 

registros de informações guiadas pelo instrumento de coleta de 

dados: título, autor, ano de publicação, metodologia, tipo do 

estudo, população, principais resultados e conclusões 

encontrados. 

O nível de evidência foi atribuído de acordo com a 

classificação de desenho de estudo em sete categorias: nível 1, 

para revisões sistemáticas e meta-análise; nível 2, estudo 

randomizado aleatoriamente controlado; nível 3, estudo 

controlado randomizado sem aleatorização; nível 4, estudos de 

coorte e caso-controle bem concebido; nível 5, revisão 

sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível 6, estudo 
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descritivo ou qualitativo; e nível 7, evidências de opinião ou 

consenso (EDUCAÇÃO, 2014 ). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O total de 732 estudos foram encontrados na base de 

dados Pubmed sobre cirurgia bariátrica na adolescência. Nas 

bases de dados LILACS, MEDLINE e Scielo não foram 

encontrados artigos que preenchiam os critérios de inclusão. 

 Após a leitura dos títulos e resumos, levando em 

consideração os critérios de exclusão de relato de caso e 

revisão de literatura, foram classificados 69 artigos. Estes foram 

avaliados na íntegra por duas pesquisadoras levando em 

consideração os critérios de inclusão e exclusão. Aqueles que 

cumpriam com tais critérios resultaram em 34 estudos. Após 

adequar a classificação de follow-up proposta pelo estudo e a 

exclusão dos manuscritos duplicados totalizaram nove estudos 

aptos. A maioria dos artigos excluídos foram por não apresentar 

idade média dentro da faixa etária de adolescente preconizada 

pela OMS (10 a 19 anos) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), por 

se limitarem ao período pré-operatório e/ou perioperatório da 

cirurgia bariátrica em adolescente ou por possuírem um tempo 

de seguimento do estudo menor que três anos (curto prazo). 

 

Seguimento de médio a longo prazo de adolescentes 

submetidos à cirurgia bariátrica  

 

As principais questões encontradas nos artigos 

permeiam a perda de peso, complicações cirúrgicas tardias e 

remissão de doenças cardiovasculares (Quadro 1).  
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Quadro 1. Artigos sobre seguimento de médio a longo prazo de 
adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica 

 
* Idade média em que os adolescentes foram submetidos à cirurgia bariátrica  

Dos artigos encontrados, dois estudam pacientes 

submetidos à Banda Gástrica Ajustável por via Laparoscópica 

(BGAL), a qual é o tipo de cirurgia bariátrica reversível. Dumont 

et al.(2017) estudou prospectivamente durante 10 anos 97 

adolescentes submetido à BGAL e encontrou uma possível 

correlação positiva entre a perda de peso e a duração do 

acompanhamento (embora tenha havido uma perda de 

seguimento de 21 adolescentes) (DUMONT et al., 2017). Já 

Paulus et al.(2017), também avaliou pacientes submetidos à 

BGAL, encontrando uma perda de IMC média de 10,7 kg/m² 

após um acompanhamento médio de 64 meses, sendo a maior 

parte da perda de peso ocorreu após o primeiro ano. Porém, 

neste estudo houve uma taxa de falha de 40% (precisando ser 

Ryder et al./ 2017/ 

EUA

Factors associated with long-term weight-loss 

maintenance following bariatric surgery in 

adolescents with severe obesity
IV Até 12 anos 80 / 17,1 anos

Resultados de perda de peso a longo prazo para 

aqueles que foram submetidos a cirurgia foram 

superiores àqueles que não foram submetidos a 

tratamento cirúrgico.

El-Matbouly et al./ 

2017/ Qatar

A 5-Year Follow-Up Study of Laparoscopic 

Sleeve Gastrectomy Among Morbidly Obese 

Adolescents: Does It Improve Body Image and 

Prevent and Treat Diabetes?

VI 5 anos 91 / 17 anos

Após 5 anos, não houve nenhuma recidiva do 

diabetes, e 75% dos adolescentes diabéticos 

tiveram remissão completa.Além disso, houve 

queda significativa de IMC e melhora da satisfação 

global imagem corporal.

Castellani et al./ 

2017/ Itália

National survey for bariatric procedures in 

adolescents: Long time follow-up VI Até 10 anos 173 / 15,6 anos

A gastrectomia em manga é superior em perda de 

peso que tecnicas disabsortiva. Houve  90% de 

remissão das comorbidades

Inge et al./ 2017/ 

EUA

Long-term outcomes of bariatric surgery in 

adolescents with severe obesity (FABS-5+): a 

prospective follow-up analysis
VI Até 12 anos 74 / 17,1 anos

A derivação gástrica em Y-de-Roux evidenciou 

redução substancial e duradoura do peso corporal e 

de benefícios cardiometabólicos, porém houveram 

achados de deficiências nutricionais a longo prazo. 

Dumont et al./ 

2017/ EUA

Medium- to Long-Term Outcomes of Gastric 

Banding in Adolescents: a Single-Center Study of 

97 Consecutive patients

VI 10 anos 97/ 17,2 anos

A banda gástrica ajustavel é uma técnica confiável, 

reversível que pode ser uma opção cirúrgica de 

primeira linha adequada e ética para os jovens 

obesos

Paulus et al./ 2017/ 

Holanda

Long-Term Follow-Up Is Essential to Assess 

Outcome of Gastric Banding in Morbidly Obese 

Adolescents: A Retrospective Analysis
VI Até 5 anos 10/ 16,8

A banda gástrica laparoscópica ajustável em 

adolescentes houveram taxas de falhas de 40% que 

só foram observadas após 3 anos de seguimento.

Michalsky et al./ 

2018/ EUA

Cardiovascular Risk Factors After Adolescent 

Bariatric Surgery
VI 03 anos 242/17 anos

O aumento da perda de peso, sexo feminino e 

idade mais jovem predizem uma maior 

probabilidade de resolução de fatores de risco 

cardiovasculares.

Goldschmidt et al./ 

2017/ EUA

Adolescent Loss-of-Control Eating and Weight 

Loss Maintenance After Bariatric Surgery.
VI 04 anos 234 / 17,1 anos

A Perda de Controle Alimentar pode afetar os 

resultados a longo prazo da cirurgia metabólica, 

visto que no seguimento acima de um ano 

evidenciou um percentual de perda de IMC mais 

baixo que o esperado.

Nehus et al./ 2016/ 

EUA

Kidney outcomes three years after bariatric 

surgery in severely obese adolescents VI 03 anos 241/ 17,1 anos

Melhora da função renal de adolescentes com lesão 

renal prévia. A taxa de Filtração Glomerular 

aumentou 3,9 mL/min/1,73m² para cada 10 

unidades de perda de IMC

AchadosAutor/ Ano/ Local Título
Nível de 

Evidência

Tempo de 

seguimento

Participantes          (nº / 

Idade Média*)
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retirado o anel gástrico ou uma nova intervenção bariátrica), 

apesar de sido uma terapia bem sucedida nos outros 60% sem 

grandes eventos adversos (PAULUS et al., 2017).  

A gastrectomia vertical laparoscópica (GVL) é uma 

técnica amplamente utilizada e seus efeitos a longo prazo foram 

avaliados no estudo El-Matbouly et al. (2017). Realizado o 

seguimento de 91 adolescentes obesos mórbidos submetidos à 

GVL. O peso pré-operatório médio e o IMC foram 132,5 kg e 48 

kg/m², respectivamente, e no pós-operatório estes valores 

diminuíram para 101kg e 36,4kg/m², respectivamente. Em 1 

ano, a Perda de Excesso de Peso (PEP), a Perda Total de Peso 

(PTP) e a Perda Percentual de IMC (PPI) foram 49,48; 23,1 e 

23,16%, respectivamente. Aos 5 anos, PEP, PTP e PPI, foram 

78; 35,8 e 36%, respectivamente. Nenhum paciente 

desenvolveu falha da anastomose ou fistulas no pós-operatório, 

porém três pacientes precisaram de dilatação endoscópica 

devido à estenose. No geral, 64% dos adolescentes com apneia 

obstrutiva do sono, todos pré-diabéticos e 50% dos diabéticos 

tiveram remissão total e, após cinco anos de seguimento, não 

houve recidiva dos diabéticos e 75% dos adolescentes 

diabéticos tiveram remissão completa. O único paciente com 

hipertensão apresentou resolução completa com gastrectomia 

vertical laparoscópica (EL-MATBOULY et al., 2017). 

O estudo italiano de Castellani et al. (2017), fez uma 

revisão dos prontuários de 173 adolescentes obesos 

submetidos a tipos de intervenções bariátricas diferentes: 

BGAL, balão intragástrico (BI) e GVL. Cerca 80% dos pacientes 

tiveram o seguimento até o quinto ano após a cirurgia e menos 

de 5% até 10 anos. Entre os dados clínicos, houve uma 

diferença estatística em termos de porcentagem de Perda de 

Excesso  (PEP) entre as técnicas de intervenção somente após 
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1 ano pós-operátorio. Aos 5 anos de seguimento, a PEP 

daqueles submetidos à BGAL  foi de aproximadamente 47%, à 

GVL de 58% e ao BI de 49%, evidenciando que a gastrectomia 

vertical teve o melhor PEP em relação a outras técnicas. Cerca 

de 90% dos adolescentes resolveram suas comorbidades, 

especialmente hipertensão, dispneia e problemas ortopédicos. 

Assim, estes dados mostram que GVL em adolescentes pode 

ser uma técnica segura e eficaz (CASTELLANI et al., 2017).  

O estudo de Inge et al.(2017) mostra adolescentes com 

obesidade grave submetidos à cirurgia de Bypass Gástrico em 

Y-de-Roux (BGYR) e verificaram queda do IMC médio inicial de 

58,5 para 41,7 kg/m² no seguimento médio de 8 anos. Desde o 

início até o seguimento a longo prazo, foram registrados 

declínios significativos na prevalência de hipertensão arterial, 

dislipidemia e diabetes tipo 2. Porém, durante o 

acompanhamento, 46% dos 58 pacientes evoluíram com 

anemia leve, 45% com hiperparatireoidismo, e 16% com 

deficiência de vitamina B12. Portanto, a cirurgia de Bypass 

gástrico em Y-de-Roux resultou em redução substancial e 

duradoura do peso corporal e de benefícios cardiovasculares 

para adultos jovens, porém para a manutenção da saúde a 

longo prazo deve haver adesão aos suplementos dietéticos e 

rastreio de deficiências nutricionais (INGE et al., 2017). 

Comparando adolescentes submetidos ao BGYR e 

aqueles em tratamento conservador, o estudo coorte de Ryder 

et al. (2017) evidenciou que o IMC do grupo cirúrgico declinou 

cerca de 38,5% ao longo do primeiro ano e apesar de que 

alguns adolescentes recuperarem o peso, este foi mantido em 

grande parte desse grupo do seguimento. Em contraste ao 

grupo de comparação, no qual houve aumento do IMC em 

10,3%. Os resultados de perda de peso a longo prazo para 
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aqueles que foram submetidos à cirurgia bariátrica foram 

superiores aos que não foram submetidos ao tratamento 

cirúrgico. Embora nenhum fator comportamental tenha sido 

identificado como preditivo de sucesso na manutenção da 

perda de peso a longo prazo, já que, entre os grupos, não foram 

observadas diferenças nos comportamentos relacionadas com 

peso, alimentação e responsabilidade com a saúde, atividade 

física ou hábitos alimentares (RYDER et al., 2017).  

Michalsky et al.(2018), Goldschmidt et al. (2017) e Nehus 

et al. (2016) são estudos de análise retrospectiva dos dados de 

um coorte prospectivo: Teen - Longitudinal Assessment of 

Bariatric Surgery (Teen-LABS / NCT00474318), em que 242 

adolescentes foram submetidos à cirurgia metabólica e 

bariátrica em 5 centros médicos dos Estados Unidos 

(GOLDSCHMIDT et al., 2017; MICHALSKY et al., 2018; 

NEHUS et al., 2016). 

O primeiro estudo analisa adolescentes submetidos à 

derivação gástrica em Y-de-Roux, gastrectomia vertical ou 

bandas gástricas ajustáveis. Foram avaliados a perda de peso 

e fatores de riscos cardiovasculares (pressão arterial, lipídios, 

homeostase da glicose e inflamação) após 3 anos da cirurgia 

bariátrica. O IMC diminuiu em 27% ao longo dos 3 anos e foi 

preditor independente de normalização da dislipidemia, 

hipertensão arterial, hiperinsulinemia, diabetes e proteína C 

reativa de alta sensibilidade. A redução do IMC no grupo 

submetido ao BGYR foi de 28%, GVL de 26% e BGAL 8%. Além 

disso, participantes mais velhos no momento da cirurgia foram 

menos propensos a melhora dos parâmetros dislipidêmicos e 

as adolescentes apresentavam diminuição dos níveis 

pressóricos mais acentuada. Portanto, aumento da perda de 

peso, sexo feminino e idade mais jovem predizem uma maior 
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probabilidade de resolução de fatores de risco cardiovasculares 

e isto pode levar aos refinamentos na seleção de pacientes e 

ao momento ideal da cirurgia bariátrica em adolescente, com o 

objetivo de melhorar os desfechos clínicos (MICHALSKY et al., 

2018).  

O segundo estudo baseado no Teen-LABS analisou a 

Perda de Controle Alimentar (PCA) juntamente com IMC dos 

adolescentes durante 04 anos após a intervenção bariátrica. No 

início do estudo, episódios de descontrole envolvendo grandes 

quantidades de alimentos foi relatado por 15,4% dos 

adolescentes e o consumo alimentar contínuo por 27,8%. 

Ambas as formas de comer foram significativamente menores 

em todos os momentos pós-cirúrgicos em relação ao status pré-

operatório. No entanto, ambos os comportamentos 

aumentaram gradualmente de 6 meses até os 4 anos de 

seguimento. No acompanhamento de 1, 2 e 3 anos foi 

associada a uma alteração percentual mais baixa do IMC em 

relação ao valor basal na próxima avaliação consecutiva. 

Embora a alimentação pré-cirúrgica com PCA não tenha 

relação com a perda relativa de peso após a cirurgia, a 

alimentação pós-operatória com PCA pode afetar 

adversamente os resultados a longo prazo. Portanto, esse 

comportamento pode exigir atenção empírica e clínica adicional 

(GOLDSCHMIDT et al., 2017).  

Um número significativo de adolescentes gravemente 

obesos submetidos à cirurgia bariátrica tem evidências de lesão 

renal precoce. Dentro deste contexto, o terceiro estudo, Nehus 

et al. (2016), analisa se a lesão renal é reversível após a cirurgia 

bariátrica comparando dados pré-operatório com até três anos 

de pós-operatório. Nos adolescentes com função renal 

diminuída no início do estudo, representada pela Taxa de 
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filtração glomerular (TFG) abaixo de 90 mL / min / 1,73m², a 

TFG média melhorou significativamente de 76 para 102 mL / 

min / 1,73m2 em três anos de acompanhamento. Da mesma 

forma, os participantes com albuminúria (relação 

albumina/creatinina de 30 mg/g ou mais) no início do estudo 

demonstraram melhoria significativa após a cirurgia; passando 

de 74 mg/g para 17 mg/g após três anos. Aqueles com função 

renal normal e sem albuminúria no início do estudo 

permaneceram estáveis durante todo o período do estudo. 

Numa análise ajustada, a TFG aumentou 3,9 mL/min/1,73m² 

para cada 10 unidades de perda de IMC (NEHUS et al., 2016). 

Os estudos referentes ao seguimento de médio e longo 

prazo de adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica 

apresentam limitação sobre a dimensão da amostra, visto que 

há uma variação de tamanho amostral de 10 a 242 

participantes. Do mesmo modo, foram observadas limitações 

metodológicas, pois há apenas um estudo de análise 

prospectiva longitudinal (coorte), já os demais estudos 

apresentam nível de evidência VI. É valido ainda observar que 

todos os artigos encontrados foram a partir do ano de 2016, 

mesmo que a proposta deste estudo tenha sido revisar artigos 

posteriores a 2015. Portanto, a delimitação de tempo da 

publicação dos manuscritos não parece ter tido viés de seleção, 

por este fator. 
Além disto, por serem estudos com tempo de seguimento 

prolongado há perdas amostrais durante o acompanhamento. 

Como no Castellani et al.(2017), no qual inicialmente havia 173 

pacientes, porém 82% (142 pacientes) completaram 

seguimento de três anos, 35% (65 pacientes) de cinco anos e 

apenas 2 pacientes de 10 anos (CASTELLANI et al., 2017). 

Desta forma, estudos como Ryder et al. (2018) e Inge et al. 



SEGUIMENTO DE MÉDIO A LONGO PRAZO DE ADOLESCENTES 
SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA: REVISÃO INTEGRATIVA 

154 
 

(2017) que apresentaram os seguimentos mais longos, de até 

12 anos, tem, devido as perdas, acompanhamento médio dos 

pacientes, respectivamente, de 8,1 anos e 8 anos (INGE et al, 

2017; RYDER et al., 2018). 

É sabido que a literatura científica tem mais manuscritos 

sobre o seguimento a curto prazo menor que 3 anos e por isto 

apresentam mais nuances que ainda não foram abordados em 

artigos de médio a longo prazo, como avaliação psicossocial 

(STROUD; PARKER; CROITORU, 2016). Avaliando a saúde 

mental e psicossocial em estudos de seguimento a curto prazo 

em adolescentes com distúrbios alimentares submetidos à 

cirurgia bariátrica revela mais ideação suicida no pré-operatório 

e uma menor perda de peso no pós-operatório comparando 

aqueles que não apresentam estes distúrbios (JARVHOLM et 

al., 2018). Levando, assim, a necessidade de mais estudos que 

mostrem os efeitos da cirurgia bariátrica, principalmente no 

contexto biopsicossocial, a médio e longo prazo de cirurgia 

bariátrica em adolescente (DUMONT et al., 2018).  
Uma metanálise que se propôs a analisar o seguimento 

a longo prazo, demonstra que não há associação significativa 

entre o tempo de follow-up e a quantidade de perda de peso 

após 1 ano, encontrando uma perda de peso no platô de 

adolescentes obesos mórbidos após 1 a 3 anos de cirurgia 

(SHOAR et al., 2017). O mesmo é encontrado no estudo El-

Matbouly et al., no qual após os 3 anos de seguimento houve 

uma estabilização na porcentagem de perda de peso (EL-

MATBOULY et al., 2018). 

Quanto às intervenções bariátricas, os principais 

procedimentos são irreversíveis, com exceção a banda larga 

ajustável. Como o adolescente está em desenvolvimento e a 

escolha da cirurgia envolve não apenas o paciente, mas 
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também a família, a escolha pela banda larga ajustável pode 

ser uma opção cirúrgica adequada e eficiente na perda de peso 

excessiva para adolescente obeso (DUMONT et al., 2018). 

Embora tenha uma taxa de reabordagem relativamente alta há, 

porém, a necessidade de estudos com uma população maior e 

nível de evidência superior(DUMONT et al., 2018; PAULUS et 

al., 2016).   

A gastrectomia vertical tem se mostrado eficiente na 

perda de peso e segura em adolescentes quando compara a 

banda gástrica ajustável e outras técnicas (CASTELLANI et al., 

2017; EL-MATBOULY et al., 2018). Porém, por ser um método 

restritivo, assim como o Bypass Gástrico em Y-de-Roux, 

necessita de cuidados a mais no seguimento nutricional, pois 

há um risco de desenvolvimento de déficit nutricionais, como 

anemias e deficiência de vitamina B12 (INGE et al., 2017).  

A exposição dos adolescentes à obesidade grave e 

fatores de risco cardiometabólicos levam à prematura 

progressão de doenças cardiovasculares, a utilização de 

insulinoterapia em diabéticos tipo 2 e o desenvolvimento de 

proteinúria. Por isto, a obesidade grave atualmente elenca 

tratamentos mais intervencionistas, ou seja, cirúrgicos (INGE et 

al., 2017). Além disso, foi evidenciado que no pós-operatório 

houve melhorias não apenas na redução do peso, mas também 

na hiperinsulinemia, dislipidemia e diabetes. Ou seja, reduz os 

danos aos órgãos e consequentemente diminui os efeitos das 

doenças cardiovasculares (MICHALSKY et al., 2018). 
 Em todos estudos desta revisão que avaliaram as 

morbidades em adolescentes, inclusive síndrome de apneia do 

sono, foi vista melhoria ou remissão completa destas 

enfermidades nos pacientes, levantando a importância desta 

cirurgia para mudança das perspectivas do risco cardiovascular 
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destes adolescentes (CASTELLANI et al., 2017; INGE et al., 

2017; MICHALSKY et al., 2018; RYDER et al., 2018). 

A função renal destes pacientes em muitos casos 

encontra-se comprometida e a intervenção bariátrica e 

metabólica está associada com melhora da taxa de filtração 

glomerular (MICHALSKY et al.,2018). Por isto, a função renal 

poderia fazer parte dos critérios para cirurgia bariátrica em 

adolescentes, assim como os fatores de risco cardiovasculares, 

visto um melhor prognóstico a curto e médio prazo (NEHUS et 

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

 Uma vez presente, a obesidade em adolescente, 

particularmente obesidade grave, dificilmente reverte apenas 

com dieta e exercícios físicos. A maioria dos participantes 

submetidos à cirurgia bariátrica com valores de IMC 

extremamente elevados no pré-operatório permaneceram com 

obesidade, porém mais branda no follow-up longo (INGE et al, 

2017). Entretanto, comparado com suas opiniões entre pré-

operatório e pós-operatório sobre como percebem seus corpos, 

notou-se uma percepção mais positiva sobre sua forma física 

no pós-operatório, além de diminuição de suas preocupações 

pré-operatórias sobre seus atributos físicos. A perda de peso 

teve influências positivas sobre suas vidas sociais e pessoais, 

refletidas por melhores relações com seus familiares e maiores 

habilidades para se envolver em atividades físicas e eventos 

sociais (EL-MATBOULY et al., 2018).  

 

CONCLUSÕES  

 

Nessa análise de estudo foi possível verificar melhorias 

precoces na saúde do adolescente como um todo, não apenas 

na perda de peso a curto prazo, mas, sobretudo, uma redução 
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dos diversos fatores de risco cardiovasculares após intervenção 

cirúrgica nos adolescentes. Dessa maneira, tal procedimento 

parece ser uma opção eficiente e segura no combate das 

consequências da obesidade grave no adolescente na vida 

adulta.  

Os riscos pós-operatórios consistem principalmente a 

necessidade de reabordagem cirúrgica, déficit nutricionais tais 

como anemias e deficiências de vitaminas, porém, estes últimos 

podem ser conduzidos com avaliação periódica e com 

suplementação medicamentosa e alimentar sem grande 

repercussão na saúde do indivíduo. Desse modo, destacando 

a importância de haver no pós-operatório do paciente 

adolescente a suplementação dos micronutrientes 

regulamente, como também a sua monitorização com 

anamnese, exames físico e laboratorial.  

Entretanto, por ser um tema pouco explorado na 

comunidade científica atual, de poucos anos de prática da 

cirurgia bariátrica em adolescentes e a maioria dos estudos 

serem limitados por pequeno tamanho da amostra ou curto 

tempo de seguimento, tal revisão é de suma importância para 

enriquecer e levantar mais hipóteses de como manejar esse 

perfil de paciente. Podendo ser ponto de partida para pesquisas 

de níveis de evidências mais elevados. 

Portanto, este estudo pode auxiliar na decisão médica e 

familiar em lançar mão pela cirurgia bariátrica no adolescente 

com obesidade levando em consideração os benefícios e os 

riscos inerentes ao procedimento. 
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RESUMO: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo e o primeiro mais frequente entre as 
mulheres. Assim, considerando que o diagnóstico tardio é o 
principal fator de mal prognóstico, se faz necessário analisar 
falhas no rastreamento e detecção precoce de neoplasias 
malignas. Esse estudo trouxe como objetivo avaliar o 
comportamento do coeficiente de mortalidade de câncer de 
mama no Brasil, como também a distribuição dos óbitos por 
idade, entre os anos de 2010 a 2016. Foi realizado um estudo 
descritivo, baseado em dados secundários coletados do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS) e Instituto Nacional do Câncer (Inca). Observou-se 
que a mortalidade por câncer de mama no Brasil e em cada 
região vem crescendo ao longo dos anos mais expressivamente 
em mulheres, tendo como o maior coeficiente ao longo dos 
anos a região Sul, seguida do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 
e Norte. Em homens, observou-se que as taxas de mortalidade 
são bem menores e constantes. As faixas etárias mais 
frequentes com relação ao número de óbitos foram 60 e 69 anos 
em homens e 50 a 59 anos em mulheres. Os resultados 
mostraram-se expressivos no tocante à necessidade de 
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disseminação de políticas públicas efetivas para a diminuição 
tanto da incidência como das taxas de mortalidade. 
Palavras-chave: Neoplasias da Mama. Mortalidade. Brasil. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Câncer de mama (CM) representa um grave problema 

de saúde pública em todo o mundo, pela sua alta incidência, 

morbidade, mortalidade, e pelo seu elevado custo no 

tratamento. Ele é o segundo tipo de câncer mais frequente no 

mundo e, de longe, o mais frequente entre as mulheres, sendo 

que possivelmente houve 1,05 milhões de novos casos para o 

ano de 2010, significando 22% de todos os casos de câncer. A 

sua incidência é maior na América do Norte e no Norte da 

Europa; intermediária no restante de Europa e na America do 

Sul, e menor na Ásia e países menos desenvolvidos (INCA 

2015).  

O CM é caracterizado pela replicação desordenada de 

células cancerígenas malignas no tecido mamário com etiologia 

que sofre interferências genéticas em detrimento de mudanças 

significativas na qualidade de vida dos indivíduos, que em sua  

maioria são do sexo feminino, e necessitam do 

acompanhamento multidisciplinar para atendimento baseado 

na intregalidade e individualidade (SOUZA et al., 2013).  

O Brasil desenvolve políticas públicas na área de 

controle de câncer desde meados dos anos 80. Mais re-

centemente, como estratégia para tentar minimizar as taxas de 

mortalidade pelo câncer de mama, o controle desse câncer foi 

afirmado como prioridade na Política Nacional de Atenção 

Oncológica (PNAO), em 2005, e no Pacto pela Vida, em 2006. 

Na primeira versão do Pacto pela Vida, o Ministério da Saúde 
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delineou os seguintes objetivos para controlar o câncer de 

mama e o do colo de útero: ampliar a oferta de mamografia, 

visando a alcançar cobertura de 60% da população-alvo 

(MEIRA et. al., 2015).  

Para o Brasil, estima-se 59.700 casos novos de câncer 

de mama, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco 

estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Sem 

considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de 

câncer também é o primeiro mais frequente nas mulheres das 

Regiões Sul (73,07/100 mil), Sudeste (69,50/100mil), Centro-

Oeste (51,96/100mil) e Nordeste (40,36/100mil). Na Região 

Norte, é o segundo tumor mais incidente (19,21/100mil) (INCA, 

2018). A mortalidade de câncer de mama não é homogênea 

entre as faixas etárias, observando que a mortalidade vem 

aumentando expressivamente em mulheres jovens (MARTINS 

et al., 2013).   

O desenvolvimento do câncer de mama é decorrente de 

vários fatores, como os biológicos e ambientais, com destaque 

àqueles relacionados a idade, aspectos endócrinos e genéticos. 

O câncer de mama de caráter hereditário (predisposição 

genética) corresponde cerca de 5-10% do total de casos. Já em 

relação aos fatores idade e endócrinos, o aumento do risco está 

associado a história de menarca precoce (idade da primeira 

menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 

50 anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade e 

terapia de reposição hormonal pós-menopausa, principalmente 

se prolongada por mais de cinco anos (BRASIL, 2013; INCA, 

2014). Outros fatores incluem a exposição a radiações 

ionizantes em idade inferior a 40 anos, a ingestão regular de 

bebida alcoólica, mesmo que em quantidade moderada 

(30g/dia), obesidade, principalmente quando o aumento de 
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peso se dá após a menopausa, e sedentarismo. A prática de 

atividade física e o aleitamento materno exclusivo são 

considerados fatores protetores (INCA, 2014; OSHIRO, 2014). 

O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com o 

objetivo de detectar precocemente na população assintomática  

alterações na mama e consequentemente reduzir os índices de 

mortalidade ocasionados pelo câncer de mama. Realizado por 

meio de exames de imagem,exame clínico das mamas (ECM) 

e o autoexame das mamas. Deve iniciar-se aos 40 anos, 

mediante a realização anual do exame clínico das mamas, 

seguido, nas mulheres de 50 a 69 anos, pela realização da 

mamografia, com um intervalo máximo de dois. Mulheres 

pertencentes a grupos de risco, devem iniciar um rastreamento 

anual a partir dos 35 anos, com o exame clínico da mama e com 

a mamografia, nunca esquecendo da importância que se tem a 

realização periódica do autoexame (GONÇALVES et al, 2016). 

Porém, a prevenção primária do câncer de mama ainda 

apresenta limitações, uma vez que ainda não possui uma causa 

definida. Grande parte dos tumores na mama é, inicialmente, 

detectado pela própria mulher, o que aponta para a relevância 

do autoexame. No entanto, ainda não há um consenso acerca 

de sua recomendação, visto que não contribui efetivamente 

para a redução da mortalidade por cancer de mama. O 

autoexame das mamas pode ainda provocar efeitos negativos, 

como aumento do número de biopsias de lesões benignas, falsa 

segurança, pois, ao examinar-se, a mulher pode se sentir 

segura do resultado, excluindo a busca por outros métodos 

mais confiáveis (OHL et al. 2016; OSHIRO et al. 2014; LEAL et 

al. 2014). 

Assim, fica evidenciado que a mamografia é o único 

exame cuja aplicação em programas de rastreamento 
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apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade do 

câncer de mama (INCA, 2015). Todas as decisões sobre a 

idade certa para se realizar devem ser tomadas juntamente o 

médico responsável, devendo-se considerar os benefícios e os 

danos desta prática (ROSA et al, 2016).   

Dessa forma, um grande desafio à adesão às novas 

diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil 

é o atual padrão de uso do rastreamento mamográfico no país, 

que acaba incluindo muito frequentemente mulheres jovens e 

intervalo curto entre os exames. Essa prática danosa à saúde 

da população é reforçada pela lógica da medicina defensiva e 

pela difusão de informações equivocadas, que superestimam 

os benefícios do rastreamento e subestimam ou mesmo omitem 

seus riscos. Além disso, há carência de políticas e ações 

voltadas para o diagnóstico precoce de casos sintomáticos. 

Para superar essas barreiras, mudanças relacionadas à 

regulação da assistência, financiamento e a implantação do 

processo de decisão compartilhada na atenção primária são 

essenciais (MIGOWSKI et al., 2018).  

Essa promoção da saúde deve acontecer por meio de 

ações que atuem sobre os determinantes sociais do processo 

saúde-doença e promovam qualidade de vida e 

consequentemente trazendo a melhoria da saúde da população  

para o controle de doenças e agravos.  Destaca-se também, a 

importância de ações intersetoriais que ampliem o acesso à 

informação e a práticas preventivas, tais como a manutenção 

do peso corporal e a prática regular de atividade física, já visto 

anteriormente que a obesidade é um fator de risco para o 

câncer de mama. A redução das barreiras de acesso aos 

serviços de saúde para a detecção precoce é também um 

componente estratégico (INCA, 2018). 
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Em 2011, documento publicado pelo INCA com 

sugestões de inclusão na PNAO recomenda estabelecer prazo 

máximo de 60 dias para que mulheres com nódulo palpável na 

mama e outras alterações suspeitas possam receber 

diagnóstico (INCA, 2014). 

Em alguns países desenvolvidos a incidência do CM 

permanece estável, porém apresenta diminuição dos índices de 

mortalidade, devido à utilização de métodos eficientes de 

detecção precoce e a disposição de melhores terapias 

(MEDEIROS, 2015). Em contraste, nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a incidência e mortalidade por 

causa de CM estão aumentando. 

Este estudo teve por objetivo avaliar o comportamento 

do coeficiente de mortalidade de câncer de mama no Brasil, 

como também a distribuição dos óbitos por idade, entre os anos 

de 2010 a 2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Foi realizado um estudo descritivo, baseado em dados 

secundários coletados do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Instituto Nacional do 

Câncer (Inca), órgão de referência técnica nacional para uso do 

indicador de mortalidade do câncer de mama. Os dados foram 

obtidos através do Sistema de Informação sobre Mortalidade e 

foram coletados os números de óbitos referentes à 10ª revisão 

da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) C50 – 

neoplasia maligna de mama. 

As taxas de mortalidade foram calculadas a partir do 

número de óbitos em cada sexo dividido pela população de 

homens ou mulheres, obtida através da informação do censo 
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demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Foram calculadas as referidas taxas por 100 mil 

habitantes do sexo feminino e masculino, em cada região 

geográfica: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, 

como também no Brasil, para cada ano entre 2010 a 2013. 

Também foi calculada a distribuição de número de óbitos por 

câncer de mama por faixa etária, em cada sexo, no Brasil, entre 

2010 e 2014. As faixas etárias foram estratificadas em oito 

grupos: 00 a 09, 10 a 19, 20 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 

a 79, 80 ou mais. 

Toda a análise dos dados, além da apresentação tabular, 

foi realizada com o auxílio dos programas Microsoft Excel e 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). O estudo 

obedeceu todas as normas e prerrogativas da Resolução 

466/2012, que regulamenta as pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos. A presente pesquisa utilizou 

apenas dados de domínio público que não identificam os 

participantes, portanto não necessitou aprovação no Comitê de 

Ética e Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mortalidade por câncer de mama em cada região 

brasileira vem crescendo ao longo dos anos, mais 

especificamente em mulheres como demonstra a Tabela 1. A 

taxa de mortalidade em homens não obedece a um aumento 

contínuo em cada localidade. Com relação às mulheres, cada 

região evidenciou aumento nas suas taxas, tendo como o maior 

coeficiente ao longo dos anos a região Sul, seguida do Sudeste, 

Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O período compreendido entre 

2011 e 2012 não demonstrou aumento dos parâmetros 
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investigados, mais especificamente nas regiões Norte e Sul que 

apresentaram um pequeno decréscimo das taxas entre esses 

anos. 

 

Tabela 1. Taxas de mortalidade por câncer de MAMA, brutas, 

por 100.000 homens e mulheres (população padrão de 2010), 

em cada localidade, no período entre 2010 e 2015. 

Fonte: INCA, 2016. 

As taxas de mortalidade no Brasil evidenciaram maiores 

valores entre mulheres que em homens, ao longo de cada ano, 

havendo uma discrepância de valores entre os dois sexos. De 

acordo com os dados apresentados na Figura 1, do ano de 2010 

para o ano de 2016, o Brasil teve um aumento da taxa de 

LOCALIDAD

E 
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M H M H M H M H M H M H 

Centro-
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10,

55 
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11 

11,

02 

0,

10 

11,
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18 

12,
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15 

13,

32 

0,1

7 

13,
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6 
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11,

07 
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18 

11,
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0,1

7 
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4 

0,

17 

5,8

2 

0,

07 

6,6

2 

0,

16 

6,9

5 

0,1

0 

8,1

0 

0,1

3 

Sudeste  16,

08 

0,

19 

16,

45 

0,

14 

16,

78 

0,

21 

17,

19 

0,

19 

17,

77 

0,1

9 

18,

30 

0,2

6 

Sul  16,

49 

0,

17 

17,

24 

0,

10 

17,

10 

0,

16 

17,

86 

0,

24 

18,

38 

0,1

4 

19,

28 

0,1
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mortalidade em mulheres em torno de 19%, o que demonstra 

uma evolução crescente das mortes nesse sexo pela referida 

causa. Com relação aos homens, observou-se estabilidade nos 

parâmetro, sem aumento considerado. 

 

Figura 1 - Taxas de mortalidade por câncer de MAMA, brutas, 

por 100.000 homens e mulheres (população padrão de 2010), 

no Brasil, no período entre 2010 e 2015 

 
Fonte: INCA, 2016. 

 

Ao analisar o comportamento do número de óbitos por 

câncer de mama, com relação às faixas etárias entre os anos 

de 2010 e 2016 (Tabela 2), observou-se que em homens o total 

de óbitos foi bem menor quando comparados às mulheres. Foi 

possível inferir que, com o avançar da idade as mortes pela 

doença vão aumentando. Porém, é necessário destacar que em 

homens a faixa etária de maior frequência dos óbitos foi entre 

60 a 69 anos, em mulheres a de maior frequência foi entre 50 a 

59 anos, sendo que a partir dessas faixas os parâmetros vão 

diminuindo. Com relação às faixas etárias é necessário 

destacar ainda que, em mulheres, houve óbitos em todas as 

faixas etárias, já em homens não houve dados para a condição 

nas faixas 00 a 09 e 10 a 19 anos. Evidenciando que o câncer 
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de mama é mais frequente em mulheres, mostrando-se um 

problema de saúde pública intimamente relacionado à saúde da 

mulher. 

 

Tabela 2 - Distribuição de número de óbitos por câncer de 

mama por faixa etária, em cada sexo, no Brasil, entre 2010 e 

2016 

 Homens Mulheres 

Faixa 

Etária 

 n % n % 

00 a 09 0  3  

10 a 19 0  13  

20 a 39 37  7.283  

40 a 49 95  16.741  

50 a 59 229  24.282  

60 a 69 285  21.614  

70 a 79 256  16.022  

80 ou 

mais 

233  13.856  

Total 1.135 100 99.814 100 

Fonte: INCA, 2016. 

Para países desenvolvidos é observado uma 

estabilidade na incidência do CM, porém apresenta diminuição 

nos índices de mortalidade, devido a utilização de métodos 

eficientes de detecção precoce e a disposição de melhores 
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terapias (INCA, 2015). Diferente do que acontece no Brasil, país 

em desenvolvimento, que apresenta um aumento nas taxas de 

incidência e consequente aumento nas taxas de mortalidade. 

Os resultados indicam que maiores taxas de mortalidade 

no Brasil estão concentradas nas regiões sul e sudeste o que 

pode ser associado ao envelhecimento populacional que vem 

sendo observado principalmente nessas áreas, no censo de 

2010 foi observado uma semelhança na distribuição 

populacional dessas áreas com um aumento significativo na 

expectativa de vida da faixa etária entre 40 e 64 anos (IBGE, 

2016). Sendo essa a população de risco para o câncer de 

mama, como consequência disso temos um aumento da 

incidência da doença que para a região sul está presente em 

74,3 de cada 100 mim mulheres e na região sudeste 68,8 para 

cada 100 mil mulheres, uma incidência tão elevada acarreta em 

uma expressiva taxa de mortalidade (BRASIL, 2015). 

Além disso, o CM é considerado multifatorial, envolvendo 

fatores biológicos, reprodutivos, comportamento e estilo de 

vida. Estudo realizado na cidade de Maringá relata que as 

mulheres estão modificando o seu estilo de vida e possuem 

comportamentos que levam ao aumento da incidência de CM, 

tais como tabagismo, uso de álcool, sobrepeso e sedentarismo, 

além de uma alimentação pouco saudável (MATOS et al., 

2010). 

Um dado que chama atenção é a diferença entre as 

taxas de mortalidade entre os anos de 2010 e 2013 que 

aumentou com maior expressividade nas regiões centro-oeste 

e norte, fato que pode ser explicado pelo atraso no 

conhecimento desses indivíduos e também pelo atraso nos 

setores de atendimento, no qual é demonstrado que o maior 

tempo de espera está entre a mamografia e biópsia o que pode 
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acarretar no descobrimento da doença em um estágio 

avançado (TRUFELLI et al., 2008). O diagnóstico tardio é 

definido como o tempo transcorrido entre o contato com o 

serviço de saúde na primeira consulta e a efetivação do 

diagnóstico, a doença frequentemente é mutilante e agressiva 

e associada com um pior prognóstico para a paciente( 

TRALDI,2016). Isso enfatiza a necessidade de disseminação de 

informações e técnicas para a detecção de informações e 

técnicas para a detecção da doença o mais precoce possível 

(NAZÁRIO, 2015). 

Em estudo realizado no Pernambuco foi possível 

observar que as ações de controle do câncer, focadas na 

detecção precoce, não têm atingido seus objetivos. 

Demonstrando que o desconhecimento de aspectos 

importantes da doença é um dos principais fatores relacionados 

com o retardo na apresentação dos pacientes (PAIVA e 

CESSE, 2015). Além disso, o exame padrão para a 

identificação do CM não é satisfatória entre a população 

feminina, como revela uma pesquisa realizada em Florianópolis 

nos anos de 2009 a 2010. Esta pesquisa analisou dados obtidos 

em dois inquéritos populacionais, um com mulheres adultas e 

outro com idosas, usando as variáveis estimativa de média de 

respostas adequadas do conhecimento sobre a mamografia e 

regressão bruta e ajustada de Paisson para identificar fatores 

associados. Este estudo revelou que, entre adultas, maior faixa 

etária, escolaridade e renda foram associados ao conhecimento 

sobre mamografia. Para as idosas, os fatores associados ao 

conhecimento da mamografia no modelo ajustado foram faixas 

etárias menores, aumento da escolaridade e da renda e a 

identificação da mamografia como principal método diagnóstico 

de câncer de mama. Os resultados mostraram que a 
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informação sobre mamografia pode não estar sendo 

transmitidade de maneira clara e de fácil compreensão, 

existindo diferenças demográficas e socioeconômicas no 

conhecimento sobre o exame.  

Assim, sugere-se que a informação sobre a importância 

da mamografia disseminada pela mídia e profissionais de saúde 

deve ser clara e de fácil compreensão, garantindo adequado 

conhecimento a todas as mulheres. Mais pesquisas de base 

populacional podem auxiliar para o esclarecimento do 

conhecimento sobre mamografia como barreira no diagnóstico 

precoce do câncer de mama (SCHINEIDER et al., 2013). 

Ademais, se faz necessário o conhecimento a respeito dos 

sintomas do CM, pois ,mesmo com menos resolutividade, esta 

informação pode ser relevante para contribuir no seu dignóstico 

precoce. Os sinais e sintomas do câncer de mama podem 

variar, e algumas mulheres que têm câncer podem não 

apresentar nenhuma evidência que seja possível visualizar a 

olho nu ou palpar. Dentre os principais sinais e sintomas, pode-

se destacar: caroço (nódulo), geralmente indolor; alterações no 

bico do peito (mamilo); pele da mama avermelhada, retraída ou 

parecida com casca de laranja; pequenos nódulos na região 

embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço e saída de líquido 

anormal das mamas (INCA, 2018). 

São considerados mais de 20 tipos de carcinomas 

mamários pela Organização Mundial de Saúde (OMS), destes 

existe uma prevalência de cerca de 80% com origem no epitélio 

ductal (carcinoma ductal invasivo). Porém, sua 

heterogeneidade o faz ser diagnosticado também como lobular, 

tubular, mucinoso, medular micropapilar e papilar (INCA, 2015; 

BRASIL, 2004). O estadiamento do tumor segue a classificação 

TNM conforme proposto pela Union for International Cancer 
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Control (UICC), de 1988. Na sigla, T refere-se a tumor primário, 

N a linfonodos (o câncer se espalhou para linfonodos próximos) 

e M a metástases (o câncer se espalhou para partes distantes 

do organismo) (FERRAZ et al., 2016). 

Freitas-Junior e colaboradores (2012) estimaram que no 

Nordeste durante o período entre 1994 e 2009 houve um 

aumento de 5,3% da mortalidade por causa de CM. O aumento 

da mortalidade é explicável pelo aumento da incidência no 

Nordeste em combinação com uma baixa cobertura de 

mamografia e adicionalmente falta de acesso e um déficit na 

participação em programas de prevenção, associados com a 

detecção tardia da doença (ANDRADE, 2014; SOARES, 2015; 

GIRIANELLI, 2014). É importante ressaltar que A PNAO, 

atualizada em 2013, reconhece o câncer como problema de 

saúde pública e define em 60 dias o tempo de demora entre o 

diagnóstico e o inicio do tratamento; contudo, mantém 

indefinido o tempo máximo de espera para a efetivação do 

diagnóstico, que ainda é uma fragilidade que deve ser superada 

(BRASIL, 2013). 

O aumento da mortalidade por causa de CM não é 

homogêneo entre as faixas etárias, observando que essa vem 

aumentando expressivamente em mulheres jovens (MARTINS, 

2013). O câncer de mama na mulher jovem é, na grande maioria 

dos casos, diagnosticado tardiamente principalmente por sua 

dificuldade de diagnóstico e ausência de rastreamento, mas 

também por falta do exame das mamas nas consultas 

ginecológicas em razão de seu baixo índice de suspeição 

(BRASIL, 2013).  Além disso, a literatura demonstra associação 

do aumento da mortalidade para as regiões mais pobres pelo 

retardo no diagnóstico e a falta de instituições terapêuticas 

adequadas. Sendo visualizado concentração de serviços em 
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grandes centros urbanos e falta de organização em municípios 

afastados. Consequentemente as mulheres destas regiões 

precisam se deslocar para áreas onde os serviços adequados 

são oferecidos (BARBOSA, 2015; FREITAS e WELLER, 2015). 

Em outras macrorregiões do país a mortalidade está mantendo-

se praticamente estável, devido ao melhor acesso aos meios 

diagnósticos e terapêuticas o que é principalmente efetiva nos 

estágios iniciais da doença (GIRIANELLI, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

A necessidade do conhecimento acerca das faixas 

etárias de mortalidade por CM mais frequentes e as regiões 

mais acometidas justificam essa pesquisa, pois, a avaliação das 

variações populacionais, geográficas e temporais da 

mortalidade por neoplasias malignas da mama, identifica 

situações de desigualdade e tendências que demandam ações 

e estudos específicos, influenciando a tomada de decisão sobre 

métodos eficientes de controle e diminuição da mortalidade. 

Assim, observou-se que as maiores taxas de mortalidade 

estão localizadas nas regiões sul e sudeste, porém todos as 

regiões brasileiras aumentaram seus índices de mortalidade, o 

que evidencia uma necessidade de implementar ações que 

verdadeiramente impactem no contexto da saúde da mulher e 

mais especificamente na prevenção, diagnóstico e tratamento 

da do câncer de mama.  

Uma limitação do estudo foi a ausência de dados 

referente à taxa bruta de mortalidade para o ano de 2016 e a 

atualização dos dados por parte do programa utilizado. 

Portanto, observa-se que os resultados apontados por esta 

pesquisa são relevantes para as ações em saúde da mulher, 
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para a sociedade, para a Saúde Pública, para os profissionais 

de saúde. As inferências aqui apresentadas podem colaborar 

com a compreensão e evolução da mortalidade pela doença no 

país, além de entender o comportamento nas diversas  regiões 

e assim contribuir para a geração de ações de saúde por parte 

do poder público que contribuam para a melhoria e manutenção 

da qualidade de vida da população. 

Os resultados se mostraram expressivos no tocante à 

necessidade de disseminação de políticas públicas efetivas 

para a diminuição tanto da incidência como das taxas de 

mortalidade e é de grande necessidade que estas medidas 

alcancem as mais diversas localidades e regiões do Brasil. 
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RESUMO: A Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma 
alteração no metabolismo dos carboidratos, diagnosticada 
durante o desenvolvimento da gestação. A gestação pode ser 
considerada uma condição de risco para a resistência à 
insulina, pela produção exacerbada de hormônios 
diabetogênicos. Esta condição associada com desequilíbrios 
nutricionais pode determinar o desenvolvimento da DMG. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência da DMG em 
gestantes acompanhadas no pré-natal e a sua relação com a 
qualidade dietética da gestante. Trata-se de uma pesquisa de 
campo, exploratória e documental, de caráter quantitativo, 
realizada com 43 gestantes. Identificou-se que 69,8% das 
gestantes diabéticas apresentaram relação significativa entre a 
glicemia e o consumo de kcal totais (p = 0,047) e a paridade 
também apresentou relação com o Índice de Massa Corporal 
(IMC) (p= 0,012). A partir desse estudo percebeu-se 
inconformidades da prática assistencial durante o pré-natal com 
a preconizada pelo Ministério da Saúde, onde 69,8% das 
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gestantes pesquisadas apresentavam-se com DMG, mas não 
haviam sido diagnosticadas, o teste glicêmico não foi repetido, 
como também, não houve encaminhamento ao pré-natal de alto 
risco e o Teste Oral de Tolerância a Glicose (TOTG) que deveria 
ter sido realizado entre a 24ª a 28ª semanas. Com isso, 
ressalta-se a relevância do atendimento multiprofissional, 
visando a prevenção de riscos e complicações para a mãe e 
filho. 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional. Gestação. 

Pré-natal. 

 
INTRODUÇÃO 

 

 A World Health Organization (WHO, 2013) considera 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) uma alteração no 

metabolismo dos carboidratos, sendo diagnosticada durante o 

desenvolvimento da gestação, podendo ou não perdurar após 

o parto.  

A DMG está presente em 3% a 25% das gestações, 

sendo variável de acordo com a população, grupo étnico e do 

critério de diagnóstico utilizado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017). Apesar de existirem muitos estudos a 

respeito da DMG, ainda, não há um consenso para o 

diagnóstico e rastreio da doença. 

A glicemia de jejum é solicitada na primeira consulta de 

pré-natal, pois essa investigação deverá ser realizada em todas 

as gestantes, independente se teve ou não diagnóstico 

antecedente. Se o valor encontrado for ≥ 126 mg/dL, o 

diagnóstico de diabetes mellitus na gravidez é estabelecido, 

porém se for ≥ 92mg/dL e < 126 mg/dL, será feito o diagnóstico 

de diabetes mellitus gestacional. Nos dois casos deve-se 

solicitar um novo exame, caso dê <92 mg/dL reavalia-se no 
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segundo trimestre (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017).  

A Sociedade Brasileira do Diabetes (2017), retrata que 

além da glicemia de jejum, realiza-se o Teste Oral de Tolerância 

a Glicose (TOTG), entre a 24ª e 28ª semana de gestação com 

carboidratos na alimentação ou no mínimo ingesta de 150g nos 

três dias antes do teste, além do jejum de 8 horas. Antes do 

teste, a gestante ingere 75g de glicose, após uma hora se o 

valor for referente a 180 mg/dL, ou se após duas horas o valor 

equivaler a 153 mg/dL, o diagnóstico de DMG é feito 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2017). Ao 

apresentar a recomendação da realização do TOTG retifica-se 

que foi escassa a realização do mesmo nas unidades. 

A gestação fisiologicamente ocasiona uma resistência à 

insulina por causa da produção exacerbada de hormônios 

diabetogênicos, que são eles: hormônio do crescimento, 

cortisol, hormônio lastogênico placentário e progesterona, com 

o intuito de atender as necessidades do feto.  

Dentre os fatores de risco estabelecidos para a DMG 

considera-se, a idade materna avançada, o sobrepeso, a 

obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual e o 

histórico familiar, além disso, o próprio estado gravídico 

promove um aumento dos hormônios diabetogênicos que são 

produzidos na gravidez, associando-os a adiposidade da 

mulher, pode ser o fator determinante para o desenvolvimento 

da diabetes gestacional e nas diabéticas prévias ocasionam 

agravamento a hiperglicemia (SEBIRE et al., 2001).  

Além dos citados, Brasil (2012) acrescenta como fatores 

de risco, antecedente pessoal de diabetes gestacional, 

macrossomia ou polidrâmnia em gestação anterior, óbito fetal 

sem causa aparente em gestação anterior, malformação fetal 
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em gestação anterior, uso de drogas hiperglicemiantes 

(corticoides, diuréticos tiazídicos), síndromes dos ovários 

policísticos e hipertensão arterial crônica. 

A DMG traz diversas consequências para a mãe e o feto. 

Crianças nascidas de mães diabéticas gestacionais têm um alto 

risco de vida, além do risco futuro de obesidade e diabetes 

mellitus tipo 2. Gestantes com hiperglicemia apresentam 

adversos como: hipertensão arterial, um bebe grande para a 

idade gestacional (GIG), condição essa chamada de 

macrossomia fetal e consequentemente um parto com distocia 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017).  

Os valores da glicemia em DMG esteve relacionado com 

pré-eclâmpsia, necessitar de parto cesariano, hipoglicemia 

neonatal. Além disso, condições hiperglicêmicas durante a 

gestação, promovem a elevação do peptídeo C no cordão 

umbilical (METZGER et al., 2008). Nold e Georgieff (2004) 

acrescenta outras complicações neonatais como a 

hiperbilirrubinemia, a hipocalcemia, o retardo de crescimento 

intrauterino, a policitemia e a síndrome de angústia respiratória. 

Deve-se estimular a prática de atividade física moderada 

(treinamento aeróbico ou de resistência) para aquelas que 

praticam atividade física crônica, com o objetivo de ter um 

controle desses níveis glicêmicos (COLBERG; CASTORINO; 

JOVANOVIČ, 2015).  

As gestantes sedentárias devem iniciar com caminhadas 

regulares e/ou exercício de flexão dos braços, 20 minutos por 

dia, pois como Cabizuca e colaboradores (2015) complementa, 

isso contribuirá não só para o controle glicêmico como para a 

diminuição do peso dessas gestantes. 

O tratamento alimentar, tem como objetivo preservar um 

modelo de alimentação que será necessária para a mãe e o 
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feto, como também o ganho de peso adequado, ausência de 

corpos cetônicos e controle metabólico (WEINERT et al., 2011).  

Em gestantes com IMC abaixo do adequado a ingesta 

calórica diária deve ser de 40kcal/kg, nas com IMC adequado a 

ingesta é de 30 a 35kcal/kg, as que estão com sobrepeso e 

obesas a ingesta deve ser de até 24kcal/kg para que o feto não 

venha a ter efeitos adversos (BRASIL, 2012). 

Brasil (2012) indica a insulinoterapia só quando os níveis 

glicêmicos persistem elevados após duas semanas de dieta, ou 

seja, glicemia de jejum com valor maior ou igual a 95 mg/dL e a 

pós-prandial maior ou igual a 140 mg/dL. As doses iniciais são 

de 0,3 a 0,5U/kg/dia, podendo dividir a dose em duas doses 

diária. 

Por isso o pré-natal é de suma importância, para que as 

gestantes sejam atendidas por uma equipe multidisciplinar, 

recebam orientações acerca de sua alimentação, 

suplementação, monitorização e controle glicêmico 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017) uma vez 

que, o tratamento não farmacológico é indicado no controle de 

doenças metabólicas em gestantes. 

Assim, estudos que abordam essa temática tornam-se 

relevantes, uma vez que contribuem para o diagnóstico de 

diabetes gestacional precoce, subsidiando a assistência, além 

de permitir discursões acerca do sobrepeso materno e da 

diminuição dos riscos da morbimortalidade materna e fetal.  

Por isso, questiona-se qual a prevalência da diabetes 

gestacional em gestantes e a sua relação com a qualidade 

dietética da gestante? O objetivo geral deste estudo é avaliar a 

prevalência da diabetes gestacional em gestantes 

acompanhadas no pré-natal na atenção básica e a sua relação 

com a qualidade dietética da gestante.  



A PREVALÊNCIA DA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL E SUA RELAÇÃO 
COM A QUALIDADE DIETÉTICA 

185 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e 

documental, de caráter quantitativo. A pesquisa foi realizada no 

município de João Pessoa – PB, em 2 Unidades de Saúde da 

Família (USF), do distrito IV, sendo uma delas integrada, 

abrangendo quatro áreas. 

O universo abordado foi composto por 43 gestantes em 

acompanhamento pré-natal nas USFs, sendo essa amostra 

identificada de forma aleatória, uma vez que só foram incluídas 

no estudo pacientes que atenderam os critérios de inclusão. 

Os dados da pesquisa foram coletados semanalmente, 

no período de junho a setembro de 2018. Os critérios de 

inclusão aplicados foram mulheres maiores de 15 anos e 

gestantes que realizaram pelo menos um exame de glicose de 

jejum durante o pré-natal, que apresentassem o índice de 

massa corpórea, registrados no prontuário em diferentes 

trimestres gestacionais. 

Foram excluídas gestantes e/ou puérperas com menos 

de 15 anos, que não realizaram o exame em nenhuma das 

fases gestacional, que não apresentaram o índice de massa 

corpórea registrados no prontuário em diferentes trimestres 

gestacionais, aquelas que recusaram participação e não 

apresentaram condições clínicas viáveis para a pesquisa. 

Com a intenção de atender ao objetivo da pesquisa, 

foram utilizados dois instrumentos para coleta, o primeiro 

armazenou resultados glicêmicos e o Índice de Massa Corporal 

(IMC) das pacientes registrados em prontuários durante o 

acompanhamento pré-natal em diferentes trimestres 
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gestacionais, o peso pré-gestacional e informações acerca da 

paridade da mulher. 

Para a análise dos dados glicêmicos gestacionais 

utilizou-se como parâmetro   de classificação o recomendado 

pela Sociedade Brasileira de Diabetes (2017): 

 

O teste de tolerância à glicose (TOTG) que também 

deveria ser realizado entre a 24ª e 28ª semana de gestação 

Glicemia de jejum na 

primeira consulta de pré-

natal 

≥ 92mg/dL e < 126 mg/dL 

Independente se 

teve ou não 

diagnóstico 

≥ 92mg/dL e < 126 mg/dL 

DMG Diabetes Mellitus na 

gravidez 

= = 

Novo exame glicêmico 

< 92 mg/dL 

= 

Reavalia-se no 2º trimestre 
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com carboidratos na alimentação ou no mínimo ingesta de 150g 

nos três dias antes do teste, com jejum de 8 horas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DO DIABETES, 2017), foi pouco 

realizado, porém a Organização Pan-Americana da Saúde 

(2017) preconiza: 

 

 

 

 

 

 

 

Para a avaliação do índice de Massa Corporal 

(IMC=peso/altura²) dessas gestantes, foi empregada a tabela 

de Atalah (1997), onde correlacionou-se os valores de IMC com 

a idade gestacional. 

Também foi aplicado um instrumento para avaliação 

nutricional de caráter retrospectivo, o Recordatório de 24 horas, 

que obteve informações acerca do consumo alimentar da 

paciente durante a gestação. Posteriormente os dados de 

consumo alimentar foram cadastrados no software AVANUTRI 

2.0 para obtenção dos valores de calorias totais. 

Os dados foram armazenados em planilhas 

semiestruturadas, com obtenção de média e desvio padrão e foi 

realizado análise por teste de Quiquadrado nos softweres SPSS 

versão 2.0 e graphPad Prism versão 8, para avaliar a relação 

das variáveis estudadas, sendo considerados representados 

estatísticos as análises que obtiverem p<0,05.  

TOTG – Ingerir 75g de 

Após 1h = 180 mg/dL Após 2h = 153 mg/dL 

DMG 
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A pesquisa desenvolveu-se de acordo com a resolução 

CNS 466/2012 e Lei Nª 8.069, de 13 de julho de 1990. Foi 

submetido ao comitê de ética em pesquisa do Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, sob o parecer de nº 

2.630.328. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra pesquisada abrangeu 43 gestantes, com 

idade média de 28 ± 7,352 anos, 51,2% tinha ensino médio 

completo e 58,1% possuía renda equivalente a um salário 

mínimo que atualmente é $ 954 reais (TABELA 1).  

Como descrito, a maior parte das gestantes 

encontravam-se em idade fértil. Segundo Sebire et al. (2001) 

ter idade superior a 25 anos constitui-se um grupo de risco para 

o desenvolvimento da Diabetes Mellitus gestacional (DMG), 

Abi-Abib et al. (2014) complementa que a atual prevalência de 

obesidade, contribui para que mulheres em idade fértil 

desenvolvam diabetes tipo 2 e DMG.  

Porém, Dode e Santos (2004) em sua pesquisa com 

mulheres brasileiras, confirma que ter idade superior 35 anos 

aumenta o risco em 6 vezes para o desenvolvimento da DMG. 

Considerando o N da amostra, o estudo não identificou 

relação da escolaridade e renda com a glicemia, entretanto, 

Dode e Santos (2004) realizaram um estudo que mostra a 

relação positiva entre a escolaridade e renda de mulheres com 

DMG, curiosamente, aquelas com melhores condições 

financeiras e maior nível de escolaridade tende a ter um maior 

aporte de alimentos, contudo uma menor prática de atividade 

física. 
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Tabela 1 - Distribuição das gestantes, segundo variáveis 

sociodemográficas, obstétrica, nutricional e glicêmica. João Pessoa - 

PB, Brasil, 2018. 

Idade N  Média ± DVP % 

15 - 26 anos 19  20,8 ± 3,9 44,2 

27 - 35 anos 18  31,4 ± 2,1 41,9 

≥ 36 anos 6  39,2 ± 2,9 13,9 

Escolaridade 

Fundamental incompleto 8   18,6 

Fundamental completo 1   2,3 

Médio incompleto 9   20,9 

Médio completo 22   51,2 

Superior incompleto 2   4,7 

Superior completo 1   2,3 

Renda 

< que a metade de um salário  5   11,6 

≥ que a metade de um salário < 

1 salário 
3 

 
 6,9 

1 salário 25   58,1 

> 1 salário < 2 salários 4   9,3 

2 salários ou mais 6   13,9 

Paridade    

Primípara 14   32,6 

Multípara 29   67,4 

IMC 1º Trimestre    

Baixo Peso 1   2,3 

Eutrófica 21   48,8 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A multiparidade se mostrou prevalente em 67,4% das 

gestantes. Através da análise do IMC (TABELA 1), percebeu-

se que 2,3% encontrava-se com Baixo peso, 48,8% 

apresentavam-se eutróficas, 25,5% estavam com sobrepeso e 

23,2% mostravam-se obesas, ao unir a prevalência das que 

apresentam excesso de peso, chega-se a 48,7%, sendo essa 

taxa equivalente a quase metade das gestantes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Além das alterações no IMC, percebeu-se que as 

gestantes estavam com o consumo de Kcal total (TABELA 2) - 

referente a carboidrato e proteínas -, acima do recomendado, 

de acordo com Brasil (2012). Os carboidratos (CHB) se 

apresentavam com um percentual de 52,08%, sendo o 

recomendado 40% a 50% de CHB complexos ricos em fibras. 

Sobrepeso 11   25,5 

Obesidade 10   23,2 

Glicemia    

Normal 13   30,2 

DMG 30   69,8 

Tabela 2 - Consumo de Kcal Total de acordo com o Manual Técnico: 

Gestação de Alto Risco (2012) 

 MÉDIA % Recomendado (%) 

Carboidratos (CHB) 271,6 52,08 40 - 50  

Proteínas 90,5 22,66 20 

Lipídeos 55,7 13,33 30 - 40 
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As proteínas com uma prevalência de 22,66%, onde o 

recomendado é 20%. Os lipídeos corresponderam a 13,33%, 

no caso estavam abaixo do que foi preconizado que equivalia a 

30% a 40% de gorduras não saturadas.  
 

*p<0,05 relação significativa entre as variáveis. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao analisar a relação entre o IMC com dados 

sociodemográficos (TABELA 3), obstétricos e glicêmicos, 

evidenciou-se correlação entre a multiparidade e o IMC (p = 

0,012). Segundo Vitolo, Bueno e Gama (2011), as mulheres 

passam por um processo fisiológico de ganho de peso na 

gestação, deixando-as susceptíveis ao ganho exacerbado, 

como há uma deficiência dos serviços de saúde em empregar 

estratégias que estimulem um estilo de vida saudável, esse 

ganho excessivo perdura a próxima gestação.  

Um estudo realizado por Kim et al. (2007) analisou a 

associação entre paridade e o excesso de peso em distintos 

contextos econômicos mostrando-se positivamente 

associados, confirmando que a paridade se monstra influente 

sobre a obesidade em mulheres em idade fértil. Em outra 

pesquisa realizada por Ferreira e Benício (2015) houve um 

aumento significativo da prevalência de obesidade com a 

paridade. Por isso o Institute of Medicine (2009) recomenda que 

Tabela 3 - Relação entre IMC do primeiro trimestre vs dados 

sociodemográficos, obstétricos e glicêmicos.  

 x² P 

Glicemia 3,29 0,3 

Renda familiar 14,8 0,2 

Escolaridade 14,7 0,4 

Paridade 10,9 0,01* 
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seja feito o controle do ganho de peso durante todas as fases, 

desde a pré-gestacional ao puerpério, para evitar as 

complicações na gestação atual e futura.  

Poley, Wing e Sims (2002) confirmou que a paridade 

interfere no IMC, por isso eles alertam quanto a precisão de 

estratégias para que essas mulheres venham a ter um estilo de 

vida saudável antes mesmo da primeira gestação, perdurando 

até todo seu ciclo reprodutivo com o intuito de reduzir as 

complicações. “Com o aumento da epidemia de obesidade, 

cada vez mais mulheres em idade fértil apresentam risco de 

desenvolvimento de Diabetes tipo 2 e DMG” (ABI-ABIB et al., 

2014). 

Interessantemente, houve uma predominância (69,8%) 

de mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional (TABELA 2), 

porém muitas não foram diagnosticadas. O teste de tolerância 

à glicose (TOTG) que também deve ser realizado entre a 24ª e 

28ª semana de gestação (SOCIEDADE BRASILEIRA DO 

DIABETES, 2017), foi pouco realizado nas unidades. 

 

 

 
*p<0,05 relação significativa entre as variáveis. 

Tabela 4: Relação entre a glicemia do primeiro trimestre das 

gestantes avaliadas com o consumo de macronutrientes e dados 

sócio econômicos 

 x² P 

Paridade 3,294 0,34 

  

Consumo de Kcal total 7,96 0,047* 

  

Consumo de Lipideos 4,49 0,21 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Ao avaliar a relação da glicemia gestacional com os 

demais fatores sociodemográficos e consumo de Kcal total 

(TABELA 4) percebeu-se uma relação significativa (p= 0,047) 

entre a glicemia e o consumo de kcal total. 

Sugerimos, desse modo, que a relação foi ocasionada 

pela alimentação inadequada das gestantes, considerando a 

transição nutricional da população e o aumento do consumo de 

alimentos ultra processados e refinados, açúcares e 

refrigerantes (FERREIRA; BENICIO, 2015), como 

consequência disso, evidencia-se a prevalência da DMG e sua 

correlação com o consumo de Kcal totais, pois a gestação além 

de alterações dos hábitos alimentares,  de atividades físicas e 

do estado emocional, ocasiona também, mudanças no 

metabolismo dos carboidratos e na  utilização da insulina 

(PADILHA et al., 2010). 

Desse modo, destacamos a importância do 

acompanhamento multiprofissional da gestante em todos os 

seus aspectos biológicos, fisiológicos e ambientais, com o 

intuito de prevenir essas complicações para a mãe e seus 

descendentes. 

Identificamos a falta do registro e do acompanhamento 

completo em todos os trimestres do pré-natal, além da não 

realização de uns novos exames, para o acompanhamento 

glicêmico no segundo e terceiro trimestre, estes fatores são 

considerados limitações do nosso estudo.  

Histórico familiar de DM 1,69 0,19 

  Renda familiar 7,98 0,09 

  

Escolaridade 3,51 0,62 
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CONCLUSÕES  

 

A partir desse estudo percebeu-se uma inconformidade 

da prática assistencial durante o pré-natal com a preconizada 

pelo Ministério da Saúde, considerando que da amostra desse 

estudo, 69,8% das gestantes pesquisadas apresentavam-se 

com DMG, mas não haviam sido diagnosticadas previamente, 

a glicemia de jejum não foi repetida, assim como, não foram 

encaminhadas ao pré-natal de alto risco ou realizado o Teste 

Oral de Tolerância a Glicose (TOTG) entre a 24ª a 28ª 

semanas.  

Ressalta-se a relevância do atendimento 

multiprofissional em busca de atender mulheres em seus 

aspectos biológicos, fisiológicos e ambientais no período pré-

gestacional, gravídico e pós-gestacional, pois o atendimento 

integral, individual e holístico é imprescindível, visando a 

prevenção de riscos e complicações atuais e posteriores, por 

isso, esse acolhimento, acompanhamento nutricional e 

estímulo a prática de atividade física é essencial. 

Conclui-se também a importância da realização de mais 

estudos longitudinais, que avaliem o desenvolvimento da 

Diabetes Mellitus Gestacional e a influência da qualidade 

dietética, além da sobrevida dos filhos e a relação com a alta 

prevalência do excesso de peso e obesidade na atualidade, que 

tem causado aumento na morbimortalidade materna. 
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RESUMO: A endometriose caracteriza-se pelo crescimento de 
glândulas endometriais e estroma fora da cavidade uterina, 
afetando cerca 10% das mulheres em idade reprodutiva. Sua 
classificação é mais delicada em adolescentes pois as lesões 
são diferentes de acordo com a idade. Objetivou-se fazer uma 
análise das abordagens terapêuticas disponíveis para a 
Endometriose em adolescentes e assim melhorar a qualidade 
de vida dessas pacientes. Este trabalho consiste em uma 
revisão sistemática de estudos disponíveis na BVS, Cochrane 
Library e UpToDate. Buscas manuais foram realizadas. 
Compuseram a presente revisão 8 artigos. A abordagem 
empírica da endometriose em adolescentes é comum, porém 
faltam estudos que avaliem a efetividade e os efeitos dessas 
terapêuticas a longo prazo. As terapias hormonais disponíveis 
incluem Anticoncepcionais orais (ACO), progestágenos, 
agonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRHa), 
andrógenos e antiprogestágenos. Seu uso tem como 
fundamento a redução das concentrações séricas de 
estrogênio, diminuindo assim o tamanho da lesão 
endometriótica e seus sintomas. Entretanto, a maioria desses 
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tratamentos não foi testada em adolescentes e têm perfis de 
segurança insatisfatórios para este grupo etário. Não há 
consenso sobre se a cirurgia deve ser evitada tanto quanto 
possível ou se o tratamento cirúrgico deve ser considerado 
numa fase inicial. Novos estudos são necessários a fim de 
melhorar o prognóstico dessas pacientes.  
Palavras-chave: Endometriose. Adolescentes. Tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A endometriose é caracterizada pelo crescimento de 

glândulas endometriais e estroma fora da cavidade uterina, 

afetando cerca 10% das mulheres em idade reprodutiva. É uma 

causa prevalente de infertilidade, dor pélvica, dismenorreia e 

dispareunia em mulheres em idade reprodutiva. A dismenorreia 

e a dor gastrintestinal acíclica estão presentes em até 75% das 

meninas adolescentes e pelo menos 10% dessas meninas 

correm o risco de desenvolvimento subsequente de 

endometriose (ALMASSINOKIANI et al., 2016).  

 Existem várias teorias baseadas em evidências clínicas 

e experimentais sobre a fisiopatologia da Endometriose, 

entretanto esse assunto ainda é tema de muita discussão. 

Teoria de Sampson ou da menstruação retrógrada afirma que 

certo grau de refluxo tubário ocorra e, assim, células 

endometriais, implantam-se  no peritônio e nos demais órgãos 

pélvicos. Já a Teoria da metaplasia celômica reitera que lesões 

de endometriose poderiam originar-se diretamente de tecidos 

normais mediante um processo de diferenciação metaplásica. 

A Teoria de Javert, por sua vez, considera que a paciente deve 

ter menstruação retrógrada e metaplasia celômica associadas. 

A Teoria da disseminação linfática considera a disseminação 

das células pela corrente linfática, o que poderia explicar os 
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implantes à distância. A Teoria genética considera a 

predisposição genética ou alterações epigenéticas associadas 

a modificações no ambiente peritoneal (fatores inflamatórios, 

imunológicos, hormonais, estresse oxidativo) que poderiam 

iniciar a doença nas suas diversas formas e reúne maior 

literatura nos últimos anos. Esta teoria consegue explicar 

porque parte das mulheres que tem menstruação retrograda 

não vão evoluir com endometriose.  (PODGAEC et al., 2018).   

 A endometriose é geralmente classificada de acordo com 

a localização das lesões endometrióticas. Entretanto, essa 

classificação é mais delicada em adolescentes pois as lesões 

são diferentes de acordo com a idade. Durante os estágios 

iniciais da doença, aparecem e desaparecem, porque a defesa 

peritoneal ainda é capaz de conter a disseminação dos 

implantes ectópicos endometrióticos. Desta forma, ao realizar 

uma laparoscopia diagnóstica, as lesões são geralmente 

subestimadas porque a indução do pneumoperitônio podem 

causar seu colapso e subsequente obliteração (BROSENS et 

al., 2013).  

 A prevalência endometriose na população feminina 

adulta é baseada em estimativas. Esses dados são ainda 

menos esclarecidos quando se trata da prevalência na 

população adolescente. Um relatório alemão elaborado por 

Haas et al. (2012) sugeriu que a probabilidade do diagnóstico 

em meninas com idade inferior a 20 anos é menos provável, em 

comparação com mulheres mais velhas.  

 Janssen et al. (2013) calcularam que a prevalência geral 

de endometriose visualmente confirmada foi de 62% (variação 

de 25 a 100%) em meninas adolescentes submetidas à 

investigação laparoscópica para dor; 75% (237/314) em 

meninas com dor pélvica crônica (DPC) resistente ao 
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tratamento, 70% (102/146) em meninas com dismenorréia e 

49% (204/420) em meninas com DPC que não eram resistentes 

ao tratamento. 

 O tipo mais comum de dor em adolescentes com 

endometriose é a dismenorreia clássica e a dor pélvica crônica, 

sendo os adolescentes mais propensos a apresentar dor não-

cíclica. Outros sintomas incluem disquezia, constipação, cólicas 

intestinais, dor no exercício, dor na bexiga e dispareunia 

(SARIDOGAN, 2016).  

 Em algumas mulheres, a endometriose pode se 

apresentar com poucos ou nenhum sintoma, por outro lado, 

outras têm dor ou dificuldade em engravidar (LEVY, 

2018). Ainda não há cura para a endometriose, mas existem 

várias opções de tratamento a depender da situação individual. 

Nesse contexto, destaca-se a importância de reduzir o impacto 

da dismenorréia na rotina das adolescentes porque uma dor 

pélvica grave, mesmo que cíclica, pode condicionar a resposta 

subsequente aos sintomas de dor.  

 Para analgésicos, a terapia de primeira linha é o 

acetaminofeno, que tem atividade analgésica, o que também é 

possível sugerir Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). No 

entanto, não há dados de alta qualidade que relatem a eficácia 

do AINEs no tratamento da dor decorrente da endometriose, 

nem demonstraram que os AINEs são superiores aos outros 

agentes ou ao placebo, sendo o seu uso baseado na 

disponibilidade imediata, no baixo custo, no perfil de efeitos 

colaterais aceitáveis e nos dados do estudo que demonstram 

consistentemente a redução efetiva da dismenorréia primária 

(LEVY, 2018). Quando sintomas são persistentes, a 

possibilidade de um regime prolongado de anticoncepcionais 

orais (ACO) deve ser considerada a fim de evitar o intervalo livre 
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de hormônios e suprimir o sangramento menstrual alguns ciclos 

(ZANNONI et al., 2014). 

 Essa terapêutica com AINEs e ACO para dismenorreia 

em adolescente é uma prática comum. Entretanto, deve-se 

levar em consideração que tanto as dismenorreias primárias, 

bem como as secundárias podem responder a esse tipo de 

tratamento, mas também pode mascarar a evolução da 

endometriose. Dessa forma, devem-se avaliar os benefícios 

dessa terapia empírica em longo prazo e ressaltar a importância 

de uma avaliação criteriosa da dismenorreia na adolescência.  

 Nesse contexto, objetivamos fazer uma análise das 

abordagens terapêuticas disponíveis para a Endometriose em 

adolescentes e assim melhorar a qualidade de vida dessas 

pacientes.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho consiste em uma revisão 

sistemática, tendo como tema de análise a abordagem 

terapêutica da Endometriose em adolescentes. Para selecionar 

os estudos primários acerca do assunto, realizou-se busca nas 

bases de dados: National Library of Medicine (Medline) e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); na 

United States National Library of Medicine (PubMed) e 

Evidence-Based Medicine (Embase), indexados na Cochrane 

Library e Base de informações médicas baseada em evidências 

(UpToDate).  

A estratégia de busca adotada fez uso dos seguintes 

descritores: endometriose, adolescentes, tratamento e seus 

correspondentes em inglês (endometriosis, adolescent, 
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treatment); consultados nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS).  

Após a inserção desses descritores, foram adicionados 

os seguintes filtros: texto completo disponível, assunto principal 

endometriose, relatos de caso, estudos de coorte, estudo de 

casos e controles e ensaios clínicos controlados, aspectos 

clínicos terapia e últimos 5 anos.  

Os critérios de inclusão adotados após a aplicação dos 

filtros foram: publicações datadas de 2014 até 2018; publicados 

em periódicos em português e em inglês; títulos e resumos 

disponíveis nas respectivas bases de dados; abordagem 

terapêutica da endometriose em adolescentes de 10 a 19 anos, 

segundo definição de adolescência do Organização Mundial de 

Saúde (OMS).  

Os critérios de exclusão foram: textos não disponíveis na 

íntegra, artigos com grupo experimental acima de 19 anos e que 

não atenderam aos objetivos em questão. A análise dos títulos 

e resumos foi realizada com o objetivo de retirar os estudos que 

não se adequaram a proposta. Quando tal estratégia foi 

insuficiente, nos casos de abstracts e resumos com pouca 

informação, fez-se necessária leitura do estudo na íntegra para 

determinar sua inclusão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após aplicação dos filtros estabelecidos na metodologia 

deste estudo, foram identificados 114 documentos oriundos da 

base de dados BVS, 96 junto a Cochrane Library, 2 junto a 

UpToDate e 10 resultando da busca manual através de 

referências de artigos previamente identificados. A fim de 
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responder aos critérios de inclusão e exclusão, após a leitura 

dos títulos/resumos, compuseram a presente revisão  8 artigos. 

Para a extração dos dados dos estudos, identificação e 

captura das informações de forma adequada, elaborou-se um 

instrumento contendo as seguintes informações: autor, ano, 

desenho do estudo, abordagem terapêutica e resultados que 

estão dispostos na tabela 1. A síntese da informação dos 

estudos encontrados foi realizada de maneira descritiva.  

 

 Tabela 1. Análise da abordagem terapêutica da Endometriose 

em Adolescentes 

AUTOR DESENHO TERAPÊUTICA RESULTADOS 

Audebert 
et al. 
(2015) 

Sério de 
casos 

Uso 
progestagênios, 
ACO ou DIU-LNG 
no pós-operatório. 

Recorrência de 
dor e/ou doença é 
significativa e 
parece ocorrer 
independentemen
te do tratamento 
adjuvante pós-
operatório.  

Ebert et 
al. 
(2017) 

Estudo 
multicêntric
o, de braço 
único, 
aberto 
 

Dienogest 2 mg 
por 52 semanas 
em adolescentes 
com suspeita de 
endometriose 

Dienogest 2 mg 
por 52 semanas 
foi associado a 
uma redução na 
DMO lombar, 
seguida de 
recuperação 
parcial após a 
descontinuação 
do tratamento. A 
dor associada à 
endometriose foi 
substancialmente 
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reduzida durante o 
tratamento. 
 

Miyashit
a et al. 
(2016) 

Experiment
al in vitro 

CES foram 
isoladas de 
endometrioma 
ovariano 
e cultivada com 
1,25 (OH) 2D3.   
Os níveis séricos 
de 
25 (OH) VD3 e 
1,25 (OH) 2D3 
foram medidas por 
radioimunoensaio. 
 

Suplementação de 
VD pode ser uma 
novidade 
estratégia 
terapêutica para o 
manejo da 
endometriose. 

Almassin
okiani et 
al. 
(2016) 

Ensaio 
clínico 
duplo-cego 

Prescrita 
aleatoriamente 
vitamina D (50 000 
UI por semana 
durante 12 
semanas) ou 
placebo. 
Reavalidos pelo 
teste EVA às 24 
semanas após o 
tratamento 
cirúrgico. 
 

Após a cirurgia 
ablativa para 
endometriose, o 
tratamento com 
vitamina D não 
teve efeito 
significativo na 
redução da 
dismenorreia 
e / ou dor pélvica. 

Brady; 
Missiner; 
Laufer. 
(2017) 

Série de 
casos  

Os pacientes 
foram expostos ao 
dose máxima de 
15 mg / dia de 
NETA por um 

A NETA numa 
dose acima de 10 
mg por dia pode 
estar associada a 
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período de 12 a 30 
meses. 

aumento do risco 
de adenomas 
hepáticos, 

Divasta 
et al. 
(2015) 

Ensaio 
clínico 
randomizad
o 

Adolescentes e 
mulheres jovens 
em uso de 
GnRHa, que 
receberam NETA 
(5 mg / d) + EEC 
(0,625 mg / d) ou 
n. acetato mais 
placebo durante 
12 meses 

Paciente que 
receberam NETA 
+ EEC 
aumentaram o 
conteúdo mineral 
ósseo corporal 
total e a DMO 
aumentaram. 
Melhoria na 
qualidade de vida 
a terapia 
combinada.  

Gallangh
er et al. 
(2018) 

Ensaio 
clínico 
randomizad
o 

Indivíduos 
matriculados de 

2008‐2012 como 
adolescentes em 
um tratamento de 
tratamento com 
acetato de 
leuprolide mais 
foram 
recontactados em 
2016. 
Randomizados 
para receber 
NETA 5mg/dia 
versus NETA 5mg 
oral + ECC orais 
de 0,625mg/dia.  

ECCP em 96% 
dos indivíduos. 
45% relatou 
efeitos colaterais 
irreversíveis; 
Entretanto, 70% 
dos participantes 
que receberam 
NETA+ECC 
classificaram 
como o melhor 
tratamento para 
reduzir a dor, 
contra 25% no 
grupo de retorno 
de monoterapia 
com NETA. 85% 
recomendariam 
terapia 
combinada, contra 
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42% dos 
indivíduos que 
receberam apenas 
NETA.. 

Gallangh
er et al. 
(2017) 

Ensaio 
clínico 
randomizad
o 

50 mulheres com 
endometriose 
confirmada 
cirurgicamente 
tratamento com 
GnRHa, foram 
randomizados 
para: NETA (5 mg 
/ d) + EEC (0,625 
mg / d) ou NETA (5 
mg / d) + 
placebo. 

Os participantes 
que receberam o 
NETA + CEE 
apresentaram 
maiores melhorias 
na Dor, Vitalidade 
e Saúde Física 
subescalas do que 
as que recebem 
apenas NETA, 
bem como melhor 
funcionamento 
físico.  
Adolescentes com 
endometriose 
iniciando terapia 
com GnRHa 
apresentam 
comprometimento 
da qualidade de 
vida. 

    
    

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Siglas: ACO: anticoncepcional oral; DIU-LNG: Dispositivo intrauterino de 
levonogestrel; DMO: Densidade mineral óssea; CES: Células estromais 
endometrióticas; 1,25 (OH) 2D3: 1,25-hidróxi-vitamina D3; 25 (OH) VD3: 25-
hidroxi-vitamina D3; NETA: acetato de noretisterona oral; EEC: estrogênios 
equino conjugados; EVA: Escala visual analógica; ECCP: efeitos colaterais 
de curto prazo   

 

 Como evidenciado na tabela 1, os tratamentos mais 

comuns para adolescentes com endometriose são 

medicamentos para reduzir a dor como terapias hormonais. Tal 

achado é concordante com a literatura que afirma o uso de 

AINEs, terapias homonais e cirurgia laparoscópica como as 

principais formas de tratamento, sendo a abordagem pélvica via 

Laparoscópica o método diagnóstico adotado 

(ALMASSINOKIANI, 2016; ZANNONI et al., 2014). 

 As terapias hormonais disponíveis incluem ACO, 

progestágenos, agonistas do hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), andrógenos e antiprogestágenos. Seu 

uso tem como fundamento a redução das concentrações 

séricas de estrogênio, diminuindo assim o tamanho da lesão 

endometriótica e seus sintomas. Esta abordagem é 

amplamente adotada para aliviar os sintomas de mulheres com 

alto risco de endometriose. Entretanto, a maioria desses 

tratamentos não foi testada em adolescentes e têm perfis de 

segurança insatisfatórios para este grupo etário.  

 Audebert et al. (2015) selecionaram 55 adolescentes 

para acompanhamento durante um período médio de 97,5 

meses. A idade das pacientes variou de 12 e 19 anos, com uma 

média de 17,8 anos. O tratamento cirúrgico laparoscópico foi 

realizado em todos os casos e a confirmação histológica foi 

obtida em 90%. Destas, 5 pacientes perderam o seguimento 

imediatamente após a cirurgia. As pacientes foram orientadas 

a usar progestagênios, ACO ou Dispositivo Intrauterino de 
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levonogestrel (DIU-LNG) no pós-operatório a fim de observadar 

a resposta terapêuticas dessas abordagem no pós-operatório. 

Os dados dos relatórios publicados confirmam que recorrência 

de dor e/ou doença é frequente e parece ocorrer 

independentemente do tratamento adjuvante pós-operatório.  

 Essa recorrência dos sintomas e/ou endometriose é uma 

das principais preocupações após cirurgias em adolescentes, 

pois pode levar a múltiplas operações e sofrimento durante 

muitos anos de idade reprodutiva até a menopausa. Tal quadro, 

associado  ao retardo no diagnóstico e as dificuldades 

terapêuticas são responsáveis pelo elevado índice de 

depressão e ansiedade em mulheres com endometriose.  

 A partir do conhecimento da patogênese da 

endometriose como um processo inflamatório, foi suspeitado 

que seu tratamento não iria diferir muito de patologias 

inflamatórias.  Verificou-se que a vitamina D (VD) apresenta 

efeitos reguladores imunológicos em respostas inflamatórias 

crônicas, aumenta produção de citocinas antiinflamatórias e 

diminui a atividade pró-inflamatória de citocinas. Uma relação 

indireta entre vitamina D e endometriose foi relatada em vários 

estudos, como o realizado por Miyashita et al. (2016), que 

realizou o isolamento e cultura de células estromais 

endometrióticas humanas (CES) para estudo in vitro, e 

demonstrou que a Vitamina D modula a inflamação e a 

proliferação nas células endometrióticas e que baixos níveis de 

VD estariam associados à endometriose, no entanto, este 

estudo não apresentou uma abordagem voltada para o público 

adolescente. 

 Por outro lado, no ensaio clínico randomizado realizado 

por Almassinokiani et al. (2016), que abordou adolescentes a 

partir dos 15 anos, com endometriose comprovada por 
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laparoscopia e uma pontuação no teste de escala visual 

analógica (EVA) para dismenorreia e/ou dor pélvica; a vitamina 

D não foi eficaz no tratamento da dor relacionada à 

endometriose, apontando para a necessidade de ensaios 

clínicos maiores que possam determinar possíveis efeitos da 

suplementação com vitamina D para o tratamento da 

endometriose.  

 Um outra abordagem frequente é o uso de agonistas do 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRHa) que são 

frequentemente utilizados em pacientes que não cumprem as 

terapias de primeira linha e a abordagem cirúrgica é indicada. 

A utilização dessa classe de medicamentos se justifica na 

fisiopatologia da secreção pulsátil do GnRH (Hormônio 

liberador de gonadotrofinas) e seu estímulo aos receptores, o 

que leva à secreção do hormônio folículo estimulante (FSH) e 

do hormônio luteinizante (LH). O GnRHa aumentou afinidade 

pelo receptor de GnRH e proporcionou a diminuição da 

depuração metabólica. Assim, após um aumento inicial de LH e 

FSH (o "efeito de flare"), a administração contínua do GnRHa 

estimula em excesso os receptores da pituitária, 

dessensibilizam os receptores e suprimem o eixo hipotalâmico-

pituitário-ovariano. Com isso, os pacientes em uso GnRHa 

mostram redução considerável nas concentrações séricas de 

LH, FSH e estrogênio. Além disso, o GnRHa reduz a reação 

inflamatória e angiogênese, e induzem a apoptose em tecidos 

endometrióticos (DIVASTA et al., 2015).  

 No entanto, o uso prolongado de GnRHa é questionável 

devido aos efeitos deletérios sobre a densidade mineral óssea 

(DMO). A eficácia da terapia de reposição deve ser estudada 

em adolescentes e mulheres jovens, pois qualquer interferência 

pode colocar paciente ao longo da vida e possivelmente maior 
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risco de fratura (DIVASTA et al., 2015; GALLAGHER et al., 

2017).  

 VISADO (estudo VISanne para avaliar ADOlescents)  foi 

um estudo multicêntrico, realizado em 6 países europeus 

(Áustria, República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha e 

Espanha) entre março de 2011 e junho de 2014.   Foi utilizado 

Dienogest 2 mg por 52 semanas em adolescentes com suspeita 

de endometriose. Como resultado foi observado que, apesar da 

dor associada à endometriose ter sido substancialmente 

reduzida durante o tratamento, houve a uma diminuição na 

Densidade mineral óssea (DMO) lombar, com recuperação 

parcial após pausa do tratamento. Com isso, o estudo VISADO 

destacou a necessidade de um tratamento personalizado nesta 

população, levando em consideração a importância do aporte 

ósseo, a melhora da dor e os fatores de risco para osteoporose 

(EBERT et al., 2017).   

 Com o objetivo de reduzir esses efeitos colaterais em 

adolescentes e mulheres em uso de GnRHa, DiVasta et al. 

(2015) recrutaram 65 pacientes, entre eles, adolescentes e 

mulheres jovens de 15 a 22 anos, pelo menos 2 anos após a 

menarca e com endometriose confirmada após cirurgia 

laparoscópicas, para avaliar a eficácia da terapia de reposição 

com acetato de noretindrona (NETA) e os estrogênios equinos 

conjugados (EEC) em pacientes que faziam uso de GnRHa. 

Elas receberam NETA (5 mg / d) e EEC (0,625 mg /d) ou NETA 

e placebo durante 12 meses. A análise da densidade mineral 

óssea (DMO) foi avaliada por absorciometria de raio-X de dupla 

energia com 0, 6 e 12 meses. Destas pacientes, 34 

completaram o estudo e foi observado que o uso de NETA + 

EEC aumentou o conteúdo mineral ósseo corporal total e foi 

referida melhoria na qualidade de vida dessas pacientes.  
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 Outra variável do estudo realizada por DiVasta et al. 

(2015), foi realizada por Gallagher et al. (2017), no qual, avaliou 

os efeitos colaterais de humor e vasomotores do uso GnRHa no 

tratamento da endometriose. Procurou-se caracterizar 

qualidade de vida (QV) antes do tratamento e comparar um 

regime de add-back de acetato de noretindrona (NETA) + 

estrogênios conjugados (EEC) para NETA sozinho a fim de 

prevenir os efeitos colaterais da terapia GnRHa em 

adolescentes com endometriose. Os participantes que 

receberam NETA + EEC apresentaram melhoras nas 

subescalas de dor, vitalidade e saúde física, sendo superior ao 

NETA para melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde 

física.  

 Ainda avaliando a terapêutica do uso de GnRHa e terapia 

hormonal com NETA+ ECC, Gallangher et al. (2018) 

recontactaram as pacientes que haviam sido randomizadas 

para receber NETA 5mg/dia versus NETA 5mg oral + ECC orais 

de 0,625 mg/dia em estudo anterior realizado por DiVasta et al 

(2015), a fim de avaliar os efeitos colaterais a curto e longo 

prazo desta terapia.  Os efeitos colaterais de curto prazo foram 

relatados por 96% dos indivíduos. 45% relatou efeitos colaterais 

considerados irreversíveis, incluindo ondas de calor, perda de 

memória e insônia. Apesar desses relatos, quase 70% dos 

participantes que receberam NETA mais estrogênios 

classificaram GnRHa mais retorno como o melhor tratamento 

para reduzir a dor, contra 25% no grupo de retorno de 

monoterapia com NETA. 85% daqueles que receberam NETA 

mais estrogênios recomendariam este tratamento, contra 42% 

dos indivíduos que receberam apenas NETA. 

 É conhecido que o uso de contraceptivos contendo 

estrogênio conferem risco aumentado de adenomas hepáticos, 
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enquanto os anticoncepcionais orais associados a acetato de 

noretindrona é muito raramente relatado na literatura, sendo 

descrito apenas em populações específicas, como pacientes 

em diálise ou com plaquetas congênitas que tomaram essa 

terapia para supressão menstrual. (CROSNIER et al., 2010; 

KALRA et al., 1987). 

 Por outro lado, uma série de 3 casos em adolescentes 

com Endometriose que foram tratados com NETA (até 15 mg 

ao dia por 28 a 78 meses) alertou para a cautela dessa terapia, 

pois essas adolescentes foram diagnosticadas com adenomas 

hepáticos nas idades de 17 a 22 anos. Elas tiveram exposição 

prévia a medicamentos contendo estrogênio por um período de 

13-31 meses, no entanto, estes foram interrompidos por mais 

de 24 meses antes dos adenomas hepáticos serem 

diagnosticados, ocasião na qual as pacientes apresentaram dor 

abdominal e/ou náusea e vômitos, com  número de adenomas 

variando entre 3 a 15, com maiores diâmetros de 2,2 a 7,3 cm. 

Apenas nos casos de adenomas mais numerosos e maiores (15 

adenomas, dos quais o maior foi de 7,3 cm de diâmetro) 

também teve testes de função hepática levemente elevados no 

momento da apresentação. (Brady; Missmer; Laufer, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Atualmente existe um amplo espectro de tratamento para 

a Endometriose, entretanto, os estudos que a avaliam a eficácia 

dessas abordagens em adolescentes ainda são escassos e 

inconclusivos para a definição de um abordagem padronizada 

e segura. No referido trabalho, verificaram-se efeitos colaterais 

graves do uso da terapia supressora do eixo hipófise-

hipotálamo-ovário, o que pode ser ainda mais devastador em 
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adolescentes. É preciso avaliar a beneficência das terapias 

empíricas para a dor pélvica das adolescentes, pois elas podem 

mascarar a evolução da doença e levar à subnotificação e 

atraso no início da terapêutica adequada, fato que tem impactos 

psicológicos negativos na vida das pacientes. Não há consenso 

sobre se a cirurgia deve ser evitada tanto quanto possível ou se 

o tratamento cirúrgico deve ser considerado numa fase inicial. 

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de mais pesquisar 

para determinar qual abordagem oferece um melhor resultado 

a longo prazo, uma vez que há um importante número de 

perguntas não respondidas e há uma necessidade de novas 

estudos que identifiquem abordagens de tratamento mais 

eficazes que possam melhorar o prognóstico e a qualidade de 

vida das pacientes com Endometriose.  
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RESUMO: A mama é o local anatômico que apresenta com 
maior frequência a possibilidade de haver câncer, tratando-se 
do público feminino. Em razão disso, resultando no maior 
número de óbitos dessa patologia em relação as suas várias 
formas existentes, perdendo apenas para o câncer de pulmão. 
Os vegetais representam as maiores fontes de substâncias 
ativas que podem ser usadas na implicação terapêutica. Desta 
forma, conhecendo o potencial antineoplásico dos alcaloides, a 
julgar pelas ações já estabelecidas na literatura, acredita-se que 
é relevante uma revisão sobre as propriedades antineoplásicas 
destes compostos sobre o carcinoma de mama (CM). Nesta 
revisão, foram encontradas 30 referências no período de 2013 
a 2018. Os terpenos foram compilados de acordo com suas 
estruturas químicas e dados farmacológicos obtidos a partir de 
diferentes modelos experimentais. Das referências 
consultadas, 20 alcaloides apresentaram atividade 
quimioterápica em células de câncer de mama e, dentre elas, 
indólicos foram os mais estudados. Além disto, percebe-se que 
o ensaio MTT foi o método mais utilizado para avaliar a 
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atividade farmacológica. De acordo com a literatura 
especializada, os alcaloides são uma grande promessa como 
agentes quimioterápicos no tratamento do câncer de mama. 
Sendo que alguns deles são incrivelmente ativos, e pesquisas 
adicionais sobre sua atividade anticancerígena parecem ser 
promissoras. 
Palavras-chave: Alcaloides. Câncer de mama. Quimioterapia.   
 

INTRODUÇÃO 

 

No tratamento sistêmico, especificamente na 

quimioterapia, são utilizados derivados de plantas medicinais 

(fitoterápicos), como por exemplo, os da classe dos alcaloides. 

Trata-se de uma classe de compostos naturais que tem origem 

bioenergética formado por carbono, hidrogênio e azoto que 

desempenham farmacológica, como também toxicológica. 

Estes mesmo dividem-se em várias classes, sendo 

nomeadamente: grupo amina em cadeia lateral; núcleo 

pirrolidina, piridina e piperidina;  núcleo tropano; núcleo 

pirrolizidina;  núcleo quinolizidina; núcleo quinoleína; núcleo 

isoquinoleína; núcleo indólico; núcleo imidazol; derivados do 

metabolismo terpénico; Amaryllidaceae; betalaínicos e 

metilxantinas (CABRAL; PITA, 2015, SIMOES et al., 2016). 

 É importante pontuar que a mama é o local anatômico 

que apresenta com maior frequência a possibilidade de haver 

câncer, tratando-se do público feminino. Por esse motivo, acaba 

resultando no maior número de óbitos dessa patologia em 

relação as suas várias formas existentes, com isso nota-se que 

fica atrás apenas do câncer de pulmão (GUIMARAES., 

CHOJNIAK, 2015). Então percebe-se que esse fator é 

comprovado por dados estatísticos, sendo assim, revelando 

que em 2016 cerca de 16.254 mulheres vieram a óbito em 
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decorrência de serem acometidas por neoplasia maligna da 

mama e que destas, a maior concentração de evidência está 

representada pela região sudeste do Brasil (DATASUS, 2016). 

A palavra câncer está associada à um conjunto de mais de 100 

doenças que tem em comum um crescimento celular 

desordenado (maligno), causado por mutações genéticas que 

invadem órgão e tecido e que pode se espalhar para outros 

locais do corpo em processo denominado metástase (INCA, 

2018).  

O tratamento do câncer é um dos desafios mais 

complexos do âmbito da saúde e também no meio acadêmico, 

onde são difundidos pesquisas e projetos, pois, o mesmo traz 

muitos efeitos adversos, visando à minimização destes. 

Segundo Franciolli (2014) existem três formas de tratamento de 

câncer de mama, sendo elas: cirúrgica, radioterápica e 

sistêmicas, sendo esta última subdividida em quimioterapia, 

hormonioterapia e imunoterapia. 

Destarte, compreende-se que os vegetais representam 

as maiores fontes de substâncias ativas que podem ser usadas 

no efeito terapêutico, devido à grande diversidade estrutural de 

metabólitos produzidos e, talvez, a fonte mais antiga de 

medicamentos para o homem. Na busca de novos 

medicamentos originados de plantas são envolvidos diversos 

conhecimentos que vão desde aspectos agronômicos, 

botânicos, químicos, farmacológicos e toxicológicos 

(BRANDÃO, 2010).  

O rápido surgimento de centenas de novas drogas 

oferece grande esperança para pacientes com câncer. Por 

outro lado, representa um enorme desafio para a pesquisa 

básica, pré-clínica e clínica analisar e possivelmente 

implementar esses novos medicamentos na rotina clínica. A 
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possibilidade de uma nova droga ser eficaz na terapia do câncer 

só pode ser verificada por estudos clínicos. No entanto, devido 

a razões éticas, médicas e econômicas, a maioria das 

pesquisas precisa ser feita em sistemas experimentais. Além 

disso, o pequeno número de pacientes capazes de passar por 

testes clínicos é outra limitação importante para o teste de 

novos medicamentos antineoplásicos. Por muitos anos 

pesquisadores no campo da farmacologia do câncer 

desenvolveram métodos seguros e confiáveis in vivo e in vitro 

para avaliar a eficácia de muitos candidatos a medicamentos 

(CAPELLOZI, 2009). 

Nesse sentido, os alcaloides são considerados 

substâncias bastante promissoras, uma vez que têm sido 

importantes fontes de substâncias que podem ser utilizadas 

como protótipos na pesquisa de novos fármacos com atividade 

antitumoral (COSTA et al., 2009; BRANDÃO et al., 2010). 

Metodologias recentes cada vez mais modernas de 

isolamento e identificação de compostos de fontes naturais têm 

propiciado aumento no número de novas estruturas químicas 

bioativas para inúmeras indicações terapêuticas. Paralelo a 

esse progresso, desenvolveram-se métodos de screening 

biológicos automatizados (High Throughput Screening - HTS) 

que permitem testar in vitro milhares de substâncias frente a 

alvos biológicos específicos em curto espaço de tempo 

(BRANDÃO, 2010). 

É importante notar-se, que existem vários mecanismos 

de ação em relação a medicamentos fitoterápicos, entre eles, 

inibidores mitóticos, inibidores da desmontagem dos 

microtúbulos e inibidores da topoisomerase (MARQUES; 

LOPES, 2015). 
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Os alcaloides da vinca são exemplos de inibidores 

mitóticos que tem como mecanismo a inibição a dinâmica dos 

microtúbulos, estruturas que determinam a forma celular 

responsáveis pela divisão, motilidade, migração, transporte e 

transdução de sinais celulares (ALVES et al., 2006). 

Em relação aos inibidores da desmontagem dos 

microtúbulos, percebe que ocorre a ligação na subunidade β da 

tubulina estimulando a sua polimerização e consequentemente 

estabilizando-o, isto é, observa-se que retarda o processo de 

mitose com base no bloqueio do ciclo celular. O paclitaxel é um 

fármaco que desempenha ação semelhante impedindo a 

despolarização da tubulina (MARQUES; LOPES, 2015). 

Consequentemente, os alcaloides inibem o complexo 

das topoisomerases provocando o suicídio celular (apoptose). 

Com isso, percebe-se que tais complexos são enzimas 

fundamentais para o funcionamento normal de qualquer célula 

que mantem a integridade do DNA e também o repara quando 

necessário (SILVA; FERREIRA; SOUZA, 2002). 

Conhecendo-se o potencial antineoplásico, a julgar pelas 

ações já estabelecidas na literatura, acreditamos que uma 

revisão sobre estes compostos sobre o carcinoma de mama 

(CM) baseando-se em estudos in vitro e in vivo, abrirá uma 

perspectiva para o aprofundamento do estudo destes produtos 

naturais como alternativa no tratamento futuro para as lesões 

causadas pelo CM.  

O presente trabalho realiza um levantamento 

bibliográfico sobre os estudos in vivo e in vitro de alcaloides, 

como agentes antineoplásicos potenciais sobre células e 

tumores de mama. Desta forma, descreve-se os tipos de 

alcaloides envolvidos, suas fontes e suas estruturas químicas, 

a fim de se discutir os prováveis mecanismos de ação pelos 
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quais esta classe atua na inibição de células tumorais 

transformadas e analisar as substâncias químicas mais 

promissoras no processo quimioterápico e suas perspectivas de 

aplicação terapêutica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho analisa a literatura relacionada aos 

alcaloides que mostram os ensaios in vivo e in vitro, bem como, 

a atividade anticancerígena em células e tumores de mama. Em 

seguida, descrevemos os tipos de alcaloides, suas fontes 

naturais e suas estruturas químicas. Além disso, discutimos os 

principais mecanismos de ação pelos quais estes atuam como 

inibidores de células tumorais e os mais promissores para 

aplicações futuras em quimioterapia. 

Ademais, nota-se que a revisão da literatura abrange o 

período de 2013 a 2018. Utilizaram-se bancos de dados 

relevantes para pesquisa, p.ex., PubMed, Medline, Sibi (USP), 

BIREME, ISI, Scirus, Web of Science e Dissertation Abstracts, 

SCIELO, google academico bem como em banco de dados 

nacionais como INCA, DATASUS. Na pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: alcaloides, câncer de 

mama e quimioterapia. Os dados coletados foram organizados 

e expostos de forma a evidenciar os objetivos deste trabalho, 

de forma contextualizada e atualizada, visto que a pesquisa foi 

feita relevando trabalhos dos últimos cinco anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Muitos alcaloides têm sido utilizados no tratamento do 

câncer de mama, como por exemplo a Berberina um tipo 



ALCALOIDES: COADJUVANTES NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 
CONTRA O CÂNCER DE MAMA 

223 
 

isoquinolínico, e o Tamoxifeno. Em relação ao tamoxifeno tem 

sido representativo no tratamento de câncer de mama, tendo 

efeito sobre células MCF-7, entretanto em relação a do tipo 

MCF-7/TAM não apresentam sensibilidade, no caso da 

Berberina dependendo da dose e do tempo, há atividade 

antiproliferativa nos dois tipos de célula. Repara-se que a maior 

eficácia na inibição do crescimento celular, indução da parada 

da fase G1 e ativação do apoptose, em ensaios in vitro (MTT), 

foi na junção dos dois alcaloides. Talvez pela regulação positiva 

da expressão de P21, além da regulação da proteína X 

associada a célula BCLL/ linfoma 2 (Bcl-2) / Bcl-2. O IC50 da 

berberina está na faixa de 40 μM. (WHEN et al., 2016). 

 Em outros testes, a berberina apresentou outros valores 

no seu IC 50 que tiveram variações distintas nas primeiras 24, 

28 e 72 horas, que quantificaram, respectivamente, os 

seguintes valores: 165 μM, 70 μM e 15 μM. Entretanto, 

continuaram com a mesma citoxidade (KABOLI et al., 2018). 

Outro utilizado no tratamento do câncer de mama é a 

Noscapina, que mostrou em testes in vitro (MTT) com células 

do tipo MCF-10F, MCF-7 e MDA-MB-231, baixa toxicidade em 

células normais e efeitos antitumorais induzida por apoptose, 

nas células mamárias (VALENZUELA; CALAF, 2016). 

A Boldina é um alcaloide de aporfina que pode ser 

encontrado no boldo, foram realizados teste in vitro em células 

MCF-7 e testes in vivo pela via parenteral. injeções de 30; 60; 

90 mg de boldina por quilograma, isoladamente ou com 

doxorrubicina, retardou o crescimento do tumor in vivo. Porém, 

nos testes in vitro a Boldina foi citotóxica para células MCF-7 

reduzindo sua capacidade de proliferação (TOMŠÍK et al., 

2016). 
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A Spirotryptostatin A e B, um alcaloide derivado do 

esqueleto de espiro [pirrolidina-3, 3-oxindole], durante testes in 

vitro (MTT) inibiram a tubulina e, consequentemente, 

interromperam o clico celular de células MCF-7 na fase G2, a 

interação proteína-proteína p53-MDM2, que é crítica para a 

modulação do tumor, altera capacidade de supressão das 

proteínas p53 (HATI et al, 2016). 

A vimblastina é usada em tumores de câncer de mama e 

de células germinativas. Deste modo, o alcaloide da vinca é 

dotado de efeitos colaterais como: náuseas, vômitos, 

constipação, dispneia, dor torácica ou tumoral, chiado e febre. 

Análogo a vimblastina temos a vinorelbina que também 

apresentou atividade em células malignas da mama, reduzindo 

assim a estabilidade das membranas das bicamadas lipídicas 

diminuição da resistência à infecção, nódoas negras ou 

sangramento, anemia, constipação, diarréia, náusea, 

dormência ou formigamento nas mãos e nos pés, fadiga. Um 

efeito menos comum é a Alopéscia e reação alérgica. A 

vindesina também é utilizada no tratamento do câncer de mama 

e em outras patologias como: leucemia linfocítica aguda, crise 

blástica da leucemia mieloide crônica, melanoma maligno, 

tumores sólidos pediátricos e carcinomas renal metastático, 

esofágico e colorretal (MOUDI et al., 2013). 

Além disto, alcaloides da vinca como vincristina, 

vimblastina, vindesina e vinorelbina estão muito expostas a 

resistência por conta da glicoproteína P (Pgp). Já a Vinflunine, 

mostrou-se menos propenso a essa adversidade, revelando em 

testes in vitro inibição da polimerização de microtúbulos, 

reduzindo o ciclo celular em G2 com ação nos receptores HER-

1 (GOURMELON et al., 2016). 
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O penitrem A é um alcaloide indólico diterpênico que 

apresentou efeito terapêutico antiproliferativo e anti migratório 

em células cancerígenas mamárias. Por consequência, 

apresentou capacidade de suprimir os níveis totais de b-

catenina em células do tipo MDA-MB-231, MCF-7 e foram 

realizados testes in vitro do tipo MTT para realização dos testes. 

Quanto a atividade antiproliferativa, foi observado um IC50 de 

11.9 em células MCF-7 e de 9.8 para as do tipo MDA-MB-231, 

no caso da ação anti migratória o valor foi de 8.7 apenas em 

células MDA-MB-231 (SALLAM et al., 2013).  

Outros exemplos de alcaloides utilizados no câncer de 

mama com atividade anti migratória e antiproliferativa são os 

paspalina e o emindole SB. Sendo assim, para comprovar isso 

foram realizados ensaios in vitro (MTT) nas células do tipo MCF-

7 e MDA-MB-231 que sofreram atividade antiproliferativa. 

Dessa forma, evidenciou o seguinte resultado, que a  Paspalina 

teve um IC50 respectivamente de 12.8 e 12.4, a emindole SB 

teve 10.1 e 21.3, já em relação aos  efeitos anti migratórios a 

paspalina teve um IC50 de 7.6 e o emindole SB de 19.0 

(SALLAM et al., 2013).  

É muito comum encontrar alcaloides que demonstrem 

efeitos citotóxicos contra as células MCF-7, recentemente 

foram encontrados bastantes com essa capacidade. Entre os 

que apresentam maior toxicidade, o Scinamide B foi o que 

durante a realização de testes in vitro mostrou um IC50 de 25,3 

(YU et al., 2018). 

Semelhante ao Scinamide B temos o Scinamide C que é 

um alcaloide amínico, o composto também mostrou ser eficaz 

no tratamento do câncer de mama durante testes in vitro (MTT). 

Esse mesmo apresentou efeitos de citotoxidade contra as 
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células MCF-7, contudo teve um valor reduzido do seu IC50 que 

ficou apenas com 11,6 μM (YU et al., 2018). 

O 1,6,6-trimetil-11- (2- (trifluorometil) fenil) -7,8,9,10- 

tetra-hidro-6H-furo [2 ', 3 ': 1,2] fenantror [3,4-d]imidazole é um 

alcaloide imidazólico que ao ser submetido a testes in vivo 

também mostrou uma boa atividade no tratamento do câncer de 

mama. Essa atividade antitumorail ocorreu principalmente em 

células MDA-MB-231, com um IC50  bem expressido de 23.8 μM 

(WU et al., 2018). 

Corrrespondente ao 1,6,6-trimetil-11- (2- (trifluorometil) 

fenil) -7,8,9,10- tetra-hidro-6H-furo [2 ', 3 ': 1,2] fenantror [3,4-

d]imidazole temos o 1,6,6-trsmetil-11- (2-nitrofenil) -7,8,9,10-

tetra-hidro-6H-furo [2 ', 3': 1,2] fenotro [3,4-d] imidazole, que 

também é um alcaloide imidazólico que foi submetido a testes 

in vivo e mostrou ser capaz de atuar no tratamento do câncer 

de mama. Sendo que este atua na mesma célula que o seu 

derivado (MDA-MB-231), mas teve um IC50 menor, alcançando 

o valor de 23.6 μM (WU et al., 2018). 

O Quelidonina um isoquinolínico recentemente testado 

em células malignas da mama retratou seu efeito 

quimioterápico principalmente pela Inibição da telomerase em 

células MCF-7, os testes revelaram um IC50 de 0,45 μM durante 

a realizações de testes do tipo MTT, ou seja, in vitro 

(NOUREINI., FATEMI., WINK. 2018). 

Com base nas pesquisas e na interpretação dos artigos 

consultados, foi elaborada uma tabela que consta os efeitos e 

particularidades de cada um dos alcaloides, para uma melhor 

apresentação e compreensão dos resultados aqui 

evidenciados. (Tabela 1). 
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Tabela 1. Alcaloides considerados ativos contra o câncer de 
mama, suas estruturas, o método experimental testado e o 
efeito demonstrado. 

Alcaloide Tipo Ensaio Efeito Referência 

 
O 3- (4,5-

dimetiltiazol-2-il) -5- 
(3-carboximetoxifenil) 
-2- (4- sulfofenil) -2H-

tetrazio (MTS) 
 

Isoquinolínico 

MTT 

(in 

vitro) 

Citotoxidade contra 
MCF-7, IC50: 20 

μM 

WEN et al., 
(2016) 

3- 
Genanylgeranylindole 

Indólico 
MTT 

(invitro) 

 
Efeito anti –

proliferativo contra 
MCF-7, IC50: 15 μM 

 

SALLAM et al 
(2013) 

Berberina Isoquinolínico 
MTT 
(in 

vitro) 

 
Citotoxidade contra 

MCF-7 , IC50: 40 
μM 

 

AHMADIANKIA 
et al (2015) 

C. Aurantium 10 H -

acridina-9-ona 
Acridona 

MTT 

(in 

vitro) 

 
Efeito anti –

proliferativo IC50: 
12,65 – 50,74 μM 

 

SEGUN et al 
(2018) 

N-1, O-25-
dimetilpenitrem A(11) 

Indólico 

MTT 

(in 

vitro) 

 
Efeito 

antiproliferativoC50: 
> 50 µM 

 

SALLAM et al., 
(2013) 

N-1- metilpenitrem A Indólico 

MTT 

(in 

vitro) 

 
Atividade 

antimigratoria 
contra MDA-MB-

231, IC50: > 50 µM 
 

SALLAM et al., 
(2013) 

O-25-methylpenitrem 
A 

Indólico 

MTT 

(in 

vitro) 

 
Efeito 

antiproliferativo 

SALLAM et al., 
(2013) 
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contra MCF-7, C50: 
22,7 µM 

 

 

(S) -2,9-di-hidroxi-

1,10-dimetoxi-aporfina) 

 

Aporfina In vivo  
Efeito retardante 

do crescimento do 
tumor 

TOMŠÍK et 
al.,(2016) 

nem-5'-

anidrovimblastina 
Indólico In vivo 

despolarização dos 

microtúbulos,ligação 

as β-tubulinas 

impedindo a 

polimerização 

MARQUES; 
LOPES.             
(2015) 

 
 

1,1-difenil-2-                   
picrilhidrazil 

 

 

Triterpeno 

 

 

MTT 

(in 

vitro) 

 

 

Citotoxidade contra 
MCF-7, IC 50: 705, 

8 mg/mL 

 

 
 

LANGUON   et 
al (2018) 

pirrolidina-3, 3´-
oxindole 

Pirrolidina 

MTT 

(in 

vitro) 

 
Citotoxidade contra 
MCF-7, IC 50: 24-

500 µM 
 

HATI et al 
(2016) 

Noscapina Isoquinolínico 
MTT(in 

vitro) 

 
Citotoxidade contra 
MCF-7/ MDA-MB-
231, IC 50: 30 μM 

 

VALENZUELA; 
CALAF (2016) 

Scinamine C amínico In vitro 

 

Citotoxidade contra 

as células MCF-7, 

IC50 : 11,6 μM 

 

YU et al., (2018) 

Scinamide B Amida In vitro 

Citotoxidade contra 

as células MCF-7, 

IC50: 25,3 μM 

YU et al., (2018) 
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Vinflunine Vinca In vitro 
inibição da 

polimerização de 
microtúbulos 

GOURMELON 

et al., (2016) 

 
1,6,6-trimetil-11- (2-
nitrofenil) -7,8,9,10-

tetra-hidro-6H-furo [2 
', 3': 1,2] fenotro [3,4-

d] imidazole 

 

Imidazólico 

 

In vivo 

 
Atividade 

antitumorais contra 
células MDA-MB-

231, 
IC50: 23.6 μM 

 

WU et al., 

(2018) 

1,6,6-trimetil-11- (2- 
(trifluorometil) fenil) -
7,8,9,10- tetra-hidro-
6H-furo [2 ', 3 ': 1,2] 

fenantror[3,4-
d]imidazole 

 

Imidazolico In vivo 

Atividade 
antitumorais contra 
células MDA-MB-

231, 
IC50: 23.8 μM 

 

WU et al., 

(2018) 

Rhazyaminine Tetrazolio 
MTT( 

in vitro) 

Diminuição da 
viabilidade celular  

(50%; P<0,05) 

IQBAL et al., 

2018 

Berberina Isoquinolínico 

MTT 

(in 

vitro) 

 
Citotoxidade contra 

MCF-7 
- 24 horas:  IC50: 

165 μM 
- 48 horas: IC50: 70 

μM 
- 72 horas: IC50: 15 

μM 

KABOLI et al., 

(2018) 

Quelidonina Isoquinolínico 

MTT 

(in 

vitro) 

Inibição da 
telomerase em 
células MCF-7, 
IC50: 0,45 μM 

NOUREINI., 

FATEMI., 

WINK. 2018 

Fonte:Autoria própria 

 

Como foi evidenciado ao longo da discussão, diversos 

tipos de alcaloides têm sido utilizados no tratamento do câncer 

de mama, como a Berberina, Tamoxifeno, Noscapina, a 

boldina, entre outros. Por conseguinte, ao se avaliar o potencial 

anticancerígeno dos, quanto aos métodos experimentais, o 
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ensaio in vitro (MTT) foi o mais utilizado. Os indólicos 

mostraram efeitos proeminentes em células MCF-7 no CM. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho traz uma abordagem útil para o 

aprofundamento do estudo desses alcaloides naturais como 

futuros tratamentos de CM. Portanto, é evidente o potencial 

destes no tratamento do câncer de mama, os estudos 

evidenciaram uma boa atividade antiproliferativa e 

antimigratória principalmente em células MCF-7. 

 Vinte alcaloides apresentaram atividade anticancerígena 

contra o CM. Logo, a análise dos dados revelou que a maior 

parte dos testes experimentais foram in vitro com o ensaio MTT 

em alcaloides indólicos, grande parte agindo na apoptose 

celular. Como, a boldina que já mostrou efeitos in vivo e mostra-

se que é viável retardar o crescimento celular tumoral através 

desses compostos naturais, tendo inúmeros benefícios para o 

paciente.  

 A berberina foi um caso muito interessante na revisão 

bibliográfica, ela teve pequena divergência entre duas das 

referências, onde em um ele mostrava uma capacidade 

citotóxica com um IC50 de 40 μM, no outro a berberina 

evidenciou níveis bem mais elevados, onde nas primeiras 24 

horas o seu IC50 alcançou valores de 165 μM e foi diminuindo 

gradativamente, quando se atingiu 48 horas seu IC50 estava em 

70 μM, posteriormente as 72 horas ele terminou com um IC50 

de 15 μM. 

 Segundo a literatura especializada, os alcaloides são 

uma grande promessa como agentes quimioterápicos no 

tratamento do câncer de mama. Alguns deles são incrivelmente 
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ativos, e evidenciam propriedades únicas, capazes não só de 

serem tóxicos para células tumorais da mama, como também, 

alguns podem representar uma parcela muito relevante no 

combate a metástase da doença, por isso, pesquisas adicionais 

sobre sua atividade anticancerígena parecem ser promissoras 

levando em consideração a alta ocorrência de diagnósticos no 

Brasil. 
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RESUMO: O trabalho trata-se de uma revisão sistemática da 
literatura, com o objetivo principal de analisar dados a respeito 
das várias formas de tratamento para o câncer de colo uterino. 
Para isso, foram realizadas buscas na fonte de dados eletrônica 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em outubro de 2018, 
contemplando as bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. 
Critérios de inclusão: estudos originais em humanos disponíveis 
na íntegra; publicados nos últimos 4 anos (2014-2018), idiomas 
português, inglês ou espanhol, abordando tratamento de câncer 
de colo de útero. Foram encontrados 4829 artigos. Após a 
utilização dos filtros de critérios de inclusão, restaram 500 
artigos, que em seguida passou pela análise dos títulos e 
resumos, resultando ao final do processo 15 artigos para 
compor o trabalho. O câncer de colo uterino é o terceiro tumor 
mais frequente na população feminina, sendo menos frequente 
apenas que o câncer de mama e o colorretal. É a quarta causa 
de morte de mulheres por câncer no Brasil. Diversos tipos de 
tratamento são empregados, entre eles temos  cirurgia, 
quimioterapia e a radioterapia. A maioria dos estudos obtiveram 
bons resultados com regime terapêutico empregado, porém, 



ANÁLISE DOS TIPOS DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: 
UMA REVISÃO 

236 
 

deve-se realizar acompanhamento seguro para evitar a 
toxicidade. Faz-se necessário a realização de mais estudos 
para uma abordagem que traga a melhor qualidade de vida 
possível. 
Palavras-chave: Câncer colo de útero. Tratamento. Eficácia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de colo uterino é o terceiro tumor mais 

frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de 

mama e do colorretal, sendo a quarta causa de morte de 

mulheres por câncer no Brasil, estima-se 16.370 novos  casos 

em 2018. Tem como uma das principais causas alguns tipos 

oncogênicos do Papiloma vírus Humano – HPV, podendo ser 

rastreado pelo exame preventivo (Papanicolau), tendo alta taxa 

de cura. Entre os principais fatores de risco, temos: o início 

precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, tabagismo 

(diretamente relacionado à quantidade de cigarros fumados) e 

o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais (INCA, 2018). 

Com a confirmação do diagnóstico, a seleção do 

tratamento irá depender do tamanho do tumor e se houve a 

ocorrência de metástase. O processo para determinar a 

extensão do câncer presente no corpo de uma pessoa e onde 

está localizado (estadiamento) pode ser realizado pela 

classificação Tabela 1. As opções de tratamento são a cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia, podendo ser utilizados em 

conjunto (OPAS, 2015). 

A cirurgia resume-se na retirada de uma quantidade de 

tecido da área com câncer e suas proximidades. Existem três 

tipos de cirurgias: A conização, que irá retirar uma área do colo 

uterino em forma de cone; Histerectomia simples, retirada do 
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útero com a remoção de uma menor quantidade de tecido; 

Histerectomia radical, retirada do útero e de seus tecidos ao 

redor, assim como os nódulos da pelve e das regiões 

adjacentes (OPAS, 2015). 

 

Tabela 1. Classificação da Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia sobre as características de tamanho 

do tumor e ocorrência de metástase. 

Estágio Características 

I Carcinoma cervical confinado ao útero. 

IA 

Carcinoma invasivo diagnosticado apenas por microscopia. 
Invasão estromal com profundidade máxima de 5,0 mm medido 

a partir da base do epitélio e uma propagação horizontal de 
7,0mm ou menos. Espaço vascular envolvido, venoso ou 

linfático, não afeta classificação. 

IA1 
Invasão estromal medida de 3,0 mm ou menos em 

profundidade e 7,0 mm ou menos na horizontal. 

IA2 
Invasão do estroma maior que 3,0 mm e não mais de 5,0 mm, 

com uma propagação de 7,0 mm ou menos. 

IB 

Lesão clinicamente visível confinada ao colo uterino ou lesão 
microscópica maior que IA2. Inclui todas as lesões 

macroscopicamente visíveis, mesmo aquelas com invasão 
superficial. 

IB1 
Lesão clinicamente visível de 4,0 cm ou menos na maior 

dimensão. 

IB2 
Lesão clinicamente visível maior que 4,0 cm na maior 

dimensão. 

II 
Carcinoma cervical invadindo além do útero, mas não à parede 

pélvica ou ao terço inferior da vagina. 

IIA Tumor sem invasão parametrial. 

IIA1 
Lesão clinicamente visível de 4,0 cm ou menos na maior 

dimensão. 

IIA2 
Lesão clinicamente visível maior que 4,0 cm na maior 

dimensão. 

IIB Tumor com invasão parametrial. 

III 
Tumor que se estende para a parede lateral pélvica e/ou 

envolvendo o terço inferior da vagina e/ou causando 
hidronefrose ou rim não funcionante. 

IIIA 
Tumor envolvendo o terço inferior da vagina, mas 

não se estendendo até a parede pélvica. 
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IIIB 
Tumor que se estende até a parede pélvica e / ou causa 

hidronefrose ou rim não funcionante 

IVA 
Tumor invadindo a mucosa da bexiga ou 

reto e/ou estendendo-se além da pelve verdadeira. 

Fonte: AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017). 

 

A radioterapia faz uso de radiação que irá destruir as 

células cancerosas, podendo ser interna (Braquiterapia) ou 

externa, pode ser utilizada após cirurgia. Esse método pode 

causar efeitos colaterais, que podem ser controlados durante o 

tratamento, sendo cessados com o término (OPAS, 2015). 

Na quimioterapia há o uso de medicamentos para 

destruir as células cancerosas, muitas vezes usado junto a 

radioterapia (OPAS, 2015). Entre os quimioterápicos mais 

utilizados, temos a Cisplatina, que como reações adversas 

pode causar nefrotoxicidade, ototoxicidade, anafilaxia, 

mielossupressão e distúrbios eletrolíticos (ANVISA, 2016). 

Outro quimioterápico utilizado é o Paclitaxel,  que pode causar 

anafilaxia, mielodepressão, efeitos cardiovasculares e 

neuropatia periférica (ANVISA, 2014). 

Dessa forma, o artigo tem como objetivo analisar as 

várias formas de tratamento para o câncer de colo uterino, por 

meio de uma revisão sistemática, interpretando as informações 

a respeito da eficácia de cada procedimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente artigo trata-se de uma revisão sistemática da 

literatura acerca da eficácia dos tipos de tratamento do câncer 

de colo uterino, visando constituir uma fonte de dados com 

artigos publicados sobre a temática. Para isso, foram realizadas 

buscas na fonte de dados eletrônica Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) em outubro de 2018, contemplando as bases de 
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dados LILACS, MEDLINE e SciELO, por meio dos descritores 

"Câncer colo de útero", utilizando o termo booleano “and” para 

incluir “Tratamento” e “Eficácia” nos campos de busca “search”, 

que considerou as “palavras do título”, “resumo” e “assunto”. 

 Como critérios de inclusão foram definidos: estudos 

originais em humanos disponíveis na íntegra; publicados nos 

últimos 4 anos (2014-2018), nos idiomas português, inglês ou 

espanhol, cuja abordagem fosse o tratamento de câncer de colo 

de útero. Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

obedeceram aos critérios de inclusão, excluindo-se artigos 

repetidos, artigos de revisão, estudos com animais, artigos que 

não tivessem relação com o objetivo do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa pelo cruzamento dos descritores gerou um 

total de 4829 artigos. Após a utilização dos filtros de critérios de 

inclusão, restou-se 500 artigos, que em seguida passou pela 

análise dos títulos e resumos, resultando ao final do processo 

15 artigos para compor o trabalho. 

Após a análise dos artigos, foi identificado que as 

principais formas de tratamento para o câncer de colo uterino 

corrobora com os tratamentos preconizados pela Sociedade 

Brasileira de Oncologia Clínica (2017), existindo também 

tratamentos discordantes, porém que ainda carecem de 

estudos e necessitam de mais experimentos. 

 Existem cada vez mais evidências, como mostrado na 

Tabela 2 à respeito do câncer de colo uterino, explanando tanto 

a eficácia do tratamento, quanto a chance de recidiva e os 

efeitos colaterais. De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Oncologia Clínica (2017), os seguintes tratamentos são 
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indicados para cada estágio de câncer: IA-IB1, tratamento 

cirúrgico, podendo ser feito radioterapia adjuvante ou 

quimiorradioterapia se houver presença de fatores de risco; IB2 

– IIA, histerectomia total com radioterapia concomitante a 

Cisplatina, podendo ser utilizada radioterapia como terapia 

adjuvante; IIB-IVA, radioterapia concomitante a cisplatina 

seguido de braquiterapia; IVB pode ser feito 

quimiorradioterapia, cirurgia ou quimioterapia paliativa, sendo 

quimioterápicos de primeira linha o uso de Cisplatina, 

Paclitaxel, Bevacizumabe, Carboplatina AUC 5, Vinorelbina, 

Gemcitabina, Topotecano. 

 

Tabela 2. Análise dos tipos de tratamento 

Autor Ano 
Estágio 

da 
doença 

N Tratamento  Resultados 

CHAI et 
al. 

2014 IIB 438 

Histerectomia 
radical, 

Radioterapia, 
Quimioterapia vs. 

Radioterapia 
radical. 

A radioterapia 
radical foi associada 

a menos 
complicações e 
resultados de 

sobrevida 
comparáveis para 

pacientes com 
câncer cervical em 

estádio IIB. 

Tewari et 
al. 

2015 IVB 452 
Quimioterapia com 

ou sem 
Bevacizumab 

O benefício de 
receber 

Bevacizumab parece 
ser maior nos 

subgrupos de risco 
moderado e alto. 

Sun et al. 2015 IB-IIA 39 

Radioterapia ou 
Quimioterapia ou 
Quimioterapia + 
Quimioterapia de 

consolidação 

Quimiorradioterapia 
concomitante com 

Topotecano e 
Cisplatina mostrou 

toxicidade 
hematológica grave 
em pacientes com 
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câncer cervical de 
risco intermediário. 

Nakamura 
et al. 

2016 IB1 75 

Histerectomia 
Radical + 

Radioterapia ou 
Quimiorradioterapia 

ou Quimioterapia 

Radioterapia e 
Quimiorradioterapia 
após histerectomia 

radical não são 
benéficos em 
pacientes com 
fatores de risco 
intermediários. 

Lakosi et 
al. 

2015 

IB1, IIA, 
IIB, IIIA, 
IIIB, IVA 

85 
Radioquimioterapia, 

Braquiterapia 
adaptativa 

Braquiterapia 
adaptativa em 
conjunto com a 

radioquimioterapia 
deve ser o padrão 

de atendimento para 
pacientes que 
sofrem câncer 

cervical localmente 
avançado. 

Endo et al. 2014 

IB1  
coIIA  
IIB  
IIIA  
IIIB  
IVA 

85 
Quimiorradioterapia 

concomitante 

Novas estratégias 
de tratamento 

devem ser 
consideradas para 

câncer cervical 
localmente 

avançado com 
tumores> 6 cm e 

linfonodos pélvicos 
radiologicamente 

aumentados. 

Scandurra 
et al. 

2014 IB2-IVA 152 

Quimioterapia, 
Histerectomia 

radical e 
linfadenectomia, se 

necessário 
radioterapia 
adjuvante. 

Quimioterapia 
neoadjuvante foi 
viável e eficaz no 

tratamento de 
pacientes com 

carcinoma cervical 
localmente 

avançado com idade 
avançada e estágio 

de doença mais 
avançado. 

Sakaguchi 
et al. 

2015 IB-IV 309 
Quimioterapia com 

Tegafur-uracil 

O tratamento de 
manutenção oral 

com altas doses de 
Tegafur-uracil 
prolongou a 
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sobrevida livre de 
doença e a 

sobrevida global de 
pacientes. 

Oh et al. 2016 IB1-IVB 87 

Radioterapia 
externa pélvica 

total, Braquiterapia 
tridimensional 

baseado em 18F-
fluorodeoxyglucose-

Tomografia por 
emissão de 

pósitron/Tomografia 
computadorizada 

É uma abordagem 
viável, que mostrou 
desfechos clínicos 

favoráveis. 

Patankar 
et al. 

2016 IB2-IVA 10564 
Radioterapia 

primária 

A sobrevida global é 
semelhante para a 
braquiterapia de 
baixa dose e alta 

dose, porém a 
braquiterapia de alta 

dose possuem 
vantagem. 

Penson et 
al 

2015 IVB 390 
Quimioterapia com 

ou sem 
Bevacizumab 

Melhorias na 
sobrevida global e 
sobrevida livre de 

progressão 
atribuídas à 

incorporação de 
bevacizumab no 

tratamento do 
câncer cervical 

avançado. 

Wakatsuki 
et al. 

2015 
IIB, IIIB, 

IIVA 
26 

Radioterapia 
profilática com 

campo de íons de 
carbono 

Método seguro 
Tratamento, embora 

o número de 
pacientes tenha sido 
pequeno, necessário 
investigações para 
confirmar a eficácia 
e evitar ou reduzir a 

toxicidade. 

Merteen 
et al. 

2015 - 8 
Cisplatina, 
Hipertermia 

regional, Lapatinibe 

Combinação tem 
atividade clínica, no 

entanto, não é 
possível em doses 
padrão de lapatinib, 

pela toxicidade 
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relacionada à 
cisplatina. 

Burotto et 
al. 

2015 - 41 Ixabepilona 

A ixabepilona foi 
bem tolerada, mas 

mostrou 
atividade modesta. 

Wakatsuki 
et al. 

2014 
IIB, IIIB, 

IVA 
58 

Radioterapia com 
íons de carbono 

A Radioterapia para 
o adenocarcinoma 
do colo uterino foi 

realizada sem 
toxicidades graves, 
exceto em um caso. 

 

Estudo realizado em pacientes com estágio IIB, 148 

pacientes foram tratados com histerectomia radical seguido de 

radioterapia pós-operatória com quimioterapia, caso 

houvessem fatores de risco, em outro grupo com 290 pacientes, 

estes foram tratados com radioterapia radical. Demonstrou-se 

durante o acompanhamento, 16,89% dos pacientes do grupo 

de cirurgia e 12,41%  dos pacientes com radioterapia radical 

tiveram recidiva tumoral. Além disso, 13,51% dos pacientes 

submetidos a cirurgia e 10% dos pacientes da radioterapia 

radical morreram de câncer do colo de útero. Quanto às 

complicações, no grupo de cirurgia, foram resultados do artigo: 

33,8% apresentaram neutropenia; 8,11% tiveram anemia; 

10,1% apresentaram reações gastrointestinais. Já no grupo da 

radioterapia radical, demonstraram:  31,4% apresentaram 

neutropenia; 14,1% tiveram anemia; 4,48% apresentaram 

reações gastrointestinais. Dessa forma, existe a possibilidade 

da radioterapia radical ser uma abordagem mais segura frente 

a histerectomia radical com radioterapia, visto a menor taxa de 

recidiva e complicações, porém, a diferença entre as 

proporções em percentual é muito pequena, o que indica a 

necessidade de pesquisas maiores. Há vantagens associadas 

tanto a cirurgia, quanto a radioterapia radical. Cirurgia primária 
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permite que os ovários sejam preservados e evita a menopausa 

precoce, e também pode diminuir a fibrose vaginal em 

comparação com radioterapia radical. Por outro lado, a 

radioterapia pode ser administrado a pacientes idosos, a 

pacientes que possuem outras doenças presentes, e aos 

pacientes com extensa invasão vaginal que se prevê que sofra 

de grave incontinência urinária após cirurgia (CHAI et al., 2014). 

Como vemos, essa conduta diverge da utilizada pela SBOC e 

em estudos anteriores, o tratamento com histerectomia radical 

adicionada a radioterapia está associada a uma taxa 

significativamente maior de morbidade em comparação com o 

tratamento cirúrgico isolado (ROTMAN et al., 2006). Esses 

resultados convergem para as conclusões obtidas sobre as 

desvantagens de tratar aditivamente atrave´s de histerectomia 

radical e radioterapia. 

Segundo Nakamura et al. (2016) em estudo realizado 

com 75 pacientes em estágio IB1, onde após histerectomia 

radical, 46 pacientes não foram submetidos a nenhuma terapia 

adjuvante, 24 foram submetidos a radioterapia ou 

quimiorradioterapia e 5 utilizaram quimioterapia. O linfedema foi 

significativamente mais comum entre pacientes que receberam 

radioterapia ou quimiorradiorapia, enquanto a incidência de íleo 

e obstrução ureteral não foi diferente entre os grupos de 

tratamento. Os achados deste estudo sugerem que radioterapia 

e quimiorradioterapia após histerectomia radical não são 

benéficos em pacientes com fatores de risco intermediários. 

Esses dados são concordantes com o estudo de Sun et al. 

(2015), onde 39 pacientes em estágio IB-IIA, onde após 

histerectomia radical foram submetidos a apenas radioterapia 

ou quimiorradioterapia ou quimiorradioterapia com 

quimioterapia de consolidação, demonstrando-se toxicidade 
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hematológica severa na quimiorradioterapia com topotecano e 

cisplatina em pacientes com risco intermediário, sendo o estudo 

fechado antes do previsto. A histerectomia radical com 

linfadenectomia pélvica sido amplamente aceito como 

tratamento em pacientes com câncer cervical IB-IIA. Entretanto, 

a sobrevida dos pacientes com câncer cervical em estágio 

inicial após histerectomia radical e linfadenectomia pélvica 

depende do presença ou ausência de vários prognósticos 

clínico-patológicos (SUN et al., 2015).  

Baseado em evidências de que radioquimioterapia 

seguida de braquiterapia adaptativa guiada por imagem é o 

tratamento de escolha para o câncer localmente avançado,  

realizou-se experiência com 85 pacientes que utilizaram essa 

terapia. Com relação à taxa de 3 anos para morbidade, se 

obeteve: 5% para urinária, 8% para gastrointestinal e 8% para 

toxicidade. As evidências aumentaram ainda mais as sugestões 

de que a braquiterapia em conjunto com o radioquimioterapia 

deve ser o padrão de atendimento para pacientes que sofrem 

com câncer localmente avançado (LAKOSI et al., 2015). Porém, 

Daisuke Endo et al. (2014), utilizaram quimiorradioterapia 

concomitante, que consiste na radioterapia por feixe externo, 

braquiterapia e quimioterapia à base de platina em 85 

pacientes, onde se concluiu que novas estratégias de 

tratamento devem ser consideradas para câncer cervical 

localmente avançado com tumores maiores que  seis 

centímetros e linfonodos pélvicos radiologicamente 

aumentados. 

Referentemente ao uso do tratamento do câncer de colo 

uterino com a radioterapia isolada, Patankar et al. (2016) em 

experiência com 10564 pacientes, onde 2681 pacientes 

receberam braquiterapia de baixa dose e 7883 receberam 
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braquiterapia de alta dose, sendo a sobrevivência semelhante 

no uso dos dois métodos, porém a braquiterapia de alta dose 

possuem vantagem em permitir o tratamento ambulatorial, 

requerer tempos mais curtos, sendo associada a maior 

conveniência do paciente, portanto sendo mais indicado. Em 

uso de radioterapia com íons de carbono, Wakatsuki et. al., 

(2014) e Wakatsuki et al. (2015) demonstraram que essa 

terapia com técnica revisada pode ser um tratamento seguro 

com a adequação da dose, tendo um caso de complicação 

intestinal maior. A profilaxia com a radioterapia com íons de 

prótons também se mostrou segura com melhor controle local. 

A terapia de radiação desempenha um papel importante 

no tratamento do câncer do colo do útero. Recentemente, a 

braquiterapia tridimensional guiada por imagem, que incorpora 

imagens seccionais fornecidas por tomografia computadorizada 

ou ressonância magnética no plano da braquiterapia 

intracavitária vem sendo rapidamente desenvolvido. Pacientes 

foram tratados com radioterapia externa pélvica total, seguida 

de braquiterapia tridimensional baseado em 18F-

fluorodeoxyglucose-Tomografia por emissão de 

pósitron/Tomografia computadorizada, fornecendo uma 

imagem funcional que visualiza a captação anormal de glicose, 

tal como a observada em células tumorais, e assim fornece o 

metabolismo, volume do tumor, além da imagem anatômica. 

Mostrou-se que essa abordagem é viável, tendo desfechos 

clínicos favoráveis (OH et al., 2015). 

No câncer de colo uterino avançado, a quimioterapia 

sistêmica tem sido proposta por aumentar o controle local e a 

sobrevida global. Sakaguchi et al. (2015) utilizaram o Tegafur-

Uracil como tratamento de manutenção, onde foi elucidado que 

pode levar a um prognóstico favorável nos casos de estágio III, 
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nos casos de carcinoma de células escamosas e casos que 

foram tratados por radioterapia. Além disso, pode oferecer 

benefícios clínicos para pacientes que recebem terapia de 

radiação primária porque o Tegafur-Uracil é um sensibilizador 

de radiação. Teoricamente, possíveis mecanismos como a 

inibição do reparo de danos por radiação, recrutamento de 

células não proliferantes para o ciclo celular e redução da fração 

hipóxica são promovidos. Neste estudo, pacientes que 

receberam administração de Tegafur-Uracil por tempo maior ou 

igual a 90 dias tiveram sobrevida e taxas de doença 

significativamente mais altas do que quem recebeu o 

medicamento por menos de 90 dias. No entanto, os eventos 

adversos tendem a ser mais frequentes observada em 

pacientes tratados com altas doses de Tegafur-Uracil do que 

naqueles tratados com baixas doses. A toxicidade 

gastrointestinal mostrou ser de aproximadamente 32%, e a 

maioria desses pacientes não foi capaz a auto-administração 

por via oral após 90 dias. 

Em experiência com Bevacizumabe, onde houve 

melhora significativa da sobrevida global e taxa de resposta em 

comparação com a quimioterapia isolada no câncer cervical 

avançado. Os pacientes tratados com quimioterapia 

Bevacizumab foram menos propensos a relatar 

neurotoxicidade, sendo que a gravidade dos sintomas 

neurotóxicos não diferiu entre os dois grupos, também 

apresentaram chances semelhantes de queixa de dor e 

relataram gravidade semelhante de dor, porém o tratamento 

com Bevacizumabe tem um melhor impacto na qualidade de 

vida relacionada à saúde de mulheres com câncer cervical 

avançado (PENSON et al., 2015). Tewari et al., (2015) 

demonstraram que toxicidade pode justificar a omissão do 
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Bevacizumab em alguns pacientes de baixo risco, onde o 

benefício de sobrevida é pequeno. O benefício do recebimento 

de Bevacizumabe parece ser maior nos subgrupos de risco 

moderado e alto. 

Scandurra et al., (2015) fez uso de quimioterapia em 152 

pacientes, onde se fez uso de paclitaxel, ifosfomida e cisplatina, 

seguida de cirurgia em 139 pacientes e radioterapia em 100 

pacientes. A sobrevida global em 5 anos foi de 87,5%, 

entretanto, o perfil de alta toxicidade da quimioterapia foi 

confirmado como questão relevante, com alterações 

hematológicas, renais, gastrointestinais, toxicidade e reação 

alérgica sendo as causas mais frequentes para que ocorresse 

o atraso ou retirada do tratamento. Além disso, 63% de 

toxicidades limitantes relacionadas ao tratamento ocorreram 

nos primeiros 50 pacientes, sugerindo a relevância do manejo 

adequado de efeitos colaterais da quimioterapia. Nos 102 

pacientes subsequentes, um tratamento de toxicidade limitante 

foi relatado em apenas oito pacientes (36%), devido à 

introdução da profilaxia de rotina, bem como a administração de 

eritropoietina com implementação de ferro naqueles pacientes 

com valores de hemoglobina abaixo de 10 g / dl, e avaliação 

urológica precisa, juntamente com a avaliação da depuração de 

creatinina antes do início de cada ciclo de quimioterapia. Dessa 

forma, a quimioterapia com paclitaxel, ifosfamida e cisplatina foi 

viável e eficaz no tratamento de pacientes com carcinoma 

cervical localmente avançado com idade avançada e estágio de 

doença mais avançado do que o relatado em estudos 

anteriores, sendo a toxicidade hematológica e renal 

cuidadosamente evitada. 

A ixabepilona é um agente estabilizador de microtúbulos 

aprovado para câncer de mama metastático. Dados pré-clínicos 
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mostraram que a ixabepilona é ativa contra células resistentes. 

A primeira linha do tratamento com quimioterapia sistêmica 

consiste em cisplatina ou carboplatina, sendo frequentemente 

combinado com um segundo agente quimioterápico, como 

taxanos ou topotecano (BUROTTO et al., 2015), embora 

Penson et al., (2015) e Tewari et al. (2015), tenham 

demonstrado que a adição tenha demonstrado o bevacizumab 

como uma opção vantajosa. No ensaio clínico de Burotto et al. 

(2015) em casos metastáticos ou recorrentes de câncer de colo 

de útero a após o fracasso no tratamento de primeira linha, a 

taxa de crescimento tumoral foi semelhante em pacientes sem 

tratamento prévio com taxano e pacientes tratados com taxano. 

Não foram encontradas novas toxicidades e a ocorrência 

fístulas intestinais em três pacientes, todos com radioterapia 

anterior. A profundidade da resposta do tumor foi independente 

da extensão da estabilização dos microtúbulos, sugerindo que 

o envolvimento é provavelmente necessário, mas insuficiente, 

sugerindo que outros fatores mediam a sensibilidade ao 

medicamento. Dessa forma, a ixabepilona foi bem tolerada, 

mas mostrou atividade muito modesta ao carcinoma cervical 

metastático no tratamento de segunda linha ou da linha 

posterior e não pode ser recomendada como terapia. 

Pacientes com carcinoma cervical recorrente 

previamente irradiados foram tratados com cisplatina, 

hipertermia locorregional e lapatinibe. A cisplatina e lapatinibe 

têm atividade de agente único contra vários tipos de tumor, 

diferentes mecanismos de ação pelos quais eles exercem 

atividade antitumoral, e diferentes perfis de toxicidade. A taxa 

de controle da doença foi de 86%, incluindo uma resposta 

patológica completa. No entanto, dos oito pacientes, apenas um 

paciente foi capaz de completar o tratamento como planejado. 
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Conclui-se que não é possível combinar o lapatinibe com doses 

fixas de cisplatina e hipertermia em pacientes com carcinoma 

cervical recorrente que foram previamente irradiados, 

principalmente por causa do aumento da toxicidade relacionada 

à cisplatina. A resposta patológica completa observada é algo 

que merece investigação adicional (MEERTEN et al., 2015). 

Os tratamentos mostraram diferentes viabilidades para 

momentos diferentes e tipos diferentes de tumores, contudo os 

efeitos colaterais existem e as escolhas terapêuticas tendem 

sempre para uma melhor qualidade de vida do paciente. Assim, 

o médico oncologista deve sempre avaliar a situação caso a 

caso e buscar o melhor método indicado. 

 

CONCLUSÕES  

 

Apesar dos inúmeros dados encontrados, ainda se 

mostra importante à realização de mais estudos a respeito do 

assunto. O tratamento com o uso de Cisplatina merece cuidado 

pela sua toxicidade, apesar de possuir eficácia. Já a utilização 

de Tegafur-uracil prolongou a sobrevida livre de doença e a 

sobrevida global de pacientes, assim como o uso de 

Bevacizumab demonstrou eficácia maior nos subgrupos de 

risco moderado e alto. A radioterapia radical demonstrou ter 

menos complicações, assim como a braquiterapia radical 

obteve desfechos favoráveis. Dessa forma, é preciso uma maior 

investigação, com estudos que utilizem uma maior amostra de 

pacientes, para que se possa verificar a eficácia dos 

tratamentos e trazer a melhor qualidade de vida para o 

pacientes com câncer de colo uterino. 
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RESUMO: A violência obstétrica é um conjunto de ações 
exercidas pelos profissionais de saúde que são desnecessárias 
e desumanas. A humanização são um conjunto de ações que 
são prestadas ao paciente no objetivo de garantir o nascimento 
saudável, diminuir a mortalidade maternal e perinatal e garantia 
dos direitos. A proposta do trabalho é questionar o que é 
violência obstétrica e as atitudes dos profissionais da saúde 
diante do problema que já é considerado como saúde pública. 
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, cujo 
levantamento bibliográfico aconteceu no mês de novembro de 
2018, através da BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) nas bases 
de dados de LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe 
em Ciências Sociais e da Saúde); SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online) a busca deu-se através dos seguintes 
descritores em Ciências da Saúde (Decs): violência, obstétrica, 
humanização, parto e gravidez. O Brasil é o país com os 
maiores índices de cesárias sendo que a maioria das pacientes 
preferem o parto. De acordo com as pesquisas, cada 4 
mulheres pelo menos uma sofreu VO. Conclui-se então, que a 
violência obstétrica estar presente no cotidiano sendo praticado 
pelos profissionais da saúde, causando danos psicológicos, 
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físicos e podendo casionar a morte da mulher, devido a falta de 
uma assistência de qualidade e holística. 
Palavras-chave: Violência obstétrica. Humanização. Mulher. 

Parturiente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A violência obstétrica é um grave fenômeno social contra 

a mulher, isso acontece desde nossos antepassados que vem 

ganhando caráter endêmico nos dias atuais (FONEITE; FEU; 

MERLO,2012). 

 A violência contra a mulher é explicada como “qualquer 

ato ou conduta baseada no gênero, causando morte, dano ou 

sofrimento de ordem física, sexual ou psicológico à mulher, 

tanto na esfera pública como na esfera privada” (Comitê Latino 

Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, 

1996). A violência obstétrica é tida como qualquer ato 

realizados por profissionais de saúde que seja verbal ou não 

verbal, intimo, ações desumanizadas, procedimentos 

desnecessários (JUAREZ et al; 2012). 

Desde o início do mundo a dor é comparada com a 

parturição, dor esta que a mulher ela era obrigada a aceita-la e 

suporta-la e sendo uma dor inerente e experiência da 

maternidade. O parto deve ser um momento único e sonhado 

pela mulher e que os profissionais da saúde devem realizar 

esse momento o mais natural e humano possível. A parturição 

é um acontecimento fisiológico, normal em que a mulher precisa 

mais de apoio, atenção e humanização (BEZERRA; 

CARDOSO, 2006). 

Humanização são ações prestadas ao paciente com o 

intuito do respeito, garantir os direitos do paciente, a valorização 

do profissional que presta a assistência. A atenção humanizada 
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na parturição visa garantir o nascimento saudável prevenindo a 

morbimortalidade maternal e perinatal e mostrando como agir 

diante de um momento oportuno do sofrimento do outro 

(PESSINI, 2004). 

A humanização da assistência ao parto vem ao encontro 

dos desejos das mulheres de que a vivência do parto aconteça 

conforme suas perspectivas (DIAS; DOMINGUES, 2005).   

No decorrer da discursão, o Ministério da Saúde forma 

políticas de atenção integral a saúde da mulher visando 

assegurar os diretos de cidadania, sexuais e reprodutivos 

(SOUZA; GAÍVA; MODES, 2011). Um modelo é Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), de 2000, 

visando o acolhimento e a qualidade do pré-natal, da 

assistência ao parto e puerpério assegurando os seus direitos 

(BRASIL, 2001). Portanto respeitar a independência, o caráter, 

a intimidade são condições substanciais para um parto 

humanizado (GONÇALVES et al., 2011). 

No Brasil desde 2007 a Lei de n° 11.634 compõe sobre 

o direito da gestante ao conhecimento a aproximar a 

maternidade de referência, os serviços de saúde materno 

devem assegurar a mulher o leito obstétrico no momento do seu 

processo parturitivo. Porém, a jornada permanece como grave 

contratempo da saúde pública tendo como dificuldade a 

qualidade da assistência obstétrica e a continuidade dos índices 

de mortalidade materna no País. A ineficiência da assistência 

junto com a desigualdade devido a oferta dos leitos obstétricos, 

torna-se notório a falta de investimentos na saúde da mulher 

(VIELLAS, 2014) (LEI nº 11.634, 2007). 

É aceitável julgar como violência obstétrica a transição 

da mulher no processo reprodutivo e atingir de formar 

inaceitável os seus direitos, que resulta de forma insegura o 
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sistema de saúde que estreita o acesso aos serviços oferecidos 

(REIS, 2011).  

Essas violações podem ocorrer em qualquer período da 

gravidez, mas é no parto que essas mulheres se encontram 

mais expostas a este tipo de ocorrido (AGUIAR JM, D’ 

OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Velloso (2014), o país pioneiro a admitir 

legalmente a “violência obstétrica” foi a Argentina em 2004, 

mediante da Ley 25.929 conhecida como Ley de Parto 

Humanizado, lei esta que determina que a mulher tem direito a 

um parto que acate seu tempo biológico e psicológico 

esquivando-se ao extremo qualquer tipo de prática invasiva e 

guarnecimento de medicações inúteis. Outro país que já 

possuem a legislação a esse tema é a Venezuela que 

caracterizou a violência obstétrica (VO) como delito, ao 

sancionar em 2007 a Ley orgánica Segundo Velloso (2014). 

Uma em cada quatro mulheres no Brasil sofre de VO no 

parto segundo pesquisa feita realizada 2010, pela Fundação 

Perseu Abramo:“Mulheres brasileiras e Gênero nos espaços 

público e privado” (VENTURI, 2010).  

A integridade corporal das mulheres e o seu bem estar 

emocional parecem não ser tão importantes para a saúde 

pública das mães, ainda é necessitado as averiguações 

nacionais sobre o contentamento da mulher com a experiência 

de dar à luz, foi constatado pelo Teste de Violência Obstétrica, 

respondido em média por duas mil mulheres no ano de 2012 e 

a metade delas estavam insatisfeitas com a qualidade do 

cuidado médico e hospitalar recebido na hora do parto (DIP.A 

2012). 

Como artifício ao confronto desta realidade brasileira o 

Ministério da Saúde criou o Programa Maternidade Segura que 

busca respeitar a dignidade humana, os sentimentos, as 



ASPECTOS GERAIS SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

257 
 

escolhas de todas as mulheres, contudo vai além da prevenção 

de mortes e morbidades e sim o avanço de um olhar holístico 

sobre as mulheres (DAILYS, 2012). 

O objetivo desse artigo é abordar os aspectos gerais 

sobre a violência obstétrica (epidemiologia, tipos de violência), 

mostrando as suas devidas consequências e o descaso das 

políticas públicas. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

  

Este estudo se qualifica como revisão integrativa, 

possibilitando a pluralidade dos obtidos nos materiais uma 

compreensão completa do tema analisado, além de envolveram 

grande sequência de finalidades: definição de conceitos, 

revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 

metodológicos de um tópico particular (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Com a finalidade de responder a questão norteadora 

deste estudo foram seguidos os seguintes passos para a 

elaboração deste estudo: identificação do tema e apuração da 

questão de pesquisa; constituindo critérios de inclusão e 

exclusão; identificação dos estados pré-selecionados e 

selecionados, realizando a leitura criteriosa dos títulos, resumos 

e palavras-chaves de todas as publicações completas para 

determinar se estavam de acordo com os critérios de inclusão 

do estudo; fichamento dos estudos selecionados; análise e 

interpretação dos resultados e, por fim, apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento para a construção do artigo 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO,2008). 

A sondagem bibliográfica aconteceu no mês de 

novembro de 2018, através da BVS (Biblioteca Virtual da 

Saúde) nas bases de dados eletrônicas LILACS (Literatura 
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Latino-americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde) 

e SCIELO( Scientific Electronic Library Online) e os descritores 

da saúde utilizados foram: violência, obstétrica, humanização, 

parto e gravidez. 

Contudo foram utilizados os seguintes raciocínios de 

inclusão: artigos com publicações entre (2013 a 2018) na língua 

portuguesa. Os critérios de exclusão foram: dissertações, 

artigos apresentados apenas na forma de resumo e os estudos 

que se repetiram nas bases de dados onde foi realizada a 

pesquisa. 

Os artigos foram filtrados baseando-se nos critérios de 

inclusão e exclusão, com a leitura dos títulos dos artigos 

disponíveis, excluindo os que não se adequava com a finalidade 

do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atenção ofertada a mulher no período de parir houve 

muitas mudanças de acordo com o tempo, resultado dos 

avanços tecnológicos e do aprimoramento da medicina. Nos 

nossos antepassados, o parto era realizado no domicílio do 

paciente assistido das mulheres, conhecidas como parteiras. 

No século XX na década de 10, foi fortalecido a hospitalização, 

que permitiu a medicalização e um conhecimento maior sobre 

o período puerperal, o parto íntimo e familiar passou a ser 

conhecido na esfera pública, em instituições de saúde com a 

presença de vários profissionais administrando este período 

(MOURA et al, 2016).   

Todavia na segunda década do século XXI, a violência 

obstétrica obtém visibilidade por meio de reportagens, 

documentários, isso tudo através de depoimentos de mulheres 

vitimadas daquela época, formando-se um problema de saúde 
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pública com sentidos de ações conjuntas confirmada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), nomeada de 

“Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus tratos 

durante o parto em instituições de saúde” (DINIZ. et al, 2015). 

A violência institucional está presente no dia a dia do 

exercício hospitalar caracterizada sob dois aspectos um de 

omissão e outro de comissão. O primeiro estar ligada a 

negligência no atendimento que as mulheres procuram no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (SANTOS, 2010). Em todo o 

mundo há relatos de mulheres que sofreram ou sofre maus 

tratos durante o parto ou no período da gestação, parto e 

puerpério que atentam sua dignidade e respeito.  

Fatores a favor da violência obstétrica constatada no 

decorrer da nossa discursão foi a falta de preparo institucional 

hospitalar, mesmo no Estado brasileiro julgado o mais 

desenvolvido que é São Paulo, nas mais diversas variações: 

estrutura de diretrizes assistenciais. Os hospitais brasileiros 

precisam conciliar aos direitos humanos das mulheres em seu 

ciclo gravídico puerperal, separando estas estruturas 

tradicionais e arcaicas para trás e promover ambientes mais 

favoráveis a atuação holística dos profissionais, assegurando 

uma assistência mais digna á mulher e seu recém-nascido 

(RIESCO, 2009). Uma alternância para uma boa qualidade de 

assistência é a construção de Centros de Partos Normais, logo 

seus históricos de execuções têm os melhores resultados 

perinatais para partos normais, fisiológicos e de risco eventual 

(BASILE, 2010). 

Assistência obstétrica sem respaldo científico, afrontosa 

e que muitas vezes infringe os direitos humanos básicos das 

mulheres está ligada ao modelo de parto vigente. Este padrão 

é alimentado por um sistema de formação e de saúde falhos, 

que não age de forma adequada na fiscalização das instituições 
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de formação e de saúde, assim quando todos os indicadores de 

saúde materna e neonatal discordam do aconselhável pela 

ciência e órgãos de regulamentação. 

No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 53,7% dos partos realizados são cesarianas, cujo este 

contraindicado. Segundo a lei orgânica sobre o direito das 

mulheres em vida livre de violência, típica pela Venezuela, é 

descrita como empoderamento do corpo e processos 

reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, por 

intermédio do tratamento desumanizado, abuso de medicação 

e patologização dos processos naturais, tendo um impacto 

negativo na qualidade de vida (SOUZA, 2013). 

Segundo um dossiê elaborado pela Rede Parto do 

Princípio para a CPMI da Violência Contra as Mulheres (2012), 

existe várias ações de praticar violência obstétrica. VO física: 

realização de procedimentos invasivos desnecessário, abuso e 

não a justificativa de medicamentos na parturiente e de quem 

irá nascer ou quando não respeita o tempo do parto biológico. 

VO psíquica: caracterizado pelo atendimento desumanizado, a 

humilhação, discriminação. VO sexual: violação da integridade 

sexual ou reprodutiva, podendo ter acesso ou não aos órgãos 

íntimos da mulher. 

Conforme Reis & Patrício (2005), existe maneiras de 

completar o bem-estar da parturiente como: aconselhar á 

tricotomia, exame de toque vaginal, posição horizontal durante 

o trabalho do parto, utilização de ocitocina, epistomia. 

A manobra de Kristeller pode ser considerada como 

violência obstétrica, equivale-se na manobra qual é exercida 

pressão a porção superior do útero, com o objetivo de ajudar o 

bebê sair mais rápido, essa prática pode trazer complicações 

para a mãe podendo ocasionar em fraturas nas costelas e para 

o bebê podendo sofrer traumas encefálicos. VO não é algo fácil 
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de reconhecer, pois primeiro tem que ser reconhecido, pois 

muitas mulheres sofrem e não sabem e as proprias chegam a 

pensar que a conduta que o profissional estar agindo é normal 

(ANDRADE, 2014). 

Manobras como a de Kristeller, injeção de ocitocina, 

episiotomia e vários outros métodos praticados a fim de 

acelerar o processo de parto são feitos de forma agressiva e 

não permitem o tempo fisiológico do parto. Essas práticas são 

muitas vezes frutos da intolerância e a impaciência dos 

profissionais da saúde. Segundo a Febrasgo (2015), as 

maternidades no Brasil estão superlotadas e com a 

infraestrutura comprometida, além do déficit de profissionais 

obstetras e seus baixos salários no setor público. Contudo, o 

excesso de tecnicismo e novos avanços deixam de lado uma 

formação médica mais humana e que valoriza a vida humana. 

No Brasil em 27 de dezembro de 2007 a lei 11.634, 

assegura o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação 

a maternidade onde terá o apoio necessário para ter seu bebê, 

mas, a precarização da assistência a essas mulheres 

juntamente com a desigualdade comparado a leitos obstétricos 

indisponíveis, é nítido a falta de investimentos na saúde pública 

do país (RODRIGUES et al, 2015). 

A caminhada que essas mulheres vivem a partir do 

momento que observam sem o acolhimento necessário para se 

sentirem protegidas, estar ajudando para problemas futuros 

direcionados a elas, trazendo sérios riscos de vida, por não 

conseguirem auxilio necessário, espelhando no aumento dos 

índices de mortalidade materna infantil. 

É de competência dos profissionais da saúde promover 

uma assistência digna as suas pacientes, que muitas vezes 

relatam terem sido usadas como objetos de estudos por 

residentes médicos para a prática de epistomia com fins 
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acadêmicos sem o consentimento da vítima, desrespeitando 

assim seu corpo (DINIZ et al, 2015). 

 Os estudos informam que as mulheres escolhidas para 

esses tipos de método como melhoria na técnica de 

episiotomia, fórceps e cesárias, varia com o seu nível social, 

evidenciando que quanto maior a mulher for suscetível mais 

humilhante será o tratamento oferecido a ela (DINIZ, SALGADO 

et al, 2015). 

Sendo assim mulheres que tem suas gestações sem 

complicações acabam sendo ignoradas por serem submetidas 

a intervenções desnecessárias e prejudiciais (SANTOS et al, 

2017). 

Portanto, quanto á maneira de sistematização da 

instituição for de modo a torna difícil de chegar ao ponto de 

impedir o acesso das puérperas aos seus direitos legalmente 

garantidos, estará configurando violência institucional.  

 

A episiotomia é a operação obstétrica mais 

frequentemente realizada no ocidente. É uma das 

maneiras mais dramáticas e intensas em que o 

território do corpo das mulheres é apropriado, a 

única operação feita sobre o corpo de uma mulher 

saudável sem o seu consentimento. Ela 

representa o poder da obstetrícia: os bebês não 

podem sair sem que as mulheres sejam cortadas. 

Ela evita que as mulheres vivenciem o parto como 

evento sexual, e é uma forma de ritual de 

mutilação genital (DINIZ, 2011). 

 

Em uma pesquisa realizada “Nascer no Brasil”: Inquérito 

Nacional sobre Parto e Nascimento”  em que foi certificado que 

mulheres que são atendidas no SUS (Sistema Único de Saúde) 

estão mais vulneráveis aumentando a chance de sofrerem 

violência obstétrica, mas não podemos falar que aquelas que 
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são atendidas na rede privada estão imunes de serem vítimas 

de violência (FAUSTINO et al, 2016). 

De acordo com pesquisas feitas em 2010 uma entre 

quatro mulheres sofrem de violência durante o parto, as 

pacientes têm em comum a situação econômica desfavorecida 

e que são atendidas em hospitais públicos, nordestinas, 

portadoras de HIV, prostitutas, usuárias de drogas, mulheres 

solteiras, adolescentes, negras, estrangeiras entre várias 

(SILVA et al, 2014). 

As informações colhidas o Ministério da Saúde lança o 

programa de humanização no pré-natal com o intuito de garantir 

os direitos das mulheres no seu ciclo gravídico e puerperal. 

Ainda de acordo com a OMS as mulheres devem ter seus partos 

sem nenhum tipo de influência, os episódios devem ocorrer de 

forma espontânea sem nenhuma intervenção mecânica ou 

química (ANDRADE et al, 2016). 

A pesar de correlacionar as desigualdades de poder 

marquem a interação profissional/usuária, contorna os mais 

diversos profissionais de saúde, em geral, a desigualdade pode 

ser convertida em violência relacionada ao fato de serem 

mulheres, romper como sujeitos de direitos, particularmente os 

sexuais, reprodutivos e humanos (AGUIAR, 2013). 

 Uma pesquisa praticada pelo SESC e pela Fundação 

Perseu Abramo, “ Mulheres brasileiras e gênero nos espaços 

públicos e privados”, divulgada em agosto de 2010, realizada 

com 2.365 mulheres e 1.181 homens, com mais de 15 anos de 

idade de 25 unidades da federação. Foi narrado que uma em 

cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência no decorrer 

do parto. 

Sistema Único de Saúde (SUS), da rede particular ou 

conveniada, ficam exigidos a permitir a presença,  junto a 

parturiente, de 01 acompanhante, de sua indicação, no decorrer 
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de trabalho de parto, pós-parto imediato. As parturientes, ainda, 

devem ser submetidas a práticas com solicitação prévia de sua 

opinião, evitando expolas a sofrimentos desnecessários. O 

Brasil criou algumas políticas públicas, segundo SPM 

(Secretaria de Política Públicas para as Mulheres), que objetiva 

um atendimento integral e de qualidade ás mulheres durante a 

gestação, parto e puerpério com a finalidade de ações de 

prevenção e assistência a saúde (SEPM). 

O Brasil é um país que apresenta altos índices de 

cesárea. Segundo Ministério da Saúde, em 2010, cerca de 52% 

dos partos praticados foram cirúrgicos e esse índice aumenta a 

cada dia, sendo mais frequente na rede privada. Muitas 

mulheres reclamaram sobre os efeitos do procedimento 

cirúrgico, além que em algumas situações a anestesia é 

insuficiente, o que torna o parto em um choque e abalo para a 

mulher, existindo também complicações que podem levar a 

morte da mulher e da criança (BARBOSA, 2003). 

É controverso os motivos pelos quais a equipe de 

profissionais da saúde prática atos de violência, pois é 

indiscutível que realizar diversos partos cesáreas, é 

financeiramente mais interessante que realizar parto normal. 

Diversas vezes são atitudes de profissionais da rede privada 

que realizam esse procedimento sem a autorização da gestante 

e sem esta apresentar uma gestação de risco, o que é mais 

viável uma cessaria.  

No decorrer do período da gestação e o trabalho de parto 

as mulheres dispõem de direitos que devem ser obedecidos 

pelos profissionais da saúde para que tenham um atendimento 

integral e de qualidade. O Ministério da Saúde detém políticas 

que tem o objetivo de garantir os direitos sexuais, de cidadania 

e reprodutivos das mulheres, com o intuito de que elas 

conheçam os seus direitos para que possam requere-los para 
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precaver de abusos e desrespeitos contra a sua autoridade 

(PEREIRA, 2016). 

Humanizar a relação profissional de saúde-usuário e os 

serviços de saúde requer profundas modificações da formação 

e da valorização de novos saberes; alcance de uma postura 

mais dialógica da equipe com os usuários; rediscussão do 

modelo excessivamente biológico da medicina; e adoção de 

maior responsabilidade política e ideológica dos gestores. 

Contudo, é um grande desafio no domínio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tem sido o foco dos debates acerca da 

humanização nos processos de reformulação curricular, com o 

objetivo de melhorar na formação do profissional com a visão 

no processo de promoção, prevenção e assistência (REGO, 

2008). 

O aprendizado apontou que a implantação das 

disciplinas de humanidades na grade curricular do ensino em 

saúde vem acontecendo há algum tempo e que em vários 

cursos da área, em especial no de medicina. Portanto, os 

alunos veem como desinteressante e dispensável, devido á boa 

prática profissional, muitas vezes é discutido de forma 

superficial, deixando a desejar na eficácia da humanização no 

desempenho do profissional. Um estudo mostrou que há pouca 

intimidade com a temática, com insegurança das falas (RIOS, 

2015). 

De acordo com Diniz (2003) a equipe de saúde tem a 

obrigação de explicar o objetivo de cada intervenção ou 

tratamento, orientar os riscos e complicações que a mãe e o 

bebê possam vir a ter durante o parto e a internação e as 

opções de ajuda. É de direito das mulheres recusar-se a 

tratamentos em seu corpo. 

Em uma pesquisa realizada no estado do Ceará com o 

Programa Rede Cegonha, participaram 3.735 puérperas de 
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parto vaginal, referindo- se do apoio emocional que é 

indispensável durante o parto 82,9% declarou que tiveram a 

presença de visitas, 67,5% foram orientadas sobre o trabalho 

de parto e 77,6% teve a presença de acompanhante durante 

toda a internação e 63,2% que essas condutas cooperaram 

para uma segurança em relação aos procedimentos, em 

contrapeso não houve a presença de profissionais para 

promover o conforto físico e o apoio emocional e 37,2% não 

receberem qualquer informação sobre o procedimento. 

Em relação com a conduta que motivam os sentimentos 

de hesitação as participantes admitiram que sentiam 89,4% 

segurança, 67,9% medo,28,3% ordens para parar de gritar e 

24,6% apelidos. 

Contudo, as orientações realizadas pela Organização 

Mundial da Saúde para a assistência ao parto vaginal a sua 

integram ainda é escassa por parte dos profissionais, pois a 

suas intervenções ainda estão muito juntas a fundamentos 

econômicos, políticas e culturais. Apesar de cometer boas 

práticas ser maior á de intervenção desnecessária a sua 

realização é caracterizada uma violência obstétrica. Todavia, 

essas intervenções desnecessárias em muitas maternidades 

são entendidas como procedimentos normais (OMS, 1996). 

Um estudo realizado em 2015 no Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira, um hospital escola de alta 

complexidade e de referência do MS para o auxílio materno-

infantil em Recife, Pernambuco que atende gestantes de baixo 

a ao alto risco, constatou que aproximadamente 87% das 

pacientes sofreram algum tipo de violência durante o parto, 

considerando o uso de práticas desnecessárias.  

Sustentamos a particularização e a discriminação da VO, 

como uma das categorias de violência contra a mulher 

enumeradas pela lei 26485. Que sugere a reagir, neste caso, 
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operado e opera (estados, leis), e de baixo (movimentos 

sociais) que devem discutir o alcance e os limites da  hetero-

rotulagem da violência. A VO tornou-se um campo de disputas, 

negociações, propostas de poder, simbólicas e reais, 

agrupadas por múltiplos fatores como idade, gênero e classe. 

Uma pesquisa foi realizada com 100 vítimas da violência 

obstétrica no município de Santa Maria mostrou que a prática 

occoreu 52% das vezes na hora do parto, casos como o 

desrespeito, a falta de informações e o descaso. 

A VO é omissiva em relação ao código penal, uma vez 

que não se encaixa na classe de lesões corporais e não há uma 

lei que tipifique esta conduta. Já pelo Código de Ética Médica, 

as punições são desde advertência privada, até a cassação do 

direito de exercer a medicina. A respeito das punições jurídicas 

ou penais, quando existem, são de difíceis de notá-las, pois é 

necessária perícia para se afirmar ou não a permanência de 

determinados procedimentos, além de escutar depoimentos de 

testemunhas que possam confirmar veracidade dos fatos 

dentro da sala de parto. Diante dessa dificuldade de 

comprovação dos atos de violência, deve-se investir em 

políticas que visem conscientizar a população e os profissionais 

da saúde, sobre os direitos das gestantes e os impactos que 

esse tipo de violência pode trazer tanto para a mãe quanto para 

o bebê, buscando sempre humanizar o parto. Com a finalidade 

de evitar uma maior incidência da VO, o Ministério da Saúde 

crio políticas que visam dar sustentação aos direitos das 

gestantes e fazer com que o parto seja humanizado e respeite 

a cidadania. Todavia, é indispensável que as mulheres 

conheçam seus direitos, os exijam e denunciem quando não 

cumpridos. É necessário a formação de um profissional 

habilitado em prestar assistência integral de qualidade e de 
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caráter mais humanizado (Ministério da Saúde programa da 

Humanizado do Parto, 2015). 

Um estudo mostrou que a presença e atuação do 

acompanhante produzem reflexos positivos em várias esferas 

da assistência ao parto. O acompanhante apresenta-se como 

uma maneira não invasiva no decorrer do trabalho do parto e 

seu efeito favorece os potenciais internos da mulher. O 

comparecimento do acompanhante de escolha da mulher, uma 

pessoa que seja intima dela, de confiança, fazendo com o que 

ela se sinta amparada e segura (BRUGGEMANN MO, 2013).  

O nascimento de um filho é um momento único na vida 

da mulher e do bebê, dessa maneira, não se deve tirar o direito 

de a mulher ser a personagem principal de sua história, com 

acesso a uma assistência de saúde adequado, segura, 

respeitosa, humanizada, esclarecedoras e dever ser olhada 

como um todo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Concluímos que a quantidade de mulheres vítimas por 

VO vem aumentando, demonstrando que apesar do estímulo 

do Ministério da Saúde para uma assistência humanizada. 

Existem diversas formas de violência e pouco são conhecidas 

como violência no ciclo gravídico puerperal, sendo que 

ocorrendo o fato é de difícil comprovação, de grande 

importância que os profissionais da saúde tenham o 

conhecimento sobre os direitos da gestante, criando políticas 

de conscientização voltado para um parto humanizado, visando 

o bem estar da mãe e do bêbe e com isto reflete na diminuição 

do índice de mortalidade . O modelo de assistência no Brasil 

ainda é no modelo antigo que não há uma visão holística, por 

mais que a implantação de algumas políticas proponha mudar 
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essa prática. É nítido que a saúde é carente de profissionais da 

saúde voltados para o atendimento humanizado. Evidência-se 

que a violência obstétrica ainda é pouco reconhecido como ato 

violento, pois os momentos coincidem com um momento 

emocionante, as fazem se calar. É nítido que os profissionais 

da saúde não dão tanta importância para a assistência 

humanizada, fazendo com que a mulher sinta-se insegura além 

de causar danos psicológicos.  
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RESUMO: O Sorghum bicolor (L.) Moench  pertence à família 
Poaceae, gênero Sorghum. Este vegetal contém compostos 
fenólicos, flavonóides e taninos condensados, que 
demonstraram ter atividade antioxidante. Se faz necessária a 
investigação de sua toxicidade bem como seu perfil fitoquímico 
para que o sorgo possa ser utilizado para fins terapêuticos. O 
extrato de sorgo foi preparado e irradiado com radiação gama, 
por fonte de 60Co. Diferentes concentrações do extrato irradiado 
de sorgo foram analisadas (1000, 500, 100, 50 µg/ML) a fim de 
determinar a CL50  por meio de testes preliminares de toxicidade 
aguda utilizando Artemia salina. Esses microcrustáceos de 
água salgada são rotineiramente utilizados para testes de 
toxicidade e letalidade, pois são facilmemente manuseados, 
possuem alta capacidade de reprodução, alta tolerância a 
variações de temperatura, sobrevivência em vários índices de 
salinidade, rapidez dos ensaios e baixo custo. Foi analisado 
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também o perfil fitoquímico do extrato irradiado pela técnica 
UPLC/MS. A toxicidade do extrato de sorgo mostrou-se 
moderada e o mesmo apresentou um composto bioativo como 
a luteolidina.  
Palavras-chave: Sorghum bicolor L. Moench. Radiação gama. 
Toxicidade aguda. UPLC/MS. 
  

INTRODUÇÃO 

 

O sorgo originou-se no quadrante Noroeste da África, 

sua domesticação se deu há cerca de 7.000 anos, na Etiópia, 

pela seleção de espécies silvestres (Sorghum arundinaceum ou 

Sorghum verticilliflorum) passando pelo Vale do Nilo, até o 

Oriente Próximo atingindo a Índia e a Tailândia. Chegou a China 

no século III d.C., posteriormente chegou as Américas, 

especificamente no Caribe, introduzidas pelos escravos 

africanos, chegando a atingir a região sudoeste dos EUA por 

volta da metade do século XIX, onde era muito utilizado na 

produção de xarope e melaço (BARROS, 2015). O Sorgo 

pertence à família Poaceae, gênero Sorghum. A espécie 

cultivada Sorghum bicolor (L.) Moench, pertence ao grupo das 

plantas C4, possui alta taxa fotossintética e, 

consequentemente, alta eficiência na utilização da luz solar por 

meio da fotossíntese, além de ser uma planta de ciclo rápido, 

podendo variar de 100 a 120 dias (MAGALHÃES; DURÃES, 

2003). Este vegetal é capaz de suportar altas temperaturas 

(LANDAU; SANS, 2008). Numerosos materiais genéticos 

provenientes de várias partes do mundo foram introduzidos nos 

EUA pelo Departamento de Agricultura e outras agências e, 

posteriormente, foram selecionadas plantas mais adaptadas. 

Com o advento da mecanização, na segunda década do século 
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XX, novas seleções foram sendo feitas, acrescentando mais 

valor aos materiais originais (BOREM et al., 2014). 

Pode ser processado e aplicado em vários ramos como 

alimentício e produção de bebidas fermentadas sendo fonte de 

energia, proteína, vitaminas e minerais. O suco do caule do 

sorgo sacarino é rico em açúcar, sendo um material desejável 

para fermentação alcoólica (FAO, 2018).  

Agronomicamente, os sorgos são classificados em 

quatro grupos: granífero; forrageiro para silagem e/ou sacarino; 

forrageiro para pastejo/corte verde/fenação/cobertura morta e 

vassoura. Segundo Tabosa et al. (2008), na região do semiárido 

de Pernambuco os tipos de sorgo graníferos e forrageiros são 

os de maior importância. Para este autor, o sorgo granífero é 

um tipo de sorgo de porte baixo (altura da planta de até 170 cm) 

que produz, na extremidade superior, uma panícula (cacho), 

onde se localizam os grãos que é o principal produto deste tipo 

de sorgo. Após a colheita do grão, o resto da planta ainda se 

encontra verde, podendo ser usado como feno ou pastejo.  O 

sorgo forrageiro para silagem e/ou sacarino é um tipo de sorgo 

de porte alto, altura da planta superior a dois metros, 

caracterizado principalmente, por apresentar colmo doce e 

suculento como o da cana-de-açúcar. A panícula é aberta e 

produz poucos grãos. Toda cultivar de sorgo sacarino pode ser 

usado como sorgo forrageiro (TABOSA et al., 2008).  O sorgo 

forrageiro para pastejo/corte verde/fenação/cobertura morta, 

também denominado, sorgo Sudão, capim Sudão e sorgo 

Sudan, é caracterizado por apresentar ciclo precoce, é colhido 

a intervalos de 40 a 50 dias, tem porte médio e elevado valor 

nutritivo de forragem, tolerância a salinidade e aptidão para feno 

e pastejo. O sorgo vassoura apresenta como característica 

principal a panícula na forma de vassoura. Não é plantado na 
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região do semiárido de Pernambuco, mas tem importância na 

região Sul do Brasil e no interior de São Paulo. É usado na 

fabricação de vassoura e também como produto artesanal. Já 

o sorgo forrageiro é um tipo de sorgo de porte alto, com altura 

de planta superior a dois metros, muitas folhas, panículas 

abertas, com poucas sementes, elevada produção de forragem 

e adaptado ao Agreste e Sertão de Pernambuco e regiões 

similares. Sua aptidão é principalmente para silagem. 

A área total cultivada com sorgo granífero é de cerca de 

37 milhões de ha e, deste total, Ásia e África participam com 

82%. No entanto Estados Unidos e México juntos produzem 

34% da produção mundial. Entre os maiores produtores de 

grãos de sorgo do mundo, a Índia detém a maior área plantada, 

com cerca de 11 milhões de ha. Mas, os Estados Unidos 

lideram a produção mundial, com quase 14 milhões de 

toneladas numa área de pouco mais de 3 milhões de ha. A área 

de cultivo do sorgo granífero no mundo é de cerca de 40 a 45 

milhões de hectares (FAO, 2010), oriundo da contribuição de 

104 nações. Todavia, somente 17 países, dentre os citados, 

apresentam área de cultivo de sorgo granífero superior a 500 

mil hectares, totalizando assim em 2010,  uma área de cerca de 

35.062.726 hectares (FAO, 2008; FAO, 2010). Índia, Nigéria, 

Sudão, Níger, EUA, Burkina Faso, México, Etiópia, Mali, 

Austrália, Tanzânia, Chade, Brasil, Argentina, Camarões, China 

e Iêmen correspondem a 85% da área cultivada do planeta na 

América do Sul. Argentina é o maior produtor, seguido pelo 

Brasil, que está muito próximo de fazer parte do grupo dos dez 

(FAO, 2014). Novas áreas de sorgo estão sendo abertas para 

cultivo no sul do Piauí, no oeste da Bahia e no norte de 

Tocantins. Apesar disso, entre os anos de 2000 e 2013, a área 

cultivada aumentou 61,8%, enquanto que a produção cresceu 
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136%. Estima-se que ainda haveria 10 milhões de hectares de 

áreas agrícolas com aptidão climática para expansão da cultura 

de sorgo granífero no Brasil. No Nordeste, espera-se que a 

produção cresça com recuperação da produtividade que sofreu 

queda nas duas últimas safras devido à seca na região. No 

Centro-Oeste, a produção aumenta um pouco, ao passo que a 

região Sul tem produção estável e o Sudeste com expectativa 

de queda de produção. O Estado de Goiás lidera a produção 

nacional com 977,8 mil toneladas, um crescimento de mais de 

8% em relação à safra anterior, seguido por Minas Gerais 

(456,2 mil toneladas) e Mato Grosso (421,2 mil toneladas) 

(BARROS, 2015). 

O sorgo contém compostos fenólicos sob a forma de 

ácidos fenólicos, flavonóides e taninos condensados, que 

demonstraram ter atividade antioxidante (AYALA-SOTO et al., 

2015). Os principais fenólicos, normalmente, encontrados em 

cultivares de sorgo compreendem os derivados do ácido 

hidrobenzóico e do ácido hidrocinamico; e os flavonóides, que 

englobam as antocianinas e os taninos (AWIKA e ROONEY, 

2004). 

 Os ácidos fenólicos podem ser classificados em ácidos 

hidroxicinâmicos ou hidroxibenzóicos. Os Ácidos 

Hidroxicinâmicos incluem ácido o-cumárico, ácido ou outras 

moléculas, evitando o início ou propagação das reações de 

oxidação em cadeia, evitando a formação de radicais livres 

(DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004), espécies altamente 

reativas, capazes de atacar biomoléculas.  A formação desses 

radicais ocorre durante os processos oxidativos biológicos, a 

partir de compostos endógenos ou em circunstâncias 

patológicas incluindo envelhecimento, reações inflamatórias, 

câncer, desordens cardiovasculares, doença de Alzheimer, 
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doença de Parkinson, catarata e diabetes (SOARES et al., 

2009). Dentre os flavonóides presentes no sorgo destacam-se 

as 3-deoxiantocianidinas, que compreendem as luteolinidinas, 

as apigeninidinas e seus derivados, as flavonas que 

compreendem a apigenina e luteolina, as flavanonas, como 

eriodictiol e a naringenina. Luteolinidina e apigeninidina 

representaram cerca de 50% das antocianinas nos sorgos 

negros (OLIVEIRA, 2015). Os grãos de sorgo e seus farelos 

apresentaram alta atividade antioxidante (52-400 lmol TE / g),  

em comparação com outros cereais (<0,1-34 mg TE / g) 

(AWIKA , ROONEY & WANISKA, 2004). É possível que através 

desses bioativos presentes no sorgo, o mesmo venha a previnir 

e tratar diversas doenças.  

A técnica de irradiação de produtos de origem vegetal 

consiste em uma fonte de energia oriunda de raios gama, raios-

X ou feixes de elétrons irradiar o material aquecendo-o, 

tornando-o livre de contaminação microbiana e 

consequentemente conservando-o por mais tempo sem afetar 

sua qualidade físico-química, evitando assim, aplicação de 

produtos tóxicos indesejáveis, como inseticidas (ARAUJO, 

2016).  A radiação ionizante tambem pode inibir ou elevar os 

níveis de compostos secundários em alimentos e extratos de 

origem vegetal, por isso se faz necessário o estudo fitoquimico 

de extratos vegetais após a sua irradiação. A fonte radioativa 

mais utilizada no processo de irradiação de alimento, é a fonte 

de 60Co, por produzir raios gama com energia adequada e por 

apresentar baixo custo em relação às demais fontes (SILVA, 

2014; AQUINO, 2014), podendo a mesma radiação ser utilizada 

para irradiação de extratos vegetais. 

Uma maneira de garantir a segurança de extratos 

vegetais é avaliando a sua toxicidade aguda (CL50), onde tal 
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avaliação é indispensável para considerar um tratamento 

seguro. Toxicidade é uma propriedade relativa de uma 

substância química que se refere ao seu potencial de causar 

danos aos organismos vivos e é uma função da concentração 

da substância química e da duração da exposição. O teste de 

letalidade com Artemia salina é um método simples na pesquisa 

de produtos naturais que possui uma boa correlação com testes 

de toxicidade aguda oral in vivo (CAVALCANTE, 2017).  

Artemia salina (Figura 1) é um microcrustáceo de água 

salgada encontrada ao longo dos cinco continentes (NUNES, 

2006), rotineiramente utilizada para testes de toxicidade e 

letalidade (MEYER et al.,1982). Sua aplicação em bioensaios é 

muito atrativa, devido à simplicidade no manuseio (RAJABI et 

al., 2015), alta capacidade de reprodução, alta tolerância a 

variações de temperatura, sobrevivência em vários índices de 

salinidade (USEPA, 2002), rapidez dos ensaios e baixo custo. 

 

Figura 1. Artemia salina adulta. 

 
Fonte: Alexander’s, 2014. 

 

O procedimento determina valores de concentração letal 

média (CL50), em µg/mL, de compostos e extratos, baseando-

se na possibilidade de imobilizar náuplios de Artemia salina em 

culturas laboratoriais (VANIN, 2014). 
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O presente trabalho tem como objetivo a investigação 

fitoquímica do extrato irradiado do Sorghum Bicolor L. Moench 

com radiação gama, bem como a investigação da sua 

toxicidade aguda por Artemia salina. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O cultivar de sorgo usado para estes testes abaixo foi o 

IPA 467-4-2, conforme Figura 2, registrada no MAPA - 

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

especificamente nop RNC - Registro Nacional de Cultivares  

com o número 01325 no dia 30 de setembro de 1998. É uma 

cultivar que foi desenvolvida pelo IPA, sendo comercial e 

produzida em quase todo Brasil. A finalidade principal dessa 

cultivar é sua utilização na alimentação animal e também no uso 

em agroenergia, pois possui o colmo sacarino, onde do caldo 

pode ser obtido etanol. É também utilizada na alimentação 

humana, especificamente o uso do caldo doce oriundo do colmo 

dessa cultivar e transformada em melaço ou xarope. É um 

alimento funcional, pois não possui glúten (MAPA, 2018). Esta 

variedade de sorgo também em diversas estações 

experimentais do IPA-Instituto Agronômico de Pernambuco, 

tanto no Sertão, quanto na Zona da mata e Agreste.  

 
Figura 2. Sorgo IPA 467-4-2 

 
Fonte: bing  (2018) 
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Para obtenção do extrato etanólico do sorgo Sorghum 

bicolor L. Moench (EES), foi adicionado 1 kg de grãos de sorgo 

em 2 L de etanol a 99,9 %, posteriormente essa mistura foi 

triturada em moinho de facas e em seguida deixado em repouso 

por 10 dias livre da luz. Após este processo, o vegetal foi filtrado 

e concentrado a vácuo em um rotaevaporador e posteriormente 

liofilizado. 

Foi colocado uma fração de 1 g do extrato etanólico do 

sorgo em um tubo de penicilina, onde o mesmo foi submetido a 

radiação gama com a dose de 10 kGy em um irradiador de 60Co 

Gammacell, modelo 220 Excel-MDS Nordion, com taxa de dose 

de 1,955 kGy/h, pertencente ao Departamento de Energia 

Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN/UFPE). 

A dose utilizada foi escolhida levando-se em conta os dados da 

literatura. 

Foram pesados 10 mg de cistos de Artemia salina 

adquiridos no comércio local, os quais foram colocados para 

eclodir em água do mar, sob iluminação artificial com lâmpada 

fluorescente e estado de saturação de oxigênio conseguido 

com auxílio de uma bomba de ar conectada ao recipiente, que 

foi recoberto com alumínio durante 48 h, segundo metodologia 

proposta por Meyer (1982), conforme mostra a Figura 3. 

 
Figura 3. Cistos de Artemia salina incubados em água do mar 
para eclosão. 
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Fonte: O autor. 

 

Após esse período, grupos de 10 náuplios foram 

transferidos para tubos de ensaio. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. A sala onde foi realizado o teste foi 

mantida em temperatura constante de 25ºC. O extrato foi 

avaliado em diferentes concentrações (1000, 500, 100 e 50 

µm/mL) para  obtenção da CL50 . O ensaio contou com grupo 

constituído de solução salina (larvas + solução) e outro com o 

solvente (larvas + solvente) nas mesmas concentrações do 

extrato. A determinação da CL50, em µg/mL, a partir dos dados 

obtidos, foi calculada por meio do software PROBIT (FINNEY, 

1962), em que os resultados expressam a concentração letal 

média (CL50), ou seja, a concentração que dizima a metade da 

população. Os dados foram expressos como média ± desvio 

padrão da média. Foi realizada análise de variância (ANOVA) 

mediante o teste de Tukey através do software Minitab. Em 

todas as análises adotou-se o intervalo de confiança de 95% e 

as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas para p˂5%. 

A cromatografia foi realizada com um cromatógrafo 

líquido de ultra performance acoplado a um espectrômetro de 

massas (UPLC-MS) Acquity H-Class (Waters). Foi empregada 

uma coluna BEH 2,1 x 100 mm e tamanho de partícula de 

1,7µm. As fases móveis utilizadas consistiram de solução 



AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E FITOQUÍMICA DO EXTRATO 
IRRADIADO DE SORGHUM BICOLOR L. MOENCH COM RADIAÇÃO GAMA 

282 
 

aquosa contendo 2% de MeOH, 5 mM de formiato de amônio e 

0,1% de ácido fórmico (eluente A) e solução metanólica 

contendo 0,1% de ácido fórmico (eluente B), que foram 

bombeadas a uma vazão de 0,3 mL/min. A eluição foi realizada 

em modo gradiente e a condição inicial (98% A/ 2% B) foi 

mantida por 25 minutos. A proporção de B foi aumentando 

linearmente para 99% em 8min30, se mantendo em 99% de B 

por um minuto, seguida da imediata diminuição para 2% de B, 

onde foi mantida até 11 minutos. Dez microlitros de amostra 

foram injetados. A temperatura da coluna foi mantida a 40 ºC e 

o auto injetor a 10 ºC. O sistema UPLC foi acoplado a um 

espectrômetro de massa Single Quadrupolo SQ Detector 2 

(Waters). A voltagem do capilar foi de 3,5 Kv, a voltagem do 

cone 30 V, a temperatura de dessolvatação foi de 450°C, com 

fluxo de gás da fonte de 650 L/h. A aquisição dos dados foi feita 

em modo fullscan, buscando massas entre 100 e 1000 Da, em 

ionização negativa. A aquisição dos cromatogramas e 

espectros de massas foi feita através do software MassLynx™ 

(Waters). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A avaliação da toxicidade do extrato vegetal de sorgo por 

Artemia salina, irradiado com 10 kGy, apresentou CL50 de 392,1 

μg/mL. De acordo com Mesquita (2015), que avaliou diferentes 

extratos vegetais em Artemia salina, o extrato vegetal é 

considerado de baixa toxicidade quando a concentração letal 

(CL50) for superior a 500 μg/mL; moderada para CL50 entre 100 

a 500 μg/mL e muito tóxica quando a CL50 for inferior 100 

μg/mL. Segundo essa classificação, o extrato de sorgo irradiado 

com 10 kGy apresentou toxicidade moderada e mostrou-se 
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bioativo, uma vez que resultados menores que 1000 μg/mL são 

considerados bioativos (MEYER et al., 1982). A mortalidade do 

extrato de sorgo irradiado se mostrou dose-dependente das 

concentrações, pois quanto maior a concentração do extrato de 

sorgo em μg/mL, maior foi a mortalidade das Artemias salina, 

conforme a Figura 4, que considera p>0,001 % valores 

estatisticamente satisfatórios.  

 
Figura 4. Taxa de mortalidade do sorgo irradiado com 10 kGy, 
em diferentes concentrações,  expresso em porcentagem com 
p < 0,001. Letras diferentes mostram diferenças significativas 
entre os tratamentos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Mesquita e colaboradores (2015) realizaram a 

prospecção fitoquímica e avaliaram as atividades citotóxica, 

antioxidante e antifúngica dos extratos diclorometânicos e 

metanólicos das folhas de Duroia saccifera, Ferdinandusa 

goudotiana, F. hirsuta, F. paraensis, Ferdinandusa sp., 

Palicourea corymbifera e P. guianensis. A avaliação da 

citotoxicidade toxicidade sobre Artemia salina resultou em CL50 
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pouco tóxicas e moderadas para a maioria dos extratos, o que 

demostra concordância com este trabalho.   

O extrato do sorgo foi submetido a análise em UPLC-MS 

(cromatografia líquida de ultra performance acoplada à 

espectrômetro de massas), onde a luteolidina foi o composto 

que apresentou maior expressão com tempo de retenção 

esperado para o composto luteolidina de 7.98 segundos. Na 

Figura 5, é possível visualizar a molécula de luteolidida e na 

Figura 6 o tempo de retenção da luteolidina de 7.98. 

 
Figura 5. Molécula de luteolidina 
 

 
Fonte: wildflowerfinder (2018) 

Este resultado  está de acordo com o trabalho de 

Anunciação et al. (2017), onde os mesmos, através da 

cromatografia líquida de alta eficiência, verificaram que o 

composto 3-desoxi-histiocianidinas como luteolidina foi 

bastante expressivo, apresentando boa atividade antioxidante. 

Petti e colaboradores (2014) analisaram a composição química 

de uma variedade de sorgo com 3-deoxantocianidina de 

pigmentos das folhas de sorgo, chamado REDforGREEN (RG). 

Eles isolaram e caracterizaram tal pigmento e através de 

cromatografia (HPLC) identificaram luteolinidina e apigeninidina  

como a principais espécies de 3-desoxantocianidina.  
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Figura 6. Tempo de retenção do composto luteolidina em 
UPLC/MS do extrato de sorgo. 

 
Fonte: o autor 

 

Oliveira e colaboradores 2017 analisaram  o efeito da 

temperatura de armazenamento (4, 25 e 40 ° C) e o tempo de 

coloração e do conteúdo de 3-desoxianocianinas, antocianinas 

totais, fenóis totais e taninos de sorgo armazenados por 180 

dias, onde dois genótipos SC319 (grão e farinha) e TX430 

(farelo e farinha) foram analisados. A farinha SC319 apresentou 

teores de luteolinidina e apigeninidina superiores aos do grão e 

o farelo TX430. 
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CONCLUSÕES  

 

A análise de toxicidade e fitoquímica do extrato irradiado 

de sorgo com radiação gama em 10 kGy apresentou toxicidade 

aguda moderada bem como a presença de um flavonóide, a 

luteolidina, um bioativo que, de acordo com a literatura, possui 

boa atividade antioxidante. Isso mostra que o extrato de sorgo 

pode ser utilizado para prevenção e tratamento de doenças 

como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, inflamações 

entre outras doenças, livre de riscos de toxicidade, bem como 

de contaminação biológica, já que o extrato de sorgo foi 

irradiado com radiação gama. 
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RESUMO: A população feminina é reconhecida por maior 
representatividade e familiaridade com os serviços de saúde. 
Essa vertente está relacionada ao quadro de vulnerabilidades 
que impactam negativamente na saúde dessa população. 
Objetivou-se compreender perante a literatura atualizada o 
cenário político e epidemiológico de atenção a saúde da mulher 
no âmbito do Sistema Único de Saúde.Trata-se de revisão 
narrativa da literatura, desenvolvida de fevereiro a outubro de 
2018. A busca de dados ocorreu com os cruzamentos 
epidemiologia AND saúde da mulher e políticas públicas AND 
saúde da mulher na biblioteca virtual Scientific Eletronic Library 
Online, Biblioteca Virtual de Saúde  e na base de dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
e no buscador Google Acadêmico. Foram selecionado 16 
estudos, analisados na íntegra, extraídos os conteúdos que 
versassem sobre o objetivo e posteriormente discutidos 
conforme a literatura pertinente. A Política Nacional de Atenção 

mailto:angelica_oliver582@hotmail.com
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Integral à Saúde da Mulher é apontada como principal resultado 
do processo de luta pela integralidade da atenção deste público. 
São encontrados redução da taxa de mortalidade feminina, 
menor expressão da motalidade materna; apesar do aumento 
da taxa de mortalidade por acidente vascular encefálico; quadro 
expressivo de abortamento provocado, violência e câncer. 
Considera-se a necessidade de investir em politicas de saúde 
para atenção a mulher no propósito de alcançar melhores 
indicadores epidemiológicos.  
Palavras-chave: Epidemiologia. Política pública. Saúde da 
mulher.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A saúde é um processo construído através de políticas 

econômicas e socias, devendo o Estado ser provedor das 

ações de forma universal e igualitária. Para tal, foi criado o 

Sistema Único de Saúde (SUS) que é constituido de ações e 

serviços prestados por instituições públicas de qualquer esfera 

administrativa e privadas em caráter complementar, e está 

organizado de forma descentralizada, com a integração das 

atividades em rede regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescentes (SANTOS; CAMPOS, 2015; 

BULGARELLI et al., 2013). 

O SUS é responsável por quase seis mil hospitais e mais 

de sessenta mil ambulatórios contratados; por ano mais de dois 

bilhões de procedimentos ambulatoriais, onze milhões de 

internações hospitalares, aproximadamente dez milhões de 

procedimentos de quimioterapia e radioterapia, mais de 

duzentas mil cirurgias cardíacas e mais de 150 mil vacinas 

aplicadas (FERREIRA, 2015; SANTOS; CAMPOS, 2015). 
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As ações e programas são referência internacional, 

mesmo quando comparados a países desenvolvidos, como o 

Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de Controle de 

HIV/Aids e o Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos que 

tem a maior produção mundial de transplantes realizados em 

sistemas públicos de saúde. O modelo brasileiro de atenção 

primária tem sido considerado, por sua extensão e cobertura, 

um paradigma a ser seguido por outros países. Com esses 

processos o SUS tem contribuído significativamente para a 

melhoria dos níveis sanitários dos brasileiros (FERREIRA, 

2015; SANTOS; CAMPOS, 2015). 

Para Pinheiro; Couto (2013) as mulheres têm maior 

representatividade nos serviços de saúde tanto no que diz 

respeito a frequência, quanto a familiaridade com o 

funcionamento dos mesmos. Isso é evidenciado pelo estudo de 

Levoratto et al. (2014), que mostra a maior procura dos serviços 

do SUS por mulheres na faixa etária de 26 a 49 anos. 

Ao se tratar de saúde na dimensão de gênero é 

importante considerar a perspectiva social do adoecimento, 

sendo a população feminina reconhecida por maior fragilidade 

e submissão, que impactam negativamente na saúde dessa 

população, levando, por exemplo, a violência e a distúrbios 

mentais (FERRAZ; KRAICZYK, 2010). 

O contexto político, econômico e cultural vivenciado no 

Brasil no início do século XX, caracterizado pelo aumento da 

expectativa de vida, forte urbanização e mudanças nas 

condições de vida da população afetou comportamento em 

saúde dos brasileiros e determinou maior vulnerabilidade em 

saúde com destaque para mulheres em idade reprodutiva. Este 

cenário desencadeou a criação de políticas nacionais, voltadas 

para a assistência à saúde da mulher, em princípio limitadas à 
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gravidez, ao parto e nascimento (saúde reprodutiva) (FERRAZ; 

KRAICZYK, 2010; MENDES; BITTAR, 2014). 

Em  2004, buscando o progresso na atenção a saúde das 

mulheres o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde das Mulheres (PNAISM), que absorve 

o enfoque de gênero e tem como princípios norteadores a 

integralidade e a promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), Human Immunodeficiency 

Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids), 

situações de violência, abortamento inseguro, melhorias na 

atenção obstétrica e planejamento reprodutivo (BRASIL, 2004). 

A implementação dessa política simboliza mais um 

passo na concepção da abordagem de gênero e da 

integralidade (FERREIRA, 2015), que sugere a ampliação do 

cuidado, o trabalho em equipe com ações interdisciplinares e 

uma rede de atenção à saúde contínua e resolutiva (VIEGAS; 

PENNA, 2013). 

Considerando o contexto apresentado, no qual se 

considera a existência de maior vulnerabilidade para 

adoecimeto, maior representatividade dos serviços de saúde e 

também a criação de políticas públicas para atender as 

demandas da população feminina, que apontam a importância 

do enfoque de gênero na atenção a saúde, objetivou-se 

compreender perante a literatura atualizada o cenário político e 

epidemiológico de atenção a saúde da mulher no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão narrativa da literatura, desenvolvida 

de fevereiro a outubro de 2018. Este método de pesquisa 

consiste na busca e análise de documentos (artigos, manuais, 

trabalhos de conclusão de curso, portarias) de uma 

determinada área do conhecimento, direcionada a responder as 

questões que norteiam o desenvolvimento do estudo 

(ROTHER, 2007). 

Na revisão narrativa da literatura, busca-se nos estudos 

evidências sobre determinada questão, que possibilitem 

compilar informações e apresentar aspectos conclusivos sobre 

temáticas de interesse cientifico. Esse tipo de trabalho tem 

potencial importância na determinação, orientação das práticas 

profissionais, logo que possibilitam clareza sobre a produção 

cientifica do conhecimento, sua veracidade, confiabilidade e 

aplicabilidade cientifica em diferentes contextos e realidades 

(ROTHER, 2007). 

A busca de dados ocorreu com os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC) utilizando o operador boleano AND 

com os seguintes cruzamentos: epidemiologia AND saúde da 

mulher; políticas públicas AND saúde da mulher. O 

levantamento bibliográfico foi realizado de modo uniformenas 

bibliotecas virtuais Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na base Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no 

buscador Google Acadêmico.  

Foram estabelecidos como filtros para a busca; texto 

completo disponível para leitura na íntegra; idiomas em 

português, inglês e espanhol; artigos, dissertações e teses 
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como tipo de documento; e ano de publicação em um escopo 

de sete anos (2011 a 2018). 

Após a realização da busca procedeu-se a leitura dos 

títulos e resumos dos trabalhos identificados (total: 248), onde 

foram considerados como critério de inclusão manuscritos que 

versassem sobre a temática em estudo. Os demais estudos 

foram excluídos por inadequação temática (total: 232).  

Assim, foram selecionados para análise em meio 

eletrônico 16 estudos publicados. Para sistematizar o processo 

de coleta de informações, utilizou-se um formulário próprio 

construído para a pesquisa que abordava os dados de 

identificação do documento analisado (título, autores, base de 

indexação, ano publicação, desenho metodológico) e os 

resultados referente ao objeto de estudo . 

Os dados obtidos foram analisados na íntegra, sendo 

extraídos os conteúdos que versassem sobre o objetivo de 

estudo e posteriormente foram discutidos conforme a literatura 

pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cenário politico e econômico vivenciado no Brasil no 

início do século XX era caracterizado por maior vulnerabilidade 

no âmbito da saúde, as políticas e serviços estavam 

direcionados as condições agudas e infecciosas; neste contexto 

eram desenvolvidas ações pontuais e fragmentadas. As 

práticas comportamentais vigentes afetavam diretamente a 

qualidade de vida da sociedade plural, entre os quais mulheres 

em idade reprodutiva (SANTOS; CAMPOS, 2015; 

BULGARELLI et al., 2013). 



CARACTERIZAÇÃO POLÍTICA E EPIDEMIOLÓGICA DA ATENÇÃO À SAÚDE DA 
MULHER NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

295 
 

Neste contexto emerge na década de 1980 movimentos 

nacionais e internacionais direcionados a incentivar os Estados 

a desenvolverem políticas efetivas na atenção a saúde dessa 

população. A Constituição Federal (CF) de 1988 determinou a 

criação do SUS, defendendo a saúde como direito de todos, 

com foco na qualidade de vida (SANTOS; CAMPOS, 2015; 

BULGARELLI et al., 2013). 

No âmbito da saúde da mulher lutas expressivas são 

identificadas em períodos anteriores a promulgação da CF. 

Assim, em 1983 o Ministério da Saúde incorporou a perspectiva 

de gênero na prática da atenção à saúde das mulheres, criando 

o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

(FERREIRA, 2013).  

A criação do PAISM dentre outras medidas 

governamentais demonstrou um esforço para implementação 

de uma abordagem integral as mulheres, considerando 

questões que iam além da perspectiva reprodutiva, incluindo 

violência, gênero e climatério. Porém, esta abordagem 

enfrentou entraves na sua implementação (AMORAS, 2017). 

A Conferência Nacional de Mulheres realizada em 2004, 

após a criação do SUS, trouxe discussões sobre saúde sexual 

e reprodutiva que contribuíram para a elaboração da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, do Ministério 

da Saúde (PNAISM/MS), que expandiu a abordagem para além 

do conceito de saúde reprodutiva, incorporando a noção do 

processo saúde-doença na perspectiva da epidemiologia social 

e tem como principal desafio contemplar a diversidade 

sociocultural, econômica e epidemiológica que caracteriza o 

universo feminino brasileiro (FERREIRA, 2013). 

A PNAISM engloba a integralidade e a promoção da 

saúde como princípios norteadores. Destaca a melhoria na 
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atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao 

abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e 

sexual. Inclui, também, a prevenção e o tratamento do HIV/Aids, 

de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer 

ginecológico (BRASIL, 2011). 

A integralidade é um princípio que diz respeito a 

identificação da complexidade das necessidades de cada 

indivíduo (SILVA; BEZERRA; TANAKA, 2012).  Para Souza 

(2012) é preciso compreender como fatores externos que 

interferem no processo saúde-doença da população, sendo 

necessário uma assistência multiprofissional para melhorar a 

qualidade de vida de um indivíduo ou comunidade. 

No Brasil, houve redução da taxa de mortalidade 

feminina de 4,24 óbitos por 100 mil mulheres para 3,72. Todas 

as regiões do país acompanharam essa redução, sendo que na 

região Sul a queda foi de 14,6%, na região Sudeste 14,3%, na 

região Centro-Oeste 9,6%, já as regiões Nordeste e Norte, 

apresentaram redução de 9,1% e 6,8%, respectivamente, tendo 

como fatores predominantes as doenças do aparelho 

circulatório, como Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), que aparecem em primeiro 

lugar representando 34,2%. Contudo, as doenças 

cerebrovasculares e as isquêmicas do coração apresentaram 

uma redução no período de 2000 a 2010. Os índices do AVE, 

caíram de 43,87 em 2000, para 34,99 em 2010 e o infarto de 

34,85 para 30,04 (BRASIL, 2012). 

Porém, Pinheiro; Vianna (2012), mostram que nas faixas 

etárias de 30 a 39 e de 40 a 49 anos houve um aumento da taxa 

de mortalidade por AVE nas mulheres de 119% e 219%, 

respectivamente. Notou-se ainda, uma elevação discreta na 

população feminina com mais de 80 anos. Lopes et al. (2013), 
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afirmam que existem oscilações dessas taxas dependendo da 

região analisada, isso mostra a influência das políticas públicas, 

do meio ambiente e da cultura sobre a ocorrência do AVE. De 

acordo com Garritano et al. (2012), o AVE é um problema de 

saúde pública, que pode ser complicado se as melhorias nas 

condições de vida e na assistência em saúde não tiverem uma 

continuidade. 

Barbosa (2014) e Araújo et al. (2016), atestam que as 

mulheres foram menos acometidas pelo IAM perfazendo 24,5% 

e 34% da população dos respectivos estudos. Barbosa (2014) 

revela ainda que, grande parte dessas mulheres estavam na 

faixa etária maior que 70 anos. Além disso, afirmam que existe 

uma ineficiência na saúde pública brasileira em relação ao 

atendimento de emergência dessa doença, bem como na 

prevenção primária das Doenças Cardiovasculares (DCV). 

Tendo em vista que a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) é o principal fator de risco para o desenvolvimento 

dessas doenças, sendo responsável por 51% das mortes por 

AVE e 45% dos óbitos cardíacos, é necessário que haja 

políticas públicas de prevenção e controle da HAS por meio de 

um maior investimento na atenção primária a saúde e incentivo 

a hábitos de vida saudáveis bem como o diagnóstico precoce e 

tratamento adequado com incentivo a mudança do estilo de 

vida e também, quando necessário, associação a medidas 

farmacológicas (BRANDI, 2018). 

A mortalidade materna não aparece entre as principais 

causas de morte da população feminina, porém ela é um 

importante indicador das condições de saúde dessa população 

(BRASIL, 2011). A taxa de mortalidade materna (TMM) "reflete 

a qualidade da assistência médica, a iniquidade entre os 
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gêneros e a determinação política de promoção da saúde 

pública" (HERCULANO et al. p. 296, 2012). 

O estudo de Ferraz e Bordignon (2012), mostra um 

aumento de 11,92% do número absoluto de mortes maternas 

no Brasil, comparando os anos de 2000 a 2009. Com elevação 

diferente em cada região do país, sendo a região Nordeste a 

que apresentou as maiores taxas, com 73,17 óbitos maternos 

para cada 100.000 habitantes no ano de 2009. Tendo como 

causas principais doenças pré-estabelecidas, que se 

complicam durante a gestação, parto e puerpério, como a 

hipertensão gestacional e a eclâmpsia. A maior prevalência foi 

em mulheres de 20 a 29 anos de idade, com quatro a sete anos 

de escolaridade, solteiras e de cor parda.  

Herculano et al. (2012), apontam que predominam os 

óbitos por causas obstétricas diretas, sendo a síndrome 

hipertensiva gestacional a principal, e o período predominante 

o puerpério. Apontam também uma relação entre a cesariana e 

morte por síndrome hipertensiva e infecção, o que mostra a 

necessidade de maior vigilância, no período puerperal de sinais 

e sintomas de complicações. Além disso, há necessidade de 

maior atenção dos profissionais de saúde no preenchimento 

dos registros, pois notou-se uma fragilidade nesse ponto, o que 

dificulta o conhecimento do contexto social em que essas 

mulheres estavam inseridas.  

Corroborando com esses dados, as pesquisas de Santos 

et al. (2015) e Vargas et al. (2016), afirmam que o prontuário é 

um direito do usuário do SUS e o preenchimento adequado de 

todos os dados referentes ao pré-natal e puerpério é primordial 

para alimentação dos sistemas de informação, assim como 

para o monitoramento dos indicadores de saúde. Além do 

prontuário, o cartão da gestante é um importante instrumento 
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de comunicação entre os profissionais dos diversos níveis de 

atenção, visto que contém toda a trajetória gestacional da 

mulher. Falhas nesses registros podem prejudicar a 

identificação e avaliação das ações realizadas, bem como a 

comunicação entre os profissionais. 

Martinelli et al. (2014), afirmam que os desfechos 

perinatais são influenciados por determinantes sociais, 

econômicos e culturais. E a assistência pré-natal de qualidade 

pode controlar esses fatores de risco para o desenvolvimento 

de complicações na gestação. Oliveira e Graciliano (2015) 

concordam com esse fato ao afirmar que condições como 

baixos nível de escolaridade e renda familiar podem levar ao 

aparecimento de complicações, pois estão diretamente 

relacionados a fatores obstétricos e nutricionais desfavoráveis.   

Guerreiro et al. (2012), salientam que um pré-natal de 

qualidade é realizado de forma humanizada, com ações 

educativas, atenção integral, seis consultas mínimas, referência 

e contrarreferência e, principalmente, compromisso do/a 

enfermeiro/a e de toda a equipe. É durante o pré-natal que a 

mulher deve ser preparada sobre como vivenciar o parto da 

melhor maneira, ter menos riscos de complicações no pós-parto 

e ser bem-sucedida na amamentação. A equipe 

multiprofissional deve atuar como facilitadora para que a mulher 

adquira autonomia e possa enfrentar as diversas situações e 

decidir sobre sua vida e saúde.  

A detecção e o controle precoce das desordens 

hipertensivas e dos seus fatores de risco, na gestação, diminui 

significativamente as chances de complicações (OLIVEIRA; 

GRACILIANO, 2015). Assim como, doenças como diabetes, 

infecção urinária, sífilis e HIV/Aids, quando não identificadas e 

controladas no pré-natal podem levar a resultados 
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desfavoráveis (MARTINELLI et al., 2014). Kerber e Melere 

(2017), enfatizam esses achados ao afirmar que grande parte 

das mortes maternas poderiam ter sido evitadas se ocorresse 

de forma efetiva busca ativa, diagnóstico precoce e tratamento 

adequado destas alterações. 

Por outro lado, o abortamento provocado está incluído 

entre os diversos aspectos da saúde reprodutiva da mulher e 

alcança todas as idades, escolaridades, classes sociais, rendas 

e raças, mas principalmente as jovens, pobres e negras, que 

tem condições socioeconômicas desfavoráveis. Os indicadores 

atestam que as complicações dos abortamentos, como 

hemorragias e infecção, são responsáveis por cerca de 12,5% 

dos óbitos maternos, ocupando terceiro lugar entre suas causas 

(SOARES et al., 2012).  

Borsari et al. (2012) e Chaves et al. (2012) também 

certificam que baixo nível socioeconômico e a gravidez 

indesejada são fatores que favorecem a ocorrência do aborto 

provocado. Benute et al. (2011) acrescenta, que esse é um 

assunto, que deve estar incluído nas políticas públicas de 

saúde, bem como na formação acadêmica dos profissionais da 

área da saúde. Porém, sua abordagem ainda é influenciada por 

questões morais, sociais e religiosas que dificultam a 

assistência de qualidade. 

Já a violência é reconhecida, pelo Ministério da Saúde, 

como um grave problema da saúde pública, que tem grande 

impacto sobre o SUS e para enfrentar essa adversidade é 

necessário implantar ações direcionadas à vigilância, 

prevenção e promoção da saúde. Através da integração das 

unidades de proteção à mulher, máximo de disseminação nos 

meios de comunicação para assim prevenir a ocorrência da 

violência e promover a saúde da mulher, dando apoio e uma 
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assistência integrada e qualificada (BRASIL, 2016; FONSECA, 

2012). 

A notificação da violência é sempre maior no sexo 

feminino, chegando a 67,1% dos casos em 2015, dentro dessa 

taxa ocorreram 17.871 casos de estupro. Observando as 

notificações pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) foram detectadas 4590 mulheres que 

morreram de forma violenta e que sofreram alguma violência 

física, dessas 2592 de feminicídio e 1237 de suicídio. Isso 

mostra a importância de os serviços de saúde estarem atentos 

para acompanharem essas ocorrências, já que apesar da 

identificação dos casos, muitas mulheres ainda são vítimas de 

mortes violentas (BRASIL, 2016). Mostrando que as mulheres 

vítimas de violência são mais suscetíveis a outros agravos, o 

que as levam a buscar frequentemente o serviço de saúde 

(SIGNORELLI; AUAD; PEREIRA, 2013). 

Por outro lado, o câncer é um dos grandes problemas de 

saúde pública em todo o mundo, e principalmente nos países 

em desenvolvimento. Em 2012, os tipos mais comumente 

encontrados na população feminina foram de mama (25,2%), 

intestino (9,2%), pulmão (8,7%), colo de útero (7,9%) e 

estômago (4,8%). No Brasil, a estimativa para 2016-2017 indica 

a ocorrência de 600 mil novos casos, sendo que nas mulheres 

os cânceres de mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do útero 

(7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%) apareceram como os 

principais. Percebe-se então que o câncer de mama é o de 

maior incidência e também possui a maior taxa de mortalidade 

nas mulheres (INCA, 2015). 

Tendo em vista o contexto de saúde apresentado 

ressalta-se a necessidade de um cuidado ampliado e 

individualizado às mulheres em diferentes contextos 
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socioculturais, que se direcionem a promoção da saúde e 

prevenção dos agravos. No que concerne à saúde pública é 

preciso que ocorra uma melhoria na relação dos gestores, dos 

profissionais e dos usuários do SUS, para que todos tenham 

uma participação ativa na pactuação de metas e controle de 

qualidade da assistência (SAVASSI, 2012). 

 

CONCLUSÕES  

 

O cenário politico e epidemiológico da atenção à saúde 

da mulher no Brasil é marcado por lutas sociais pela 

integralidade da atenção, ainda que muitas vezes limite-se aos 

aspectos sexuais e reprodutivos. A Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM)  pode ser 

apontada como principal resultado deste processo.  

A PNAISM apresenta como princípios norteadores a 

integralidade e a promoção da saúde e aborda questões como 

atenção obstétrica, violência doméstica e sexual, doenças 

crônicas não transmissíveis e câncer ginecológico.  

Observa-se redução da taxa de mortalidade feminina em 

todas as regiões do pais, apesar do aumento da taxa de 

mortalidade por acidente vascular encefálico. Apontando para um maior investimento 

nas politicas de prevenção e controle das condições crônicas por meio da atenção 

primária e incentivo aos hábitos de vida saudáveis. 

Houve menor expressão da mortalidade materna, importante 

indicador das condições de saúde desta popução. Entre os 

casos registrados, predominam os óbitos por causas 

obstétricas diretas, sendo a síndrome hipertensiva gestacional 

a principal causa, e o período predominante o puerpério. 

O abortamento provocado está incluído entre os diversos 

aspectos da saúde reprodutiva da mulher e alcança todas as 
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idades, escolaridades, classes sociais, rendas e raças, mas 

principalmente as jovens, pobres e negras, que tem condições 

socioeconômicas desfavoráveis. Confirma-se a influência dos 

determinantes sociais, econômicos e culturais  nos desfechos 

destes e outras demandas de atenção a saúde feminina.  

A atenção pré-natal desenvolvida de forma humanizada 

e o compromisso da equipe multiprofissional é apontada como 

estratégia ao enfrentamento destas questões.  

A violência e o câncer são apontados como grandes  

problemas de saúde pública para mulheres, com impactos 

epidemiológicos e financeiros para o SUS.  

O contexto politico da saúde da mulher do âmbito do 

SUS precisa de investimentos potenciais direcionados a 

considerar as perspectiva do cuidado ampliado. Aponta-se para 

a gestão direcionada e organizada  da rede de atenção a saúde, 

qualificação das equipes multiprofissionais, investimentos 

financeiros na estrutura de serviços acolhedores, abordagens 

ampliadas às diferentes nuaces do público feminino,  com 

destaque para as vulnerabilidades e fatores de risco que 

comportam os determinates e condicionates de saúde. 
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RESUMO: Grande parte dos problemas que envolvem à 
saúde da mulher, os quais são responsáveis pela maior 
incidência de doenças e de altas taxas de mortalidade, se 
apresentam durante o período reprodutivo, sobretudo durante 
a gravidez, parto e puerpério. Esses problemas são devido às 
intensas modificações que ocorrem nesse período, 
principalmente na gestação. Dentre as complicações mais 
frequentes na gravidez, podemos identificar as Síndromes 
hipertensivas, sendo esta a primeira causa da mortalidade 
materna no Brasil e principal responsável pela alta taxa de 
óbitos perinatais. As Síndromes hipertensivas podem 
comprometer diversos sistemas vitais, levando a alterações 
hepáticas, do sistema nervoso central, hematológicas, 
hidroeletrolíticas e uteroplacentárias, e o prognóstico vincula-
se à ocorrência de crises convulsivas. Entendendo que as 
síndromes hipertensivas contribuem para a piora dos índices 
de mortalidade materna e fetal, torna-se necessária a 
investigação dos fatores de risco, os quais são de fácil 
investigação pela equipe de saúde, associados às 
complicações hipertensivas em gestantes, possibilitando uma 
melhor tomada de decisão por parte dos profissionais de 
saúde a partir do conhecimento do risco de desenvolvimento 
da doença, sendo imprescindível seu diagnóstico e 
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acompanhamento precoce por uma equipe especializada. 
Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão das 
publicações sobre as complicações hipertensivas em 
gestantes. 
Palavras-chave: Gravidez de alto risco. Enfermagem. 
Hipertensão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Grande parte dos problemas relacionados à saúde da 

mulher se apresenta durante o período reprodutivo e é 

responsável pela maior incidência de doenças e de altas taxas 

de morbi-mortalidade, sobretudo durante a gravidez, o parto e o 

puerpério, devido às intensas modificações que ocorrem nesse 

período, principalmente na gestação. 

As modificações que acontecem durante o período 

gestacional, geralmente, ocorrem sem distócias, ou seja, sem 

complicações, configurando assim uma gestação de baixo 

risco, de risco habitual, ou fisiológica. Porém, uma parcela das 

gestantes desenvolve intercorrências, podendo resultar em 

sequelas tanto para a mãe quanto para o feto, sendo 

denominadas gestações de alto risco, as quais demandam uma 

maior atenção e acompanhamento (MEDEIROS, A. L. de et al., 

2016).  

Em muitos lugares a mulher ainda peregrina por vários 

serviços para encontrar uma vaga no momento do parto. Por 

outro lado o modelo de atenção nos serviços não utiliza toda a 

tecnologia apropriada e recomendada para a assistência 

segura e humanizada ao parto e nascimento (BRASIL, 2012a) 

É necessário ainda garantir a continuidade do cuidado 

assegurando o seguimento da mulher e da criança no pós-

parto, assim como no acompanhamento do desenvolvimento 
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da criança para que ela alcance todo seu potencial intelectual, 

cognitivo e motor, em especial nos seus primeiros vinte e 

quatro meses de vida (BRASIL, 2012a). 

As principais causas de mortes maternas são a 

hipertensão gestacional e hemorragia pós-parto, seguidas de 

infecções e aborto, consideradas em grande parte evitáveis 

através de intervenções eficazes e em tempo oportuno 

(BRASIL, 2012b; CARLO; TRAVERS, 2016). As Síndromes 

hipertensivas durante a gestação é a complicação mais 

frequente e primeira causa de mortalidade materna no Brasil, 

sendo a maior responsável pelo elevado número de óbitos 

perinatais, além do aumento significativo de neonatos com 

sequelas (BRASIL, 2016b). 

As causas das doenças hipertensivas na gestação 

ainda são incertas, o que acaba dificultando a sua prevenção e 

cuidado, e os fatores de risco já conhecidos permitem diminuir 

a frequência da doença (DALMÁZ et al., 2011). 

A Atenção Básica (AB), através das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), é responsável pela captação precoce das 

gestantes, pelo atendimento ao pré-natal de risco habitual, pela 

classificação de risco obstétrico, e pelo encaminhamento das 

gestantes que precisem de assistência especializada aos 

serviços de referência. Estes serviços são o ponto de atenção 

estratégico para melhor acolher as necessidades das 

gestantes, proporcionando um acompanhamento longitudinal e 

continuado, principalmente durante a gravidez. O objetivo do 

acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da 

gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, 

sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando 

aspectos psicossociais e as atividades educativas e 

preventivas (BRASIL, 2013b). 
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Embora seja observada uma crescente ampliação na 

cobertura do acompanhamento pré-natal, tem-se percebido 

ainda uma elevada incidência de sífilis congênita e maior ainda 

de hipertensão arterial sistêmica (BRASIL, 2013b).  A 

hipertensão gestacional é de fácil identificação e controle pelos 

profissionais de saúde das USBs, desde que haja uma correta 

investigação pelo profissional durante a realização do pré-

natal. Seu manejo de forma correta é de extrema importância 

para que haja a classificação de risco e, consequentemente, o 

cuidado especializado para aquelas que realmente o 

necessitam, possibilitando reduzir o número de óbitos e 

sequelas para mãe e filho. 

Sendo assim, diante da contribuição das síndromes 

hipertensivas na gestação, no parto e no puerpério para a piora 

dos índices de mortalidade materna e fetal, torna-se necessária 

a investigação dos fatores de risco associados às 

complicações hipertensivas em gestantes, possibilitando uma 

melhor tomada de decisão por parte dos profissionais de 

saúde a partir do conhecimento do risco de desenvolvimento 

da doença. Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão 

das publicações sobre as complicações hipertensivas em 

gestantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre as 

complicações hipertensivas em gestantes, buscando contribuir 

com o aprofundamento do conhecimento sobre o tema em 

questão. Para tanto, optou-se por utilizar como fontes o Portal 

de Periódicos da CAPES (Comissão de Aperfeiçoa- mento de 

Pessoal do Nível Superior) e a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), por se tratarem de bases de 
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dados reconhecidas em todo meio acadêmico, além das bases 

de dados Scielo, LILACS, BIREME, bem como os Manuais do 

Ministério da Saúde e guidelines. Como palavras-chaves, foram 

utilizadas: gestação de risco, hipertensão e mortalidade materna. 

Essas bases oferecem acesso a textos completos disponíveis 

em mais de 38 mil publicações periódicas, nacionais e 

internacionais, e a diversas bases de dados que reúnem desde 

referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até 

normas técnicas, patentes, dissertações e teses dentre outros 

tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou 

recomendações sobre pré-natal para reduzir mortes tanto 

materna quanto neonatais tendo em vista que, no ano de 2015, 

303 mil mulheres morreram por causas relacionadas à gravidez, 

2,7 milhões de crianças morreram durante os 28 primeiros dias 

de vida e 2,6 milhões de bebês nascidos eram natimortos 

(TRENDS. . ., 2015). 

O Mistério da Saúde classifica as mortes maternas como 

obstétricas diretas ou indiretas. As mortes diretas resultam de 

complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou o 

puerpério (período de até 42 dias após o parto), decorrentes de 

intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia 

de eventos associados a qualquer um desses fatores. As 

mortes indiretas são provenientes de doenças preexistentes ou 

que se desenvolveram durante a gestação e que foram 

agravadas pelos efeitos fisiológicos desta, como problemas 

circulatórios e respiratórios (BRASIL, 2013b). 

Devido ao cuidado negligenciado ou muitas vezes à falta 

de informação, ocorrem muitos casos de mortalidade materna, 
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representando um problema de magnitude nacional e de 

interesse dos órgãos públicos. Essas mortes ocorrem em todas 

as regiões, todas as faixas etárias e classes sociais. Estudos 

mostram que apesar de 90% das gestantes realizarem o pré-

natal, nem todo atendimento é adequado em uma situação de 

emergência (PEREIRA, L. M., 2016). 

Durante a realização do pré-natal, é importante a 

investigação dos problemas de saúde atuais e prévios, bem 

como a história obstétrica, sendo todos eles importantes para 

a avaliação do risco gestacional. A história clínica busca 

identificar situações de saúde que podem complicar a gravidez, 

como diabetes pré-gestacional, hipertensão, cardiopatias, 

distúrbios da tireoide e processos infecciosos, incluindo as 

infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) (BRASIL, 

2013b). 

A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica 

das situações de risco e prontidão para identicar problemas de 

forma a poder atuar, a depender do problema encontrado, de 

maneira a impedir um resultado desfavorável. A ausência de 

controle pré-natal, por si mesma, pode incrementar o risco para 

a gestante ou o recém-nascido (BRASIL, 2012a). 

Configura-se uma gestação, parto ou puerpério de risco 

como situações onde a gestante ou puérpera apresenta 

intercorrências no seu estado de saúde devido à doenças 

preexistentes ou complicações do próprio período, sendo 

causadas por fatores orgânicos, socioeconômicos  e 

demográficos desfavoráveis. Existindo a possibilidade da 

presença dessas complicações, é imprescindível a avaliação 

do risco materno, definido como o risco avaliado a partir das 

probabi- lidades de repercussões desfavoráveis no organismo 

da mulher em consequência das condições acima (BRASIL, 

2013a). 
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Este processo saúde-doença, denominada Enfoque de 

Risco, fundamenta-se no fato de que nem todos as pessoas 

têm a mesma chance de adoecer e/ou morrer, sendo então 

essa probabilidade maior para uns do que para outros. Essa 

diferença requer necessidades de cuidados diferentes, que vai 

desde o mínimo, para os indivíduos sem problemas ou com 

poucos riscos de sofrerem danos, até o máximo necessário 

para aqueles com grande chance de desenvolver algum agravo 

à saúde (BRASIL, 2012a). 

A atenção à saúde na gestação de alto risco deve 

contemplar todos os níveis de complexidade, com definição dos 

pontos de atenção e competências correspondentes, 

considerando a importância da abordagem integral às 

gestantes conforme suas especificidades relacionadas às 

condições clínicas, socioeconômicas e demográficas. A 

atenção à saúde na gestação de alto risco deve ser 

compreendida como o conjunto de ações e serviços que 

abrange a atenção à gestante de alto risco, ao recém-nascido 

de risco e à puérpera de risco (BRASIL, 2013a). 

Percebe-se com a tamanha importância da hipertensão 

gestacional para ocorrência de óbitos e sequelas às gestantes 

e puérperas, sendo imprescindível seu diagnóstico e 

acompanhamento precoce por uma equipe especializada. 

Mesmo quando o óbito é evitado, algumas graves 

sequelas estão presentes. Estima-se que para cada morte 

materna outras 16 mulheres sofram as consequências do 

atendimento precário, acarretando casos de esterilidade, 

trombose e até a amputação de membros inferiores (PEREIRA, 

L. M., 2016). 

O estudo realizado por Sousa et al. (2008) encontrou uma 

razão de near miss brasileira de 44,3/1.000 nascidos vivos. Já 

Rosendo e Roncalli (2016), em estudos realizados no Rio 
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Grande do Norte, estado do Nordeste brasileiro, identificaram 

uma razão near miss de 36,67/1.000 mulheres. 

Dentre as complicações mais frequentes na gravidez, as 

Síndromes hipertensivas da gestação são a primeira causa de 

mortalidade materna no Brasil, sendo a maior responsável pelo 

elevado número de óbitos perinatais, além do aumento 

significativo de neonatos com sequelas (BRASIL, 2016b).  

O quadro hipertensivo durante a gestação é 

responsável por 20 a 25% de mortalidade levando em 

consideração todas as causas de óbito materno (SASS et al., 

2015). 

O aparecimento da hipertensão arterial gestacional está 

ligado a uma alteração (ou defeito) na placenta que ocasiona 

uma hipóxia placentária, liberando mediadores químicos e 

radicais de oxigênio na corrente sanguínea materna causando 

a disfunção endotelial sistêmica, culminando na elevação da 

pressão arterial (PA) e na presença de proteínas na urina 

denominada proteinúria (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 

2014). 

As síndromes hipertensivas gestacional podem 

comprometer diversos sistemas vitais, ocasionando alterações 

hepáticas, do sistema nervoso central, hematológicas, 

hidroeletrolíticas e uteroplacentárias, e o prognóstico vincula-

se à ocorrência de crises convulsivas (MONTENEGRO; 

REZENDE FILHO, 2017). 

De acordo com a gravidade da hipertensão arterial na 

gestação, danos irreparáveis para a gestante e para o feto 

podem ocorrer, sendo necessário diagnóstico prévio e 

intervenções necessárias para aumentar as chances de uma 

gestação sem complicações. Por caracterizarem gestações de 

alto risco, as síndromes hipertensivas gestacional merecem 

maior atenção, com um atendimento especializado, 
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profissionais capacitados e com acompanhamento adequado 

(ZANATELLI et al., 2016). 

Estudo que objetivou analisar a assistência de 

enfermagem às mulheres com síndromes hipertensivas 

gestacional afirma que essa atenção é essencial na 

preservação e manutenção da vida da mulher e do 

feto/neonato, pois o enfermeiro possui autonomia e senso 

crítico, além do conhecimento técnico-científico, que dentro de 

uma equipe multiprofissional torna o trabalho dinâmico e 

resolutivo (OLIVEIRA et al., 2017). 

No caso de gestantes de alto risco que apresentam 

pressão arterial normal,deve atentar para investigação da 

história de aumento da pressão antes da concepção ou em 

gestação prévia, especialmente antes de 34 semanas; 

presença de diabetes, doença do colágeno ou doença renal 

vascular ou parenquimatosa; gestação múltipla; realizar 

precocemente na gravidez para comparação posterior: 

hematócrito, hemoglobina, contagem de plaquetas, creatinina, 

ácido úrico. A presença de proteinúria 1+ ou mais em amostra 

única de urina deve ser seguida de uma determinação da 

proteinúria de 24 horas e cálculo do clearance de creatinina. 

Nestas gestantes também deve ser realizada uma datação 

precisa da idade gestacional, de preferência com 

ultrassonograa precoce. Deve-se realizar ainda um exame de 

ultrassonograa adicional com 25 – 28 semanas para avaliação 

do crescimento fetal (BRASIL, 2012a). 

As síndromes hipertensivas da gravidez podem ser 

classificadas em: hipertensão crônica, pré-

eclâmpsia/eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão 

crônica e hipertensão gestacional (sem proteinúria) (BRASIL, 

2012a; ACOG, 2013). 
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 A hipertensão crônica é aquela diagnosticada até antes 

da gravidez, ou até a vigésima semana de gestação, ou 

diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez, após a 20a 

semana e não se resolve até 12 semanas após o parto. 

Considera-se pressão sistólica o primeiro ruído (aparecimento 

do som) e a pressão diastólica o quinto ruído de Korotkoff 

(desaparecimento do som) (BRASIL, 2012a).  

Considerando o avanço dos estudos da saúde na área 

de hipertensão, a AHA (American Hearth Assocciation) 

atualizou os valores referente a Hipertensão Arterial Sistêmica 

para PAS ≥ 130 mmHg e/ou PAD ≥ 80 mmHg (WHELTON et 

al, 2018). 

A pré-eclâmpsia é caracterizada pelo aparecimento da 

hipertensão arterial associada à proteinúria, após a vigésima 

semana de gestação (ou antes, em casos de doença 

trofoblástica gestacional ou hidrópsia fetal) com 

desaparecimento até 12 semanas pós-parto. Quando grave, 

ocorrem convulsões, devido à irritabilidade do sistema nervoso, 

sendo denominada de eclâmpsia (BRASIL, 2012a; BRASIL, 

2016b). 

A pré-eclâmpsia é uma condição potencialmente 

perigosa para o gestante e feto, ocorrendo em 3,8% das 

gestações, pré-eclâmpsia e eclâmpsia são responsáveis por 

9% dos mortes nos Estados Unidos (GULATI, 2017). 

Como a proteinúria pode surgir mais na frente, o 

diagnóstico será retrospectivo, sendo necessário afastar pré-

eclâmpsia segue-se condutas clínicas e obstétricas 

recomendadas para pré-eclâmpsia (BRASIL, 2012a). 

A mortalidade é mais frequente na eclâmpsia e é um 

evento raro na pré-eclâmpsia, exceto quando se incide a 

síndrome HELLP, que se caracteriza por hemólise, aumento 
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das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Já para o feto, 

advém o retardo no crescimento intrauterino, infartos 

placentários, descolamento prematuro da placenta, 

prematuridade e oligodrâmnio (MONTENEGRO; REZENDE 

FILHO, 2017). 

A pré-eclâmpsia pode se sobrepor à hipertensão 

crônica, ocorrendo em mulheres com hipertensão crônica ou 

doença renal. Nessas gestantes, a condição agrava-se e a 

proteinúria surge ou piora após a 20a semana de gravidez. 

Pode surgir trombocitopenia (< 100.000/mm3) e ocorrer 

elevação das enzimas hepáticas (BRASIL, 2012a). 

Além desses sinais, pode-se encontrar ainda edema 

pulmonar, ou distúrbios cerebrais ou visuais de início recente. 

A proteinúria é definida pela excreção de 0,3g de proteínas ou 

mais em uma amostra de urina de 24 horas, ou 1+ ou mais na 

fita em duas ocasiões, em uma determinação de amostra única 

sem evidência de infecção (ACOG, 2013).  

Pode ser realizado ainda para diagnóstico a relação 

proteína/creatinina urinária em coleta única de urina. Nessa 

técnica, o resultado da divisão do valor da proteinúria/ 

creatinina urinária (em mg/dL) ≥ 0,3 tem uma boa correlação 

com a proteinúria na urina de 24h≥ 0,3g (BRASIL, 2012a).  

E por último a hipertensão gestacional (sem proteinúria) 

definida como o aumento    da pressão arterial com valores 

persistentes de PA sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥  90 

mmHg (em três ou mais avaliações de saúde, em dias 

diferentes, com duas medidas em cada avaliação) após 20 

semanas de idade gestacional, podendo retornar aos limites 

normais transcorridas 12 semanas após o parto; devendo ser 

acompanhadas no alto risco (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2016b). 
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Gestantes com síndromes hipertensivas apresentam 

uma prevalência de 11,1%, sendo a hipertensão gestacional, a 

maior delas, responsável por um total de 39,2% dos casos. O 

desenvolvimento do quadro hipertensivo na gestação está 

relacionado com alguns fatores de risco, tais como 

primiparidade, diabetes mellitus, gestação gemelar, história 

familiar de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão arterial 

crônica, pré-eclâmpsia sobreposta em gestação prévia, 

hidrópsia fetal (não imune), gestação molar ou mola hidatiforme, 

nova paternidade (KERBER e MELERE 2017). 

 Outros fatores que ajudam no surgimento da 

hipertensão, mas mostram-se com um nível de evidência 

menor são Índice de Massa Corporal (IMC) > 25,8; idade 

materna maior do que 35 anos, uso de método anticoncepcional 

de barreira, aborto prévio, ganho excessivo de peso (Brasil, 

2013b; Kerber e Melere 2017). Medeiros, A. L. de et al. (2016) 

acrescentam ainda como fatores predisponentes da 

hipertensão gestacional a raça negra e o baixo nível 

socioeconômico. 

A ocorrência das síndromes hipertensivas gestacionais 

possibilitam a ocorrência de complicações maternas e fetais. 

Das gestantes com síndromes hipertensivas, 54,9% tiveram 

alguma complicação durante a gestação, sendo o parto 

prematuro a complicação mais recorrente, com um total de 

44,4% dos casos (KERBER; MELERE, 2017). 

Os fatores de risco gestacional podem ser identificados 

no decorrer da assistência pré-natal desde que os profissionais 

de saúde estejam atentos a todas as etapas da anamnese, 

exame físico geral e exame gineco-obstétrico e podem ainda 

ser identificados por ocasião da visita domiciliar, razão pela 

qual é importante o trabalho da equipe em conjunto (BRASIL, 

2012a). 
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Em seu estudo das gestantes diagnosticadas com a 

síndromes hipertensiva gestacional, predominaram as 

mulheres brancas 92% e aquelas que não possuíam plano de 

saúde 52,9%, com média de idade de, aproximadamente, 29 ± 

5,7 anos, 17,6% eram diabéticas, sendo que, 

aproximadamente, 89% foram diagnosticadas com diabetes 

gestacional; 9,8% apresentaram histórico de síndrome 

hipertensiva gestacional em gestações anteriores; 90,5% 

foram classificadas com excesso de peso segundo o IMC, 98% 

tiveram gestação única, mais da metade 54,9% apresentou 

complicações durante a gestação, sendo a principal delas o 

parto prematuro 44,4%. Todas fizeram uso de medicação 

hipotensora e a mediana do tempo de diagnóstico médico de 

síndrome hipertensiva gestacional foi realizada na 34a semana 

(KERBER e MELERE, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Percebe-se que são inúmeros os fatores de risco que 

acarretam complicações em uma gestação, os quais são fácil 

investigação e diagnóstico pela equipe de saúde. A partir do 

diagnóstico e avaliação é possível decidir a conduta, visando 

uma gestação com menos intercorrência e acompanhamento 

específico. Diante disso, as gestantes devem procurar 

acompanhamento medico, realizar os exames de rotina, tendo 

o acompanhamento durante todo o periodo gestacional, 

evitando um quadro de gestação com complicações 

hipertensivas, aumentando o risco de morte do feto e da 

gestante. Nesse artigo, concluímos que a hipertensão causa 

vários danos para o binômio, sendo esses, resultantes de 



COMPLICAÇÕES HIPERTENSIVAS EM GESTANTES 

320 
 

vários fatores, podendo ser identificados mediante um bom 

acompanhamento pré-natal. 
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RESUMO: O puerpério é marcado por uma série de 
transformações e sentimentos, que expõe a mulher a riscos de 
alterações físicas e emocionais. Diante disso, o Ministério da 
Saúde preconiza uma consulta puerperal na primeira semana 
após o parto, visando o acesso de qualidade e atenção integral 
às necessidades da mãe e do recém nascido. Assim, o estudo 
teve por objetivo investigar a compreensão dos enfermeiros da 
Atenção Primária acerca da assistência de enfermagem na 
consulta puerperal. Trata-se de uma pesquisa de campo, do 
tipo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, 
realizado com quatorze enfermeiros das Estratégias Saúde da 
Família do município de Cajazeiras, PB. Foi utilizada a 
entrevista semiestruturada, com falas descritas e analisadas 
por meio da Análise de Discurso proposta por Bardin. Quanto 
aos resultados, os enfermeiros afirmaram que o período 
puerperal é o momento após o parto até o retorno das 
condições normais. A visita domiciliar é realizada em tempo 
oportuno e a atenção é destinada em maior parte ao recém 
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nascido; Observou-se também que a assistência de 
enfermagem na consulta puerperal é uma conclusão do pré-
natal, o limite e desafio vivenciado, foi a dificuldade de acesso 
a puérpera. Assim, o presente estudo emerge a necessidade de 
ampliação de estratégias à saúde da mulher com redução dos 
determinantes de problemas de saúde.  
 
Palavras-chave: Período pós-parto; Compreensão; Cuidados 

de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atenção em saúde na assistência obstétrica requer um 

cuidado diferenciado por parte dos profissionais, de modo a 

considerar as experiências da mulher, sua cultura, a 

aproximação do pai e da família e todas as mudanças que o 

parto e o processo de nascimento proporcionam. Portanto, 

todas as fases desse particular momento necessitam de 

cuidado e atenção. Assim, em relação ao período pós-parto ou 

puerpério é importante que a equipe de saúde responsável pelo 

acompanhamento da puérpera e do recém-nascido (RN) esteja 

atenta e compromissada com a saúde do binômio mãe-filho a 

fim de reduzir os riscos e desenvolver um cuidado digno e 

eficiente (COLLAÇO; SANTOS; SOUZA, 2016; FEVER; 

MONTICELLI; SANTOS, 2013). 

O puerpério corresponde ao período que se inicia logo 

após o parto, apresentando manifestações involutivas e 

reparatórias de recuperação do organismo materno, além de 

diversas modificações gerais que permanecem até o retorno 

das condições pré-gravídicas. Ressalta-se que este período 

pode ser dividido em: imediato, que se estende do 1°dia ao 10° 

dia após o parto; pós-parto tardio, do 10° ao 45° dia e pós-parto 
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remoto, que vai além do 45° dia (MONTENEGRO; RESENDE, 

2008).  

De acordo com os autores supracitados, durante o pós-

parto imediato, os fenômenos involutivos de estruturas 

hipertrofiadas da gestação como o útero, vagina, e órgãos 

abdominais começam a se reorganizar depois da desocupação 

do concepto. Dando continuidade a esses processos, o pós-

parto tardio caracteriza-se por um período transitório com 

impulso de recuperação genital e influência da lactação sobre o 

organismo. O pós-parto remoto possui uma duração 

indeterminada que pode variar com a presença ou ausência do 

aleitamento materno. 

Nesse contexto, devido as particularidades presentes na 

atenção à saúde da mulher e pela busca de qualidade de vida 

para a mesma, o Ministério da Saúde em 2011, propôs a Rede 

Cegonha, com o objetivo de fortalecer a implementação de um 

modelo de saúde inovador de assistência à saúde da mulher e 

da criança. Então, durante o período puerperal é preconizado 

uma consulta de enfermagem no formato visita domiciliar entre 

sete a dez dias após o parto, a fim de auxiliar física e 

psicologicamente essa paciente. O retorno da puérpera ao 

serviço de atenção primária à saúde (APS) deve acontecer nos 

42° dia pós-parto, fator esse de extrema importância para a 

saúde de ambos, mãe e filho (BRASIL, 2012; BRASIL, 2011).  

Diante disso, os cuidados de enfermagem durante a 

consulta puerperal estão associados à prevenção, como 

também a intervenções diante complicações puerperais, que 

interferem na qualidade de vida da puérpera, bem com na oferta 

de apoio emocional desmistificando sentimentos e concepções 

(CAMILO et al., 2016; MADALOZO; XAVIER, 2013).  
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Portanto, por se tratar de um período de profundas 

adaptações, o puerpério exige que a mulher assuma uma nova 

identidade perante a sua nova realidade. Logo, podem surgir 

complicações físicas e/ou emocionais (MAZZO; BRITO, 2015). 

No tocante as complicações físicas, pode-se citar as 

infecções do trato urinário, genital, ou problemas mamários, 

podendo ser caracterizados em fissuras, condição que decorre 

da pega incorreta, com ferimentos na aureola, bem como 

sangramentos; ingurgitamento mamário que possui 

sintomatologia de dor, edema, vermelhidão e febre, causados 

por acúmulo de leite e mastite, complicação inflamatória ou 

infecciosa que exige avaliação médica e tratamento 

medicamentoso, podendo influenciar no processo de desmame 

precoce (BRASIL, 2006). 

Já as alterações emocionais que podem ser transitórias 

ou não, classificam-se em leves a potencialmente mais graves, 

sendo evidenciadas como: depressão pós-parto, psicose 

puerperal e blues puerperal, ambas apresentam sintomatologia 

de perda de apetite, sono, culpa excessiva ou desvalia, delírios 

alucinantes, além de pensamentos de morte, rejeição do RN e 

ideação suicida (CASTIGLIONI et al., 2016 BRASIL, 2010). 

Esse cuidado é primordial, pois além de todas essas 

alterações, é na primeira semana após o parto que possíveis 

intercorrências tendem a ser determinantes nas condições de 

mortalidade materna e neonatal (BRASIL, 2012). 

Morse et al. (2011), relata que a mortalidade é 

considerada um grave problema de saúde pública e um grande 

desafio no cenário da saúde atual. Fazendo-se necessário uma 

assistência ao ciclo gravídico puerperal de qualidade, bem 

como o comprometimento por partes dos profissionais de saúde 

na redução dos índices deste agravo. 



COMPREENSÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA CONSULTA PUERPERAL 

327 
 

Logo, o objetivo do estudo foi investigar a compreensão 

dos enfermeiros da Atenção Primária acerca da assistência de 

enfermagem na consulta puerperal, tendo como pontos 

principais de investigação a forma de assistência durante o 

puerpério, além das limitações e dificuldades enfrentadas 

durante essa assistência.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo 

descritivo, exploratório com abordagem qualitativa realizado no 

município de Cajazeiras, no sertão Paraibano. Foi desenvolvido 

nas Estratégias Saúde da Família (ESF) que estão atualmente 

cadastradas e distribuídas pelos bairros e sítios do município. 

O mesmo possui 23 unidades de saúde, no qual 17 unidades 

estão localizadas na zona urbana e 6 estão localizadas na zona 

rural.  

A população do estudo foi composta por 23 enfermeiros 

que atuam nas ESF do município de Cajazeiras, destes, 5 

recusaram participar da pesquisa e 4 não atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão. Logo, a amostra correspondeu 

a 14 enfermeiros que se dispuseram e aceitaram participar da 

pesquisa, atendendo ao seguinte critério de inclusão: tempo de 

atuação na atenção básica igual ou superior a cinco meses, 

sendo este tempo razoável para realização de consultas 

puerperais, e experiências profissionais para serem utilizadas 

no estudo. Já os critérios de exclusão foram profissionais 

afastados ou em período de férias.  

Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista 

semi-estruturada na qual se utilizou um roteiro de entrevista. O 

mesmo foi composto por sete questões relacionadas aos dados 
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sociodemográficos e sete questões sobre a assistência de 

enfermagem frente à consulta puerperal.  

As entrevistas foram realizadas após contato prévio com 

os entrevistados para apresentação do estudo, com 

esclarecimento de todas as dúvidas e apresentação do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. As mesmas foram 

gravadas e os áudios foram transcritos para posterior análise e, 

logo em seguida, excluídos. 

Assim, os dados obtidos foram transcritos e analisados 

por meio da analise de conteúdo proposto por Bardin (2009), 

que se determina em explorar os aspectos existentes no campo 

da pesquisa, dessa forma, sendo capaz de entender as 

percepções dos sujeitos, retratando o conteúdo obtido durante 

a pesquisa. 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e 

Pesquisa após ser realizado o cadastro na Plataforma Brasil, o 

que deu seguimento a pesquisa. O projeto foi aprovado pelo 

comitê de ética conforme parecer número 2.206.640. 

Portanto, o presente estudo atendeu com respeito às 

questões éticas presentes na Resolução 466 de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

enfatizando os aspectos de pesquisas com seres humanos, 

onde estes estarão assegurados de liberdade, dignidade e 

autonomia (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo contou com a participação de onze 

profissionais do sexo feminino e três do sexo masculino. Este 

dado pode estar associado ao fato do campo da saúde ser 

historicamente feminino, assim como a profissão de 
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enfermagem, principalmente pelo fator cultural e tradicional que 

contribuíram para essa feminilização da profissão (MACHADO 

et al., 2015). 

 A faixa etária compreendeu entre vinte e sete anos e 

sessenta e dois anos, com uma média de idade de trinta e cinco 

anos. Os profissionais jovens apresentam-se mais satisfeitos 

em relação ao emprego, o fato se dá ao maior vigor, ao desejo 

de renovação e mudanças benéficas para a população, quando 

comparado a uma faixa etária maior (GARCIA et al., 2013). 

No tocante ao tempo de atuação profissional na Atenção 

Básica, o tempo mínimo evidenciado foi de cinco meses, e o 

tempo máximo foi de dezenove anos. Dos quais, onze 

profissionais eram especialistas e um era mestre, dois eram 

apenas graduados e um participante se omitiu em responder.  

Em relação ao tempo de formação profissional dos 

enfermeiros, estudos demonstram que profissionais com pouco 

tempo de formação, possuem um nível baixo de experiência 

quando comparado a profissionais com tempo de formação 

superior, bem como o tempo de atuação na ESF, que delineia-

se da mesma forma. Assim, o estudo contou com a presença 

de participantes com tempo de atuação igual ou superior a cinco 

meses, intervalo esse significativo quanto a realização de 

atendimentos a mulher no ciclo gravídico puerperal, bem como 

profissionais com dezenove anos de atuação profissional, o que 

acarreta maiores experiências significativas na área 

(TREVISAN et al., 2013; LOWDERMILK; PERRY; BOBAK, 

2002). 

Após análise minuciosa das falas obtidas na coleta, 

foram estabelecidas as seguintes categorias para estudo: 

Período pós-parto; Visita domiciliar; Atenção à mulher e à 



COMPREENSÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA CONSULTA PUERPERAL 

330 
 

criança; Dificuldade de acesso a puérpera e Déficit na 

implantação da consulta no cronograma. 

No tocante à compreensão do enfermeiro sobre período 

puerperal, emergiu a seguinte categoria determinada como: 

Período Pós-Parto. Nesta categoria pode-se evidenciar que as 

falas obtidas demonstram a caracterização do puerpério como 

o momento após a expulsão do bebê do ventre materno até 

quarenta e dois dias após o parto, delimitando o período a um 

cronológico de tempo.    

Período Pós-Parto 
É o período pós gestacional, período em que a 

mulher já tem se submetido a cesárea ou parto (E1); 

após a gestação  e  a gente considera até 42 após 

(...) (E2);  (...) após a criança nascer até  quarenta e 

dois dias, assim que a gente considera, tem os 

puerpérios né, puerpério mediado, puerpério 

imediato, puerpério tardio, então dentro desse 

período todo (...) (E5); É o período que compreende 

o pós-parto, do início do pós-parto, até quarenta e 

dois dias pós parto (E13). 

 

Ao analisar esta categoria foi possível observar que os 

profissionais restringem o puerpério ao período imediato e 

tardio do período puerperal, unindo esses períodos a um só, 

limitando o período puerperal como o momento determinado 

entre a expulsão do RN do ventre materno até quarenta e dois 

dias após o parto. 

Nesta categoria, apenas o entrevistado E5 retrata o 

período em sua totalidade de divisão. Visto que a assistência 

deve ser prestada de forma integral, merecendo a puérpera 

atenção necessária em todas as fases desse ciclo, carregado 

de transformações, logo, se faz necessário que os profissionais 
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da área compreendam a magnitude do período, não apenas 

limitando-o a um quantitativo de dias.  

Portanto, considera-se que as transformações 

decorrentes deste período precisam ser conhecidas e 

identificadas diante de cada fase do puerpério, o qual é 

conceituado como o momento que se inicia após o parto e 

cessa com o reestabelecimento das condições pré-gravídicas e 

que pode ser detalhado em três fases: puerpério imediato, 

tardio e remoto (ANDRADE et al., 2015; PRATA; PROGIANTI, 

2014).   

Dessa forma, diante das particularidades desse período, 

observou-se a dificuldade dos participantes em expressar uma 

definição mais ampla sobre o tema. Logo, um conhecimento 

limitado pode refletir na assistência prestada, uma vez que uma 

linha de cuidados deve ser estabelecida de acordo com as 

necessidades da paciente (MAZZO; BRITO, 2015).   

Ao serem questionados sobre a forma como realizam a 

consulta puerperal foi possível identificar duas categorias: Visita 

domiciliar e Atenção à Mulher e a Criança.  

Como demonstrado nas falas da categoria Visita 

Domiciliar, pode-se perceber que os enfermeiros realizam a 

consulta puerperal por meio da modalidade visita domiciliar e 

em tempo preconizado pelo ministério da saúde, visando a 

prevenção e identificação de riscos, complicações e agravos 

referentes a saúde materna. 

Visita domiciliar 
É feita à domicilio, durante a consulta examino a 

mãe, a questão das mamas (...) (E2); “Em domicilio 

né, a gente tem... o ministério da saúde preconiza 

que é até sete dias (...) (E4); através de visita 

domiciliar, por ai nos setes dias, então eu vou até lá 

(...) mas quando eu não consigo, eu agendo para ela 
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vir para a unidade, eu faço a consulta aqui, (...) (E5); 

vou à casa da paciente e  procuro ir sempre nos 

primeiros dias após o parto, por que o que eu noto é 

muita dificuldade (...) (E6); (...) quando dá tempo ir, 

na primeira semana,  após o parto, quando não dá, 

a gente tenta ir antes dos 42 dias (E7).  

 

No que concerne a categoria da visita domiciliar, os 

participantes afirmam que realizam a consulta no domicilio da 

puérpera, dentro do período preconizado pelo Ministério da 

Saúde, visando atender as necessidades da puérpera bem 

como a prevenção e diagnóstico precoce de possíveis 

complicações e agravos à saúde que podem resultar na 

morbimortalidade materna, além do repasse de informações 

que são necessárias para o seu bem estar. 

No contexto da Rede Cegonha, a primeira semana de 

saúde integral à puérpera e ao RN é uma estratégia que almeja 

a manutenção da saúde.  Assim, a atenção à mulher no pós-

parto imediato é fundamental para a qualidade                    de 

vida, e a equipe da APS deve estar apta para a realização da 

visita domiciliar em tempo oportuno.  O Ministério da Saúde 

recomenda que essa visita aconteça entre sete e dez dias após 

o parto e/ou até quarenta e dois dias após o parto. No entanto, 

em caso de RN de alto risco, que é considerado todo o bebê 

que nasce com baixo peso, a visita deve acontecer em até três 

dias (BRASIL, 2013). 

 Diante disso, Skupien, Ravelli e Alcan (2016), 

demonstram que o puerpério é envolto por uma série de recuos 

gradativos do organismo fisiológico materno, necessitando de 

cuidados especiais e informações precisas, onde por meio da 

consulta puerperal de enfermagem, é possível detectar e avaliar 

as questões fisiológicas e emocionais da puérpera, prevenindo 
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complicações futuras.  A visita domiciliar no puerpério, promove 

ao profissional a interação contextualizada com crenças e 

valores da família, além de exercer a humanização para com o 

outro, podendo gerar segurança e autoconfiança para a mãe 

vivenciar esse período (MAZZO; BRITO; SANTOS, 2014; 

BERNARDI; CARRARO; SEBOLD, 2011). 

Ainda no que se refere a forma de realização da consulta 

puerperal, a categoria atenção à mulher e a criança, as falas 

referem que a atenção a saúde do neonato se sobressai a 

saúde da puérpera, deste modo, a assistência é possuidora de 

lacunas referentes aos cuidados e as queixas da mulher neste 

período.  

 

Atenção à mulher e à criança 
(...) Examinando o RN, os reflexos, cordão umbilical 

e estado geral. Observo se há lesões nos mamilos, 

ferida cirúrgica (...) ( E14); (...)é verificado o vinculo 

emocional da mãe com o filho, o tipo de 

amamentação(...) (E13); (...)as emoções dela 

naquele momento, se ta desenvolvendo bem, se 

tem alguma... Se esta feliz com essa nova fase, com 

a criança (E12);  (...)faço todas as orientações com 

relação a mãe, com relação ao cuidado do bebê (...) 

(E11); (...)observando os lóquios, observando o 

bebê, na hora da amamentação a sucção do bebê, 

(...) (E10); (...)também pedir pra ela avaliar o bebê, 

assim, o umbiguinho se já caiu, entendeu? (...) (E8); 

(...)a gente aproveita  a consulta puerperal e inicia a 

puericultura da criança, faz todo exame físico da 

criança, vê a questão da saúde da criança, coto 

umbilical,(...) (E2); Realizo de um modo amplo em 

relação tanto a mãe como a filha.(...) (E1). 

 



COMPREENSÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA CONSULTA PUERPERAL 

334 
 

Na análise realizada sobre a atenção à mulher e à 

criança, foi possível observar, através das falas dos 

entrevistados, que durante a realização da consulta puerperal a 

saúde da criança se sobressai à assistência da puérpera, 

estando os olhares profissionais voltados em maior 

complexidade para o bebê, muitas vezes considerando a saúde 

materna apenas a questão das mamas, o que não deixa de ser 

fator influenciador no aleitamento materno. Os profissionais de 

enfermagem valorizam mais o exame do neonato durante a 

visita domiciliar, deixando de atribuir a importância devida às 

queixas e à saúde da mulher (LIMA et al., 2016; MAZZO; 

BRITO; SANTOS, 2014). 

Ressalta-se que a atenção à mulher e ao recém-nascido 

nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a 

saúde materna e neonatal e para a diminuição dos casos de 

mortalidade materna e infantil. Durante a consulta puerperal, o 

profissional deve atentar-se para a interação entre mãe e filho, 

além de identificar o recém nascido de alto risco, dar 

continuidade ao atendimento da puericultura da criança e 

intensificar os cuidados à puérpera visando atender 

integralmente mãe e filho (BRASIL, 2013).   

Assim, as falas demonstram que no ato da visita 

puerperal, os profissionais se detém aos cuidados com o 

recém-nascido, existindo uma lacuna na atenção à saúde 

puerperal, fator que deve ser alertado aos profissionais de 

saúde, visando uma assistência holística e eficiente para 

ambos.  

No tocante aos limites e desafios vivenciados pelo 

enfermeiro na consulta puerperal, foi possível destacar duas 

categorias através da falas dos entrevistados: Dificuldade de 
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acesso à puérpera e Déficit na implantação da consulta no 

cronograma. 

Em relação à categoria Dificuldade de acesso à 

puérpera, os enfermeiros afirmam que existe uma dificuldade 

na realização da consulta, muitas vezes ocasionada pela 

evasão da mulher ao serviço, onde a mesma migra para outras 

aéreas a procura da ajuda de familiares para enfrentar os 

primeiros momentos desta fase. 

No que diz respeito à categoria, déficit da implantação da 

consulta no cronograma, as falas demonstram que a 

sobrecarga do serviço gerada pela alta demanda da atenção 

básica gera prejuízos na implantação e realização da consulta 

puerperal, além do dilema vivenciado pelo enfermeiro no perfil 

gerencial e assistência, que também colabora para a 

sobrecarga profissional. 

 

Dificuldade de acesso a puérpera 
(...) os desafios e a maior dificuldade, pelo menos 

aqui do público nosso, da nossa área, é fazer, 

realizar essa consulta em tempo hábil, visto que 

essas mulheres, quando ganham bebê, elas 

geralmente mudam-se de área (...) (E13); (...)tem 

muita dificuldade por que são áreas muito distantes, 

então fazer essa visita,  que é consulta de puerpério, 

ela é muito complicada (...) (E12); (...) a pior parte 

da assistência de enfermagem na consulta 

puerperal é que as mulheres no pós parto, elas não 

voltam para as suas residências (E11);tempo e 

demanda, por que  geralmente a consulta puerperal 

tende a vir de forma aleatória, não da para ter um 

agendamento(...) (E6);   
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No tocante aos limites encontrados pelos enfermeiros 

para a realização da consulta puerperal, foi a dificuldade de 

acesso à puérpera, foi apontado pelos enfermeiros que afirmam 

que após o parto acontece uma evasão da mulher ao serviço, 

isso ocorre por que a mulher migra para outra área: como para 

a casa dos pais ou parentes, com o intuito de receber auxilio e 

apoio durante os primeiros cuidados, visto que em um ambiente 

com pessoas próximas da família, a mulher tende a se sentir 

mais confortável para enfrentar as mudanças do puerpério.  

Segundo Roque e Carraro (2015), o período puerperal é 

possuidor de alta relevância para a mulher, pois diversos são 

os tipos de modificações que acontecem durante esse período, 

os quais interferem em todos os membros da família e exigem 

novos ajustes que refletem na forma como a mulher se constitui 

integralmente no ser mãe. Assim, na visita domiciliar, o 

enfermeiro deve ser capaz de reconhecer as necessidades de 

cada puérpera oferecendo o cuidado individualizado e holístico.  

Seguindo esse pressuposto, mesmo diante da realização da 

consulta puerperal em domicílio, pode-se perceber que os 

enfermeiros enfrentam dificuldades diante da demanda da 

unidade básica de saúde, pois precisam deixar de atender a 

programas na unidade como o pré-natal, hiperdia, entre outros, 

para se deslocar para a casa da puérpera e prestar o 

atendimento. 

Nesta concepção, é notória a necessidade de 

acompanhamento da mãe e do filho dentro do contexto familiar. 

Porém, esse processo é dificultado pela saída da puérpera para 

outro domicilio, que encontra-se fora da área de abrangência da 

equipe de atenção básica, causando prejuízo ao cuidado a 

puérpera e ao RN, bem como ao alcance de metas (LUZ et al., 

2016; REICHERT et al., 2016). 
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Déficit na implantação da consulta no cronograma 
(...) a gente consegue fazer na primeira semana, 

tem gente que a gente só consegue fazer com trinta 

dias, com quinze dias, com 21 dias, justamente por 

isso, pela demanda né, tem mês que é super lotado, 

tem muita coisa pra fazer, tem muita agenda, e tem 

mês que  não, que é mais sossegado (..)(E9); (...)“ 

Eu acho que  a dificuldade é mais você organizasse 

para ir até o local que a mulher está, a gente  deixar 

direitinho um espaço para as visitas puerperais, por 

que você tem que se ausentar da unidade né (E5 ). 

 

Na análise sobre o déficit na implantação da consulta no 

cronograma, observa-se que existe uma sobrecarga de serviço 

no profissional de enfermagem da atenção básica devido a alta 

demanda no atendimento, sendo a consulta puerperal 

prejudicada por não sobrar espaço para o encaixe do 

atendimento na atenção domiciliar. Dessa forma, fica 

evidenciada uma lacuna no cronograma do serviço, que é uma 

deficiência na atenção a saúde puerperal.  

Galavote et al. (2016), compartilha dessa explanação ao 

expor em seu estudo que por diversas vezes o enfermeiro está 

atrelado às atividades burocráticas da atenção primaria, bem 

como  a gestão de pessoas e insumos, o que acarreta 

sobrecarga profissional, impasses entre vertente gerencial e 

assistência, com prejuízo maior à saúde da população,  por 

meio de uma assistência insatisfatória. 

A alta demanda de atendimentos causa interrupção de 

tarefas, tornando-as incompletas, o que pode gerar 

incapacidade e danos na realização da assistência prestada. 

Deste modo, quando é associada a sobrecarga do trabalho, 

também com relação às questões burocráticas, leva o 

profissional a desenvolver estresse e prejuízo em seu 
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desempenho profissional, comprometendo a qualidade do 

atendimento à população (SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 

2016; SIQUEIRA et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo discorre sobre um assunto que, apesar de ser 

algo inerente à vida da mulher, por vezes passa despercebido 

da atenção dos profissionais e da sociedade. Dentre os 

principais achados, destaca-se que o enfermeiro delimita o 

período puerperal em fases atentando-se para o limite de dias 

estabelecido pelo Ministério da Saúde. Deste modo, também 

afirmam que a assistência é prestada no tempo preconizado, 

porém essa assistência é destinada com uma atenção maior ao 

recém-nascido, suprimindo de fato a atenção a saúde da 

mulher.  Com o estudo, entende-se que a consulta puerperal é 

uma forma de continuação do pré-natal e que o atendimento na 

primeira semana após a alta, colabora significativamente para 

a redução de danos à saúde.  

Entretanto, foi visto que ainda existe um déficit na 

consulta, muitas vezes justificado pelo fato do acesso reduzido 

a mulher e pelo aumento da demanda no atendimento à 

comunidade.  

Com isso, destaca-se a necessidade da capacitação dos 

profissionais, buscando o aprendizado e a melhoria da 

assistência prestada a puérpera.  
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RESUMO: A deficiência intelectual é caracterizada por déficits 
cognitivos concomitantes ao funcionamento adaptativo em 
algumas áreas, ocasionando prejuízo nas habilidades sociais, 
interpessoais e de comunicação. O diagnóstico provoca 
mudanças no contexto familiar, sucedendo algumas vezes a 
desestruturação emocional e ao estresse. Desse modo, 
objetivou-se verificar a existência de sintomas de estresse em 
mães de crianças com deficiência intelectual. Trata-se de um 
estudo de campo, com abordagem quantitativa. A amostragem 
não probabilística por conveniência foi constituída por 50 mães 
de crianças com deficiência intelectual, frequentadoras da 
FUNAD. Foi aplicado um questionário com dados sócio 
demográficos e o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp. A análise dos dados se deu através do pacote 
estatístico SPSS. Os resultados apontaram que a maioria das 
mães tinha idade entre 20 e 35 anos com o número de filhos 
entre 1 a 4, escolaridade referente ao ensino fundamental 
completo, eram donas do lar e não recebiam apoio dos 
parceiros, mesmo sendo casadas. Constatou-se que 70% das 
mães apresentaram estresse, em sua maioria (71%) na fase de 
resistência, predominando sintomas físicos e psicológicos. 
Portanto, conclui-se que o estresse entre mães de crianças com 
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deficiência intelectual é elevado, embora possam apresentar 
resiliência e expectativas positivas em relação ao 
desenvolvimento da criança. 
Palavras-chave: Estresse. Mães. Deficiência 
Intelectual.(verificar espaçamento simples para o resumo) 
 
INTRODUÇÃO 

 

O percurso da vida de um indivíduo com deficiência é 

marcado por grandes transformações. Na antiguidade e Idade 

Média as pessoas que fossem portadoras de deficiência seja 

física, sensorial ou intelectual eram reconhecidos como 

possuidores demoníacos e eram colocados às margens dos 

grupos sociais. Com o passar dos séculos, percebe-se uma 

grande mudança no conceito da deficiência e atualmente há leis 

que asseguram os direitos e deveres garantindo condições de 

vida digna para todas as pessoas que apresentam algum tipo 

de deficiência na sociedade. 

 O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece 

diretrizes e normas gerais, assim como os critérios para 

assegurar, promover e proteger em condições de igualdade; 

todos os direitos humanos e liberdades, visando à inclusão 

social e cidadania efetiva e plena (BRASIL, 2013). O estatuto 

passa ser um instrumento que valida os direitos oferecidos aos 

portadores de deficiência, ajudando na formação do indivíduo, 

contribuindo para que os mesmos não venham a sofrer nenhum 

tipo de discriminação, assegurando que nenhum portador seja 

objeto de qualquer forma de negligência, como também 

exploração ou alguma atividade cruel e degradante.  

 O envolvimento dos pais é extremamente importante no 

processo de desenvolvimento e aprendizado da criança para 

que elas se sintam seguras e apoiadas. A família é o primeiro 
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grupo social no qual estabelecemos relações, nos 

possibilitando aprender a aquisição de individualidade e 

independência. Um bom estímulo ocorre quando os pais 

vivenciam e entram na realidade de aceitação do filho, tratando 

de forma normal, impondo limites e estimulando como qualquer 

criança (SILVA; RAMOS, 2014). 

O estresse é um frequente comprometimento 

psicológico, tendo grandes implicações para as interações e 

relações familiares e consequentemente para o 

desenvolvimento dos seus membros. Os genitores apresentam 

níveis elevados de estresse quando comparado com o grupo de 

progenitores de crianças sem deficiência, principalmente a 

mãe. Na maioria das vezes, esse nível elevado, está 

relacionado às exigências impostas ao corpo e a mente, 

alterando a vida do indivíduo (OLIVEIRA; MATSUKURA, 2013).  

 Desse modo, o estresse vivido pelos genitores, nas suas 

respectivas funções é denominado estresse parental. Existem 

diversos fatores, desde as características do indivíduo até o 

contexto cultural que refletem em adoecimento e tem impacto 

negativo no contexto familiar e no meio social. Além disso, 

podem influenciar nas práticas de cuidado com a criança, 

podendo deixar mais favorável a serem descuidadas e 

agredidas e a reforçarem problemas comportamentais dos 

filhos (MINETTO et al., 2012). 

 Com relação ao deficiente intelectual, ao longo da 

história foi nomeado através de diferentes nomenclaturas, 

sendo alguns considerados termos pejorativos utilizados para 

estigmatizar o indivíduo. A nomenclatura utilizada para 

denominar a pessoa com deficiência sofreu várias mudanças, 

sendo atualmente usado o termo “pessoa com deficiência”. Ao 

longo de todo processo histórico, em momentos diversos, o 

indivíduo que tivesse a deficiência era visto como empecilho, 
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inclusive em relação à reprodução, ocorria como uma 

repreensão por erros cometidos em vida passada, até ser 

reconhecido como cidadão (MILLAN; SPINAZOLA; ORLANDO, 

2015). 

 De acordo com os autores supracitados, a deficiência 

intelectual é caracterizada pelo funcionamento inferior ao 

normal na área intelectual, agregada a uma restrição em uma 

área do comportamento adaptativo. É um termo utilizado para 

indicar limitações de um indivíduo, em relação ao seu 

funcionamento mental e no desenvolvimento de tarefas. 
 

Deficiência intelectual é uma incapacidade 

caracterizada por limitações significativas tanto no 

funcionamento intelectual (raciocínio, 

aprendizado, resolução de problemas) quanto no 

comportamento adaptativo, que cobre uma gama 

de habilidades sociais e práticas do dia a dia. Esta 

deficiência se origina antes da idade de 18 

(SHALOCK et al., 2010, p. 6). (Verificar o 

espaçamento para citação direta, seguir regra 

ABNT) 

 

 Os instrumentos padronizados são importantes para 

avaliar os comportamentos do indivíduo e verificar o grau da 

deficiência em que se encontra. De tal modo, não deve levar em 

consideração apenas os testes de QI (quociente de 

inteligência), assim, outros também necessitam ser utilizados 

para designar as limitações do mesmo, envolvendo suas 

habilidades sociais, conceituais e práticas, como o lugar que 

está inserido; os costumes, valores, diversidade linguística e a 

base de assistência que necessita (ALMEIDA, 2012). 

 De acordo, com Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais (APA, 2014), a classificação da deficiência 
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intelectual é fundamentada em quatros níveis: leve, moderada, 

grave e profunda. Deste modo, para definir a gravidade do nível, 

deve-se ter como fundamento a funcionalidade de adaptação, 

pois, irá definir qual o nível de necessidade para o indivíduo. 

Entretanto, a leve se caracteriza pela dificuldade em instruir-se 

desenvolturas acadêmicas, se auxilia pelo problema de 

abstração, inibição e memória de curto prazo. Utilizam-se 

enigmas de maneira mais concreta, a imaturidade se faz 

presente nas relações sociais, necessitando de apoio em 

tarefas complexas e precisa de ajuda para tomar decisões.  

 Na moderada se encontra o processamento lento em 

relação a aprender novas habilidades. A pessoa adulta precisa 

de auxílio para empregabilidade de nova tarefa há inaptidão em 

tomar decisões, também existe o comportamento mal 

adaptativo. A grave se conceitua por um limite nas habilidades, 

têm um conhecimento escasso da linguagem escrita, apresenta 

limitações na linguagem propriamente discorrida, precisa de 

subsídio em todas as atividades diárias não apresentando 

habilidade quanto a seu bem estar, exibe em alguns casos o 

comportamento mal adaptativo, incluindo autolesão. Na 

deficiência profunda sua aprendizagem dá-se através da 

combinação e classificação, a apreensão é restringida na 

comunicação típica, propaga seus anseios ao longo da 

expressão não verbal, dependem das pessoas para lhe 

auxiliarem em tudo, em realizar seus afazeres diários (APA, 

2014). 

 Atualmente tem se voltado à atenção as pessoas com 

deficiência intelectual, dando maior ênfase no contexto 

educacional, porém ainda existem grandes desafios para a 

organização dos serviços públicos aplicados à saúde, 

proporcionando de forma reduzida os serviços, baixa cobertura, 

descontinuidade de atendimento e difícil acesso. Apesar da 
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deficiência intelectual não se constituir como uma doença 

necessita de cuidados que se prolongam ao longo da vida, 

precisando de redes de apoio estruturadas e fundamentadas 

em dados empíricos e teóricos, na busca de compreender os 

problemas e dificuldades apresentadas pelas crianças em seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social.  

 O processo de aprendizagem da criança com deficiência 

intelectual ocorre através da mediação e interação com o meio 

que esteja inserido, assim como técnicas que provoquem suas 

capacidades, levando ao rompimento das percepções 

concretas, estimulando a função psicológica superior. Vygotsky 

no seu método criticava a aprendizagem que se baseava nas 

funções sensoriais por ser rudimentares ao ser humano. Assim, 

sendo mais eficiente desenvolver alternativas em seus 

caminhos exigindo suas potencialidades e progredindo na 

edificação do conhecimento. É relevante a ruptura, com a 

maneira de lidar com a pessoa com deficiência intelectual “de 

quem não se espera que aprenda a pensar, mas a distinguir 

odores, matizes de cor, sons...” (VYGOTSKI, 1989, p.181 apud 

BENTES, 2010). 

 Outrossim o estresse se faz presente na humanidade 

desde o início dos tempos, sendo parte da reação humana 

frente a qualquer desafio ou estímulo. Atualmente, percebe- se 

que o mesmo, tem gerado grandes problemas na sociedade 

devido à complexidade do cotidiano, repleta de situações 

desafiadoras nas quais tem-se evidenciado mudanças 

constantes. O indivíduo tem desenvolvido cada vez mais altos 

índices de estresse, ocasionando consequências na saúde, 

dentre elas, o desgaste emocional vivenciado através dos 

enigmas encontrados no cotidiano. Contudo, o estresse é 

definido através das exigências impostas ao nosso corpo e 

mente que correspondem de acordo com os desafios, 
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provocando um desequilíbrio no corpo, o indivíduo sente 

compelido para enfrentar ou recuar, permitindo o mesmo lidar 

com as exigências por meios das melhores habilidades (LIPP, 

2014). 

 

Stressé uma reação que envolve componentes 

físicos, psicológicos, mentais e hormonais. Ela 

ocorre diante de qualquer desafio, positivo ou 

negativo, real ou imaginário, que exija uma grande 

adaptação e que produza desgaste no organismo. 

Tal desgaste é causado pelas alterações 

psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se 

vê forçada a enfrentar uma situação que, de um 

modo ou de outro, a irrite, amedronte, a excite ou 

a confunda, ou mesmo que a faça imensamente 

feliz (LIPP, 2014, p. 17-18). 

 

 De acordo com a referida autora, o sentimento em 

relação ao estresse pode afetar positivamente ou 

negativamente o indivíduo, variando conforme atitudes e 

comportamentos do mesmo. É importante destacar o modelo 

quadrifásico de Lipp, atualmente baseado com suas respectivas 

características e sintomas típicos, e dividido entre as fases 

alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. 

 Para Lipp (2014), na fase de alerta o indivíduo produz 

muita adrenalina, se encontra de maneira ágil frente à situação, 

mesmo apresentando alguns sintomas físicos é capaz de 

realizar de maneira eficaz. Se ocorrer por um longo período, 

entrará em fase de resistência. Esta etapa consiste em um 

equilíbrio interno na medida em que é atingido, desaparecem 

os sintomas da fase inicial. Na quase exaustão o estresse 

sobre-excede, o que era ministrado pelo indivíduo, passando a 

abdicar a resistência física e emocional. Entretanto, é o 

momento em que a pessoa não consegue desenvolver suas 
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habilidades e atividades se introduzindo em momentos 

desconfortáveis, encontra-se um alto índice de ansiedade e 

aparece o desenvolvimento de doenças. Contudo, a exaustão 

é a fase de negação do estresse, onde ocorre um desequilíbrio 

interno extenso com o corpo, surgindo o adoecimento dos 

órgãos, podendo levar até a morte.  

 Diante dos sintomas citados anteriormente, é importante 

acrescentarmos a importância da família nesse processo e sua 

influência no comportamento do indivíduo, frente à reação de 

todos os eventos e situações do estresse. Portanto, os pais são 

vistos como um agente mediador no desenvolvimento da 

criança, em como pela sua concepção e conservação de um 

ambiente promissor para o mesmo. Nesta proporção, a família 

sempre exerceu um papel importante no desenvolvimento do 

filho, apesar de existir grandes transformações na maneira de 

se relacionar e se transmitir a comunicação em sua 

constituição. O modelo nuclear constituído dá espaço à 

existência de novos modelos. Embora tenham acontecido 

modificações, ainda é imprescindível para a desenvoltura de 

uma criança. O comportamento é uma reflexão e expressão 

direta dos valores, reflete suas atitudes, tornando-se única para 

cada indivíduo (BARBOSA; OLIVEIRA, 2008) 

 Diante disso, concebe-se que o comportamento de 

estresse dos pais é visualizado nos filhos frente às dificuldades 

encaradas, o modo de comunicar-se com o outro e a persuasão 

está relacionada diretamente na estruturação da identidade e 

nos valores na edificação de um indivíduo como um todo.  O 

indivíduo quando enfrenta situações conflitantes, tende a reagir 

de maneira estressante, pode acontecer com qualquer pessoa 

de diferentes culturas, instabilidade financeira e raça; intervindo 

nas relações familiares prejudicando o comportamento e 

funcionamento da criança (LIPP, 2002).   
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Referente ao enfrentamento e sentimento das mães em 

relação ao filhos, as dificuldades e os sentimentos são 

apresentados, desde o momento em que descobre a 

deficiência. A surpresa vem com o sentimento de impotência, 

fracasso ou até mesmo a culpa, suscitando um sofrimento 

intenso, que pode ser abrandado de acordo com a forma como 

a família lida e se estabelece com a situação. Entretanto, existe 

a preocupação de como a criança irá habituar-se às atitudes 

das pessoas; a ideia transcorrida pelos pais que será um 

indivíduo fracassado e sofrido; que não desenvolverá condutas 

de autonomia.  

Deste modo, a família é a base para o desenvolvimento 

e crescimento da criança, é onde se encontra a segurança de 

buscar através da sua individualidade a independência. O 

obstáculo aparecerá, mas, a família é que desenvolve o melhor 

acolhimento e apoio, assim, como pode consentir e lidar com as 

circunstâncias árduas. No entanto, as estratégias de 

enfrentamento são compreendidas como as irregularidades da 

rotina, bem como Indeferimento diante das dificuldades 

(SANTOS, 2012).  

 A família que tem o filho com deficiência utiliza como 

mecanismo de defesa a rejeição ou superproteção. 

Geralmente, a mãe age em conformidade à reação das pessoas 

sendo superprotetora, deixando o pai isento nos cuidados com 

o filho e no desenvolvimento do mesmo, pois normalmente a 

mãe é responsável pelos deveres e reabilitação da criança. 

Porém, as crianças quando se tornam superprotegidas, tem 

comportamentos agressivos e dominadores. É importante 

destacar que o apoio multidisciplinar é fundamental para as 

estratégias de enfrentamentos, favorece o bem-estar 

psicossocial da família desenvolvendo a construção de um 
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comportamento adequado, proporcionando condições 

favoráveis e uma vida melhor. Entretanto, o amor dos pais e a 

aceitação é o principal caminho para integração de um indivíduo 

saudável (BARBOSA; BALIEIRO; PETTENGILL, 2012). 

 Além do enfrentamento das adversidades do cotidiano, 

muitas vezes a tristeza se faz presente diante da busca de um 

filho idealizado. No entanto, as mães vivenciam essa tristeza 

quando sabe que seu filho irá ter dificuldades em seu 

desenvolvimento, isso é marcado pelo momento de culpa e 

insegurança. Geralmente as mães não se encontram 

preparadas emocionalmente para vivenciar os enigmas 

encontrados no seu caminho. A rotina de uma mãe de criança 

com a deficiência intelectual vem marcada por intensos 

cuidados, o sentimento profundo e ambivalente com a relação 

a ela e a criança. Portanto, são as mesmas que tem 

apresentado um grande desgaste físico e emocional, por serem 

as que geralmente se responsabilizam pelos cuidados do filho.  

Entretanto, tanto a mãe como pai deve fazer parte do 

processo criativo. A mãe é que sente a aspecto físico do 

embrião se desenvolvendo dentro da mesma, enquanto o pai 

fica na expectativa do filho “o que pode estimulá-lo a procurar 

evidências alternativas de sua produtividade e criatividade 

especialmente por meio da crescente atenção em seu trabalho 

e da provisão financeira para sua família” (KLAUS; KNNEL; 

KLAUS, 2000, p.32). 

 Todavia, apesar dos obstáculos enfrentados e 

circunstâncias ameaçadoras as mães torna-seresilientes, 

encontrando outros recursos e desenvolvendo outras 

habilidades para lidar com as situações e adversidades que os 

ajudam a avançar e prosseguir. A resiliência é marcada por um 

progresso de resistir, reestruturar e desenvolver diante da 

resposta ao desafio está relacionado à capacidade do indivíduo 
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ultrapassar as fissura do cotidiano, permitindo a superação de 

feridas dolorosas e a superação de seguir em frente vivendo e 

amando plenamente.  

Segundo Walsh (2005), é importante enfocar que a 

constituição familiar não representa a ausência de problemas, 

mas se constitui pela maneira de encará-lo e resolvê-lo com 

competência. A comunicação é a base para a organização 

familiar, o foco da resiliência em família possibilita a 

identificação e a elaboração de conflitos, proporciona que as 

mesmas não apenas saiam de maneira eficaz de situações 

estressante, mais fortalecidas, não levando em consideração a 

fonte de estresse interna ou externa da família. Deste modo, a 

integração funcional da família apresentará consolidada e 

ocasionada a resiliência em todos os membros.  

Diante disso, o presente estudo objetivou verificar a 

presença dos sintomas de estresse e o grau em que se 

encontram, assim como o enfrentamento e sentimentos 

maternos acerca da deficiência de seus filhos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, de 

natureza quantitativa realizada na FUNAD - Fundação Centro 

Integrado de Apoio à pessoa com Deficiência, que é uma 

instituição de ensino público que oferece atendimento as 

pessoas de todas as idades com deficiência temporária ou 

permanente.  

 A amostragem foi não probabilística por conveniência 

constituída por 50 mães de crianças com deficiência intelectual 

que frequentavam o espaço da FUNAD. O critério de inclusão 

para participação da pesquisa foi ter idade superior a 18 anos e 

ser mãe de uma criança com deficiência intelectual. 
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Respeitando-se os preceitos éticos foram excluídas da amostra 

todas as mães que não desejaram de forma voluntária participar 

do estudo. Foi utilizado, um questionário contendo os dados 

sociodemográfico, visando caracterizar perfil socioeconômico 

dos participantes, além do Inventário de Sintomas de Stress 

para Adultos de Lipp.  

 Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, CAAE: 

57000616900005176. Foram iniciados os procedimentos para 

a coleta de dados, que foi realizada de forma individual, num 

local reservado e livre de interrupções, com duração 

aproximada de 15 minutos. Os dados se constituíram após a 

informação de que a participação da pesquisa era de caráter 

voluntário, a explicação dos objetivos da pesquisa, a menção 

de dificuldades de aprendizagens e a assinatura do TCLE. Os 

participantes tomaram conhecimento dos riscos e benefícios 

que poderiam sofrer ao participar da pesquisa, bem como da 

possibilidade de publicação dos resultados, mantendo o 

anonimato dos participantes e a garantia do sigilo das suas 

respostas. 

 Os resultados foram analisados com o auxílio do pacote 

estatístico SPSS em sua versão 20.0, utilizando-se da 

estatística descritiva. Este estudo foi realizado levando-se em 

consideração os aspectos éticos pertinentes a pesquisas 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 

466/12 do CNS/MS (BRASIL, 2012), no que tange aos 

parâmetros legais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Abaixo, segue a tabela que descreve os dados 

sociodemográficos das mães que participaram da pesquisa. 
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Tabela 1- Perfil sociodemográficos dos participantes (N=50) 

VARIÁVEL N % 

IDADE 

20 a 35 22 44 

36 a 45 18 36 

48 a 64 10 20 

QUANTIDADE DE FILHOS 

Apenas 1 13 26 

De 1 a 4 34 68 

Acima de 5 3 6 

OUTRO COM DEFICIÊNCIA 

Sim 4 8 

Não 46 92 

ESCOLARIDADE 

Ens. fundamental 

incompleto 

8 16 

Ens. fundamental 

completo 

20 40 

Ens. médio 

incompleto 

9 18 

Ens. médio completo 8 16 

Superior incompleto 2 4 

Superior completo 2 4 

Outros 1 2 

OCUPAÇÃO 

Estudante 2 4 

Autônoma 2 4 

Dona do lar 33 66 

Com vínculo 

empregatício 

4 8 

Aposentada 2 4 

Outros 7 14 
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ESTADO CIVIL 

Solteira 21 42 

Casada 23 46 

Divorciada 1 2 

Viúva 2 4 

Outros 3 6 

RENDA FAMILIAR 

Não possui renda 9 18 

1 a 3 salários 39 78 

3 a 5 salários 1 2 

Mais de 7 salários  1 2 

   

Fonte: pesquisa direta, 2017 

 

 Conforme demonstra a Tabela 1, 44% das participantes 

encontravam-se na faixa etária entre 20 e 35 anos. Referente à 

quantidade de filhos, verificou-se que 68% apontaram ter de 1 

a 4, sendo exigidas por ter uma dedicação maior em relação 

aos cuidados com o filho deficiente, 8% destaca ter outro com 

deficiência. Em relação à escolaridade, foi averiguado que 40% 

das participantes possuíam apenas o ensino fundamental 

completo, sendo que 66% eram donas de casa, dedicando o 

seu tempo basicamente a casa, aos cuidados do filho e da 

família. No que diz respeito ao estado civil 46% eram casadas, 

porém é importante enfatizar que ocorreu uma porcentagem 

42% de mães solteiras. No que se refere à renda econômica 

78% possuíam uma renda de 1 a 3 salários mínimos, sendo que 

havia mães que vivem apenas com o benefício do filho com a 

deficiência. 

 No que diz a avaliação do estresse nas mães 

participantes da pesquisa, os resultados estão descritos no 

Gráfico1. 
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Gráfico 1- Incidência de estresse em mães de crianças com 

deficiência intelectual 

 
Fonte: pesquisa direta, 2017 

 

Diante da análise dos dados da escala de stress 

apresentado no Gráfico 1, verificou-se que das 50 mães, 35 

tinham estresse, o que representa 70% da amostra total.  

 

Gráfico 2- Apresentação das fases de estresse das mães 

 

Fonte: pesquisa direta. 2017 
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Verificou-se a maioria das mães estava na fase de 

resistência com 71%, sendo que 23% delas encontravam-se na 

fase de quase exaustão, enquanto 3% estavam na fase de 

exaustão e 3% estavam na fase de alerta. 

 

Gráfico 3- Avaliação da predominância dos sintomas de 

estresse 

 

Fonte: pesquisa direta. 2017 

 

Os dados apresentados no Gráfico 3 mostram que 54% 

da amostra encontravam-se na fase de resistência com 

predominância de sintomas psicológicos, sendo que 20% 

estavam na mesma fase apontando os sintomas físicos. Desse 

modo, há mães que permaneciam ainda em resistência com 

ambos os sintomas correspondendo a 17% da amostra. 
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Enquanto na quase de exaustão 20% dos sujeitos se situar com 

sintomas psicológicos. Na exaustão a 6% de indivíduos que 

apresentam os sintomas psicológicos e na fase de alerta 3% se 

destaca através dos sintomas físicos. 

 

DISCUSSÕES 

 

Com base na literatura, as mães são as principais 

representantes quando se tem na família uma pessoa com 

deficiência intelectual, tendo em vista que é a ela atribuída a 

função do cuidado para com o filho. Isso resulta em uma grande 

carga de responsabilidades com a criança, já que dedicam o 

seu tempo totalmente ao filho, no tratamento e nos cuidados 

básicos (SILVA et al 2013). 

 Como apontam os resultados, 44% das mães que 

fizeram parte desse estudo tinham entre 20 a 35 anos de idade, 

mas independente da idade, assumem, portanto, a função de 

cuidar e proteger a criança portadora de deficiência, 

contribuindo nos espaços de iniciação, aprendizado, afeto e 

relações sociais. Para Masson, Brito, Sousa (2008) isso 

acontece já que a maior sobrecarga pelas mães pode estar 

relacionada a uma responsabilidade atribuída por uma visão 

naturalizada do trabalho dos cuidadores. 

 Quanto à quantidade de filhos, 68% das mães 

entrevistadas tinham de 1 a 4 filhos, sendo maioria, mães de 

apenas um filho com deficiência, embora 8% das mães tenham 

informado ter outro filho também com deficiência. Estudos 

esclarecem que a presença de uma pessoa com deficiência na 

família, altera o ambiente em que estas estão inseridas, 

especialmente por aumentar a necessidade de cuidados, como 

também os recursos financeiros (CAMARGOS et al 2009). 

Infere-se, portanto, que o fato da mãe ter dois ou mais filhos 
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com deficiência aumenta ainda mais a sobrecarga de cuidados, 

tornando-a mais vulnerável ao estresse.   

Verificou-se que a maioria das participantes concluiu o 

ensino fundamental e não exerciam atividade remunerada 

sendo sustentadas pelo companheiro. Tais dados corroboram 

com Garrido e Menezes (2004) que ressaltam que o ato de 

abandonar sua vida profissional para se dedicar a função 

materna tem modificando o dia a dia e o contexto familiar como 

um todo, levando a diminuição da renda familiar, passando a 

depender financeiramente do companheiro. 

Sobre o estado civil das mães entrevistadas, constatou-

se que a maioria era casada e donas do lar, sobrevivendo de 1 

a 3 salários mínimos e enfrentando as dificuldades de criar uma 

criança com deficiência. Muitas chegam a abdicar de sua vida 

pessoal, social e profissional, a fim de contribuir da melhor 

maneira para o desenvolvimento de seus filhos (GUERRA et al 

2015).  

No que diz respeito à análise dos dados da escala de 

estresse, apresentados no Gráfico1, verificou-se que a maioria 

das participantes obteve carga de estresse elevado, o que vai 

repercutir na vida dos filhos, tendo em vista que isso irá afetar 

a rotina diária de cuidado, deixando a criança mais vulnerável 

aos maus tratos, corroborando com os estudos Most et al. 

(2006) que constatou um grau alto de estresse de mães com 

deficiências com etiologia mista.  

No Gráfico 2 percebe-se que das mães que participaram, 

as que apresentaram o nível de estresse mais elevado estavam 

na fase de resistência, seguidas pela fase de quase exaustão. 

Devidos as dificuldades encontradas em adequar as demandas 

com a criança com deficiência intelectual e os cuidados que as 

mesmas necessitam, torna-se comum os altos níveis de 



ESTRESSE EM MÃES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

359 
 

estresse nas mães. Os dados apurados nesse estudo são 

semelhantes aos dados de Silva (2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Atualmente, apesar de existirem grandes mudanças na 

sociedade, às mães ainda são as que mais apresentam um 

índice elevado de estresse, devido às exigências e os cuidados 

na rotina diária da criança. Os primeiros desafios são 

vivenciados pela mãe desde o reconhecimento da deficiência 

até as limitações da criança em virtude da mesma. 

 Ao compreender as dificuldades da criança, as mães 

abdicam dos seus projetos, passando a se dedicarem 

especialmente ao filho portador da deficiência, e muitas vezes 

esses cuidados podem gerar uma codependência entre os 

mesmos, levando ao desgaste físico e emocional da mãe, 

prejudicando a autonomia de ambos. Ao confirmar o 

diagnóstico, surgem problemas no contexto familiar, sentimento 

de culpa da mãe por visualizar o afastamento do seu filho na 

sociedade, comparando a outras famílias que tem uma criança 

considerada “normal” pela sociedade, dificuldades de 

compreender o que está se passando com ele, inserção no 

contexto escolar, devido à ausência de profissionais que lidam 

com a deficiência. 

 Diante das dificuldades encontradas por essas mães, foi 

identificado que o índice de estresse das participantes deste 

estudo foi elevado, porém, apesar das dificuldades pelas quais 

passam essas mães e a família da criança com deficiência, os 

sentimentos de amor e carinho se sobressaem, caracterizando 

uma resiliência e expectativas positivas em relação ao 

desenvolvimento da criança.  
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Os resultados permitiram concluir que a hipótese foi 

confirmada, onde mães de crianças com deficiência intelectual 

apresentaram um elevado índice de estresse. Sabe-se ainda 

sobre a importância do apoio familiar e das informações a 

respeito da deficiência das crianças portadoras de deficiência, 

como facilitadores para o desenvolvimento e cuidado das 

mesmas.  

Recomenda-se que diversas instâncias como escolas e 

governo, promovam programas que possam trabalhar com 

mães e filhos, proporcionando orientações colaborativas e que 

minimizem o nível de estresse, favorecendo a elaboração de 

estratégias de enfrentamento, contribuindo para a vida social e 

educacional dos mesmos. Nesse sentindo, se faz necessário o 

apoio psicológico tanto para criança como para as mães, as 

práticas educativas adequadas resultam num melhor 

desenvolvimento para ambos, refletindo em todos os contextos 

em que estão inseridos. 

Ainda existem poucos estudos referentes ao estresse de 

mães com deficiência intelectual, fazendo-se necessárias 

outras pesquisas que possam abordar o tema de modo que 

venha contribuir de forma significativa. Sendo assim, espera-se 

que esse estudo tenha colaborado para novas reflexões acerca 

do tema, que tem exibido um grande enigma na vida dessas 

mães atualmente. 
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RESUMO: A depressão pós-parto tem se mostrado um 
problema de saúde pública, influencia negativamente o vínculo 
mãe e filho. Nesse estudo objetiva-se identificar os fatores de 
risco para DPP entre puérperas com SRQ-20 positivo. Trata-se 
de uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem 
quantitativa, que foi realizado em uma USF localizada no 
município de João Pessoa-PB. A amostra foi composta por 30 
mulheres em até 6 meses pós-parto. O instrumento para coleta 
de dados foi o questionário SRQ-20 e um questionário com 
dados relacionados à temática. A coleta de dados foi 
formalizada mediante a aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. Os 
resultados apontam uma prevalência de depressão de 16,6% e 
os sinais mais frequentemente apresentados por elas foram 
sentimento de tensão e nervosismo (73,3%), dificuldades no 
trabalho diário (33,3%), cansaço diário (36,6%) e episódios de 
choro frequente (30%). Considerando tais resultados faz-se 
importante priorizar ações que contribuam para prevenção, 
detecção e tratamento das patologias psíquicas que envolvam 
o binômio neste período, ressalta-se ainda  a importância na 
capacitação e atualização contínua dos profissionais de saúde 
diante do adoecimento mental, em específico a depressão que 
faz parte de uma realidade mundial. 
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Palavras-chave: Saúde mental. Saúde da mulher. Depressão 

pós-parto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O adoecimento psíquico tem se mostrado prevalente nos 

dias atuais e as discussões a seu respeito têm se intensificado, 

observando-se um crescimento nos impactos negativos sobre a 

sociedade como um todo (GOMES et.al, 2010). 

A prevalência da depressão tornou-se duas vezes mais 

comum em mulheres e conta com um número de 10% a 15% 

de riscos ao longo da vida da população feminina. Este número 

torna-se mais frequente em mulheres principalmente no pós-

parto, nomeando-se depressão pós-parto (DPP) ou depressão 

puerperal que é caracterizada como alteração psíquica, 

moderada ou severa, que pode ocorrer nas primeiras quatro 

semanas do puerpério até um ano após nascimento da criança 

(BRITO, 2015; BRASIL, 2012).  

Pesquisas apontam para a maior predisposição do sexo 

feminino ao agravo, estima-se que, no mundo, existam 73 

milhões de mulheres adultas sofrendo com um episódio 

depressivo a cada ano. Outro dado importante é que esta 

doença acomete um maior número de mulheres com idade 

entre 15 e 44 anos, ou seja, mulheres em idade fértil (WHO, 

2009). 

Ao considerar a predisposição do sexo feminino, estudos 

apontam para a associação da depressão a fatores hormonais 

em períodos específicos do ciclo de vida da mulher e o 

puerpério é apontado como sendo uma fase propícia para 

manifestação de tal agravo (WHO, 2009). Estima-se que 

aproximadamente 13% das mulheres sejam afetadas por 

transtornos mentais após o parto, incluindo a depressão, que 



FATORES DE RISCO PARA DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

366 
 

pode ocorrer por um período de até um ano após o 

parto.(SOUSA; PRADO; PICCININI; 2011). Estudo realizado 

em 2016 mostra que 25% das mulheres investigada,  após o 

nascimento do bebê, manifestam sintomas de DPP (LIMA, 

2017;  

Embora a gestação seja um momento muito importante 

na vida da mulher, é responsável por grandes transformações 

que refletem no estado emocional da mulher. Essa fase envolve 

insegurança, conflitos, tornando-as mais propensas a 

desenvolverem quadros de sofrimento psíquico (FILHA, 2016; 

GOMES et al., 2010; MONTENEGRO; REZENDE, 2012). 

O puerpério  pode ser permeado por intensas 

transformações familiares, biológicas e sociais na vida da 

mulher. Nesta fase ela encontra-se exposta a alterações 

psíquicas em resposta aos quadros de ansiedade, preocupação 

que envolvem o período dessa forma torna-se mais predisposta 

a quadros de adoecimento mental (BRASIL, 2012). 

 A depressão pós parto (DPP) vem sendo abordada em 

estudos por ser esta uma realidade cada vez mais frequente no 

dia a dia dos profissionais de saúde. Sendo assim, a 

identificação de fatores de risco vem sendo discutido com 

possibilidade para evitar o agravamento dos sintomas entre 

gestantes e puérperas. Quando se fala nos fatores de risco 

propõem-se abordar e descrever situações, condições pré-

estabelecidas que porventura sejam princípios do surgimento 

de problemas psicológicos, físicos e sociais em detrimento das 

possíveis causas da DPP. Além disso, estudos têm apontado 

que, independente do quadro clínico da mãe, há uma 

associação da depressão aos problemas conjugais, tornando-

se indispensável o envolvimento do cônjuge no processo de 

gestação-parto-puerpério para melhor compreensão do casal a 
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respeito das fragilidades e mudanças que envolvem o processo 

(GALVÃO, 2015; ARRAIS; ARAÚJO, 2017).  

 Segundo Arrais, Lordello e Cavados (2015), a prevenção 

da DPP envolve desde programas de pré-natal eficiente até a 

promoção do fortalecimento das relações familiares e 

interpessoais sendo a sua rede de apoio social indispensável 

para prevenção e não manifestação dos fatores de risco para 

esse agravo.  A falta desse apoio durante a gestação, seja da 

família, do companheiro ou de amigos, aumenta o risco para a 

ocorrência do agravo (CORRIGAN; KAWASKY; GROH, 2015). 

 Estudos realizados no Brasil afirmam que cerca de 30 a 

40% das mulheres que são atendidas em Unidades Básicas de 

saúde (UBS), na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

apresentam perfil socioeconômico baixo e sintomas indicativos 

de depressão. Já aquelas pesquisas com enfoque em mulheres 

atendidas em hospitais identificam que 20% destas 

encontravam-se deprimidas (LOBATO; MORAES; 

REICHENHEIM, 2011). 

 Ainda que existam registros de alta prevalência dos 

casos de DPP verifica-se que é comum a mulher manifestar 

quadros de sofrimento psíquico nessa fase embora estes sejam 

pouco diagnosticados e sejam subvalorizados na prática clínica 

e assistencial. Para isso, é levado em consideração alguns 

fatores contribuintes como: sobrecarga hormonal e 

consequentemente emocional, mudanças em sua rotina, sendo 

comum a dificuldade de adaptar-se à nova condição em que se 

encontra. Essa nova fase vivenciada pelo sexo feminino resulta 

em insegurança, conflitos, tornando-as mais propensas a 

desenvolverem a depressão pós-parto. Embora as mulheres 

sofram de distúrbios emocionais no puerpério, na maioria das 

vezes, essas alterações de humor desaparecem 
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espontaneamente, por volta do décimo dia de pós-parto. 

Havendo sintomas depressivos, estes podem ser solucionados 

espontaneamente em até 6 meses (RUANO et al., 2012; 

MONTENEGRO; REZENDE, 2012). 

Portanto, torna-se pertinente a realização desse estudo 

visto que depressão pós-parto pode influenciar, a curto e longo 

prazo, no modo de vida dessa mulher e no modo de se 

relacionar com seus familiares, a sociedade e principalmente 

com a criança. Neste contexto, estudo foi elaborado para 

responder o seguinte questionamento: Quais os fatores de risco 

que predispõem a depressão pós-parto entre puérperas com 

escore do SRQ-20 positivo, além de rastrear a situação 

socioeconômica dessas mulheres. Sendo assim o objetivo é 

identificar os fatores de risco para DPP entre puérperas com SRQ-20 

positivo.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal  

com abordagem quantitativa, realizado com mulheres em 

períodos pós-parto cadastradas em uma Unidade de Saúde da 

Família no Município de João Pessoa-PB,  que se dispusera a 

participar do estudo. Não foi colocada nenhuma exigência de 

idade, tendo em vista a variação apresentada nesse critério 

pela população-alvo. O local de pesquisa foi escolhido por 

possuir um grande número de famílias cadastradas, fato que 

contribuiu positivamente para uma coleta qualificada e 

relevante para alcançar os objetivos traçados.  

 A amostra do estudo foi composta por 30 (100%) 

mulheres, a totalidade de puérperas de acordo com critérios de 

pesquisa. Foram incluídas puérperas que pariram em um 
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período menor ou igual a seis meses, de qualquer faixa etária, 

atendidas pela Unidade de Saúde definida como local da 

pesquisa.  

Como instrumento de pesquisa foi aplicado um 

questionário elaborado pela pesquisadora e o SRQ-20 um 

instrumento proposto por Harding et al, em 1980, que tem como 

finalidade identificar transtornos mentais em populações sem 

especialistas. É recomendado pela OMS, tem alto poder de 

discriminação de casos, permite avaliar os riscos para 

sofrimentos psíquicos, como depressão e ansiedade. O 

questionário é disposto em 20 perguntas, as quais as 

entrevistadas respondem “sim” ou “não” para sintomas 

apresentados nos últimos 30 dias (SILVA, 2012). 

A coleta de dados foi realizada entre março e abril de 

2016, o procedimento foi realizado, com a colaboração dos 

agentes comunitários de saúde, em suas residências visando 

proporcionar maior conforto e bem-estar para as mulheres.  

 A análise dos dados foi feita por meio da estatística 

simples descritiva, após o agrupamento e tratamento dos 

dados. Os resultados foram apresentados por meio de tabelas, 

onde os mesmos foram discutidos à luz da literatura. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança e 

autorizada pela Secretaria de Saúde do Município de João 

Pessoa/PB, respeitando a Resolução 466/12 do CNS/MS, sob 

parecer de número CAAE: 49819015.9.0000.5179. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Tabela 1 foi elaborada para apresentar o perfil 

socioeconômico das investigadas. A maioria das mulheres, 11 

(43,3%), tinha idade entre 30 e 35 anos; 18 (60%) eram 
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casadas; 16 (53,3%) estudaram até o ensino médio e 25 

(83,4%) têm pouca renda familiar, uma média de até 3 salários 

mínimos.    

 
Tabela 1. Caracterização socioeconômica das puérperas cadastradas na 

Estratégia de Saúde da Família- Estação Saúde no bairro do Geisel. João 

Pessoa, 2015. 

VARIÁVEIS n % 

IDADE 
< 18 anos 06 20,0 
19 a 29 05 16,6 
30 a 35 12 40,0 

> 35 07 23,4 
ESTADO CIVIL 

Solteira 08 26,6 
Casada\s 18 60,0 

União estável 04 13,4 
ESCOLARIDADE 

Ens. médio incompleto 05 16,7 
Ens. médio completo 16 53,3 

Ens. superior incompleto 03 10,0 
Outros 06 20,0 

RENDA FAMILIAR* 
De 1 a 3 salários mínimos 25 83,4 
De 4 a 6 salários mínimos 03 10,0 

> de 6 salários 02 6,6 
TOTAL 30 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo. 
*salário mínimo vigente: 780,00 
 

  Inicialmente, fez-se necessário apresentar a 

caracterização do grupo investigado com a proposta de 

conhecer variáveis comuns que podem estar associadas a 

problemática investigada. 

 A primeira a ser observada foi a idade, verificou-se que 

a maioria das participantes eram adultas, com idade entre 30 e 

35 anos. Segundo o último senso demográfico, esta faixa etária 

representa o novo padrão de vida reprodutiva da mulher 
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brasileira, que tem optado pela maternidade cada vez mais 

tarde. Até o ano 2000, havia uma concentração de mulheres 

com níveis de fecundidade com menos idade e este quadro tem 

se modificado com o passar dos anos. Em 2010 verificou-se 

aumento na faixa etária de mulheres que optaram pela 

maternidade, passando a engravidar em sua maioria a partir 

dos 30 anos, quantificado pelo percentual de 27,6% em 2000 e 

em 2010 foi identificado 31,3%(IBGE, 2010). 

 Este resultado aponta para o perfil atual das mulheres 

brasileiras que, cada vez mais, estão postergando a 

maternidade. Um novo padrão reprodutivo que pode ser 

explicado pelo atual papel da mulher na sociedade, esta  

encontra-se cada vez mais inserida no mercado de trabalho, 

assumindo, na maioria das vezes, diversos papeis, entre eles o 

de chefe da família e de provedora do lar (ROCHA et al, 2014). 

 Com relação às variáveis estado civil, escolaridade e 

renda familiar, observou-se que a maioria referiu ser casada, 

com nível médio de escolaridade, com uma renda de 1 a 3 

salários mínimos. De acordo com O’Hara e MacCabe (2013), 

dentre os diversos fatores de risco associados à ocorrências de 

DPP, a pobreza e inexistência de relação conjugal são 

possíveis características predisponentes para quadros de 

adoecimento psíquico. Uma vez que mulheres que possuem 

companheiro, em sua maioria, apresentam menores riscos para 

o surgimento de sintomas depressivos por compartilharem seus 

sentimentos. Outro agravante está relacionado às dificuldades 

financeiras enfrentadas pela família que podem influenciar no 

momento puerperal da mulher. Assim, essa tríade de variáveis 

(conjugalidade, escolaridade e renda) se encaixa entre os 

fatores de risco para a DPP (BOSKA; WISNIEWSKI; LENTSCK, 

2016). Pesquisa realizada por Lima e colaboradores (2017), 

confirmam que maior nível de escolaridade materna, gestação 
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planejada e a evolução desta, são fatores que contribuem para 

o não desenvolvimento da DPP. 

  De acordo com o Ministério da Saúde, as variáveis “baixa 

renda” e “baixa escolaridade” são apontadas como fatores de 

risco, associadas à história pregressa de depressão antes ou 

depois da gestação (BRASIL, 2012; FÉLIX ,2013).   

  Na Tabela 2 são apresentados os resultados do 

questionário SRQ-20 que aponta para os resultados referentes 

ao sofrimento psíquico entre as mulheres no período pós-parto. 

De acordo com os resultados 5 (16,6%) das mulheres têm risco 

para DPP.  

 
Tabela 2. Risco para depressão em mulheres no período pós-parto de 

acordo com resultado do SRQ-20. João Pessoa, 2015.  

VARIÁVEIS N % 

Com risco para depressão pós- 
parto 

5 16,6 

Sem risco para depressão pós- 
parto 

25 83,4 

TOTAL 30 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo. 

  

 Os estudos relacionados ao adoecimento mental têm se 

tornado necessário diante da alta incidência mundial. Estima-se 

que 25 a 35% das mulheres desenvolvam manifestações 

clínicas de depressão durante a gestação e até 20% delas são 

diagnosticadas com depressão. Uma realidade que vem 

despertando o interesse e a preocupação de órgãos 

competentes. Tem sido instigado o rastreio no período de 

consultas pré-natal e de puericultura, no qual a mãe irá relatar 

suas dúvidas, aflições e sentimentos em relação ao período em 

que se encontram (RUANO et al, 2012).  

 O adoecimento mental vem acometendo mulheres em 

todo mundo e tem se mostrado como um problema de saúde 
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em ascensão. Portanto estudos que tem este foco tem sido 

incentivado como forma de contribuir para reflexão a respeito 

da problemática para que possam ser repensadas estratégias 

que vem sendo adotadas nas consultas de pré-natal. A 

elaboração e execução de ações que objetivam a prevenção  

da manifestação da DPP em puérperas, irar contribuir para 

promoção da saúde do grupo (OLIVEIRA, 2016). 

 Os resultados identificados nessa seção da pesquisa 

corroboram com dados de outros estudos de que a prevalência 

do agravo na população feminina brasileira varia de 10% a 42% 

(LOBATO; MORAES; REICHENHEIM, 2011; SOUSA; PRADO; 

PICCININI; 2011; BRITO, 2015). 

 O período pós-parto é caracterizado como indutor de 

stress para as puérperas, tornando-se  fator de vulnerabilidade 

para ocorrência da DPP. Com isso, o corpo utilizará das 

estratégias de coping para auxiliar no enfrentamento dos 

estressores característicos do período (HASSERT, 2014). 

Segundo Félix (2013), esta patologia interfere negativamente 

no binômio mãe-filho, afetando, assim, o desenvolvimento do 

vínculo e ainda nas relações da mulher com familiares e 

amigos.  

 Na Tabela 3, os resultados apontam para a frequência 

das respostas do instrumento SRQ-20, com objetivo de 

identificar principais sintomas entre as participantes da 

investigação, analisando a frequência de respostas positivas 

apresentadas por cada participante. Os resultados indicam que 

a maioria das mulheres responderam que sente-se nervosa, 

tensa ou preocupada (73,3%), se cansa com facilidade (36,6%), 

tem dificuldades no serviço e que seu trabalho é penoso, lhe 

causando sofrimento (33,3%) e que nesse período elas tem 

chorado mais que de costume (30%).   
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Tabela 3. Frequência de respostas afirmativas no formulário SRQ-20 entre 

mulheres no período pós-parto. João Pessoa, 2015. 

PERGUNTAS n % 

Tem dores de cabeça frequente 05 16,6 

Tem falta de apetite 07 23,3 

Dorme mal 05 16,6 

Assusta-se com facilidade 06 20,0 

Tem tremores nas mãos 02 6,6 

Sente-se nervosa, tensa ou preocupada 22 73,3 

Tem má digestão 05 16,6 

Tem dificuldade de pensar com clareza 07 23,3 

Tem se sentido triste ultimamente 08 26,6 

Tem chorado mais do que de costume 09 30,0 

Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas 
atividades diárias 

07 23,3 
 

Tem dificuldades para tomar decisões  05 16,6 

Tem dificuldades no serviço, seu trabalho é penoso, 
causa-lhe sofrimento 

10 33,3 

É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida 03 10,0 

Tem perdido o interesse pelas coisas 02 6,6 

Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimos 03 10,0 

Tem tido ideia de acabar com a própria vida 02 6,6 

Sente-se cansado(a) o tempo todo 06 20,0 

Você se cansa com facilidade 11 36,6 

Tem sensações desagradáveis no estômago 01 3,3 

    Fonte: Pesquisa de campo. 

  

 Os sintomas da depressão costumam aparecer nos 

primeiros dias do pós-parto e, em alguns casos, podem 

acompanhar a mulher por um período de até 12 meses. É 

comum identificar irritabilidade, fadiga, ansiedade, tristeza e 
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variações de humor. Fazendo-se importante que esses 

sintomas sejam brevemente identificados para que as 

intervenções possam ser implementadas. Para mudança de tal 

realidade faz-se necessário um maior engajamento da mulher 

nas consultas de pré-natal e serem acolhidas por profissionais 

capacidados para rastrear e atender as demandas psíquicas do 

grupo (KONRADT, 2011; BOSKA; WISNIEWSKI; LENTSCK, 

2016). Pesquisa realizada com puérperas mostra uma 

prevalência de 32,25% de sintomas de DPP em até 60 dias pós-

parto (ABUCHAIM et al., 2016). 

 De acordo com os resultados apresentados as 

entrevistadas apontaram para um ou mais sintoma, o que é bem 

comum para este quadro de adoecimento. Vale salientar que 

além de desconfortos comuns nesse período o profissional de 

saúde juntamente com os familiares devem estar atentos para 

manifestações específicas da DPP, a exemplo da dificuldade de 

dormir quando a criança está dormindo, da perda do apetite, do 

rápido emagrecimento, altos índices de ansiedade e 

irritabilidade acompanhado por sentimentos de culpa e do 

sentimento de incompetência  como mãe, entre outros 

sentimentos negativos (BRASIL, 2012).  

 Um dos fatores de risco comumente citado em literatura 

é a ocorrência de violência psicológica advindas dos próprios 

familiares e parceiros, variável comumente associada a 

manifestação de sintomas depressivos na gestante/puérpera 

(LIMA et al., 2017). 

 Pesquisas realizadas por Lima e colaboradores (2017) e 

Abuchaim et al (2016), indicam que os principais  sintomas 

informados por gestantes  foram a preocupação e a ansiedade 

e que na maioria das vezesdesconheciam as razões concretas 

para tais manifestações, elas culpavam a si mesma quando 

algo dava errado e sentiam-se pressionada com os 
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acontecimentos no dia a dia.  

 Os sintomas identificados entre as investigadas apontam 

para a necessidade de um olhar diferenciado por parte de 

profissionais para o cuidado de mulheres que apresentam 

sinais de depressão, sendo este o caminho para desenvolver 

ações que possam amenizar os prejuízos causado pelo agravo 

dos sintomas, como forma de contribuir para redução das 

ocorrências de DPP, favorecendo positivamente no vínculo 

materno-infantil (LIMA et al., 2017). 

 Se por ventura os sintomas sugestivos de DPP 

persistirem após o período gestacional, pode comprometer o 

relacionamento com familiares, influenciando negativamente 

para a formação de vínculo entre mãe e filho, como também no 

crescimento e desenvolvimento cognitivo, motor e psicossocial 

da criança (JARDE et al., 2016; MCDONALD et al., 2016; 

LEWIS; AUSTIN, 2016; SHAKEEL et al., 2015). 

 É comum verificar, neste período, que a mulher refere 

cansaço e dificuldades para realizar suas atividades com 

satisfação. Esse fato pode ser explicado pelo grande número 

de atribuições que a mulher acumula nessa fase do puerpério. 

Em estudo feito na cidade de Porto Alegre-RS, as entrevistadas 

afirmaram sentirem-se sobrecarregadas em seus afazeres, 

além de apresentarem sentimentos de tristeza e apatia por 

terem se descuidado do corpo e da vaidade. Esse 

comportamento demosntrado por elas tem resultado em 

comentários do seu meio social, resultando em ansiedade, 

distúrbios do sono e do apetite (SOUSA; PRADO; PICCININI; 

2011).  

 O sofrimento referenciado pelas mulheres vem 

ocorrendo em decorrência dos novos padrões sociais e a nova 

postura da mulher no mercado de trabalho. Contribuindo para o 

distanciamento da mulher das suas atividades maternas 
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impedindo-a de não se dedicar integralmente aos cuidados 

puerperais, especialmente nas famílias com condições 

socioeconômicas desfavoráveis, nas quais a renda familiar está 

fundamentada na contribuição financeira da mulher 

(BORDIGNON 2011). 

 Em um estudo realizado no município de Quixadá-CE, as 

alterações emocionais mais citadas pelas participantes foi o 

nervosismo elas julgavam-se incapazes ou inseguras em 

relação aos cuidados com o recém-nascido. O choro fácil, 

segundo as entrevistadas, podia ser explicado pela auto 

cobrança em manter uma postura de tranquilidade, paciência e 

afim de desenvolver o seu papel de acordo com o esperado ou 

determinado socialmente (SILVA, 2010). 

 A ESF é a principal fonte de comunicação entre serviços 

de saúde e usuário. Assim, com objetivo de prevenir a DPP, faz-

se necessário o desenvolvimento de ações que se estendam do 

pré-natal ao puerpério, investindo em grupos de gestantes e 

visitas domiciliares com ações eficazes a exemplo de uma 

escuta qualificada. Destaca-se ainda como prioritária práticas 

educativas, investindo na troca de informações e experiências 

entre mulheres (BRASIL,2012). 

 Portanto para prevenção e identificação dos fatores de 

risco para DPP considera-se indispensável que os profissionais 

que atuam nestes serviços tenham a compreensão da 

importância de uma efetiva prática envolvendo ações de 

promoção à saúde e capacitação constante objetivando obter 

conhecimentos para identificar  e saber assistir os agravos a 

saúde mental que acometem a mulher no período que envolve 

gestação-parto-puerpério (BOTH et al, 2016; LAVALL; 

OLSCHOWSKY, 2013; OLIVEIRA, 2016).  

 



FATORES DE RISCO PARA DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

378 
 

CONCLUSÕES  

 

O estudo identificou um número significativo de mulheres 

em sofrimento mental e os fatores de risco associado ao 

desenvolvimento do agravo, sendo possível verificar que as 

variáveis socioeconômicas podem influenciar no 

desenvolvimento da DPP.  

 Com o crescimento da prevalência da depressão entre 

mulheres, em específico no período pós-parto enfatiza-se a 

necessidade dos profissionais da saúde ampliarem 

conhecimentos a respeito da problemática para que de forma 

precoce e segura possam detectar os sinais e sintomas e 

intervir o mais rápido possível. 

 Reafirma-se a necessidade de priorizar ações 

educativas como forma de prevenir e tratar patologias que 

envolvam o binômio neste período. A realização de estudos que 

abordam esta temática busca incitar  discussões de novas 

estratégias de intervenções para prevenir os agravos a saúde 

mental de mulheres assistidas na atenção básica. Por fim, 

ressalta-se a importância na capacitação e atualização contínua 

dos profissionais de saúde voltadas aos agravos psíquicos em 

específico da depressão que faz parte da realidade mundial.  
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RESUMO: A partir dos 40 anos de idade, as mudanças 
fisiológicas causam grandes impactos na vida das pessoas, 
sendo mais impactante ainda nas mulheres no período da 
menopausa. Esse período é considerado o encerramento 
fisiológico do período menstrual. O objetivo deste estudo é 
sumarizar os principais aspectos relacionados a menopausa no 
que diz respeito as suas manifestações clínicas, complicações, 
tratamento e contribuições da enfermagem e equipe 
multiprofissional. Consta de uma revisão bibliografica, 
exploratória e qualitativa, dos últimos cinco anos, utilizando a 
biblioteca virtual SciELO e a base de dados BDENF, utilizando 
de descritores cadastrados no DeCS. Os resultados apontam 
que cerca de 60 a 80 % das mulheres referem algum tipo de 
sintomatologia como ressecamento vaginal, dispareunia, 
insônia, fogachos, diminuição da libido, atrofia vaginal, etc. Em 
resposta a esses sintomas, a principal indicação de tratamento 
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é o uso de terapia hormonal na menopausa (THM). Outra 
alternativa é a realização de exercícios regulares, diminuição da 
ingestão calórica, suplementação óssea e vitamina E. Para 
minimizar os danos causados pela menopausa, a enfermagem 
em conjunto a equipe multiprofissional pode estar acolhendo 
essas mulheres, fazer uma avaliação geral e traça planos de 
cuidados. Como conclusão, sugere-se que a comunidade 
científica e equipe multiprofissional produzam mais pesquisas e 
revisões que abordem a temática em estudo afim de manter as 
bases de dados e bibliotecas virtuais atualizadas. 
Palavras-chave: Menopausa. Climatério. Manifestações 
clínicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O corpo humano começa a apresentar declínios em suas 

estruturas físicas e fisiológicas a partir dos 40 e 65 anos de 

idade, tais como: pele enrugada, coloração grisalho do cabelo, 

o enrijecimento da  cintura, entre outras. Além disso, a 

diminuição da acuidade visual e auditiva torna-se cada vez mais 

perceptível, uma vez que, todas essas mudanças decorrem 

principalmente em virtude de alterações hormonais ( 

FERREIRA; SILVA; ALMEIDA, 2015). 

 Tais mudanças causam grandes impactos nas vidas das 

pessoas, interferindo diretamente na imagem corporal, no 

autoconceito e em seu modo de vida, sendo bastante 

significativas, sobretudo para as mulheres, uma vez que a 

maioria dessas mudança se apresentam durante o período da 

menopausa ( FERREIRA; SILVA; ALMEIDA, 2015). 

De acordo com os autores supracitados, o período da 

menopausa nada mais é do que um evento biológico, 

determinado principalmente pelas mudanças físicas, visto que 
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essas são mais perceptíveis. Esse período é considerado como 

o encerramento fisiológico do período menstrual, sendo 

acompanhado do não funcionamento ovariano, que por sua vez 

ocasiona na diminuição da função reprodutiva da mulher até o 

seu término.  

A menopausa por sua vez, pode ter como consequência 

à diminuição da densidade óssea, alterações vasculares, bem 

como o atrofiamento dos órgãos genitais e do tecido mamário. 

Em seguida, ocorre o período pós-menopausa, no qual seu 

início começa a partir de um ano após o término das 

menstruações (PARDINI, 2014).  

Essa interrupção no ciclo menstrual se dá inicialmente à 

incapacidade do sistema neuro-hormonal de conseguir manter 

seu estímulo periódico do sistema endócrino. Dessa forma, os 

ovários cessam a produção de alguns hormônios como o 

estrogênio e progesterona, levando a diminuição da quantidade 

destes de forma drástica na corrente sanguínea. Essa fase 

ocorre na maioria das mulheres entre os 40 e 60 anos de idade 

(YAMAMOTO; ARAÚJO; LIMA, 2017).  

De acordo Cardoso e Camargo (2015), o termo climatério 

é comumente utilizado como sinônimo de menopausa, 

entretanto, a menopausa se trata de um período retroativo, pois 

este representa a cessação da menstruação por um período de 

doze meses de amenorreia em decorrência da cessação da 

função folicular ovariana.  

Além de definir o período da vida reprodutiva da mulher, 

esta fase pode ocorrer de forma espontânea ou induzida, sendo 

esta última realizada através de intervenções médicas como a 

radioterapia pélvica, quimioterapia e ooforectomia bilateral 

(CARDOSO; CAMARGO, 2015). 
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Compreendendo os impactos que a menopausa acarreta 

na saúde da mulher, faz-se necessário aprofundar os 

conhecimentos acerca desta fase da vida feminina, para que 

assim, a comunidade científica e a equipe multiprofissional em 

saúde detenham maiores competências e habilidades no 

cuidado voltado a menopausa e no seu manejo, garantindo a 

mulher, uma melhor qualidade de vida. 

 Para isso, foi lançado o seguinte questionamento: Quais 

as principais manifestações clínicas, complicações, tratamento, 

e contribuições da enfermagem e equipe multiprofissional 

acerca da menopausa vem sendo abordadas pela literatura?  

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é sumarizar os 

principais aspectos relacionados a menopausa no que diz 

respeito as suas manifestações clínicas, complicações, 

tratamento e contribuições da enfermagem e equipe 

multiprofissional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter 

exploratório, com abordagem qualitativa. Segundo Mancini; 

Sampaio (2016), a pesquisa exploratória estabelece critérios, 

métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa, com a 

finalidade de desenvolver, esclarecer ou modificar conceitos e 

ideias de temas pouco explorados, proporcionando uma visão 

geral, para aproximar o pesquisador e por conseguinte formular 

problemas mais precisos ou hipótoeses para estudos 

posteriores.   

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma 

sequência de etapas correlacionadas entre si: 1) Identificação 
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da questão norteadora, 2) Seleção e consulta dos descritores, 

3) Pesquisa na biblioteca virtual e na base de dados utilizando 

os descritores selecionados, 4) Estabelecimento dos critérios 

de inclusão e exclusão, 5) Avaliação dos arquivos incluídos, 

através da leitura dos títulos e resumos 6) Interpretação dos 

Resultados e 7) Apresentação da revisão dos artigos. 

A coleta de dados ocorreu no mês de outubro de 2018. 

Os descritores utilizados na pesquisa foram devidamente 

consultados nos Descritores em Ciência e Saúde (DeCS), 

sendo eles “Cuidados de Enfermagem”, “Menopausa”, 

“Climatério”, “Manifestações Clínicas” e “Tratamento”, unidos 

pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. A busca aos 

materiais ocorreu através das bases de dados eletrônicas do 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Base de 

Dados da Enfermagem (BDENF). 

Como critérios de inclusão, validaram-se publicações 

que se encontravam num espaço temporal dos últimos 5 anos, 

artigos disponíveis na íntegra, que abordassem a temática, 

encontrados em periódicos, nos idiomas português e inglês e 

disponíveis gratuitamente. 

Foram excluídos aqueles que apresentavam-se 

indisponíveis para leitura, incompletos, dissertações, teses, 

TCC, resenhas, materiais que apareciam repetidamente, 

download mediante pagamento e que não mantiveram relação 

com a temática central da pesquisa.  

A pesquisa resultou em um total 754 artigos, que após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 25 

artigos. Em seguida, como forma de analisar esse material, foi 

feita uma leitura prévia dos títulos e resumos desses materiais, 

resultando por fim, uma amostra final de 09 artigos, uma vez 
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que atendiam ao objetivo da pesquisa. Os resultados estão 

apresentados textualmente. 

A tabela abaixo aborda de forma mais objetiva o percurso 

realizado durante a busca dos artigos utilizados na pesquisa. A 

tabela 1 explana o percurso realizado na busca da literatura e 

os resultados encontrados. 

 

TABELA 1: Artigos utilizados na pesquisa. 

 Artigos 

Base de Dados Encontrados Selecionados Analisados 

SciELO 693 17 07 

BDENF 61 08 02 

TOTAL 754 25 09 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Segundo Cardoso e Camargo (2015), cerca de 60 a 80% 

das mulheres referem algum tipo de sintomatologia durante o 

climatério, e a sua maioria é atribuída ao estado de 

hipoestrogenismo.  

Cardoso e Camargo (2015), ainda relatam ser comuns 

as queixas relacionadas a sintomas vasomotores, 

ressecamento vaginal, fogachos, insônia, irritabilidade, 

depressão, esquecimento, cefaleia, dores nas pernas, 

diminuição da libido, dispareunia e urgência miccional, sendo 

estas últimas decorrentes de atrofia urogenital, com importante 

repercussão na esfera sexual e na qualidade de vida feminina. 
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De acordo com Moreira e Braitt (2014), dificuldades 

cognitivas, instabilidade emocional e humor depressivo, por sua 

vez, têm sido igualmente relacionados ao climatério. Não 

obstante, persistem controvérsias se estes são decorrentes 

somente da carência estrogênica ou de fatores psicossociais, 

em especial, a percepção de envelhecimento.  

Ainda em conformidade com Moreira e Braitt (2014), há 

a possibilidade dos fatores sócio-culturais e psicológicos 

atuariam influenciando na aceitação e modulação da resposta 

dos sintomas climatéricos. No Brasil, entretanto, são ainda 

poucos os estudos a abordar essa questão. 

Segundo Pardini (2014), a aparição dos sintomas 

vasomotores (os fogachos, em que os mesmos tem seu início 

a partir de uma sensação de pressão na cabeça, acompanhada 

pela sensação de calor na cabeça, pescoço e toráx; além de 

palpitações) e a vaginite atrófica, aparentam ser as únicas 

queixas realmente decorrentes do hipoestrogenismo, sendo 

assim, influenciados pelo estado menopausal, o que parece não 

ocorrer com os sintomas psicológicos. 

Corroborando com esta hipótese, uma pesquisa 

realizada, por Ferreira, Silva e Almeida (2015), com mulheres 

climatéricas, ressaltou alta prevalência de sintomas 

psicológicos, cuja a intensidade não correlacionaram-se com o 

estado da menopausa, e sim, pelo simples motivo delas 

perceberem que estão envelhecendo e/ou em decorrência do 

aparecimento dos demais sinais e sintomas.  

Os autores supracitados ainda abordam em sua 

pesquisa que com exceção da atrofia urogenital e das ondas de 

calor, os demais sintomas de natureza somática, a irritabilidade 

e a maior labilidade emocional parecem ser influenciadas 
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principalmente por fatores psicossociais. Possivelmente, os 

sintomas climatéricos decorrem da interação entre a carência 

estrogênica e fatores culturais, sociodemográficos e 

psicológicos. 

Hinkle, Cheever e Brunner (2018) apontam que outras 

manifestações físicas podem incluir possíveis alterações 

atróficas, pele seca, ganho de peso e diminuição de densidade 

óssea (osteoporose), resultando na diminuição da estatura e no 

aumento de fraturas ósseas. Cerca de 1,2 milhão de novas 

fraturas ocorrem anualmente nos EUA em decorrência da 

osteoporose.  

Ainda em conformidade com Hinkle, Cheever e Brunner 

(2018), todo o sistema genitourinário é afetado pelo nível 

reduzido de estrogênio. As mudanças na área vulvovaginal 

podem incluir uma diminuição gradativa de pelos pubianos e 

uma lenta diminuição dos lábios. As secreções vaginais 

diminuem, e a mulher pode relatar dispareunia. O pH vaginal 

aumenta na menopausa, predispondo a mulher a infecções 

bacterianas, como também prurido e sensações de queimações 

vulvar. 

Para uma melhor compreensão das manifestações 

clínicas acerca do assunto, o quadro abaixo aborda as 

principais queixas associadas à menopausa. 

Segundo Hinkle, Cheever e Brunner (2018), a reposição 

estrogênica apresenta-se disponível há mais de 6 décadas, 

porém, as mulheres e os profissionais da saúde estão confusos 

em decorrência das opiniões divergentes em relação aos riscos 

e benefícios da terapia hormonal na menopausa (THM). A 

principal indicação para a THM é o alívio dos sintomas 

menopausais, tais como sintomas vasomotores, alterações 
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gênito-urinárias e a prevenção de osteoporose nas pacientes 

de risco. 

 

Quadro 1: Principais queixas associadas à menopausa. 

Manifestações 
transitórias 

Menstruais: o intervalo entre as 
menstruações variam bastante, podendo 
diminuir ou aumentar, chegando a ser 
abundantes e com maior duração. 

Neurogênicas: palpitações, cefaleia, 
fogachos, sudorese, tonturas, calafrios, 
insônia, fadiga, etc. 

Psicogênicas: sintomas depressivos, 
diminuição da autoestima, dificuldades 
para manter relações sexuais, 
irritabilidade, diminuição e concentração, 
etc. 

Alterações não 
transitórias 

Urogenitais: a mucosa se apresenta 
mais delgada, podendo provocar o 
aparecimento de prolapsos genitais, 
ressecamento e sangramento vaginal, 
disúria, aumento da frequência, urgência 
miccional, etc. 

Metabolismo lipídico: a alteração nos 
níveis de estrogênio durante a pós-
menopausa é apontada como um grande 
fator ao acometimento de doenças 
cardiovasculares e cerebrovasculares 
isquêmicas.   

Metabolismo ósseo: O metabolismo 
ósseo sofre alterações dependendo da 
carga genética, do estilo de vida, 
composição corporal, hábitos de risco, 
etc.  
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Ganho de peso e modificação no 
padrão de distribuição de gordura 
corporal: apresenta grande chance de 
acumular gordura na região do 
abdômen. 

Fonte: BRASIL, 2016. 
 

 Xavier et al (2013) aponta que no caso da THM, as 

mudanças no metabolismo de lipídios que ocorrem durante a 

menopausa, têm efeitos adversos nas mulheres, colocando-as 

em risco maior de aterosclerose, angina, doença arterial 

coronariana e osteoporose. Em muitos dos casos, a THM reduz 

o risco destas condições, bem como de infarto do miocárdio.  

Além disso, Xavier et al (2013) ainda relata que a THM 

reduz ou elimina as persistentes e graves ondas de calor. Os 

resultados preliminares revelam que o estrogênio isolado ou em 

combinação com progestina aumenta as lipoproteínas e diminui 

os níveis de fibrinogênio. O estrogênio não compensado, por 

sua vez, não é recomendado para mulheres que não fizeram 

histerectomia, pois está associado à hiperplasia endometrial. 

 Segundo Pardini (2014), o risco de câncer de mama está 

aumentando nas mulheres sob THM. Dessa foma, uma mulher 

com lesão de mama dependente de hormônio, identificada pela 

mamografia, provavelmente não deve receber THM. A decisão 

quanto à utilização da THM em geral é difícil. 

Em consonância com o estudo, Miranda, Ferreira e 

Corrente (2014), afirmam que outra grande contraindicação são 

em relação às mulheres com trombose vascular recente, 

doença hepática ativa, função hepática cronicamente 

prejudicada, câncer uterino e sangramento vaginal anormal 

não-diagnosticado. 
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Para Pardini (2014), é fundamental a introdução da 

terapia no momento certo. De acordo com o conceito da “janela 

de oportunidade”, período este que se refere aos primeiros três 

anos pós-menopausa, é o período ideal para a utilização da 

THM, uma vez que é observados os benefícios 

cardiovasculares e cognitivos.  

O tratamento por mais de cinco anos acabam 

adicionando um risco significativo para câncer de mama, 

entretanto, diminui significativamente o risco de fratura 

osteoporótica. Algumas mulheres podem ser mais susceptíveis 

ao risco de eventos tromboembólicos precoces, porém, quando 

a THM for adequada após uma avaliação individualizada, os 

benefícios superam os riscos e o tratamento tora-se 

recomendado (PARDINI, 2014). 

De acordo com Moreira e Braitt (2014), existe 

tratamentos alternativos para usuárias que predispõe 

contraindicação ao tratamento THM. Esses alternativas 

consistem principalmente em exercícios regulares, diminuição 

da ingestão calórica, suplementação óssea (na prevenção a 

osteoporose) e vitamina E (efetiva para diminuir ondas de 

calor). De qualquer forma, os tratamentos devem ser aderidos 

pelas mulheres para uma melhor qualidade vida e um convívio 

sociocultural sem algum tipo de perda. 

A mulher na menopausa, necessita de uma assistência 

qualificada. Para isso, o enfermeiro e a equipe multiprofissional 

deve se atentar a todos os detalhes que envolvem a saúde da 

mulher neste período tão conturbado e cheio de mudanças na 

vida desse público. 

 Para facilitar a compreensão do leitor, o quadro abaixo 

aborda algumas medidas a serem adotadas pelo enfermeiro, 
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bem como à equipe multiprofissional, no que diz respeito a 

mulher que se encontra na menopausa. 

 

Quadro 2: Atenção à mulher na menopausa. 

O que fazer? Como fazer? 
Profissional 
responsável 

Acolhimento 

- Identificar os motivos 
pelo o qual procurou o 
serviço de saúde; 
- Direcionar a paciente 
para o atendimento 
necessário/ adequado. 

Equipe 
Multiprofissional 

Avaliação 
geral 

Entrevista 
- Data da última 
menstruação; 
- Uso de métodos 
contraceptivos; 
- Tabagismo e/ou 
etilismo; 
- Histórico familiar de 
câncer de mama; 
- Último exame 
citopatológico; 
- Sangramento genital 
pós-menopausa. 

Equipe 
Multiprofissional 

Exame Físico Geral 
- Realizar de acordo com 
as queixas apresentadas; 
- Avaliar sinais vitais e 
medidas 
antropométricas; 
- Avaliação de risco 
cardiovascular. 

Enfermeiro(a)/ 
Médico(a) 
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Exame Físico 
Específico 
- Exame ginecológico; 
- Coleta oportunística de 
citopatológico de colo 
uterino, se necessário; 
- Solicitação oportunística 
de mamografia se mulher 
maior de 50 anos. 

Enfermeiro(a)/ 
Médico(a) 

Plano de 
cuidados 

Confirmação do 
climatério 
- Definir climatério 
quando a mulher 
encontra-se dentro da 
faixa etária esperada 
para o período; 
- Nos casos em que há 
amenorreia e outras 
irregularidades 
menstruais, realizar 
abordagem ampliada 
considerando outros 
diagnósticos diferenciais; 
- A confirmação do 
climatério e menopausa é 
eminentemente clínica, 
sendo desnecessárias 
dosagens hormonais. 

Enfermeiro(a)/ 
Médico(a) 

Abordagem Integral e 
não farmacologia das 
queixas no climatério 
- Cuidar das queixas do 
climatério com a 
utilização de não 
farmacológicos; 

Enfermeiro(a)/ 
Médico(a) e 

outros 
profissionais de 
nível superior 

de acordo com 



MENOPAUSA E SAÚDE DA MULHER: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, 
COMPLICAÇÕES, TRATAMENTO E CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM E 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

394 
 

- Abordar com práticas 
integrativas e 
complementares, em 
especial com a 
fitoterapia; 
- Abordar a paciente lhe 
ofertando motivação para 
seguir com um estilo de 
vida saudável, e a 
elaboração de novos 
projetos e objetivos para 
essa nova fase da vida; 
- Dar atenção às redes de 
apoio social e familiar, 
relações conflituosas e 
situações de violência;  
- Realizar ações de 
prevenção de forma 
individualizada. 

as atribuições 
da categoria 

Educação e Saúde 
- Realizar orientação 
individual e coletiva para 
as mulheres acerca de 
ressignificação do 
climatério, uma vez que 
essa fase pode ser 
saudável, produtiva e 
feliz; exercício de 
musculatura perineal; 
estimular uma 
alimentação saudável e a 
prática de exercícios 
físicos; etc. 

Equipe 
Multiprofissional 
 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2016. 
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A assistência as mulheres na menopausa deve ser de 

forma integral e feita por uma equipe multiprofissional, para que 

seja traçadas intervenções e medidas de promoção à saúde 

que lhes proporcionarão uma melhor qualidade de vida. É 

importante destacar a participação ativa das mulheres em seu 

acompanhamento, para tornar o processo o mais fácil e 

compensador possível (SOUSA et al., 2017).  

A assistência que essas mulheres recebem nesse 

período deve ser fortalecidas, por meio da valorização da 

educação em saúde com o intuito de fazer trocas de 

conhecimentos e assim planejar ações a serem desenvolvidas 

de acordo com seus conhecimentos e posteriormente, vencer 

as fragilidades e o medo, para assim vivenciar o climatério de 

forma saudável. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Tendo em vista que a menopausa é um evento biológico, 

determinado principalmente pelas mudanças físicas, esta é 

reconhecida como o encerramento da vida reprodutiva da 

mulher, ou seja, o encerramento fisiológico do período 

menstrual.  

Diante da temática abordada, esta pesquisa possibilitou 

saber quais as principais manifestações clínicas da menopausa 

como a diminuição do estrogênio, sintomas vasomotores, 

ressecamento vaginal, dispareunia, entre outros sintomas 

característicos; propiciou saber a prevalência sintomatológica e 

algumas complicações causadas pela menopausa.  

Abordou-se alguns tratamentos como a Terapia 

Hormonal na Menopausa (THM), ou seja, reposição hormonal 
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estrogênica e o tratamento alternativo que consiste 

principalmente na prática de exercícios regulares, diminuição 

da ingestão calórica e suplementação óssea, bem como 

também abordou algumas práticas de enfermagem e da equipe 

multiprofissional. 

Além do que já foi mencionado, vale salientar a 

dificuldade da construção desse trabalho tendo em vista o baixo 

quantitativo de pesquisas e revisões atualizadas na literatura 

acerca do assunto. Dessa forma, sugere-se que a comunidade 

científica e equipe multiprofissional produzam mais pesquisas e 

revisões que abordem a temática em estudo afim manter as 

bases de dados e bibliotecas virtuais atualizadas.   
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RESUMO: A gestação representa um processo fisiológico 
natural onde ocorre uma sequência de transformações no corpo 
da mulher como um todo a partir do momento em que ocorre a 
concepção. Dentre essas diversas alterações podem existir 
situações que representem algum tipo de complicação para a 
evolução da gravidez, são essas caracterizadas como 
gestações de alto risco. Nesses casos específicos 10% a 20% 
das gestações de alto risco apresentam maior probabilidade de 
uma evolução desfavorável, capaz de trazer algum tipo de 
consequência tanto para a mulher como para o bebê. Na 
gestação de alto risco o tipo de parto e o momento em que ele 
deverá ser realizado deve ser avaliado cuidadosamente com o 
intuito de evitar que esses possíveis desfechos desfavoráveis 
venham a acontecer. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar informações atuais referentes aos tipos de partos 
realizados em gestações caracterizadas sendo de alto risco. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em bancos de dados 
utilizando os seguintes descritores: Gestação de alto risco (High 
Risk Pregnancy) e Tipos de parto (Types of childbirth). As 
pesquisas apontaram em sua maioria que a realização do parto 
cesariana foi a escolha mais frequentemente realizada, 
contribuindo com os altos índices de cirurgia cesariana feita 
anualmente no Brasil. 
Palavras-chave: Gestação de alto risco. Parto. Trabalho de 

parto. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ciclo da vida de uma mulher é composto por inúmeras 

fases, dentre elas a gravidez, conjunto de mudanças 

fisiológicas, , físicas e psicológicas (COSTA et al, 2010), em que 

ocorre uma sequência de transformações no corpo feminino a 

partir da concepção (MANN, 2010). 

 Faz-se de extrema importância o conhecimento das 

adaptações gestacionais sobre as condições clínicas da 

gestante, pois o desconhecimento sobre essas adaptações do 

organismo materno e o seu funcionamento não permitirá uma 

boa avaliação quanto aos efeitos deletérios na presença de 

alguma irregularidade (BRASIL, 2012). Em algumas condições, 

gestantes podem apresentar problemas no que diz respeito à 

saúde, algum agravo ou apresentam complicações 

gestacionais (ANTUNES, 2017), o que as caracterizam como 

gestantes de alto risco.  

Em torno de 10% a 20% das gestantes apresentam 

maiores probabilidades de uma desfavorável evolução durante 

a gravidez, caracterizando-se como de alto risco. Essa 

condição ocorre quando a gestante demonstra alguma doença 

ou condição sociobiológica que afetam a evolução da gravidez, 

tal como as síndromes hipertensivas, diabetes, alcoolismo, 

obesidade entre outras (LUZ, 2015). 

Existem algumas condições de risco mais comuns que 

devem ser reconhecidas nas mulheres grávidas, servindo de 

alerta a um provável surgimento de fatores que gerem 

complicações no decorrer da gestação. Essas condições 

podem ser observadas durante todo o periodo gestacional até 

o trabalho de parto, pois uma gestação pode ser classificada de 

alto risco a qualquer momento, sendo assim importante o 

acompanhamento dessa gestante e a reclassificação de risco a 
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cada consulta médica realizada no pré-natal (BRASIL, 2012). 

Os fatores que podem gerar esses riscos durante a gestação 

são divididos em quatro categorias: características individuais e 

condições sociodemográficas desfavoráveis, antecedentes 

obstétricos, doença obstétrica na gestação atual e 

intercorrências clínicas (TEXEIRA, 2015). 

A gestação sendo considerada como de alto risco traz 

consigo uma alta probabilidade de complicações levando a um 

alto índice de internação. Em estudo realizado por Rodrigues 

(2017), verificou-se que 20,6% dos diagnósticos de internação 

das gestantes em hospitais foram devidos à pré-eclâmpsia, 

19,1% em virtude da rotura prematura de membranas 

obstétricas, 10,3% a indício de parto prematuro e 10,3% à 

condição de placenta prévia. Tratando-se do tempo de 

internação, a média foi de 6,9 dias, e dentre essas gestantes 

internadas 16,2% já haviam sido hospitalizadas previamente 

durante a gestação atual.  

Dentre os riscos das gestações de alto risco estão a 

morbimortalidade materna. A morte materna pode ser causada 

tanto pelos riscos da gestação atual, quanto pelo número de 

gestações. Devido ao fato de que a cada gravidez a mulher 

eleva o risco de morte materna (SANTOS, 2014). No ano 2015 

cerca de 303 mil mulheres morreram devido a consequências 

da gestação de alto risco (ARAÚJO, 2017).  

Segundo dados do Datasus, 11.743 mil mulheres 

morreram no Brasil por causas obstétricas entre os anos de 

2010 a 2016. Destas, 7.823 (67%) por causas obstétricas 

diretas, 3.568 (30%) por causas obstétricas indiretas e 352 (3%) 

de causas obstétricas não identificadas. 

No Brasil, são predominantes as mortes maternas por 

causas obstétricas diretas, dentre elas as principais são as 

síndromes hipertensivas específicas gestacionais (SHEG) e as 
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síndromes hemorrágicas (SH), essas juntamente com a 

infecção contribuem diretamente com o aumento da taxa de 

mortalidade materna (LOPES, 2017). 

No ranking das causas de morte materna, em primeiro 

lugar aparece a Eclampsia, responsável por 9,4% (1.109) do 

total de óbitos. Em seguida vem a Hipertensão Gestacional com 

proteinúria respondendo por 6,8% (810) e Hemorragias pós-

parto com o total de 678 óbitos (5,7%).  

Dentres as complicações fetais provenientes de uma 

gestação de alto risco, existem complicações a cerca do seu 

crescimento intrauterino, prematuridade, sofrimento fetal e 

baixo peso. Há uma relação constante entre a gestação de alto 

risco e à realização de partos prematuros (TEIXEIRA 2015). No 

Brasil, entre 2010 e 2016, 10,4% dos partos realizados no Brasil 

foram prematuros, dentre esses 45% foram por via vaginal, 55% 

por cirurgia cesariana, segundo dados do Datasus.  

Outro fator relacionado a morbimortalidade perinatal é a 

gravidez que se estende além de 42 semanas, pois a taxa de 

mortalidade perinatal nessas gestações é duas vezes maior em 

relação as gestações a termo e esse valor aumenta após 43 

semanas de gestação (BRASIL, 2012). Segundo o Datasus 

entre 2010 e 2016 ocorreram no Brasil 1.617 óbitos fetais após 

as 42 semanas de gestação. 

Sendo assim, uma questão que deve ser cautelosamente 
analisada em uma gestação de alto risco é o tipo de parto e o 
momento em que ele deverá ser realizado. A tomada de 
decisão deve ser específica a cada paciente, informando a 
família e a gestante de maneira simples e verdadeira a situação 
e as opções presentes, deixando claro os riscos que cada uma 
apresenta, garantindo sempre a participação ativa da gestante 
e seus familiares. 
 Cabe destacar, que gestação de alto risco não é 

sinônimo de um parto cesariana. O que torna possível em 
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diversas condições a indução do parto, sendo possível a 

realização de um parto vaginal, ou até mesmo esperar  o 

trabalho de parto espontâneo. É de grande importância que os 

profissionais de saúde que acompanham a gestante não 

determinem qual será a via de parto, pois não depende apenas 

da história pregressa, como também das circunstâncias em que 

a mulher se apresenta no momento da admissão (BRASIL, 

2012). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar informações a respeito das gestações de alto risco 

e a escolha do tipo de parto a ser realizado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: 

Portal de Periódicos CAPES, SciELO (ScientificElectronic 

Library Online), PubMed (MEDLINE), NCBI (National center for 

BiotechnologyInformation), Science Direct , Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e Scholar google por artigos científicos, 

empregando para a consulta dessas bases os seguintes 

descritores: Gestação de alto risco (High Risk Pregnancy) e 

Tipos de parto (types of childbirth). Essa pesquisa utilizou 

artigos científicos, publicados nos últimos cinco anos, nos 

idiomas inglês e português e que apresentavam informações de 

relevância para o tema em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Manual técnico de Gestação de alto risco 

publicado em 2012, são consideradas gestações de alto risco 

as que apresentam uma ou mais das seguintes características 

apresentadas na Figura 01. 
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Figura 01 - Fatores classificatórios de gestação de alto risco 

 

Fonte: Manual técnico de Gestação de Alto risco, 2012. 

 

Em relação às doenças obstétricas na gravidez atual, as 

síndromes hipertensivas (SH) encontram-se em primeiro lugar, 

em comparação as outras morbidades provenientes da 

gestação e pós-parto, além de ser a primeira causa de morte 

materna do Brasil (ARAÚJO, 2017).  

As SH podem ocorrer em até 30% das gestantes e 

classificam-se em hipertensão crônica, pré-eclâmpsia 

sobreposta à hipertensão crônica e hipertensão gestacional, 

representando alto risco de morbimortalidade materna e 

perinatal, segundo Antunes (2017), mulheres com hipertensão 
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arterial e pré-eclâmpsia como antecedente obstétrico, 

apresentaram o parto normal como fator de proteção, ou seja, 

tiveram com o parto normal resultados perinatais melhores do 

que as que passaram por uma cirurgia cesariana. No entanto, 

em uma situação de hipertensão grave, as intervenções rápidas 

devem ser realizadas, podendo incluir o parto cesáreo, 

atentando para complicações no procedimento, reações aos 

anestésicos, sangramentos e infecções, riscos esses menos 

comuns com o parto normal.  

Em estudo realizado por Silva (2017) foram analisadas as 

características dos recém-nascidos de mulheres hipertensas 

com a média da IG de 38,6 semanas. Dessas, 34 bebês (4,8%) 

foram prematuros; 40 (5,6%) possuíam o Apgar baixo no 

primeiro minuto e 8 (1,1%) no quinto minuto. Além de recém-

nascidos que foram considerados grandes e pequenos 

comparados ao tempo de gestação foram 114 (16,1%) e 51 

(7,2%) respectivamente. Além de 36 (5,1%) que precisaram ser 

internados na UTI . Na pesquisa de Antunes (2017) com 

gestantes diagnosticadas com síndromes hipertensivas foi 

possível verificar resultados desfavoráveis nos índices de Apgar 

no 1º e 5º minutos de vida dos recém-nascidos. 

Também entra na classificação de gestação de alto risco 

a Diabetes Mellitus gestacional (DMG), o distúrbio metabólico 

mais comum nesse período, e que consiste no aumento dos 

níveis de glicose no sangue (hiperglicemia) diagnosticado pela 

primeira vez durante o período da gestação. Esse quadro 

clínico pode se estender após o parto, existindo vários fatores 

correlacionados para essa persistência ou não. Ocorre em 

mulheres cuja função pancreática é insuficiente para superar a 

resistência à insulina devido à secreção de hormônios 

diabetogênicos pela placenta (KUNZENDORFF, 2017). Na 

atualidade, estima-se que um em cada seis nascimentos ocorra 
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em mulheres com alguma forma de hiperglicemia durante a 

gestação, sendo que 84% desses casos seriam decorrentes do 

DMG (MS, 2017). 

A gestante diabética tem maior risco de gerar um filho 

acima do peso, com isso as indicações de partos cesáreos 

podem aumentar. O objetivo dessa via de parto é impedir o 

trauma durante o nascimento de bebês com peso maior ou igual 

a 4.500 gramas (BERNTORP, 2015), A macrossomia fetal 

aumenta o risco de complicações para a mãe e para o RN. As 

complicações maternas mais frequentes são a desproporção 

feto-pélvica, maior necessidade de parto por cesariana, 

traumatismo perineal, aumento do tempo de internamento após 

o parto e necessidade de transfusão sanguínea (RIBEIRO, 

2017).  Essas informações são corroboradas com o estudo 

realizado por Silva (2017) onde verificou que 52,1% das 

gestantes diabéticas tiveram parto cesariano. 

Miranda e colaboradores (2017) realizou uma análise 

comparativa de 201 grávidas com Diabetes Gestacional e 201 

gestantes sem Diabetes Gestacional. Do grupo de grávidas 

com DG, 40,3% tiveram parto por cesariana, 50,2% parto 

eutócico e 9,5% parto instrumentado. Já no grupo controle, 

24,4% tiveram parto por cesariana, 57,7% parto eutócico e 

17,9% parto instrumentado. O principal motivo de cesariana no 

grupo de grávidas com DG foi a suspeita de incompatibilidade 

céfalo-pélvica (ICP). Esse estudo também apresentou 

resultados a respeito dos recém-nascidos de mães com DG, 

onde apresentaram um índice maior de distocia de ombros (3% 

vs 0%, p = 0,014) quando comparado aos recém-nascidos de 

mães que não tinham diabetes. Vale salientar também que 

esses neonatos foram mais regularmente admitidos na UTI 

Neonatal (14,9% vs 8,5%, p = 0,044). A hipoglicemia foi a 

morbidade mais presente observada nos RN de mães com DG 
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totalizando (66,7%) a icterícia com necessidade de fototerapia 

totalizou (16,7%), acompanhadas da síndrome de dificuldade 

respiratória.  

Outra condição de risco é a trombofilia, que constitue na 

propensão genética ou adquirida à trombose. Na gravidez, o 

aparecimento de trombofilias pode ser constatado em 20 a 50% 

das mulheres. O evento do tromboembolismo venoso na 

gravidez vem sendo bastante estudado, associando-o como 

causa de diversas morbidades gestacionais, como formas 

graves de doença hipertensiva específica da gestação, 

trombose placentária, descolamento prematuro de placenta, 

restrição de crescimento fetal intrauterino e óbito fetal 

(BARROS, 2014). 

Segundo Chan (2017) o aparecimento de eventos 

tromboembólicos na gestação e puerpério são apontados como 

as principais causadoras de morte materna em países 

considerados desenvolvidos. Definem-se como principais 

fatores que implicam riscos passa o aparecimento desses 

eventos: história pessoal ou familiar, idade maior que 35 anos, 

obesidade, cesariana e multiparidade 

(PONTES;PIMENTEL;CARVALHO,2013). Oliveira (2016) diz 

que a cesariana é um fator de risco importante, contudo as 

gestantes submetidas ao parto por via vaginal também correm 

esse risco.  

A obesidade é uma das características individuais que 

interferem de maneira significativa na gestação. Um estudo 

realizado por Costa (2016) verificou que 52,4% (n=32) das 

gestantes apresentaram excesso de peso corporal, ou seja, 

sobrepeso e/ou obesidade, onde a obesidade isoladamente foi 

identificada em 18% delas (n=11). 

Diante da presença do crescimento e prevalência da 

obesidade e sobrepeso da população do país, especialmente 
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nas mulheres em idade reprodutiva, a gestação neste grupo 

merece uma atenção maior. Contudo, ainda é pouco estudada, 

e não há locais de referência para o acompanhamento dessas 

gestantes. Mulheres com essas características tem maior 

probabilidade de iniciar a gestação com algumas doenças 

crônicas associadas, como a hipertensão arterial, esteatose 

hepática, diabetes tipo 2 e asma brônquica. A gestação dessas 

mulheres com obesidade tem uma necessidade maior de 

exames pré-natais, apresentam maior incidência de partos 

cesáreos, crescimento no número de infecções no local da 

incisão cirúrgica e também um maior tempo de internação 

hospitalar (CARNEIRO et al, 2014).  

Segundo Peres (2016) uma mulher obesa tende a gerar 

um bebê com o peso elevado em comparação a uma mulher 

não obesa, aumentando assim as chances de um parto 

cesariano, podendo trazer complicações materno-fetais. O 

estudo realizado por Philips e colaboradores (2014) com 316 

gestantes demonstra essa tendência, onde 32% dos bebês de 

gestantes acima do peso eram grandes para a idade 

gestacional (GIG). 

Nas gestações de mulheres acima do peso é mais 

frequente algum tipo de intervenção obstétrica no momento do 

parto, seja ela uma cirurgia cesariana ou indução ao trabalho 

de parto. Além de apresentarem mais frequentemente 

morbidades como diabetes gestacional, hipertensão 

gestacional/pré-eclâmpsia, eclampsia, corioamnionite, 

hemorragia pós-parto exigindo transfusão de sangue e o 

encaminhamento para unidade de terapia intensiva (UTI). Já os 

neonatos tendem a apresentar maiores chances de convulsões 

neonatais, admissão na UTI neonatal (UTIN) e trauma no 

nascimento (Truong YN, Yee LM, Caughey AB, Cheng YW, 

2015).  
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Os aspectos que contribuem para a realização do parto 

cesariana nessa população são normalmente desproporção 

cefalopélvica e distocia pela grande quantidade de tecidos 

moles presentes na pelve da mulher. A via de parto cesáreo 

está frequentemente associada a altos riscos de complicações, 

como infecção da ferida operatória, tromboembolismo e 

endometrite, quando comparado ao parto vaginal (Nogueira, 

2013). 

Em relação a antecedentes obstétricos, Lavado (2015) diz 

que o parto via vaginal após uma cesariana anterior é uma 

opção segura para muitas gestantes. O Colégio Americano de 

Ginecologia e Obstetrícia (ACOG) recomenda a tentativa de 

trabalho de parto em gestantes que tiveram um parto cesariano 

anteriormente, com 60 a 90% de partos bem sucedidos. 

Segundo Norma (2015) é indicativo para a realização do parto 

cesariano mulheres que tiveram: antecedentes de duas ou mais 

cesarianas anteriores, cesariana anterior com histerotomia 

corporal. O alto índice de cesarianas de alguns países e de 

algumas unidades hospitalares vem motivando a realização de 

uma avaliação mais criteriosa a respeito das indicações para a 

cirurgia cesariana.  

Um estudo realizado por Scapin (2018) verificou que com 

relação à indução do trabalho de parto normal as 48 eram 

primíparas (35%) e 16 eram multíparas (11,6%), dentre essas 

mulheres que já passaram por uma gestação anterior, 23 delas 

tiveram parto cesariana e 41 delas tiveram parto vaginal. As 

nulíparas formaram o maior número, compondo 73 (53,2%). 

Em uma análise realizada por Lavado (2015) com 94 

pacientes com cesariana prévia, 43 (46,8%) entraram em 

trabalho de parto, destas, 19 (44%) evoluíram para parto via 

vaginal e 24 (55%) fizeram uma nova cirurgia cesariana. As 

outras 51 (54,2%) gestantes que não entraram em trabalho de 
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parto, 49 (96%) realizaram outra cesariana (com a justificativa 

de pós datismo ou cesariana eletiva) e apenas 2 (3,9%) tiveram 

parto normal, as duas induzidas por ocitocina. Nesse mesmo 

estudo observa-se que o alto índice de uma nova realização de 

cirurgia cesariana deve-se provavelmente ao fato que apenas 

46,8% das pacientes tentaram passar pelo processo de 

trabalho de parto, destas, 44% finalizaram tendo o parto por via 

vaginal. Essa situação pode estar associada a uma oposição 

em submeter pacientes com cesariana prévia a tentar um 

trabalho de parto, mesmo tendo o conhecimento de que apenas 

uma única cesariana anterior não indica um novo procedimento 

cirúrgico.  

A incidência de parto cesariana em gestantes de alto risco 

foi mostrada também no estudo realizado por Luz (2015) onde 

verificou que entre 52 gestantes de alto risco 21 (40,4%) tiveram 

parto vaginal e 31 (59,6%) parto cesariana.  

Os benefícios do parto normal são inúmeros, podendo 

citar a facilitação da primeira mamada, em virtude da liberação 

de ocitocina que estimula a produção de leite em decorrência 

das contrações das glândulas mamárias; também ajuda na 

indução respiratória do recém-nascido devido à pressão 

ocasionada pela passagem no canal vaginal; e ativação do 

sistema imunológico do bebê, pois o contato direto com a 

microbiota vaginal da mãe ajuda na ativação do seu sistema de 

defesa (BRASIL, 2015). 

Quando não ocorre a possibilidade de um parto da 

maneira natural, a cesariana é uma alternativa cirúrgica 

indicada. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que 

taxas de cesariana acima de 10% não estão relacionadas à 

redução de mortalidade materna e neonatal. 

Apesar desse modelo de intervenção contribuir para uma 

provável melhoria no modelo de assistência à saúde, 
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colaborando para diminuição da mortalidade materna e fetal, é 

de extrema importância que sua indicação seja feita de maneira 

criteriosa, pois sua realização sem uma justificativa clínica pode 

somar riscos para a mãe e a criança, sem um benefício claro 

(ENTRINGER, 2018). 

No Brasil em 2017 foram realizados 1.967.019 partos, 

dentre eles 839.907 mil (43%) sendo cesarianas, índice muito 

além do que o indicado pela OMS. Desses 155.676 mil (19%) 

foram de gestação de alto risco (Figura 02). 

 

Figura 02 Porcentagem de partos cesarianos no ano de 2017 

 
Fonte: Datasus,2018. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Uma gestação de alto risco apresenta condições clínicas 

que devem ser cuidadosamente avaliadas pelos profissionais 
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da saúde no que diz respeito ao tipo de parto que irá ser 

executado. A partir da análise dos estudos foi possível observar 

que em sua maioria a realização do parto cesariana foi mais 

frequente nas diversas situações de gestações caracterizadas 

como de alto risco, contribuindo com os altos índices de cirurgia 

cesariana no Brasil. Sendo assim reforça a ideia de se realizar 

uma análise de forma bastante criteriosa pelo profissional de 

saúde presente, analisando os riscos e benefícios de cada uma 

das opções de parto. 
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RESUMO: O câncer do colo do útero é a terceira neoplasia mais 
comum entre as mulheres, sendo causado pelo Papilomavírus 
humano (HPV). O vírus infecta exclusivamente o epitélio, 
interrompendo o controle normal do ciclo celular e promovendo 
uma divisão descontrolada. O HPV é transmitido 
horizontalmente através do contato sexual. Aproximadamente 
80% de todas as mulheres serão infectadas com o HPV em 
algum momento da sua vida. Mulheres com infecções 
persistentes por HPV desenvolvem câncer cervical. O objetivo 
desse estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a 
prevalência do HPV em mulheres, os genótipos mais 
prevatentes, correlacionando com os fatores de risco, 
abordando assim, a importância do diagnóstico molecular  para 
determinação dos genótipos do HPV em mulheres. Foi 
realizado levantamento bibliográfico do período de 2013 a 2018 
nas bases de dados Pubmed, MedLine, Lilacs, Embase e 
Scielo. Foram utilizadas as palavras-chave “Papilomavírus 
humano (HPV)”, “Câncer do colo do útero” e “Diagnóstico 
molecular do HPV” e as correspondentes em inglês, “Human 
papillomavirus”, “Cancer of the cervix” e “Molecular diagnosis of 
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HPV".Em conclusão, podemos ressaltar que a infecção pode ter 
relação com alguns fatores de risco, além da importância do 
diagnóstico molecular como ferramenta no auxílio ao 
diagnóstico precoce da infecção pelo HPV em mulheres 
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Câncer cervical. 
HPV. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer cervical é o segundo tipo de câncer mais 

comum entre as mulheres em todo o mundo e a principal causa 

de mortalidade nos países em desenvolvimento. No Brasil, 

estima-se que o câncer de colo do útero seja a terceira 

neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, sendo 

apenas superado pelo câncer de pele (não melanoma), e pelo 

câncer de mama. Dentre todos os tipos de câncer, é o que 

apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura. 

Este tipo de câncer ainda é um problema de saúde pública em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, pois alcança altas 

taxas de prevalência e mortalidade em mulheres de extratos 

sociais e econômicos mais baixos (LEHTINEN et al., 2017; 

WOLDAY et al.,2018). 

O Papilomavírus humano (HPV) desempenha papel 

central na patogênese da doença e pode ser detectado em 

99,7% dos cânceres de colo uterino, seja no carcinoma de 

células escamosas, seja no adenocarcinoma. A infecção pelo 

HPV é extremamente comum na população. Mais de 50% das 

mulheres com vida sexual ativa adquirem o vírus em algum 

momento de suas vidas (BUMRUNGTHAI et al., 2018).  

        A infecção pelo HPV é basicamente de forma sexual. 

Como tal, tanto os homens como as mulheres estão envolvidos 

na cadeia epidemiológica da infecção e são capazes, ao 
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mesmo tempo, de serem portadores assintomáticos, 

transmissores e vítimas da infecção pelo HPV (SINHA et al., 

2018). Neste sentido, os fatores de risco estão claramente 

associados com o comportamento sexual do indivíduo (CHEN 

et al., 2016). Os mais importantes são: idade precoce no início 

das primeiras relações sexuais, número elevado de parceiros 

sexuais ao longo da vida e contatos sexuais com indivíduos de 

alto risco (TRISTÃO et. al., 2012). 

A pesquisa do DNA do HPV, utilizada em associação à 

citologia, é considerada muito eficaz, principalmente para o 

diagnóstico precoce, uma vez que é possível fazer 

acompanhamento clínico e/ou terapêutico para o seguimento 

das pacientes que apresentam DNA de HPV de alto grau, e 

evitar a evolução para o câncer (KOBAYASHI et al., 2018). 

O diagnóstico molecular do HPV através da PCR é 

bastante empregado por ser uma técnica bastante sensível, 

sendo capaz de esclarecer dúvidas originadas do diagnóstico 

citológico, então é considerado como um complemento de 

fundamental importância aos diagnósticos cito-histopatológicos 

e colposcópicos (TUOMINEN et al., 2018). 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo, 

através da revisão bibliográfica, descrever a prevalência do 

papilomavírus humano (HPV), a distribuição de diferentes tipos 

de HPV, os possíveis fatores de risco para infecção e o 

diagnóstico molecular do vírus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico do período 

de 2013 a 2018 mediante a busca eletrônica de artigos 

científicos indexados nas bases de dados PubMed, MedLine, 
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Lilacs, Embase e Scielo. Foram utilizadas as palavras-chave 

“Papilomavírus humano (HPV)”, “Câncer do colo do útero” e 

“Diagnóstico molecular do HPV” e as correspondentes em 

inglês, “Human papillomavirus”, “Cancer of the cervix” e 

“Molecular diagnosis of HPV".Foram selecionados 57 artigos de 

diversos países que possuem versões em português, espanhol 

ou inglês e, após leitura dos resumos, foram excluídos os 

artigos  que  abordavam a prevalência do HPV em homens. Os 

artigos selecionados foram artigos originais experimentais, 

ensaios clínicos e trabalhos de revisão, que foram agrupados 

em cinco categorias: a) Câncer do Colo do útero; b) Fatores de 

risco; c) Papilomavírus Humano; d) Tipos Virais; e) Diagnóstico 

das lesões intraepiteliais cervicais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 

O câncer do colo do útero (CCU) é uma neoplasia 

maligna, que ocorre no epitélio da cérvice uterina, proveniente 

de alterações celulares que podem evoluir até carcinoma 

cervical invasor, num período entre 10 e 20 anos (TIAN e 

ZHANG, 2018). De acordo com as últimas estimativas globais 

do GLOBOCAN, o CCU é o quarto tipo de câncer mais comum 

em mulheres, ocupando o quarto lugar tanto na incidência 

quanto na mortalidade e o sétimo no geral (GLOBOCAN, 2018) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

  No Brasil, foi estimada a ocorrência de 16.340 novos 

casos em 2016 e é apontado como terceiro tumor mais 

frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e 

do colorretal (INCA, 2016). Esse tipo de câncer apresenta alto 



PAPILOMAVÍRUS HUMANO: PREVALÊNCIA, FATORES DE RISCO E 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

418 
 

potencial de prevenção e cura, quando diagnosticado 

precocemente (GODOY-VITORINO et al., 2018; NAVARRO-

VIDAL et al., 2018). 

  O câncer cervical é um dos cânceres mais prevalentes 

entre as mulheres, com 527.600 novos casos de câncer cervical 

diagnosticados globalmente e 265.700 óbitos relacionados ao 

câncer cervical em 2012, como relata o estudo de Wang et al. 

(2018). 

  A infecção pelo papilomavírus humano (HPV), a infecção 

sexualmente transmissível mais freqüentemente diagnosticada, 

foi determinada como sendo a principal causa de lesões 

intraepiteliais escamosas do colo do útero e câncer invasivo do 

colo do útero (KOBAYASHI et al., 2018; WANG et al., 2018).  

 O câncer do colo do útero tem mostrado uma incidência 

crescente nos últimos anos. Todos os anos, aproximadamente 

500.000 novos casos ocorrem em todo o mundo, 90% destes 

em países em desenvolvimento, como aponta o estudo de 

Husaiyin et al. (2018). 

  A infecção persistente pode levar à doença associada ao 

HPV. Entre os mais de 40 tipos de HPV que infectam a genitália, 

13-14 são considerados de alto risco devido à sua associação 

com vários tipos de câncer, incluindo cancros cervicais, 

vaginais, vulvares, penianos, anais e da orofaringe (LEWIS et 

al., 2018). Um estudo de Lewis et al. (2018) mostrou que a 

prevalência do HPV variou significativamente de acordo com a 

idade e raça / etnia, as maiores prevalências foram de mulheres 

com 20-24 anos de idade (62,8%) e adultos negros não-

hispânicos, as prevalências foram significativamente menores 

em todos os grupos etários mais velhos. Em 2013-2014, entre 

os 14-59 anos de idade com experiência sexual, a prevalência 

de qualquer HPV foi de 40,1% em mulheres (LEWIS et al., 
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2018). Além disso, entre os positivos para 2-3 tipos de HPV o 

resultado foi de 38,2% de mulheres (ABRAMOWITZET  et al., 

2018; KOBAYASHI et al., 2018).  

  O câncer do colo do útero desenvolve-se a partir das 

lesões cervicais precursoras que indicam uma gama de atipias 

celulares limitadas ao epitélio do colo do útero se apresentando 

em graus evolutivos do ponto de vista cito-histopatológico. São 

classificadas como neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) de 

graus 1 (lesão de baixo grau), 2 e 3 (lesões de alto grau) (de 

PEDER et al., 2018). 

  A classificação de Richards determina a existência de 

três graus de lesões precursoras: NIC 1, equivalente à displasia 

leve e com distúrbios celulares comprometendo o terço inferior 

do epitélio; NIC 2, equivalente à displasia moderada e com 

distúrbios celulares comprometendo os dois terços inferiores do 

epitélio e NIC 3, correspondendo à displasia acentuada, severa 

ou carcinoma in situ e com distúrbios celulares comprometendo 

toda a espessura do epitélio (SINHA et al., 2018; WANG et al., 

2018). O carcinoma escamoso invasor resulta de uma 

progressão da lesão pré-invasiva: NIC 1, 2, 3 após anos ou 

décadas (POLI et al., 2018;  (SAKAMOTO et al., 2018). 

  O desenvolvimento do câncer cervical é contínuo e 

progride da neoplasia intraepitelial cervical (NIC) para câncer 

invasivo precoce e depois para o câncer mais estabelecido, que 

envolve uma doença pré-cancerosa longa e com reversível 

estágio de lesão. Se o NIC pode ser reconhecido cedo e depois 

ser adequadamente tratados durante esse estágio de lesão pré-

cancerosa, a conversão de NIC para câncer invasivo precoce e 

assim, o desenvolvimento do câncer cervical pode ser evitado 

(ABRAMOWITZET  et al., 2018;  HUSAIYIN et al., 2018).   
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FATORES DE RISCO 

 

  Como outros tipos de câncer, o câncer do colo do útero 

é multifatorial. A história natural está fortemente relacionada à 

presença de infecção, sendo a associação deste com o 

Papilomavírus humano (HPV) muito bem documentada na 

atualidade. Porém apenas a presença viral não é suficiente para 

o desenvolvimento da doença, dependendo de outros fatores 

de risco tais como uso de contraceptivos orais, estado 

imunológico e nutricional do indivíduo, início precoce da vida 

sexual, multiplicidade parceiros, coinfecção com outros 

microrganismos e fatores nutricionais (FOKDAL et al., 2018) 

(PIKE et al., 2018). 

  A progressão da infecção viral à neoplasia cervical 

depende da presença adicional de alguns fatores de risco ou 

cofatores que predispõem ou potencializam o surgimento e 

manutenção da infecção por HPV e/ou do câncer do colo 

uterino (IARC-WHO, 2015). 

  Como cofatores ambientais pode-se citar o tabagismo, 

subprodutos carcinogênicos do tabaco foram encontrados no 

muco cervical de fumantes, entre eles a nicotina e a cotidina. 

Estas substâncias podem danificar diretamente o DNA das 

células cervicais ou comprometer a resposta imunológica local, 

facilitando a persistência do HPV (de MARTEL et al.,2017).   

     Alguns estudos relatam redução da sobrevida em 

fumantes positivos para HPV em relação aos não fumantes 

(BEYNON, et al., 2018; THAPA, et al., 2018). 

No estudo de Filho et al. (2016), múltiplos parceiros sexuais e o 

uso de contraceptivos orais foram associados a presença do 

HPV. Este estudo mostrou uma associação entre citologia 
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anormal e uso de contraceptivos orais, número de parceiros 

sexuais e DSTs anteriores. 

  Assim, os resultados do estudo de Filho et al. (2016) 

corroboram descobertas anteriores de outros estudos que 

mostraram uma ligação entre o uso de contraceptivos e 

infecção pelo HPV (CHAGAS et al., 2013; AMARAL et al., 

2014). Mulheres infectadas por múltiplos tipos de HPV podem 

ser mais suscetíveis ao câncer do colo do útero (HUSAIYIN et 

al., 2018). 

  Em relação aos cofatores intrínsecos ao hospedeiro, 

além da resposta imunológica e do estado hormonal, há 

evidências da associação de fatores genéticos com a 

carcinogênese cervical, uma vez que estudos demonstraram 

hereditariedade no desenvolvimento desta neoplasia  

(CHELIMO et al., 2013; KULHAN et al., 2017). Pode-se citar 

também o baixo nível socioeconômico, provavelmente capaz de 

determinar níveis inferiores de educação sexual e condições de 

maior promiscuidade que levam a aquisição de doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) (IARC WHO, 2015; INCA, 

2014). 

  Estudos mostraram que a infecção por HPV de alto risco 

é um importante fator de risco para o câncer. Mais de 90% dos 

cancros do colo do útero estão associados à infecção por HPV 

de alto risco (HUSAIYIN et al., 2018).  

A infecção persistente pelo HPV é uma causa necessária do 

câncer do colo do útero e lesões pré-cancerosas. Além disso, 

10-15% das mulheres adultas com mais de 35 anos com HPV 

contínuo, foi possível verificar que a infecção apresenta um 

maior risco de desenvolver câncer cervical; no entanto, a 

ocorrência do câncer cervical também depende do vírus, do 

hospedeiro e ambiente (HUSAIYIN et al., 2018). 
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PAPILOMAVÍRUS HUMANO  

 

  O papilomavírus humano (HPV) é um pequeno vírus 

DNA (50-55nm) pertencente à família Papillomaviridae, não 

envelopado, com simetria icosaédrica. Apresenta um genoma 

de aproximadamente 8.000 pares de base de DNA dupla fita e 

circular, constituído por 72 capsômeros. Apesar do tamanho 

pequeno, sua biologia molecular é bastante complexa 

(WILTING e STEENBERGEN, 2016). O HPV apresenta 

tropismo por células epiteliais, causando infecções na pele e 

nas mucosas (genital, oral, laringe, esôfago), e a sua replicação 

ocorre no núcleo das células escamosas epiteliais. O genoma 

viral está dividido em três regiões, de acordo com a sua 

localização e propriedades funcionais: as regiões E (early) e L 

(late), denominadas ORFs (open read frames ou unidades de 

tradução), e uma terceira região, LCR (long control region) ou 

NCR (non-coding region) ou URR (upstream regulatory region) 

representando 15% do genoma viral envolvido no controle da 

expressão dos genes virais (WILTING e STEENBERGEN, 

2016; KRANJEC et al., 2016) 

  A região E, expressa logo após a infecção, codifica as 

proteínas envolvidas na indução e na regulação da síntese de 

DNA e é formada pelos genes E1, associado à replicação viral; 

E2, associado à transcrição e à replicação; associado à 

maturação viral e a alteração da matriz intracelular; E5, E6 e 

E7, envolvidos na transformação celular (CASTELLSAGUÉ et 

al., 2016). 
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TIPOS VIRAIS 

 

  Existem mais de 100 tipos de HPV dos quais 

aproximadamente 40 podem infectar o trato anogenital, sendo 

divididos em baixo e alto risco segundo o potencial oncogênico. 

O grupo de baixo risco (onde se encontram, sobretudo, os tipos 

6, 11, 42, 43 e 44) é formado por vírus associados ao 

aparecimento de lesões benignas, como os condilomas, 

verrugas na pele as neoplasias intraepiteliais de baixo grau da 

cérvice uterina, vulva, vagina e ânus. O grupo de alto risco, 

constituído principalmente pelos tipos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45,51, 52,56, 58, 59, 66, 68 e 73) estão implicados no 

aparecimento do câncer do colo do útero, vulva, vagina e canal 

anal, podemos citar o HPV 16 e 18, como mais prevalentes que 

estão associados ao desenvolvimento de câncer, 

principalmente na região cervical (CANFELL et al., 2017; FÉLIX 

et al., 2016). Lesões causadas pelo HPV 16 têm risco de cinco 

a oito vezes maior para progredir até o câncer invasivo, em 

comparação com outros tipos de HPV (CASTELLSAGUÉ et al., 

2016).  

  Assim como o estudo de Mallik et al. (2018) aborda que 

os tipos 16 e 18 são responsáveis por quase 70% dos genótipos 

de HPV de alto risco em todo o mundo. Já um estudo realizado 

por YU et al., (2018) relata que os dois genótipos são 

responsáveis por 80% dos cancros do colo do útero.Todavia, 

uma série de outros estudos sobre certas populações 

mostraram a predominância de outros genótipos (MALLIK et al., 

2018).  

  Um estudo de Lewis et al. (2018) abordou que uma 

infecção concomitante com vários tipos de HPV tem sido 

associada a vários desfechos negativos na saúde das 
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mulheres, incluindo citologia anormal, falha do tratamento para 

câncer cervical invasivo, gravidade da neoplasia cervical 

intraepitelial (NIC), diagnósticos citológicos de NIC grau 2 ou 

pior e lesões intra-epiteliais escamosas de alto grau ou pior. 

Várias investigações foram realizadas sobre a prevalência e 

distribuição do HPV em diferentes regiões do Brasil  (FREITAS 

et al., 2014; CHAGAS et al., 2015; GURGEL et al., 2013, 2015).  

  Um estudo realizado por Filho et al. (2016) no estado de 

Alagoas, Nordeste do Brasil, analisou mais de 500 pacientes 

em que foram detectados 20 genótipos, entre eles: HPV6, 11, 

16, 31, 33, 35, 39, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 66. Os genótipos 6, 

16, 58 e 70 do HPV foram os quatro tipos mais comuns 

detectados nas amostras cervicais, sendo o HPV16 o genótipo 

mais comum com 22,52% do total. Portanto esse resultado é 

consistente com os dados globais, em que a maioria dos 

estudos tem apontado o HPV16 como o tipo mais frequente 

(CANFELL et al., 2017). 

  A grande importância do HPV deve-se ao papel que 

desempenha no contexto das doenças sexualmente 

transmissíveis e na capacidade de causar doença crônica com 

potencial oncogênico (LIU et al., 2017). 

 

DIAGNÓSTICO DAS LESÕES INTRAEPITELIAIS 

CERVICAIS 

 

  O diagnóstico da neoplasia intraepitelial cervical é 

realizado através do emprego integrado e coordenado dos 

métodos de citologia cervical, colposcopia, histopatologia e, 

mais recentemente, de técnicas moleculares. A análise 

citopatológica, também conhecida como exame preventivo ou 

Papanicolau, foi proposta pelo médico George Papanicolau em 
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1941. Esta técnica, considerada a mais eficaz para a prevenção 

do câncer cervical, consiste na avaliação morfológica das 

células epiteliais obtidas por esfoliação do colo uterino, a fim de 

se diagnosticar e classificar lesões precursoras do tumor 

(CANFELL et al., 2017). 

  A colposcopia é um exame visual do colo uterino 

realizado com o colposcópio, um microscópio binocular de 

baixa resolução, que confere um aumento de dez a quarenta 

vezes do colo uterino, na presença de uma fonte de iluminação 

potente (ABRAMOWITZET  et al., 2018). 

Caso alguma lesão seja visualizada, parte do tecido pode ser 

retirada (biópsia) para posterior análise histopatológica 

(SZENTIRMAY; VELECZKI; KÁSLER, 2017). Além de permitir 

a visualização das alterações no epitélio acometido, a biópsia 

pode ter função terapêutica, quando é possível a retirada 

completa da lesão, além de contribuir para o diagnóstico 

diferencial e o achado de lesões associadas ao condiloma 

(ARGYRI et al., 2017). Na histopatologia, as lesões pré-

neoplásicas ou o carcinoma invasor são diagnosticados de 

acordo com a diferenciação, maturação e estratificação das 

células e alterações nucleares, sendo o tecido epitelial 

totalmente avaliado (SZENTIRMAY; VELECZKI; KÁSLER, 

2017). 

           A inspeção clínica geralmente é suficiente para o 

diagnóstico das lesões genitais externas por HPV e existe boa 

correlação entre os achados ao exame físico e os estudos 

histopatológicos. Com frequência, as verrugas genitais são 

multifocais, com mais de uma lesão em um mesmo sítio 

anatômico, ou multicêntricas, quando as lesões estão 

distribuídas em mais de uma localização (períneo e colo uterino, 

por exemplo). É importante a inspeção de todo o trato genital 
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baixo, para a detecção das lesões multicêntricas (LIU et al., 

2017; ZEFERINO et al., 2018). 

 

TÉCNICAS DE DETECÇÃO VIRAL 

 

 Biologia Molecular  

 

  Os algoritmos atuais para o diagnóstico da neoplasia 

cervical recomendam o uso de testes diagnósticos para a 

detecção do DNA do HPV em caso de citologia alterada. Estes 

testes para verificação do DNA do HPV utilizam as 

metodologias da captura híbrida e da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) (COELHO et al., 2015; MARQUES et al., 

2015). A captura híbrida é um teste de hibridização molecular 

com detecção dos híbridos DNA/RNA por reação enzima-

substrato e leitura por quimioluminescência, sendo possível 

diferenciar a infecção por HPV de alto risco oncogênico de 

infecções por tipos virais de baixo risco, fornecendo uma 

medida semi-quantitativa da carga viral (GUPTA; KUMAR; 

DAS, 2018; JALIL et al., 2018). 

As técnicas de biologia molecular e a engenharia 

genética progrediram muito nas últimas décadas, em especial 

a partir da década de 60, quando o DNA teve a sua estrutura 

descrita. A técnica denominada PCR (Reação em Cadeia de 

Polimerase), é executada inteiramente in vitro sem o uso de 

células, possibilitando a síntese de fragmentos de DNA, usando 

a enzima Taq DNA polimerase (LEYSI et al., 2017). 

  A PCR tem sensibilidade e capacidade de identificação 

do DNA viral semelhantes às do método de captura híbrida. Em 

comparação ao método de captura híbrida, estudos 

demonstram uma especificidade que varia de 78,3 a 93% para 



PAPILOMAVÍRUS HUMANO: PREVALÊNCIA, FATORES DE RISCO E 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

427 
 

captura híbrida e 92.8 a 100% para a PCR (JALIL et al., 2018).   

A técnica de PCR consiste na amplificação in vitro no DNA do 

HPV, utilizando-se conjuntos de iniciadores genéricos, que 

amplificam regiões altamente conservadas do gene L1 do HPV, 

permitindo a amplificação de basicamente todos os tipos virais 

(MARQUES et al., 2015; SERRAVALLE et al., 2015) 

 Por intermédio da PCR é possível detectar e identificar o 

material genômico dos HPVs, o que permite saber se o vírus é 

de alto ou baixo risco oncogênico. Este método apresenta 

vantagens em relação aos demais testes disponíveis, pois 

enquanto nos outros métodos o poder de detecção é de no 

máximo uma partícula viral em cada 10 células normais, a PCR 

é capaz de detectar 1 partícula viral em cada 1000 células; a 

técnica permite, também, verificar infecções por múltiplos tipos 

e avaliar o risco oncogênico da população viral infectante 

(COELHO et al., 2015).O resultado da PCR é visibilizado 

através da eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida, 

mediante coloração com brometo de etídio (WILTING e 

STEENBERGEN, 2016). O uso da biologia molecular para 

pesquisa do HPV surge como uma alternativa para aumentar a 

sensibilidade do rastreamento e reduzir efetivamente a 

incidência de câncer cervical (ZARDO et. al., 2014). 

 A pesquisa do DNA do HPV, utilizada em associação à 

citologia, é considerada muito eficaz, principalmente para o 

diagnóstico precoce, uma vez que é possível fazer 

acompanhamento clínico e/ou terapêutico para o seguimento 

das pacientes que apresentam DNA de HPV de alto grau, e 

evitar a evolução para o câncer (JOURA et. al., 2015). 

 O diagnóstico molecular do HPV através da PCR é 

bastante empregado por ser uma técnica bastante sensível, 

sendo capaz de esclarecer dúvidas originadas do diagnóstico 
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citológico, então é considerado como um complemento de 

fundamental importância aos diagnósticos cito-histopatológicos 

e colposcópicos. Além disso, sua utilização em grande escala 

se justifica por ter uma boa relação custo-benefício, sendo uma 

técnica utilizada em laboratórios de análises clínicas por ter 

principalmente um baixo custo, além de ser precisa e segura. 

Consegue também diagnosticar de forma precoce, aumentando 

a possibilidade de sucesso no tratamento (HUSAIYIN et al., 

2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diversos estudos globais e nacionais revelam uma maior 

prevalência de HPV 16 em mulheres com citologia normal e 

anormal.  

A grande maioria dos estudos relata que a prevalência 

do HPV aumenta de forma constante com o aumento da idade. 

Além disso, mulheres com citologia cervical anormal tem maior 

prevalência de HPV em relação àquelas que apresentam 

citologia normal.  

Os estudos sugerem que fatores comportamentais 

podem ter um impacto no status citologia cervical na população 

de mulheres. O comportamento sexual de risco foi associado a 

casos positivos de HPV, além do uso prolongado de 

contraceptivos orais e o tabagismo, que podem influenciar a 

infecção pelo HPV. A falta de educação formal e a presença de 

doenças sexualmente transmissíveis também podem ser 

considerados como fatores de risco. Estes resultados destacam 

a necessidade de estabelecer estratégias para prevenir a 

aquisição de HPV. 
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Atualmente, existem muitos testes moleculares 

comercialmente disponíveis para o HPV, baseados em 

diferentes metodologias e sistemas de detecção, sendo a 

maioria destes testes sensíveis e confiáveis. Desta forma, 

podemos ressaltar a importância do diagnóstico molecular 

como ferramenta no auxílio à prevenção do câncer de colo do 

útero. 
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RESUMO: O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos é 
difundido entre os povos desde o primórdio das civilizações, 
contudo uma orientação especializada se faz necessário para 
atingir os benefícios oferecidos por esses vegetais. O Zingiber 
officinale, comumente conhecido como Gengibre, é uma planta 
rica em propriedades antieméticas, atuando no trato 
gastrointestinal, é excepcionalmente utilizado durante o período 
gestacional para aliviar os enjoos matinais. Dessa forma, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade da 
infusão do rizoma do Zingiber officinale (Gengibre) frente à 
Artemia salina LEACH,  um microcrustáceo bastante utilizado 
em bioensaios toxicológicos, com alta taxa de confiabilidade e 
garantia de resultados seguros. A solução contendo o rizoma 
do Zingiber officinale foi preparada de acordo com o Formulário 
de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2011), no 
laboratório de síntese orgânica da UFCG/CES, a partir da 
infusão do insumo vegetal in natura, obtido comercialmente no 
município de Cuité/PB. Após a realização do bioensaio com as 
artêmias, a solução foi considerada atóxica e portanto segura 
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para ser utilizada pelas gestantes. Ainda assim, seu uso deve 
ser cauteloso, visto que a quantidade e a frequência muitas 
vezes é exacerbada pela população, e com isso pode-se 
aumentar o risco de intoxicação devido aos óleos essenciais 
expelidos pelo rizoma. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Zingiber officinale. 
Bioensaio Toxicológico.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas medicinais no tratamento de patogenias 

vem sendo empregado desde o início das civilizações, no 

entanto, raramente sua utilização é assistida por um profissional 

de saúde qualificado (BORGES; OLIVEIRA, 2015). Deste 

modo, a utilização de plantas terapêuticas sem a supervisão 

médica,  torna-se um perigo para a população, uma vez que 

pode influenciar no tratamento farmacológico, através da 

interação entre esses ativos “naturais” e os fármacos, 

acarretando em efeitos adversos, além da possível alteração 

dos resultados de exames laboratoriais (ZENI et al., 2017). Nas 

últimas décadas, o interesse pelas terapias naturais vem 

crescendo significamente, seja por seus benefícios, fácil 

aquisição ou pelo preço baixo, tornando-as  alternativas 

atraentes frente as terapias medicamentosas (SANTOS et al., 

2013; PAULERT et al., 2014).  

De acordo com Cioffi (2014), um dos principais 

problemas da utilização desses produtos é a crença de que, por 

ser um produto natural, será isento de reações adversas e 

efeitos nocivos para a saúde. Em consonância, o uso 

inadequado pode causar intoxicações gravíssimas, além disso, 

diversos problemas consequentes do uso dessas plantas 

podem ser listados, como a toxicidade intrínseca à planta, a 
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propagação de agentes externos (parasitas patogênicos) e a 

adição de medicamentos à terapia com a intenção de aumentar 

os efeitos das ervas, (ZENI et al., 2017). 

A utilização de plantas medicinais como recurso 

terapêutico é uma prática bastante corriqueira entre as 

grávidas. Durante a gestação ocorrem manifestações próprias 

desta condição, as quais podem ser eventualmente 

desagradáveis às gestantes, induzindo-as a buscarem terapias 

para o alívio dos sintomas (BORGES; OLIVEIRA, 2015). 

Náuseas e vômitos são considerados os sintomas mais 

comuns, afetando 90% das mulheres, e em algumas delas, eles 

estão presentes durante todo o dia e sua intensidade pode 

variar desde uma simples náusea ocasional até vômitos 

irrefreáveis. (FERNANDES, 2013). Todavia, o uso generalizado 

de algumas espécies de plantas é contraindicado durante a 

gestação, principalmente por apresentarem potencial abortivo, 

tóxico e teratogênico, devido os ativos possuirem, da mesma 

forma que os medicamentos alopáticos, a capacidade de 

ultrapassar a barreira placentária, podendo prejudicar o feto 

(SANFELICE et al., 2013).  

Á vista disso, o uso indiscriminado de plantas medicinais 

por gestantes é um problema de saúde pública preocupante, 

dado que algumas delas fazem o uso do mesmo sem saber dos 

possíveis efeitos e reações desencandeantes, tais como: 

malformação do feto, ser capaz de estimular a contração uterina 

e posteriormente levar a um aborto ou parto prematuro, além de  

modificações hormonais que possam promover alterações no 

desenvolvimento do embrião ou do sexo da criança (CIOFFI, 

2014). Dentre os chás mais consumidos pelas gestantes, 

merece destaque o chá da infusão do rizoma do Zingiber 

officinale (Gengibre). O gengibre é uma planta medicinal 
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utilizada globalmente para o tratamento de uma grande 

variedade de doenças, incluindo dor, artrite, reumatismo,  

vômitos, febre e doenças infecciosas virais, incluindo influenza 

e rubéola, sendo encontrada em vários produtos e formas, 

incluindo o pó fresco e seco, fatiado e no chá (KIM; CHOI, 

2017). 

Para a preparação da infusão, a parte da planta mais 

utilizada é o rizoma,  pois possui atividade terapêutica e esta é 

resultante da ação de várias substâncias, especialmente devido 

a presença do óleo essencial (MATSUBARA et al., 2014). 

Tendo em vista a importância deste recurso, faz-se necessária 

a comprovação da segurança da utilização da infusão do 

Zingiber officinale pela população, especialmente em grupos de 

risco, como as gestantes. Apesar da planta ser considerada 

habitualmente segura, poucas informações sobre a toxicidade 

in vivo está disponível (KIM; CHOI, 2017). Dessa maneira, 

testes de toxicidade são essenciais para garantir a seguridade 

desse material vegetal (BITENCOURT, 2014).  

O bioensaio toxicológico com a Artemia salina Leach é 

uma ótima alternativa para avaliar a toxicidade, uma vez que 

prevê os efeitos nocivos que possam acometer o sistema 

biológico e averigua a toxicidade relativa das substâncias, 

devido os efeitos tóxicos no homem estarem consideravelmente 

nos mesmos limites que os observados nos animais de 

laboratório, sendo possível assim determinar os prováveis 

riscos associados ao uso desse vegetal (BITENCOURT, 2014). 

O bioensaio frente a Artemia salina vem ganhando destaque 

nos últimos tempos, pois além de não utilizar soro animal, o que 

é eticamente desafiador, é de baixo custo, fácil aquisição e 

simples execução (MERINO et al., 2015).  



PLANTAS MEDICINAIS NA GRAVIDEZ: SEGURANÇA, EFICÁCIA E BIOENSAIO 
TOXICOLÓGICO DA INFUSÃO DO ZINGIBER OFFICINALE (GENGIBRE) 

438 
 

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar 

a toxicidade da infusão do rizoma do Zingiber officinale 

(Gengibre) frente à Artemia salina LEACH, a fim de demonstrar 

a segurança de sua utilização por gestantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Locais da pesquisa 

O processo de preparação da infusão do Zingiber 

officinale foi realizado no Laboratório de Síntese Orgânica 

(LASO) e o bioensaio larvicida foi realizado no Laboratório de 

Farmacologia/Toxicologia, ambos localizados no Centro de 

Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal de Campina 

Grande – Campus Cuité.  

 

Procedimento para a preparação do chá do rizoma fresco do 

Zingiber officinale. 

A infusão foi baseada no protocolo descrito pelo 

Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2011), 

com algumas adaptações. Em um béquer com capacidade de 

250 mL foram adicionados 150 mL de água destilada e o 

mesmo ficou sob aquecimento até a efervescência. Depois foi 

adicionado 1g do rizoma fresco do Zingiber officinale, obtido da 

feira livre do município de Cuité-PB (localização 06° 29' 06" S 

36° 09' 25" O), e abafou-se o béquer com um vidro de relógio e 

esperou-se ficar a 372°C. Depois filtrou-se a solução em outro 

béquer com capacidade de 250 mL. 
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Procedimendo para o Bioensaio Toxicológico frente a larvas de 

Artemia salina Leach. 

O Bioensaio toxicológico foi baseado na metodologia 

descrita por Meyer et al. (1982). Os cistos da Artemia salina (30 

mg) foram incubados sob iluminação artificial por 48 horas para 

que houvesse a eclosão das larvas. Após a eclosão, foram 

contabilizados 27 tubos de ensaio, separados em nove grupos 

com 3 tubos de ensaio cada, onde adicionou-se 10 artêmias em 

cada tubo, transferidas com o auxílio de uma micropipeta. Após 

a contagem, foram utilizados 4.000 mg da solução feita a partir 

da infusão do rizoma fresco do Zingiber officinale.  

A solução foi transferida para um balão volumétrico e o 

volume completado para 40 mL com água salinizada filtrada 

(Solução salina artificial preparada a partir de 38 g de sal 

marinho Marinex® em 1 L de água destilada), obtendo-se uma 

concentração de 100.000 μg/mL. Posteriormente, foram 

retiradas alíquotas de 5, 25, 50, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 

3750 e 4750 μL que foram transferidas para tubos de ensaio 

(contendo as artêmias) de 5 mL e o volume completado com a 

água salinizada, obtendo-se concentrações de 100, 500, 1000, 

10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 75.000 e 95.000 μg/mL 

para a solução do gengibre.  

Adicionalmente, fez-se o controle positivo onde utilizou-

se o dicromato de potássio (K2Cr2O7). O primeiro grupo recebeu 

a solução controle positivo (solvente e dicromato de potássio) e 

as dez seguintes receberam a solução do gengibre em 

diferentes concentrações. As amostras foram submetidas à 

iluminação artificial durante 24 horas, após este período foram 

contabilizadas as artêmias vivas e mortas. 
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Procedimento para o cálculo da Concentração Letal para matar 

50% das artêmias (CL50) 

Para calcular a concentração letal para matar 50% das 

artêmias (CL50), foi utilizado o software POLO-PC (Copyright 

LeOra Software 1987). Este software calcula a CL50 através de 

análises estatísticas complexas, por meio das concentrações 

impostas nos bioensaios juntamente com o número de artêmias 

vivas e mortas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a gestação, os sinais e sintomas típicos deste 

período, fazem com que as gestantes procurem meios de 

amenizar esses incômodos, no entanto, a terapia 

medicamentosa torna-se perigoso, uma vez que pode 

prejudicar o feto em desenvolvimento. A fim de não prejudicar 

o bebê, as gestantes procuram meios alternativos para 

amenizar os sinais e sintomas deste período, como o uso de 

chás e plantas in natura. Com isso, a utilização do rizoma do 

gengibre durante o período gestacional vem sendo alvo de 

estudos de eficácia e segurança, a fim de comprovar sua 

eficiência no alívio e tratamento de enjoos matinais e vômitos, 

característicos desse período.  

As investigações e os estudos realizados até então, têm 

sido bem sucedidos, comprovando a efetividade do uso do 

gengibre para este fim. Conquanto, como qualquer 

medicamento, ele possui mecanismos de ação, indicações de 

uso, precauções, contraindicações e, da mesma forma, podem 

ocasionar efeitos adversos. Desse modo, certificar a eficácia e 

a segurança desses produtos é de fundamental importância, 

uma vez que cerca de 80% da população faz uso de algum tipo 
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de terapia fitoterápica para atender as suas necessidades, e em 

sua maioria, utilizam diversos tipos de chás (CARVALHO, 2016; 

GADELHA et al., 2013). 

Diante do exposto, a pesquisa foi iniciada com a 

preparação da infusão do Zingiber officinale através do método 

descrito pela Farmacopeia Brasileira (2011), utilizando o rizoma 

fresco comercializado na feira livre do município de Cuité-PB, 

conforme mostra a figura 1. 

 

Figura 1. Zingiber officinale. 

 
Fonte: Farias et al., 2018. 

 

Medeiros (2017) relata que, dentre os antieméticos mais 

utilizados, os antagonistas de recetores de serotonina (5-HT3) 

são os principais. Todavia, há uma crescente preocupação 

quanto aos riscos potenciais do uso de medicamentos de forma 

geral durante a gestação, levando em consideração que muitos 

fármacos possuem capacidade de atravessar a barreira 

placentária, expondo o feto em desenvolvimento aos efeitos 

farmacológicos e/ou teratogênicos, devendo este uso ter uma 

atenção especial, necessitando ser, a princípio, evitado 

(SANTOS et al., 2018). 
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As propriedades antieméticas do gengibre auxiliam na 

redução dos enjoos matinais das gestantes, na medida em que 

atua no trato gastrointestinal, aumentando o tónus e a 

motilidade gástrica, e ainda contribuindo para o esvaziamento 

gástrico, através da sua ação anticolinérgica e 

antiserotoninérgica (MEDEIROS, 2017). Estudos que 

compararam a planta, o placebo e medicamentos antieméticos 

geralmente utilizados, apresentaram que o gengibre obteve 

resultados benéficos superiores ao do placebo e igualou-se aos 

efeito produzidos pelos medicamentos padrões mais 

consumidos (BITENCOURT, 2014). 

Estudos químicos do rizoma do gengibre revelaram 

haver mais de 400 componentes diferentes na sua composição, 

encontrando-se em maior quantidade os hidratos de carbono 

(50 a 70%), seguido dos lipídios (3 a 8%), e dos compostos 

voláteis (1% a 3%). Em menores quantidades, estão presentes 

os componentes não voláteis e, ainda, fibras, proteínas, cinzas, 

aminoácidos, fitoesteróis, minerais e vitaminas (MEDEIROS, 

2017). Mediante os riscos implicados ao uso de medicamentos 

nesta fase e que, dentre os chás mais consumidos pelas 

gestantes, está o chá da infusão do rizoma do Zingiber officinale 

(Gengibre), partiu-se para a avaliação da toxicidade da infusão 

do Zingiber officinale utilizando a Artemia salina Leach visando 

determinar a concentração letal para matar 50% das larvas 

(CL50).  

A Artemia salina é um microcrustáceo conhecido como 

“camarão salmoura”, seus cistos apresentam alta taxa de 

eclosão e são facilmente adquiridos em lojas especializadas de 

aquários, além de serem utilizados para determinar a toxicidade 

de inúmeros compostos, sintéticos ou naturais (Concentração 

letal) (MADRID et al., 2014; POMPILHO et al., 2014). 
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Atualmente, esses bioensaios são amplamente utilizados em 

pesquisas e toxicologia aplicada, pois há uma tendência de usar 

esse ensaio em principalmente, testes toxicológicos que 

rastreiam um grande número de extratos, para a descoberta de 

drogas em plantas medicinais (RAJABI et al., 2015). 

Diante dessas considerações, primeiramente, com o 

objetivo de se familiarizar com a toxicidade da mesma, fez-se 

um bioensaio preliminar, utilizando apenas três concentrações 

da infusão do Zingiber officinale frente as artêmias, como 

demonstra a Tabela 1. Entretanto, nenhuma das concentrações 

impostas apresentaram toxicidade frente as artêmias, não 

levando a morte de nenhuma das artêmias, fomentando a 

realização de bioensaios com concentrações mais altas. 

Adicionalmente, afim de avaliar a resistência das artêmias 

utilizadas, fez-se o controle positivo, utilizando dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) diluído na solução salina. O resultado 

encontrado para o controle positivo foi semelhante ao descrito 

por Belém et al. (2015), levando a morte de todas as artêmias, 

comprovando que não houve artêmias resistentes para 

influenciar nos bioensaios toxicológicos. 

 

Tabela 1. Resultados do bioensaio preliminar feito no 

Laboratório de Farmacologia/Toxicologia da UFCG, 2018. 

Amostra Concentrações Mortalidade 

Infusão do 

Zingiber officinale 

100 μg/mL 0 % 

500 μg/mL 0 % 

1000 μg/mL 0 % 

Fonte: Farias et al., 2018. 
 

Após a averiguação dos resultados do bioensaio 

preliminar, partiu-se para os bioensaios específico com 
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concentrações mais altas, a fim de obter a concentração letal 

para matar 50% das artêmitas (CL50), as quais estão 

sumarizadas na Tabela 2. De acordo com a Tabela 2, nenhuma 

das concentrações impostas causaram a mortalidade das 

artêmias, nem mesmo na concentração exorbitante de 95.000 

μg/mL, o que impossibilitou a descoberta da CL50. 

De acordo com Merino e colaboradores (2015), amostras 

que apresentem CL50 inferior a 100 µg/mL são consideradas 

altamente tóxicas, valores entre 100 e 500 µg/mL são 

moderadamente tóxicas, entre 500 e 1000 µg/mL são 

levemente tóxicas e acima de 1.000 µg/mL possuem baixa 

toxicidade ou são atóxicas. Diante dos valores apresentados 

pela Tabela 2, a amostra não demonstrou nenhuma toxicidade 

frente às artêmias, classificando a infusão do Zingiber officinale 

como atóxica. 

 

Tabela 2. Resultados do bioensaio toxicológico em diferentes 

concentrações da infusão do Zingiber officinale, feito no 

Laboratório de Farmacologia/Toxicologia da UFCG, 2018. 

Amostra Concentrações Mortalidade 

Infusão do 

Zingiber officinale 

10.000 μg/mL 0 % 

20.000 μg/mL 0 % 

30.000 μg/mL 0 % 

40.000 μg/mL 0 % 

50.000 μg/mL 0 % 

75.000 μg/mL 0 % 

95.000 μg/mL 0 % 

Fonte: Farias et al., 2018. 
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Vale salientar que a utilização de um produto de forma 

inapropriada, ainda que este apresente baixa ou nenhuma 

toxicidade, pode induzir o aparecimento de problemas graves 

quando em adição com outros fatores de risco, como 

contraindicações ou o uso concomitante com outros 

medicamentos (CIOFFI, 2014). Além disso, os efeitos sobre o 

feto dependem do fármaco ou da substância, da paciente, da 

época de exposição durante a gestação, da frequência e da 

dose total, o que será significante para fatores teratogênicos ou 

consequências farmacológicas e toxicológicas diversas 

(SANTOS et al., 2018).  

Stanisiere, Mousset e Lafay (2018), relataram que foram 

realizados estudos de toxicidade com diferentes extratos do 

rizoma de gengibre ou compostos relacionados. Segundo esses 

autores, cinco estudos utilizando o pó ou o extrato de gengibre 

(liofilizado ou etanólico) não demonstraram sinais relacionados 

com toxicidade ou mortalidade em quaisquer animais nas doses 

testadas. Relataram ainda, que em outros quatro estudos, a 

dose letal para matar 50% dos indivíduos (DL50) encontrou-se 

muito acima da dose mais alta utilizada na a alimentação 

humana, suplementos dietéticos ou medicamentos. 

Diante da busca de artigos científicos nas principais 

plataformas de estudo, tais como: Web of Science, PubMed, 

Science Direct e Scielo, conclui-se que não foram encontrados 

nenhum estudo disponível até o presente momento, que 

envolvesse na íntegra, a avaliação da toxicidade da infusão do 

gengibre frente a Artemia salina, tornando inédito o presente 

trabalho, além de revelar sua importância para o campo 

científico e para a população alvo, as gestantes.  

Ademais, Kim e Choi (2017) examinaram o potencial 

agudo da toxicidade oral do gengibre em ratos fêmeas e 
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machos, administrando uma dose única de 5.000 mg/Kg, dose 

superior à recomendada para ratos. Foi observado, por sua vez, 

que todos os ratos, de ambos os sexos, tratados com o extrato 

de gengibre, sobreviveram durante o período experimental, 

indicando atoxicidade do extrato, salientando que esses autores 

utilizaram o extrato do gengibre previamente cozido a vapor, 

seco por ar quente, pulverizado, tamizado, com posterior 

extração dos componentes solúveis em água e, por último, 

liofilizado.  

 De acordo com a Europa (EMA) e a América do Norte 

(FDA) a dose diária do rizoma do gengibre para fazer sua 

infusão não deve exceder 2 g, inclusive na gravidez 

(CARVALHO, 2016). Todavia é observado no cotidiano que a 

quantidade utilizada pelos pacientes não é, geralmente, 

mensurada por se tratar de um produto natural, assim como a 

frequência de uso durante o dia pode ser excedida, o que 

viabiliza o aumento da probabilidade de ocorrência de efeitos 

adversos ou tóxicos. Apesar disso, outros estudos disponíveis 

na literatura demonstram que não foram reportadas ocorrências 

de efeitos adversos que possam comprometer o decorrer da 

gravidez (VILJOEN et al., 2014; THOMSON; CORBIN; LEUNG, 

2014).  

 Weidner e Sigwart (2000), realizaram estudos de 

toxicidade reprodutiva em ratos fêmeas grávidas, conduzindo a 

pesquisa administrando por via oral diferentes concentrações 

de extrato de Zingiber officinale (100, 333 e 1000 mg/kg). Os 

autores constataram que não houve sinais de alteração 

reprodutiva e teratogênica. Adicionalmente, Fernades, Félix e 

Nobre (2016) relataram em seu estudo que o Z. officinale não 

apresentou toxicidade nos testes que avaliam este parâmetro, 
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sugerindo, inclusive a sua adoção pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 Poorrostami e Farokhi (2016), apontam, inclusive, em 

sua pesquisa com ratas epilépticas tratadas com lamotrigina, 

que o extrato hidroalcoólico é benéfico para o tratamento de 

distúrbios endócrinos que afetam o sistema reprodutor feminino 

e que levam a alterações na reprodução.  

 Por outro lado, Thomson, Corbin e Leung (2014), 

relataram sobre os efeitos anticoagulantes do rizoma, os quais 

podem aumentar sangramentos e abortos, interagindo também 

com outros fármacos.  

 Segundo Machado (2015), mulheres grávidas também 

utilizam a planta na forma de cápsulas para o mesmo fim. 

Outros estudos têm avaliado a eficácia dessas cápsulas sobre 

náuseas e vômitos em pacientes submetidos a quimioterapia, o 

que foi averiguado por Freitas et al. (2018), em seus estudos foi 

observado que a administração de 1 g de gengibre quatro dias 

antes e após a quimioterapia não exerceu efeito protetor em 

relação a náuseas e vômitos. Ainda, verificou-se que o produto 

não apresentou toxicidade, tendo em vista que os pacientes não 

relataram nenhum efeito adverso durante o estudo.   

No rizoma fresco, cerca de 1% a 2% de sua constituição 

é óleo essencial. Os óleos essenciais (OES) são metabólitos 

secundários voláteis caracterizados por serem misturas 

complexas de compostos orgânicos. Cerca de 60% dos óleos 

essenciais possuem propriedades antifúngicas e 35% exibem 

propriedades antibacterianas, acredita-se que a maior parte 

está associada aos compostos fenólicos (SOUSA et al., 2013). 

Na porção volátil do óleo essencial do rizoma do gengibre, os 

hidrocarbonetos sesquiterpenos encontram-se em maior 
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quantidade, e em menor proporção os hidrocarbonetos 

monoterpenos e compostos oxigenados (MEDEIROS, 2017).  

Dentro dos sesquiterpenos, os mais encontrados são os 

zingibereno (35%), curcumeno (18%), farneseno (10%) e em 

menores proporções o bisaboleno, sesquifelandreno, 

cariofileno e zerumbona, contudo a sua proporção pode ser 

alterado de acordo com o local de produção ou qualidade do 

processo e materiais utilizados para a extração do óleo 

(MEDEIROS, 2017). Pinto (2018), por sua vez, adverte quanto 

à toxicidade deste óleo, de modo que suas pesquisas 

demonstraram um índice de mortalidade das artêmias 

significativo, revelando que a toxicidade do óleo é diretamente 

proporcional a sua concentração, classificando o óleo essencial 

do gengibre como tóxico.  

 De acordo com Stanisiere, Mousset e Lafay (2018), para 

1 g de raiz de gengibre fresco por dia, durante quatro dias, os 

estudos mostram uma diminuição significativa de náuseas e 

vômitos e nenhum risco para a mãe ou seu futuro bebê. A 

evidência disponível sugere, por sua vez, que o gengibre é um 

tratamento seguro e eficaz para náuseas e vômitos. No entanto, 

além da quantidade de gengibre necessária para se obter 

eficácia, a qualidade do produto também desse ser levada em 

consideração do ponto de vista da segurança. 

 Apesar dos resultados encontrados no experimento 

terem demonstrado atoxicidade para a infusão submetida, 

deve-se sugerir a realização de estudos mais específicos e 

aprofundados, visando garantir a utilização da infusão do 

rizoma do Zingiber officinale de forma eficaz e segura, 

principalmente para o grupo de risco em questão, as gestantes. 
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CONCLUSÕES  

 

 O Zingiber officinale é uma ótima alternativa para fins 

fitoterápicos e apresenta-se como um recurso terapêutico de 

interesse médico e farmacêutico, principalmente porque no 

período gestacional o uso de medicamentos é muito restrito. 

Associando isto ao fato do gengibre demonstrar eficácia no 

tratamento e alívio de náuseas e vômitos matinais, investigou-

se o potencial toxicológico do chá dessa planta utilizado no 

tratamento antiemético de mulheres gestantes.  

O bioensaio toxicológico frente a Artemia salina Leach 

demonstrou que a infusão do Zingiber officinale foi atóxica 

frente as artêmias, tanto nas concentrações pré-estabelecidas 

pela Farmacopeia, quanto nas concentrações exorbitantemente 

acima do descrito pela Farmacopeia. Após  as 10 

concentrações realizadas, os resultados corroboraram com o 

esperado, já que diversas pessoas fazem o uso desse chá e até 

o presente momento, não houve relatos de toxicidade alguma. 

 Além disso, após uma busca de inúmeros artigos 

científicos nas principais plataformas de estudo, conclui-se que 

não foram reportados outros estudos que demonstrassem o 

potencial tóxico da infusão do rizoma do gengibre frente as 

artêmias, tornando o presente trabalho de suma importância 

para as gestantes. Adicionalmente, é necessário uma 

exploração toxicológica mais abrangente envolvendo essa 

planta, uma vez que seu óleo essencial é tóxico. 

Assim, sendo as grávidas um grupo de risco, faz-se 

necessário estudos mais específicos, a fim de garantir a 

utilização deste recurso com maior confiabilidade e segurança.  
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RESUMO: O câncer de mama têm crescido consideravelmente 
nos últimos anos, constituído uma preocupação mundial. Na 
atenção básica, local de promoção da saúde e prevenção de 
doenças, o enfermeiro tem papel fundamental na dispensação 
da sua assistência, fazendo-se necessário o conhecimento e 
apropriação das suas atribuições frente a patologia, no que diz 
respeito à prevenção e tratamento. Objetivamos, então, verificar 
a adequabilidade da prática de enfermeiras quanto ao 
autoexame das mamas, ao exame clínico das mamas e à 
mamografia, exames que compõe a rotina de rastreamento do 
câncer de mama; trata-se de uma pesquisa exploratória 
descritiva, numa abordagem quanti-qualitativa, baseada em 
inquérito do tipo estudo avaliativo: Conhecimento, Atitude e 
Prática (CAP), com 16 enfermeiras responsáveis pelas 
Unidades de Saúde da Família do Distrito Sanitário de Saúde V 
do município de João Pessoa. A priori a amostra foi 
caracterizada de acordo com a situação socioeconômica, e os 
dados brutos foram analisados por meio do Discurso do Sujeito 
Coletivo e agrupados em categorias para sistematização e 
consolidação das informações. Concluímos com esse estudo 
que as enfermeiras apresentam uma prática coerente com o 
que é preconizado pelo Ministério da Saúde, muito embora seja 
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necessário o aperfeiçoamento constante desses profissionais, 
afim de aprimorar o serviço e atualizá-los acerca dos métodos 
de rastreamento. 
Palavras-chave: Neoplasia da mama. Promoção à saúde. 
Enfermagem oncológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta um 

elevado índice de morte por neoplasia, influenciada em parte 

pelo crescimento demográfico e envelhecimento da população 

mundial (OMS, 2013).  

Apesar das estratégias de ação em saúde terem sido 

implantadas, o câncer de mama continua sendo a primeira 

causa de morte por neoplasia em mulheres no Brasil. A OMS 

afirma que este tipo de câncer aumentou em 20% desde 2008 

e a mortalidade cresceu em 14%. Anualmente é diagnosticado 

1,7 milhão de casos de câncer mamário na mulheres (OMS, 

2013). 

Para o ano o biênio 2018-2019, o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) estima a ocorrência de 600 mil casos novos, 

para cada ano, destes 59 mil novos casos de câncer de mama 

estão estimados (BRASIL, 2017). 

Para o estado da Paraíba, localizado na região Nordeste, 

estima-se para o referido ano, de acordo com as taxas brutas 

de incidência por 100 mil habitantes, que ocorram no Estado 

880 casos (42,32/100) e na capital João Pessoa 240 casos 

(57,41/100) (BRASIL, 2017). 

A idade é o principal fator de risco para esta neoplasia. 

Após 50 anos, o número de casos tende a aumentar, estando 

relacionada aos processos de urbanização da sociedade, 

evidenciando também maior risco de adoecimento nas 
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mulheres com elevado nível socioeconômico e em países em 

desenvolvimento (BRASIL, 2013a). 

Apesar dos avanços, nas tecnologias para tratamento de 

câncer, estudos revelam que mulheres na faixa etária mais 

avançada são frequentemente excluídas de estudos clínicos e 

poucos dados prospectivos são analisados em relação ao 

câncer de mama nesta população (HANSEN, et all, 2009). 

O câncer se tornou um problema de saúde pública e para 

preveni-lo há duas frentes: a prevenção primária e a 

secundária. A primeira está relacionada ao controle dos fatores 

de risco reconhecidos, relacionados ao estilo de vida, como: 

obesidade pós-menopausa, sedentarismo, consumo excessivo 

de álcool, terapia hormonal, entre outros (ARAÚJO NETO e 

TEIXEIRA, 2017; BRASIL, 2013b) 

Na prevenção secundária, preconiza-se a detecção 

precoce através do exame clínico das mamas, autoexame das 

mamas e mamografia, em que as ações estratégicas, através 

do rastreamento, buscam o diagnóstico precoce ou abordagem 

de mulheres com sinais e/ou sintomas do câncer de mama, 

pois, como já mencionado, este tipo de câncer, quando 

identificado em estágios iniciais, apresenta prognóstico 

favorável à cura. 

Para se alcançar o diagnóstico precoce desse tipo de 

neoplasia, se faz necessário que a mulher seja bem informada 

e atenta às possíveis alterações nas mamas, em especial se 

idosa, pois já há um comprometimento fisiológico do seu corpo, 

da sua motricidade e da sua sensibilidade. 

Estudos apontam esses três componentes como 

medidas para detecção precoce do câncer de mama, onde o 

autoexame das mamas, ou seja, a palpação das mamas, 

deve ser realizado por mulheres de qualquer faixa etária, em 
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período e dia que a mulher achar conveniente. Toda a equipe 

de saúde deve estar atenta para as oportunidades de 

orientação quanto à realização periódica do autoexame pelas 

usuárias (BRASIL, 2013b). 

O exame clínico das mamas deve ser realizado pelo 

menos uma vez por ano pelo profissional de saúde, 

principalmente em mulheres com mais de 35 anos de idade. 

Frequentemente o exame é realizado pela enfermeira e a 

mamografia indicada para rastreamento ou para diagnóstico 

de lesões suspeitas (BRASIL, 2013b). 

A rotina de rastreamento preconizada pelo Ministério da 

Saúde, em articulação como o Instituto Nacional do Câncer 

José Alencar (INCA), recomenda a realização anual do Exame 

Clínico das Mamas (ECM) e a mamografia a cada dois anos, 

para as mulheres de 50 a 69 anos. A mamografia nesta faixa 

etária, de periodicidade bienal, é a rotina adotada na maioria 

dos países que implantaram rastreamento organizado do 

câncer de mama e baseia-se na evidência científica do 

benefício dessa estratégia na redução da mortalidade nesse 

grupo, pois de acordo com estudos realizados, o impacto do 

rastreamento mamográfico, na redução da mortalidade por 

câncer de mama, pode chegar a vinte e cinco por cento 

(BRASIL, 2011a; BRASIL, 2012a). 

Para as mulheres de 40 a 49 anos, a recomendação é o 

exame clínico das mamas anual e a mamografia diagnóstica em 

caso de resultado alterado. Segundo a OMS, a inclusão desse 

grupo no rastreamento mamográfico tem hoje limitada 

evidência de redução da mortalidade. Uma das razões é a 

menor sensibilidade do exame de mamografia em mulheres na 

pré-menopausa pela maior densidade mamária. Todavia a 

Sociedade Brasileira de Mastologia, reitera a recomendação de 
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iniciar a mamografia anual a partir dos 40 anos (BRASIL, 2011 

a; AGUILLAR, 2012).  

No que se refere ao câncer de mama, o Plano de 

Fortalecimento das Ações para Prevenção e Qualificação do 

Diagnóstico e Tratamento dos Cânceres do Colo do Útero e da 

Mama, tem como eixos, a garantia do acesso das mulheres com 

lesões palpáveis ao imediato esclarecimento diagnóstico e 

tratamento (diagnóstico precoce e política de alerta), a 

ampliação do acesso à mamografia de rastreamento para 

mulheres de 50 a 69 anos e a expansão da rede de assistência 

oncológica (BRASIL, 2011).  

Em nível internacional, promover a consciência feminina 

sobre a detecção precoce desse câncer tem sido conhecido 

como “breastawareness”. Espera-se que a mulher tenha 

informações adequadas para reconhecer o que é normal em 

suas mamas, observar e palpá-las habitualmente no cotidiano 

e conhecer as alterações suspeitas, procurando imediatamente 

o serviço de saúde em caso de alterações suspeitas (BRASIL, 

2012a). 

O câncer não conhece fronteiras, deste modo, todos 

devem assumir a responsabilidade para enfrentar essa doença. 

Dados do INCA, apontam que, para cada ano, cerca de 8 

milhões de mortes, mundialmente, são causadas pelo câncer. 

Estima-se que um terço dessas mortes poderia ter sido evitado, 

com a prevenção, detecção precoce e acesso aos tratamentos 

existentes (BRASIL, 2013a). 

Em atenção ao problema e cientes do papel da 

enfermagem para a melhoria da saúde da população, 

atividades de pesquisa e extensão vem sendo realizadas por 

uma equipe de professoras, enfermeiras e alunas, como forma 

de contribuir para a redução e controle desses tipos de 
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cânceres, como o Projeto de Extensão Prevenindo o câncer de 

mama e de colo uterino em Unidade de Saúde da Família, o 

qual tem como finalidade prevenir, detectar e controlar o câncer 

de mama e de colo uterino numa comunidade de João Pessoa, 

através de ações de educação em saúde junto às mulheres, 

ressaltando a importância da prevenção e detecção precoce 

desses cânceres. 

Assim, a partir de novas investigações, da discussão e 

da contextualização do fenômeno, permite-se a construção de 

um marco temático crítico e reflexivo que poderá servir de 

subsídio para melhorar ações desenvolvidas no tocante a 

prevenção e detecção precoce do câncer de mama. 

Esta pesquisa, baseada no método de inquerito CAP – 

conhecimento, atitude e prática, versa sobre a prática das 

enfermeiras, compreendendo o segundo seguimento do 

método e sua avaliação permitirá, a posteriori, verificar a 

possível influência deste sobre a atitude e conhecimento dos 

métodos de rastreamento do câncer de mama, 

consubstanciando o plano de pesquisa como parte essencial 

para o desenvolvimento do projeto.  

Neste sentido, o presente estudo objetivou verificar a 

adequabilidade de prática de enfermeiras quanto ao autoexame 

das mamas, ao exame clínico das mamas e à mamografia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para esta pesquisa foi utilizado o método exploratório 

descritivo, numa abordagem qualitativa, baseada em inquérito 

do tipo estudo avaliativo: Conhecimento, Atitude e Prática 

(CAP). 



PRÁTICAS DE ENFERMEIRAS SOBRE AUTOEXAME DAS MAMAS, EXAME 
CLÍNICO DAS MAMAS E MAMOGRAFIA 

459 
 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com o 

aprofundamento da compreensão ou interpretação de 

fenômenos sociais (MINAYO, 2013). 

A pesquisa foi realizada nas Unidades de Saúde da 

Família do Município de João Pessoa, pertencentes ao Distrito 

Sanitário de Saúde V, do 1º Núcleo Regional de Saúde da 

Paraíba. 

O Distrito Sanitário de Saúde V é composto por 17 

Unidades de Saúde da Família, sendo 23 Estratégias que 

abrangem 12 bairros – Água Fria, Altiplano, Bancários, Bessa, 

Loteamento Cidade Recreio, Cidade Universitária, Miramar, 

Torre, Penha, Castelo Branco, Manaíra e Timbó - da cidade de 

João Pessoa. Estes dados foram fornecidos pelo Distrito 

Sanitário de Saúde V. 

O Distrito Sanitário de Saúde V em estudo, forneceu uma 

lista contendo os nomes das Unidades de Saúde (UBS e 

Núcleos de Saúde) e suas respectivas localizações; da 

população do estudo foram excluídos os enfermeiros que não 

estavam atuando na Unidades de Saúde da Família no 

momento da pesquisa, resultando numa população composta 

por 23 enfermeiras e amostra de 16 enfermeiras, ou seja, 69,5% 

da amostra do estudo em tela. Todas essas enfermeiras foram 

contatadas, através de visitas prévias às unidades para 

manifestarem interesse e disponibilidade de participarem da 

investigação.  

Os dados foram coletados no período de Abril a Maio do 

ano de 2018 através de um questionário estruturado, que de 

acordo com Gil, citado por Silva (2002), proporciona uma 

interação social e obtém dados em profundidade acerca do 

comportamento humano. O instrumento apresenta dados 

sociodemográficos das participantes e dados específicos do 
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estudo avaliativo do Conhecimento, Atitude e Prática das 

enfermeiras participantes do estudo, especificamente, para 

esta pesquisa, foi utilizado os relatos sobre a prática em relação 

ao tema da amostra do estudo. 

Para o tratamento dos dados foi utilizado a análise 

descritiva e exploratória de dados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram 

estabelecidos os critérios da Resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, em vigor 

no país, que regulamentam pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012b). 

Os dados sociodemográficos da amostra do estudo 

foram agrupadas numa única tabela contendo frequência e 

percentual simples e analisados por meio de do programa 

Microsoft Office Excel conforme a literatura pertinente e 

representam o perfil das enfermeiras das USFs em estudo. Os 

dados específicos da pesquisa foram analisados utilizando o 

método de análise Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), proposta 

por Lefévre (2014), representa um método de resgate da 

Representação Social (RS) caracterizado pelo fato de buscar 

reconstituir tais representações preservando a sua dimensão 

individual articulada com a sua dimensão coletiva.  

A pesquisa então foi sistematizada em quatro etapas: 

Primeira etapa – nesta fase foram selecionadas 

expressões-chave de cada discurso individual, obtidas a partir 

da cada questão subjetiva proposta para os estudos.  

Segunda etapa – corresponde à identificação das ideias 

centrais que cada um dos participantes envolvidos no estudo 

apresenta em seu discurso e as expressões-chave para cada 

resposta de uma dada questão, formando assim, a síntese do 

conteúdo dessas expressões. 
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Terceira etapa – ocorreu o agrupamento das ideias 

centrais semelhantes ou complementares, que envolveram as 

mesmas respostas de um determinado questionamento, 

transcrevendo-se literalmente os termos empregados pelos 

participantes da investigação. 

Quarta etapa – compreendeu a estruturação do discurso-

síntese, ou discurso do sujeito coletivo, mediante o 

agrupamento das ideias centrais semelhantes, o que 

representa um só discurso, como se todos tivessem sido 

proferidas por único indivíduo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em seguida os dados foram analisados e deram o suporte 

necessário para a elaboração e apresentação da realidade 

investigada em confronto com a literatura.  

 

4.1 Caracterização dos participantes 
 

Participaram do estudo dezesseis profissionais da 

enfermagem das Unidades de Saúde da Família do Distrito 

Sanitário V do município de João Pessoa, dentre eles 100% são 

do sexo feminino, numa média de idade de 48,1 anos, a maioria 

refere união estável. 

De toda amostra 62% concluiu o curso à mais de 20 anos, 

todas possuem especialização e 56% trabalham a mais de 10 

anos numa unidade de saúde da família.  
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos das enfermeiras 
participantes do estudo, João Pessoa, 2018 

VARIAVEL ʄ (R) ʄ (%) 

IDADE 
20 |--------- 35 
35 |--------- 45 
45 |--------- 55 
55 |--------- 65 

 
02 
03 
06 
05 

 
12 
19 
38 
31 

SEXO 
Feminino 
Masculino 

 
16 
0 

 
100 
0 

ESTADO CIVIL 
Com companheiro 
Sem companheiro 

 
12 
04 

 
75 
25 

TEMPO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO 
Até 5 anos 
De 6 a 10 anos 
De 11 a 15 anos 
De 16 a 20 anos 
Mais de 20 anos 

 
 
0 
03 
02 
01 
10 

 
 
0 
19 
13 
06 
62 

PÓS GRADUAÇÃO 
Sim 
Não 

 
16 
0 

 
100 
0 

TEMPO QUE 
TRABALHA EM USF 
Mais de 1 ano 
De 1 a 5 anos 
6 a 10 anos 
Mais de 10 anos 

 
 
01 
03 
03 
09 

 
 
6 
19 
19 
56 

TOTAL 16 100 
Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa, 2018. 
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A predominância feminina é nítida na enfermagem e 

advém do contexto histórico dos primórdios da profissão que 

iniciou com os esforços de Florence Nightingale, quando ainda 

não era reconhecida como tal.  

Os dados qualitativos foram obtidos mediante alguns 

questionamentos acerca da prática dessas profissionais e 

analisados por meio da técnica do DSC e apresentados nos 

quadros, a seguir. 

 
Quadro 1 - Discurso do Sujeito Coletivo das participantes da 
pesquisa em resposta a questão: Como você costuma orientar as 
mulheres quanto ao autoexame das mamas? 

IDEIA CENTRAL (1.1.) 
 

 

 

No momento do exame 
citológico 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (1.1.) 

Sempre eu aproveito o momento 
em que elas vêm realizar o 
citológico [...]; Na consulta 
individual com as usuárias na 
coleta de citológico[...]; No 
planejamento familiar e quando as 
mesmas vêm para a coleta de 
citológico[...]; 

IDEIA CENTRAL (1.2.) 
 

Durante o exame clínico 
das mamas 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (1.2.) 

Eu faço o exame nelas e explico 
como elas devem fazer em 
casa[...]; A gente aproveita para 
orientá-las ao exame autoexame 
das mamas e também realizar o 
exame clínico das mamas[...]; 

IDEIA CENTRAL (1.3.) 
 

 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (1.3.) 

Observar se tem alguma retração 
na pele, se tem algum lugar na 
mama que a pele está enrugando 
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Realizando o autoexame 
das mamas 

tipo casca de laranja, se o mamilo 
está entortando[...]; Primeiro 
realizo o exame com ela sentada 
na mesa de exames, como se eu 
fosse o reflexo dela no espelho 
para que ela realize o autoexame, 
para conhecimento das mamas 
para qualquer mudança elas terem 
conhecimento e saber informar o 
profissional que vai acompanha-
la[...]; Então fico na frente dela 
como se ela estivesse refletida no 
espelho, aquela conduta de ver a 
mama, o mamilo, a região da axila, 
colocar a mão na cintura, fazer a 
flexão para ver se tem alguma 
afundamento em alguma mama, 
fazer a inspeção do mamilo para 
ver se tem alguma secreção[...]; 

IDEIA CENTRAL (1.4.) 
 

Conhecendo as mamas 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (1.4.) 

Conhecer primeiro para poder 
identificar alguma alteração e 
poder já procurar a unidade[...]; 
Que é importante ela conhecer as 
suas mamas, se olhar, olhar no 
espelho[...]; Falo da importância de 
se conhecer, através do toque; 
ensino e oriento quando fazer[...]; 

IDEIA CENTRAL (1.5.) 
 

Realizando o AEM após a 
menstruação 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (1.5.) 

Eu sempre oriento após a 
menstruação, quem menstrua, 
e quem não menstrua, tento 
relembrar com ela o período 
que ela menstruava para fazer 
07 dias depois[...]; 
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Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa, 2018. 

 

O autoexame das mamas não compõe a rotina de 

rastreamento do câncer de mama, mas não podemos ignorar 

sua importância no diagnóstico da grande maioria dos casos de 

câncer, uma vez que, assim como colocado pelo INCA, muitas 

mulheres com câncer de mama descobriram a doença a partir 

da observação casual de alterações mamárias. Dada 

importância do autoexame, sua orientação por parte dos 

profissionais é imprescindível (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2017). 

O DSC para esse primeiro questionamento deixa evidente 

como as duas frentes do programa de saúde da mulher no 

Brasil, prevenção e rastreio dos canceres de mama e colo 

uterino, estão intimamente ligados.  

No contexto de Redes de Atenção à Saúde, o 
Ministério da Saúde instituiu quatro compromissos 
prioritários (Portaria MS/GM nº 1.473, de 24 de 
junho de 2011), entre eles o fortalecimento das 
ações para a prevenção e qualificação do 
diagnóstico e tratamento dos cânceres do colo do 
útero e da mama. Com o intuito de garantir esse 
compromisso foi lançado, em 2011, o Plano de 
Fortalecimento das Ações para Prevenção e 
Qualificação do Diagnóstico e Tratamento dos 
Cânceres do Colo do Útero e da Mama, que tem 
entre seus objetivos reduzir a incidência e a 
mortalidade desses cânceres. (BRASIL, 2013b) 

 

Nesse sentido, as consultas de enfermagem à saúde da 

mulher abrangem desde o planejamento familiar, prevenção 

dos cânceres e medidas de diagnóstico precoce para ambos. 
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Em protocolo está a realização do citopatológico e do ECM, 

bem como o encaminhamento para a mamografia de rastreio. 

As três intervenções costumam acontecer juntas no momento 

de procura da usuária à unidade.  

Na ideia central 1.1 no momento do exame citológico 

observamos que os profissionais tendem a aproveitar o 

momento da realização do citológico para orientarem, ou até 

mesmo realizarem o autoexame junto a usuária. Como confirma 

o estudo apresentado por Brito (2004) os momentos de coleta 

do citológico, pré-natal e visita domiciliar, são os escolhidos 

para a orientação ao exame pelas enfermeiras.  

Todavia, nas ideias centrais durante o exame clínico das 

mamas e realizando o autoexame das mamas, algumas outras 

enfermeiras, orientam o autoexame realizando-o na mulher, o 

que caracteriza o Exame Clínico das Mamas. Este que, de 

acordo com o Ministério da Saúde, é atribuição do profissional 

enfermeiro e, junto à mamografia, compõe à rotina de 

rastreamento do câncer de mama (Brasil, 2013b) 

Ainda nesta questão, a ideia central conhecendo as 

mamas, algumas profissionais referem a importância de 

orientar o AEM para conhecimento de si própria: “Falo da 

importância de se conhecer, através do toque; ensino e oriento 

quando fazer[...]”  

Como já mencionado, o AEM não faz parte do rastreio, 

todavia é a melhor ferramenta para que a mulher conheça seu 

corpo e aprenda a reconhecer o que é normal ou não para ela. 

A participação da mulher para a detecção de qualquer 

anormalidade é indispensável (BRASIL, 2013b). 

Em análise dos discursos, observamos o relato de uma 

orientação que já não é cabível diante das recomendações do 

Ministério da Saúde. Na ideia central realizando o AEM após 
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a menstruação uma das profissionais do estudo, referiu 

orientar as usuárias à realizarem o AEM dias após a 

menstruação, até para as mulheres que se encontram no 

climatério.  

De acordo com o INCA, a orientação atual é que a mulher 

faça a observação e o AEM sempre que se sentir confortável 

para tal, sem necessidade de uma técnica específica de 

autoexame, em um determinado período do mês, como 

preconizado nos anos 80 (BRASIL, 2017). 

O AEM por ser uma prática que deve ser disseminada 

para toda população que deve unir esforços das autoridades e 

mídias para que seja acessível para todos e de custo zero, de 

realização simples e com a finalidade primeira do 

autoconhecimento, não podendo ser enquadrada em regras, 

deixando a usuária (ou parceiro) livres para realizarem sempre 

que desejar. O papel do profissional, em relação ao AEM, é 

incentivar e orientar sempre que possível.  

Seguindo as ideias iniciais, o Exame Clínico das Mamas 

é realizado majoritariamente no momento da consulta 

ginecológica, como disposto na ideia central no momento do 

exame citológico, por ser um dos momentos de maior 

proximidade da enfermeira com a usuária e ter uma rotina 

estabelecida e observada com maior frequência pelas 

mulheres.  
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Quadro 2 - Discurso do Sujeito Coletivo das participantes da 
pesquisa em resposta a questão: Como você costuma realizar o 
Exame Clínico das Mamas? 

IDEIA CENTRAL (2.1.) 
 

No momento do exame 
citológico 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (2.1.) 

No momento do citológico [...]; 
Quando via para a mesa realizar 
o exame, aí eu faço o exame da 
mama antes do citológico [...]; 
Aproveitando o momento do 
citológico [...]; 

IDEIA CENTRAL (2.2.) 
 

De acordo com as 
queixas da usuária 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (2.2) 

Se ela chega na unidade com 
alguma queixa [...]; vai depender 
da necessidade dessa mulher 
[...]; se queixam de algum 
nódulo ou alguma coisa, eu 
examino [...]; quando estão com 
queixa elas vêm por demanda 
espontânea, daí eu faço [...];  

IDEIA CENTRAL (2.3.) 
 

Seguindo o passo a 
passo do exame 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (2.3.) 

Fazendo a palpação das 
mamas, observando simetria, 
mamilos, nódulos, etc. [...]; 
Sentada, deitada, com as mãos 
na cabeça [...]; A priori, com a 
paciente sentada, observo se há 
simetria das mamas, em 
seguida, deito a paciente e faço 
a palpação das mesmas. Em 
seguida, pressiono o mamilo 



PRÁTICAS DE ENFERMEIRAS SOBRE AUTOEXAME DAS MAMAS, EXAME 
CLÍNICO DAS MAMAS E MAMOGRAFIA 

469 
 

para observar se há eliminação 
de secreção [...]; 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa, 2018. 

 

O outro momento referido pelas enfermeiras do estudo, 

na ideia central:  de acordo com as queixas das usuárias, 

corresponde à demanda espontânea da unidade. De acordo 

com MORAES (2016) em todo Brasil há falhas em realizar o 

rastreio organizado – aquele padronizado e programado de 

acordo com a periodicidade apresentada no Documento do 

Consenso de 2004. Este adotado na maior parte do território 

nacional o rastreamento oportunístico, que busca implementar 

as ações conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, mas 

não segue a periodicidade e nem todas as ações 

recomendadas são sistematizadas (BRASIL, 2004). 

O rastreio oportunístico não diz respeito apenas a não 

observância da periodicidade, mas, também, ao limitar-se em 

atender a usuária e realizar o ECM apenas quando a mesma 

referir alguma alteração identificada no AEM.  

A graciosidade do subjetivo permite que, diante do 

questionamento, as profissionais sintam-se à vontade para 

descrever como realizam o Exame Clínico das Mamas, como 

disposto da ideia central: seguindo o passo a passo do 

exame. Observamos um sequência lógica e o seguimento da 

orientação ofertada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013b). 
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Quadro 3 - Discurso do Sujeito Coletivo das participantes da 
pesquisa em resposta a questão: Em qual circunstância você 
encaminha a mulher para realização da Mamografia? 

IDEIA CENTRAL (3.1.) 
 
 

Na faixa etária de 
rastreio 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (3.1.) 

O enfermeiro pode fazer com 
mulheres a partir de 50 anos em 
diante e a gente observa a 
história da paciente, 
antecedentes familiares e 
procura na história dela na 
unidade, a última vez que foi 
feito, se tem necessidade, 
porque as vezes elas perdem 
qual foi a indicação da própria 
mamografia passada ou se 
nunca fez [...]; A gente tem a 
nossa faixa etária de cobertura 
que a enfermeira pode pedir [...]; 
O enfermeiro encaminha a partir 
de 50, de 50 a 60 [...]; Só nos 
casos, acima de 50 anos [...];  

IDEIA CENTRAL (3.2.) 
 

Outubro rosa 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (3.2.) 

Se for pegar os prontuários 
daqui, vai ver que as datas da 
mamografia estão sempre 
voltadas para outubro, porque 
realmente é o mês de procura 
maior [...]; 

IDEIA CENTRAL (3.3.) 
 
 

Indicação médica 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (3.3.) 

Se ela ainda não fez e tiver 
queixa, eu aproveito a 
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oportunidade, levo ao médico e 
ele solicita já que eu não posso 
[...]; faço até a consulta, mas 
fazer a mamografia quando eles 
não estão aceitando, nem no 
momento do outubro rosa, deixo 
para o médico solicitar [...]; Quem 
faz o encaminhamento é a 
médica da unidade [...]; 
 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa, 2018. 

 
Observamos nesse questionamento, a prática ou 

orientação de cada enfermeira a respeito do encaminhamento 

para a mamografia. Na ideia central na faixa etária de rastreio, 

a grande maioria afirma encaminhar as usuárias que estão 

dentro da faixa etária de rastreio conforme preconizado pelo 

Ministério.  
A recomendação para as mulheres de 50 a 69 
anos é a realização de mamografia a cada dois 
anos e do exame clínico das mamas anual. A 
mamografia nesta faixa etária a cada dois anos é 
a rotina adotada em quase todos os países que 
implantaram rastreamento organizado do câncer 
de mama (BRASIL, 2013b). 

 
Observamos em algumas falas desencontros a respeito 

das idades estabelecidas, o que nos indica um conhecimento 

insuficiente no que diz respeito à atribuição do profissional de 

enfermagem na atenção básica.  

A ideia central, Outubro rosa, é período em que todos 

os gestores, mídia e sociedade voltam sua atenção para o 

problema de saúde pública que é o câncer de mama. 
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Campanhas são realizadas durante todo o mês e há uma oferta 

maior de exames de imagem para a população feminina.  

Infelizmente as equipes da atenção básica voltam seus 

esforços principalmente no mês de Outubro. No ano de 2017, a 

Prefeitura Municipal de João Pessoa ampliou a faixa etária para 

a realização da mamografia de rastreio, ou seja, na Capital da 

Paraíba as mulheres entre 40 e 74 anos têm o direito garantido 

à mamografia (ASEVÊDO, 2017). 

O Ministério da Saúde consolida que é atribuição do 

enfermeiro solicitar exames de acordo com os protocolos ou 

normas técnicas estabelecidos pelo gestor local, podendo 

então, solicitar a mamografia para as mulheres a partir dos 50 

anos, refutando a ideia central indicação médica de que a 

mamografia é de indicação médica ou pode ser solicitada 

apenas pelo profissional médico (BRASIL, 2013b).  

 
Quadro 4 Discurso do Sujeito Coletivo das participantes da pesquisa 
em resposta a questão: Como a equipe multiprofissional na Unidade 
de Saúde da Família, atua com a educação continuada acerca da 
prevenção e controle do câncer de mama? 

IDEIA CENTRAL (4.1.) 
 

Salas de espera 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (4.1.) 

A gente trabalha através de 
palestra e como a gente recebe 
atualmente muito aluno a 
frequência está bem maior, 
quase que mensal trabalhando 
o tema, não se restringe ao 
outubro rosa; Tem a questão 
das salas de espera, que 
estamos sempre abordando 
esse tema; a sala de espera e 
durante essa sala de espera, 
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tem todo mês, inclusive tem 
fixado alguns cartazes.  

IDEIA CENTRAL (4.2.) 
 

 Outubro Rosa 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (4.2.) 

Isso fica bem especifico na 
questão do outubro rosa 
mesmo; Principalmente 
Outubro rosa, que já é 
padronizado; Geralmente no 
mês do outubro rosa e as vezes 
tira uma vez no mês para falar;  

IDEIA CENTRAL (4.3.) 
 

Roda de conversa 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (4.3.) 

Estão sempre fazendo roda de 
conversa com a própria 
comunidade, nos dias que têm 
mais mulheres. Dentro desses 
grupos a gente termina 
trabalhando na prevenção do 
câncer de mama, porque a 
gente não deixa de orientar; No 
grupo de gestantes; 
 

IDEIA CENTRAL (4.4.) 
 

Atividades programadas 

DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO (4.4.) 

Temos uma programação que a 
gente faz no começo do ano, 
então o mês de janeiro temos o 
dia do câncer, agora em abril 
temos o dia mundial da saúde, 
mês de março temos em 
comemoração ao dia da mulher 
[...]  

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa, 2018. 
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Quando questionadas acerca do trato da equipe 

multiprofissional com a educação continuada a respeito da 

prevenção do câncer de mama, a maioria ressalta a educação 

em saúde diferenciando nas ideias centrais apenas a 

metodologia abordada.   

O próprio Ministério da Saúde discorre sobre as 

atribuições da equipe enquanto atenção básica e deixa evidente 

que planejar e programar as ações de controle dos cânceres do 

colo do útero e da mama, com priorização segundo critérios de 

risco, vulnerabilidade e desigualdade; realizar ações de controle 

dos cânceres do colo do útero e da mama, com abordagem de 

promoção, prevenção, rastreamento/detecção precoce, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos; 

valorizar os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma 

abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de 

vínculos com ética, compromisso e respeito; realizar trabalho 

interdisciplinar e em equipe, são atribuições que contemplam a 

todos (BRASIL, 2013b). 
Fica evidente a relevância da conscientização 
para o ser humano, diante das possibilidades de 
transformação dos problemas que tendem a afetar 
a sociedade, tal como, a construção de um 
pensamento coerente sobre a prevenção do 
câncer de mama junto à população feminina. Para 
tanto, há necessidade de adoção de prioridades 
que se transformem em políticas atuantes na 
proteção contra a referida patologia, 
principalmente para as pessoas em condições de 
maior vulnerabilidade econômica, tornando 
possível a elaboração uma trajetória de cuidados 
no âmbito da saúde da mulher (BUSHATSKY, 
2015) 
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 Observamos que a frequência com que é trabalhado 

esse tema nas unidades variam de exclusivamente no Outubro 

Rosa à programações distribuídas em todo o ano.  

 

CONCLUSÕES  

 

Concluímos com esse estudo que as enfermeiras 

apresentam uma prática coerente com o que é preconizado 

pelo Ministério da Saúde, muito embora seja necessário o 

aperfeiçoamento constante desses profissionais, afim de 

melhorar o serviço e atualizá-los acerca dos métodos de 

rastreamento.  

Faz-se necessário o estímulo à participação de cursos 

de educação permanente que trabalhe com esses profissionais 

tão importantes, a necessidade de uma rotina de rastreamento 

bem definida. 
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RESUMO: A parada cardíaca é uma condição rara do período 
gestacional, mas que pode comprometer a qualidade da 
assistência. Sendo assim, ressalta-se assim a necessidade de 
atualização constante dos profissionais acerca do tema. 
Objetivo do trabalho foi discutir as alterações fisiológicas que 
ocorrem no período gestacional que contribuem para o 
desenvolvimento de uma PCR. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura realizada nas bases de dados LILACS, 
SCIELO, MEDLINE, REDIB. A amostra final após a aplicação 
dos critérios de inclusão e exclusão foi de nove artigos. A PCR 
em gestantes, mesmo com os avanços da tecnologia, pode se 
tornar fatal, por isso é muito importante verificar riscos ainda no 
pré-natal. As causas mais frequentes são as doenças 
cardiovasculares como a hipertensão, as hemorragias, 
tromboembolias e sepses. O índice de sobrevivência da mãe e 
do filho é maior quando a grávida possui idade gestacional 
acima de 24 semanas. Entre 20 a 23 semanas, deve ser 
realizada a cessaria com a intenção só de salvar a vida da mãe, 
pois com esta idade é difícil a sobrevivência do feto. É notória 
importância na assistência bem sucedida em uma gestante em 
PCR, pois a agilidade na tomada de decisão faz toda a 
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diferença na assistência para salvar a vida da gestante e do 
feto. 
Palavras-chave: Parada cardiopulmonar. Gestante. 
Atualizações. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A parada cardiorrespiratória (PCR) compreende na 

interrupção da atividade mecânica cardíaca, associada à 

ausência de responsividade e respiração aflitiva. As causas 

mais comuns de PCR, classificam-se em dois tipos: cardíacas, 

quando originadas a partir de arritmias, miocardiopatias e 

valvulopatias, e não cardíacas, oriundas de acidente vascular 

encefálico, embolia pulmonar ou abuso de substâncias 

(FONSECA et al., 2014). 

Quanto aos aspectos epidemiológicos, Fonseca et al. 

(2014) relatam que, por não possuir restrição de sexo, idade ou 

raça, pode acometer qualquer indivíduo. O manejo do paciente 

que sofre uma PCR deve ser emergente, de forma a diminuir o 

impacto neurológico, cardíaco e respiratório sofrido pelo 

paciente, ou até mesmo reverter um possível caso fatal e 

melhorar o prognóstico do paciente.  

O período gestacional é uma das fases mais almejadas 

na vida de uma mulher. Este período é marcado pelas 

mudanças hormonais que interferem no estado físico e 

emocionais e promovem diversas transformações fisiológicas. 

Em alguns casos, essas alterações fisiológicas contribuem para 

o surgimento de algumas complicações, como por exemplo, 

uma PCR, mesmo tratando-se de um problema raro entre as 

gestantes, é considerado grave e se não for tratada a tempo 

poderá trazer danos irreversíveis para o binômio mãe-filho 

(FONSECA et al., 2014; GODINHO et al., 2014). 
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Dentre as mudanças fisiológicas mais importantes para 

a predisposição da PCR, está o aumento do volume sanguíneo 

circulante, onde a diferença proporcional entre hemácias e 

plasmas pode levar a um quadro de anemia. Além disso, o 

aumento do débito cardíaco ocasionado pela perfusão do útero, 

ascensão do diafragma devido a compressão do útero 

associado ao desvio de eixo cardíaco e modificações nos 

parâmetros pulmonares (originadores de um quadro de alcalose 

respiratória), e relaxamento do esfíncter gastroesofágico inferior 

com retardamento do esvaziamento ventral (VANCINI-

CAMPANHARO et al., 2016).  

A parada cardíaca materna é uma condição rara, com 

uma incidência entre 1 em 20.000 e 1 em 30.000 nascimentos. 

O manejo da PCR em gestantes, necessita de atualizações 

constantes, a RCP de qualidade associada aos cuidados pós-

PCR precisos aumenta as taxas de sobrevida e as chances de 

bons prognósticos tanto para a mãe quanto para o concepto 

(VANCINI-CAMPANHARO et al., 2016).  

Trabalhos publicados anteriores trazem esta temática 

como um problema de saúde onde a gestante é acometida, e 

que dentro este cenário é preciso ter uma visão e uma 

assistência diferenciada diante das alterações 

fisiológicas,  medidas simples podem culminar num desfecho 

positivo, já que pode-se estar  diante de um problema que 

envolvem duas vidas, necessitando de um cuidado maior 

(VASCO-RAMÍREZ, 2014; VANCINI-CAMPANHARO et al., 

2016). 

Tendo em vista a ocorrência de dois a cinco casos de 

parada cardiorrespiratória entre 100.000 gestações, justifica-se 

a relevância de entender a temática envolvida frente a um 

possível futuro problema de saúde, além de promover 
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atualizações e debater as ações assistenciais mediante da PCR 

materna. 

Desta forma formulou-se a questão norteadora: Quais 

alterações fisiológicas que ocorrem no período gestacional 

contribuem para o desenvolvimento de uma PCR e quais 

medidas devem ser tomadas diante dessa ocorrência? Sendo 

o objetivo deste trabalho discutir as alterações fisiológicas que 

ocorrem no período gestacional que contribuem para o 

desenvolvimento de uma PCR, bem como a assistência 

prestada diante dessas situações.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, que consiste em uma busca analítica e descritiva que 

visa responder questionamentos sobre a temática específica 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2018). 

Os dados foram obtidos nas bases eletrônicas: Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Red 

Iberoamericana the Innovatión y Conocimiento Científico 

(REDIB) no período de setembro a novembro de 2018. Além 

disso, utilizou-se o Guideline da American Heart Association 

(AHA, 2015) para a utilização das diretrizes de Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de 

Emergência (ACE). 

Para a busca dos materiais foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): parada cardíaca, 

gestante, assistência. Para refinamento do material, foi utilizado 

o operador booleano and da seguinte forma: parada cardíaca 
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and gestante (8), parada cardíaca and gestante and assistência 

(7). 

Como critérios de inclusão, foram selecionados os 

estudos publicados entre os anos de 2014 e 2018, publicados 

na língua portuguesa e inglesa, disponíveis na íntegra, de forma 

gratuita e online e que correspondiam a temática do estudo.  Os 

critérios de exclusão adotados foram artigos disponíveis em 

resumo, com mais de cinco anos de publicação, os repetidos 

entre as bases de dados foram considerados uma vez e os que 

não estavam abordando as práticas atualizadas segundo a AHA 

datada do ano de 2015.  

Realizou-se leitura crítica e exploratória das publicações. 

Os dados utilizados foram referenciados e identificados, no que 

diz respeito aos autores e as fontes de pesquisa, analisando o 

rigor ético quanto a autoria das publicações, referente ao uso 

do conteúdo e de citação das obras examinadas.  

Dentre as publicações encontradas, foram selecionados 

nove artigos para discussão. Em seguida, os artigos foram 

organizados em um quadro síntese e por fim foi realizada a 

discussão dos dados de forma descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionadas nove referências, sendo todas 

obtidas em meios digitais. A seleção por título e resumo resultou 

em 15 referências, das quais 11 foram removidas por não 

possuírem embasamento teórico e constarem descrições de 

práticas desatualizadas, conforme preconiza o Guideline 

produzido pela American Heart Association em 2015.  

Na tabela 1 foi organizada a síntese da análise crítica dos 

artigos por: título, autor/ano, periódico, tipo de estudo e 

principais resultados. 
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Tabela 1. Síntese das principais informações dos artigos, 
quanto ao título, autor/ano, periódico, tipo de estudo e principais 
resultados. Natal, 2018. 

Título do 

artigo 
Autores/ano Periódico 

Tipo de 

estudo 
Resultados 

Parada 

Cardiorresp

iratória 

durante a 

Gestação: 

Revisão da 

Literatura 

FONSECA, 

et al., 2014. 

Revista 

Med 

Minas 

Gerais 

Revisã

o de 

literatur

a 

Medidas simples, 

como o 

deslocamento 

uterino para a 

esquerda, podem 

trazer resultados 

positivos em uma 

reanimação, 

baseados no 

conhecimento  das 

alterações 

fisiológicas durante 

o período 

gestacional. 

Cesariana 

Perimortem 

GODINHO et 

al., 2014 
FEMINA 

Revisã

o de 

literatur

a 

Em gestantes 

quando não 

há  ocorrência de 

grandes 

alterações  sistêmi

ca, existem  

maiores chances 

de sobrevida 

diante da 

ocorrência de uma 

PCR, com a 

remoção do feto do 

útero. 

Ressuscita

ção 

Cardiopulm

onar na 

VACINI-
CAMPANHA

RO, et al., 
2016. 

 

ABCS 

Health 

Sci. 

Revisã

o 

integrati

va 

As principais 

causas da parada 

são embolia 

pulmonar e trauma. 
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Gestação: 

Uma 

Revisão 

Integrativa 

Dentre os 

tratamentos, a 

ressuscitação 

cardiopulmonar, 

intubação, 

administração de 

drogas e cesariana 

de emergência, 

são as possíveis 

soluções. Porém, 

devem ser 

considerados 

protocolos 

institucionais na 

tomada de 

decisão, de forma 

a aumentar os 

níveis de 

sobrevida. 

Ressuscita

ção 

cardiopulm

onar e 

cerebral em 

gestantes. 

No final do 

colapso 

materno 

VASCO-

RAMIRES, 

2014. 

Revista 

colombian

a de obst. 

e ginecol.. 

Relato  

de caso 

As principais 
causas de PCR na 
gestante são por 

desordens:  hiperte
nsivas, 

hemorragias, 
trombos e 

infecções graves. 
As principais ações 

tomadas em 

paradas são: 

ativação do código 

azul no setor de 

obstetrícia para a 

realização de 

histerectomia, 

(caso necessário), 

compressões de 

alta performance, 

desvio uterino 
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manual e 

gerenciamento 

farmacológico. 

Destaques 

da 

American 

Heart 

Association 

2015. 

AHA, 2015. 

American 

Heart 

Associatio

n 

Guideli

ne 

A idade 

gestacional deve 

ser considerada na 

assistência  de 

ocorrência de uma 

PCR. As práticas 

de reanimação 

devem ser de alta 

qualidade, com 

lateralização do 

útero para a 

esquerda de forma 

a descomprimir a 

Aorta, efetivo em 

até 4-5 minutos 

pós-PCR. Para 

otimizar a 

assistência, deve-

se  pensar em uma 

cesariana de 

emergência, 

quando o tempo de 

reanimação 

exceder os 5 

minutos. 

Perimortem 

Cesarean 

Section: 

The 

importence 

of 4 

minutes 

rule. 

NIRMALASA

RI; 

LISNAWATI, 

2015. 

eJournal 

Kedoktera

n 

Indonesia

. 

Estudo 

de caso 

Ocorrendo a 
reanimação no 

tempo adequado, 

relacionando o 

esvaziamento 

uterino, quando 

necessário, produz 

benefícios para o 

feto e para a mãe. 
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Perimortem 

caesarean 

section: A 

Case 

Reporto 

fout-of-

hospital 

LEE; KUNG, 

2018. 

World 

Journal of 

Emergenc

y 

Medicine 

Estudo 

de caso 

O 

desconhecimento 

das alterações 

hormonais na 

gestação resulta 

em dificuldades na 

ressuscitação. Em 

parada cardíaca, a 

assistência deve 

ser realizada 

dentro de 5 

minutos pós 

parada. 

Perimortem 

cesarean 

delivery 

and 

subsequent 

emergency 

hysterecto

my 

GOTO et al., 

2017. 

Journal of 

Japanese 

Associatio

n for 

Acute 

Medicine 

Estudo 

de caso 

A realização da 

cesariana 

perimorte resulta 

no aumento do 

volume plasmático 

circulante, 

consequentemente 

melhora a 

sobrevida do 

binômio mãe-filho. 

Revisão 

integrativa: 

o que é e 

como fazer 

SOUZA; 

SILVA;  

CARVALHO, 

2018. 

Einstein 

Pesquis

a 

bibliogr

áfica 

Informações para a 

construção da 

metodologia. 

Fonte: Dados coletados, 2018. 

 

Apesar dos avanços da tecnologia ainda existem casos 

que se tornam fatal em uma PCR. As alterações que ocorrem 

durante o período gestacional predispõem a ocorrência de uma 

parada em gestantes. Muitas vezes, os riscos não são 

identificadas durante o pré-natal, a prova disso é a quantidade 

de grávidas que ainda são acometidas por ela. As mudanças 

fisiológicas durante o período de gestação devem ser bem 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717381/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717381/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717381/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717381/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717381/
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monitoradas pelos profissionais responsáveis pelo pré- natal. 

Dentre as mudanças fisiológicas durante o período gestacional 

que estão relacionado com uma PCR: o aumento do 

metabolismo, a compressão da aorta e veia cava pelo aumento 

do útero (VANCINI-CAMPANHARO et al., 2016). 

As causas mais comuns, que quando descompensadas 

e não tratadas, e desencadeiam o desenvolvimento de uma 

parada cardiopulmonar, são doenças cardiovasculares 

(incluindo a hipertensão), hemorragia, tromboembolias, sepses 

e infecções graves. As causas iatrogênicas da parada cardíaca 

materna estão relacionadas com a hipermagnesemia pela 

administração de sulfato de magnésio e complicações 

anestésicas. Sendo assim as alterações  fisiológicas que 

ocorrem durante o período gestacional devem ser detectadas o 

mais precocemente possível, preferencialmente ainda no pré-

natal, pois quando não tratadas podem desenvolver colapso 

materno. Este colapso, mostra sinais de 

danos aproximadamente  oito horas antes da PCR, assim, a sua 

identificação é um parâmetro primordial para uma assistência 

adequada (VASCO-RAMIREZ, 2014; AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2015). 

O índice de sobrevivência entre a vida do filho e da mãe 

é maior quando a grávida possui idade gestacional acima de 24 

semanas. Entre 20 a 23 semanas, deve ser realizada a cessaria 

com a intenção só de salvar a vida da mãe, pois com esta idade 

é difícil a sobrevivência do feto. Em gestantes com idade 

gestacional menor que 20 semanas, não será necessária a 

retirada do feto, pois com esta idade ele ainda não comprime o 

útero e não compromete o débito cardíaco da mãe (FONSECA 

et al., 2014).  

Junto com a idade gestacional adequada, existem 

cuidados que podem ajudar na sobrevivência, como curto 
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tempo entre o início da parada e a retirada do bebê, cuidados 

com as manobras ao tentar ressuscitar a gestante, e a 

assistência intensiva ao neonato (FONSECA et al., 2014). 

O Guideline produzido pela American Heart Association 

(2015) modifica algumas práticas na administração de RCP em 

mulheres gestantes. Com a atualização, recomenda-se RCP de 

alta qualidade e alívio da compressão aortocava, para tal, 

deverá ser realizado o deslocamento manual do útero para o 

lado esquerdo durante as compressões, (se a gestante possuir 

a altura uterina superior a cicatriz umbilical), conforme mostra a 

figura 1. A versão anterior produzida em 2010, associa a 

lateralização do útero para a esquerda, mais a inclinação lateral 

da paciente em 30º com o auxílio de uma cunha com apoio de 

pelve e tórax, caso a primeira ação não surta efeito. A 

modificação é justificada pela incompatibilidade observada 

entre a qualidade das compressões e a inclinação, sendo 

assim, é esperada a identificação de qualquer empecilho para 

a realização precisa da RCP por parte dos profissionais.  

 

Figura 1. Manobra de deslocamento manual uterino para a 

esquerda.  

 
Fonte: Guideline American Heart Association 

 

Durante a ressuscitação de uma mulher grávida, existem 

dois pacientes em potencial, a mãe e feto, e isso será 



REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM MULHERES GESTANTES 

489 
 

considerado enquanto o planejamento dos cuidados a serem 

prestados. Quanto às compreensões, em condições normais, a 

compressão torácica produz um débito cardíaco menor de um 

terço do normal, já na gravidez, a compressão dos grandes 

vasos pelo útero reduz o débito cardíaco em mais dois terços. 

Por esse motivo há algumas divergências quanto a efetividade 

de das compressões torácicas em mulheres gestantes 

(NIRMALASARI; LISNAWAT, 2015). 

A cesariana perimorte (CPM) consiste na realização de 

uma cirurgia cesariana para a retirada do bebê quando a mãe 

encontra-se em parada cardíaca ou em situações in extremis 

(quando há risco iminente de morte). Em pacientes cuja as 

chances de sobrevida é inexistente e a ressuscitação torna-se 

inútil, deverá ser considerada a realização da  CPM após 4 

minutos de tentativa de RCP se não houver retorno da 

circulação espontânea, para aumentar as chances de sobrevida 

do feto, por tal motivo, faz-se necessária na equipe de 

assistência durante a PCR a presença de um obstetra para uma 

possível urgência (AHA, 2015; GODINHO et al., 2014). 

A importância dos 5 minutos para a realização da 

cesariana perimorte, deve ser levada em consideração, para 

que se tenha resultados bem sucedidos, pois esses são 

decisivos na vida de mãe e filho. No período de 4 a 6 minutos 

após parada cardiopulmonar, podem ocorrer danos cerebrais 

irreversíveis. Quanto maior o atraso na assistência e realização 

da CPM, pior será o prognóstico materno e fetal. Na prática, 

raramente consegue-se realizar assistência neste tempo, pois 

diversos fatores impossibilitam sua execução. São eles: demora 

na identificação da ocorrência da PCR, falta de agilidade no 

transporte da gestante ao local de atendimento, espera pela 

atuação da equipe multidisciplinar, procedimento antisséptico a 
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ser realizados, monitoramento fetal e materno e a decisão pela 

realização da CPM (LEE; KUNG, 2018). 

Dessa forma, o esvaziamento uterino promove a 

melhoria do retorno venoso, menor tempo de hipóxia tecidual e 

a descompressão aórtica, podendo haver uma melhora 

significativa no desenredo da reanimação, principalmente a 

nível neurológico. Para tal, deve ser avaliada a condição clínica 

da paciente, bem como as circunstâncias da PCR para atribuir 

o tempo de espera para a cesariana de emergência 

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015). 

Em casos de coagulopatia grave, muitas vezes é 

considerada uma hipótese de histerectomia radical, buscando 

alcançar a hemostasia. Com base nisso, foi possível observar 

a redução no tempo de internação, bem como a diminuição do 

sangramento (GOTO et al., 2017). 

Posteriormente, mas não menos importante, deve-se 

atentar para a estabilidade de via aérea bem como 

fornecimento de oxigênio, de forma a reduzir as possibilidades 

de intubação. Para isso, é necessário o conhecimento dos 

profissionais sobre consumo aumentado de oxigênio durante o 

período gravídico. Caso seja necessário o uso de desfibrilador, 

deve-se considerar os mesmos parâmetros em mulheres 

gestantes e não gestantes (GODINHO et al., 2014). 

Quanto ao uso das drogas, não há recomendações 

especiais quanto às dosagens e absorção intra útero, apenas é 

sinalizada uma atenção especial com o uso do bicarbonato de 

sódio na gestante para corrigir a acidose, pois pode levar a 

complicações fetais. Por tal motivo, recomenda-se que a 

correção dos distúrbios ácidos seja realizadas com base no 

restabelecimento da circulação materna e a correção da hipóxia 

(GODINHO et al., 2014). 
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Quando a ocorrência de hipovolemia, o feto entra em 

sofrimento, antes mesmo que haja alterações nos parâmetros 

hemodinâmicos da mãe. Isto ocorre devido ao aumento 

fisiológico da volemia e da vasoconstrição uterina placentária 

para manter os padrões da pressão arterial adequada. Durante 

a ressuscitação uns das prioridades é o retorno da circulação 

espontânea, assim permitindo a circulação para os órgãos 

vitais, evitando assim possíveis sequelas causada pela 

hipoxemia (VASCO-RAMIRES, 2014). 

Diante da PCR em meio extrahospitalar, deve ser 

adotado como medida preventiva, a permanência da gestante 

no local da ocorrência, por tal motivo, a cesariana deve que ser 

realizada no mesmo local (FONSECA et al., 2014). 

Após a resposta positiva da assistência  de uma PCR, 

deve ser tratado urgentemente a possível causa a qual 

desencadeou, para assim evitar possíveis reincidências, 

atentar para o restabelecimento da perfusão para os órgãos, 

principalmente o sistema neurológico, instituindo medidas que 

corrijam possíveis resultados adversos (VASCO-RAMIRES, 

2014). 

A assistência imediata e multiprofissional durante os 

esforços RCP é fundamental para o acionamento da cadeia de 

sobrevivência e boa condução do atendimento. A existência de 

protocolos de atendimento pode respaldar e auxiliar a tomada 

de decisão da equipe durante a RCP e, desta forma, aumentar 

a sobrevida e diminuir o dano neurológico nestes indivíduos 

(VANCINI-CAMPANHARO et al., 2016). 

Apesar de todos os avanços quanto a assistência 

prestada à gestante diante de uma PCR, Vancini-Campanharo 

et al. (2016) relatam em seu trabalho que o índice de óbitos 

decorrentes dessa complicação não diminuiu 

consideravelmente diante das atualizações existentes, sabe-se 
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que a mortalidade materna após PCR e maior do que em 

pacientes não grávidas. 

Diante do que já foi indagado, distinguimos a importância 

que tem a prática do bom acompanhamento durante o período 

gestacional. Como também a importância em se prestar uma 

boa assistência diante da ocorrência de uma PCR, por 

uma  equipe multiprofissional preparada.  

 

CONCLUSÕES  

 

É imprescindível, para uma assistência bem sucedida 

diante de uma parada cardiopulmonar em gestantes, o 

conhecimento sobre as mudanças fisiológicas a qual ocorreram 

durante o período gestacional, principalmente aquelas que 

desencadeiam para o desenvolvimento de uma PCR. Quando 

ciente dessas informações, será possível a concretização de 

uma assistência direcionada, facilitando a tomada de decisão 

diante de como proceder nessa assistência.  

É necessária agilidade para tomar decisões precisas 

diante da ocorrência de uma PCR, pois o intuito nesta 

assistência é preservar a vida da mãe e feto, sem que resulte 

em eventos adversos, que prejudique a funcionalidade dos 

sistemas ou mesmo a vida de ambos, sendo o tempo, primordial 

para o sucesso nesta assistência.  

Fica claro que para uma assistência de qualidade a uma 

gestante em parada cardiopulmonar, o conhecimento sobre 

todo seu histórico gestacional, e uma equipe multiprofissional 

capacitada e ágil para a tomada de decisão, faz toda diferença 

para se ter sucesso  com assistência com a vida de ambos. 

Existiram dificuldades para proceder com o 

desenvolvimento sobre o tema, pois mesmo se tratando de um 

assunto tão importante, existem poucas publicações 
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atualizadas e nacionais. Torna-se urgente e sugere-se que 

novos estudos sejam desenvolvidos para que os profissionais 

possam se instrumentalizar de conhecimento para oferecer 

uma assistência adequada diante de uma PCR na gestante. 

 Assim questiona-se: Será que temos profissionais 

preparados para a realização da assistência e procedimentos, 

muitas vezes prestada fora do ambiente hospitalar? Faz-se 

necessário capacitar todos os profissionais para atender 

situações de urgência e emergência e assim dar maior 

probabilidade de vida a um paciente em PCR. 

Dessa forma, espera-se contribuir para a comunidade 

acadêmica e os demais profissionais da assistência em saúde, 

no que diz respeito sobre as mudanças fisiológicas que ocorrem 

na mulher durante o período gestacional, as possíveis causas 

que levam uma gestante a ter uma PCR, e como deve ocorrer 

sua assistência durante a ressuscitação.  
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RESUMO: Ao longo dos anos vem aumentando cada vez mais 

o número de cesáreas no Brasil chegando a 56,7% em todo o 

país sendo que a maioria deles ocorre nos serviços privados e 

o preconizado pela ONU é que tenha 10% a 15% desse tipo de 

parto. É importante ressaltar que quando realizado através de 

indicações médicas essa cirurgia sem dúvida é a melhor opção, 

porém hoje a maioria delas é realizada sem nenhum fator real 

para sua execução, podendo não trazer nenhum benefício para 

mãe e o bebê crescendo o número de cesárias desnecessárias. 

O objetivo do presente estudo consiste em identificar na 

literatura existente os riscos e os benefícios acerca da 

preferência das cirurgias cesarianas pelas mulheres que 

apresentam condições favoráveis à realização do parto normal. 

A revisão foi realizada de artigos científicos, pesquisados em 

bases de dados – Scielo, BVS, Lilacs. Com base nos estudos 

revisados, conclui-se que a cesárea deve ser realizada sempre 
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que tenha algum risco que possa prejudicar a mulher e o bebê 

e que é de fundamental importância os profissionais de saúde 

expor informações sobre os riscos e os benefícios de ambos os 

tipos de nascimentos para que a mãe tenha autonomia na hora 

da escolha. 

Palavras-chave: Fatores de risco. Cesárea. Parto normal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cesárea ou cesariana é conceituada como a remoção do 

feto por meio de um corte feito na parede abdominal e na 

parede uterina sendo orientada a ser realizado apenas em 

casos que não possa ser executado o parto normal por causa 

de riscos que possam afetar tanto o bebê como a gestante. 

(COELHO; AVALCANTE, 2011). 

Na cesariana existe uma distribuição desigual no Brasil, 

tendo maior prevalência em mulheres com maior idade, 

primíparas, escolaridade, assistência pré-natal no setor privado 

(REBELO. et al., 2010, apud DOMINGUES. et al., 2014) e 

sendo determinadas muitas vezes por fatores não clínicos 

(DIAS. et al., 2008, apud DOMINGUES. et al., 2014). 

 O parto normal, por sua vez, é um procedimento 

fisiológico que toda mulher pode efetuar, quando não surge 

nenhum tipo de risco para a mãe ou o bebê.  Entretanto, 

atualmente esta prática sofre uma grande intervenção e 

influências tanto dos profissionais de saúde, principalmente os 

da rede privada quanto de pessoas do cotidiano fazendo assim 

com que a mulher muita das vezes não venha a acometer a sua 

própria vontade (RIBEIRO, 2016). Segundo Nothemba 

Simelela, diretora-geral assistente para família, mulheres, 

crianças e adolescentes da OMS (Organização Mundial de 
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Saúde), “Se o parto está ocorrendo normalmente, e as mulheres 

e seus bebês estão em boas condições, não precisam receber 

intervenções adicionais para acelerar o processo”. 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), ano de 2015, 

considera a taxa ideal para cesárea entre 10% e 15%.No 

entanto, o número de cesarianas vem aumentando cada vez 

mais tanto nos países desenvolvidos como naqueles em 

desenvolvimento. O número de casos de  morbidade e 

mortalidade por cesarianos pode ser reduzido quando essa for  

realizada com indicações e acompanhamento médico.  

 Nas últimas décadas, houve uma relevante mudança no 

Brasil em questão do padrão de nascimento, no qual as 

cesarianas tornaram-se mais frequentes, alcançando 56,7% de 

todos os nascimentos ocorridos no país, sendo que nos 

serviços privados houve uma maior porcentagem desse índice, 

com 85%, quanto que nos serviços públicos essa taxa foi de 

40%.Com indicações e acompanhamento médico a operação 

cesariana torna-se mais segura e importante para a saúde 

infantil e materna. No entanto, quando executada sem 

indicação médica pode acometer riscos imediatos ou a  longo 

prazo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 
Entre as indicações de cesárea mais frequentes em nosso 

serviço destacam-se a desproporção cefalopélvica, distócia 

de colo ou progressão, oligoidâmnio grave, síndromes 

hipertensivas da gravidez, apresentações anômalas, 

sofrimento fetal (agudo e crônico), gestações gemelares, 

mal formações fetais e cesárea anterior (COUTINHO. et al., 

2008). 

 

 Os riscos podem estender-se por muitos anos após o 

parto e prejudicar tanto a saúde da mulher como a do seu filho, 
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podendo ainda afetar as gerações futuras, uma vez que esses 

riscos podem ser maiores para mulheres que não tenham 

cuidados obstétricos adequados nas próximas gestações 

(OMS, 2015). 

 Apesar das complicações maternas graves associadas à 

cesariana encontrarem-se pouco frequentes, quando essa 

cirurgia é realizada milhares de vezes ao ano, ocorre um 

elevado número de complicações cirúrgicas graves (VILLAR. et 

al., 2006; LUMBIGANON. et al., 2010;). 

Do ponto de vista neonatal, a realização de cesarianas 

desnecessárias no período gestacional  ao redor da 37ª 

semana, pode ser um fator para a prematuridade tardia 

iatrogênica, desconforto respiratório e internação em UTI 

neonatal ( SOUZA. et al., 2010). 

No Brasil, o número elevado de cesarianos é 

preocupante, que na maioria das vezes não são acompanhadas 

por uma equipe multiprofissional de saúde, gerando falhas na 

assistência durante o período gestacional, além disso, é 

importante que a equipe de saúde respeite as características 

socioculturais dos pacientes, visando sempre uma melhor 

qualidade da assistência pré-natal, que é uma ferramenta 

primordial para bons resultados durante e pós-parto. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). (BRASIL,...) 

 As cesarianas são realizadas em maior índice nas 

mulheres com condições socioeconômicas melhores 

(FREITAS. et al., 2005; GENTILE. et al., 1997), de cor branca e 

que buscam hospitais privados para a realização do parto 

(PUCCINI. et al., 2003; BEHAGUE. et al., 2002; VICTORA. et 

al., 2000). Nesse sentido é compreendido que aqueles grupos 

que procuram e visam menores riscos obstétricos e melhor 
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saúde materna está vinculada com o aumento do número de 

cesarianas (FREITAS. et al., 2011).  

Como disse Nothemba Simelela, diretora-geral assistente 

para família, mulheres, crianças e adolescentes da OMS: 

 
Queremos que as mulheres deem à luz em um ambiente 

seguro, com profissionais qualificados e em unidades bem 

equipadas. No entanto, a crescente ‘medicalização’ de 

processos normais de parto estão minando a capacidade 

das mulheres de dar à luz, e afetando negativamente sua 

experiência de parto. (Verificar norma ABNT para citação 

direta) 

 

 Levando em consideração o parto normal pode-se notar 

que ele é realizado com mais frequência em hospitais públicos 

e quase nunca em serviços privado sendo também o tipo menos 

frequente de nascimento do Brasil (RIBEIRO, 2016). 

 O objetivo do presente estudo consiste em identificar na 

literatura existente os riscos e os benefícios acerca da 

preferência pelas cirurgias cesarianas de mulheres que 

apresentam condições favoráveis à realização do parto normal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho consiste de uma revisão da literatura onde  

o levantamento do material bibliográfico foi realizado entre os 

meses de outubro e novembro de 2018 através de artigos 

científicos internacionais e nacionais, onde foi priorizado o 

acervo bibliográfico mais atual, dos últimos cinco anos, 

pesquisados em bases de dados – Scielo, Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Lilacs e PubMed. Para a seleção dos artigos 

foram utilizadas palavras chaves como: Riscos, Benefícios, 
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Gestantes, Parto Normal, Cesárea. Foram selecionados 38 

artigos para levantamento de dados que foram escolhidos de 

acordo com critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de 

inclusão, foram selecionados artigos que abordam partos 

cesáreos ou normais relacionados a aspectos de saúde, que 

em sua metodologia descrevem os métodos de coleta e análise 

de dados, que possuem fundamentação na avaliação e escrita 

dos dados e que condizem com os aspectos éticos exigidos. 

Como critérios de exclusão, foram excluídos artigos que não 

foram publicados nos últimos cinco anos, artigos de caráter 

tendencioso e que não são precisos na sua metodologia e 

abordagem. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A região Sudeste do Brasil possui o maior índice de 

cesarianas do país. No ano de 2013 o estado de Minas Gerais 

apresentou 58% e em Belo Horizonte 52,5% de cesáreas 

(BRASIL, 2015). Essas regiões possuem os estados com maior 

número populacional e maior índice de nascimentos (JESUS. et 

al., 2015).  

 Considerando o atendimento privado, essa porcentagem 

tem um aumento exorbitante ultrapassando os 90% em 

algumas maternidades (ANS, 2015 e OMS, 2014).  

 Com isso, comparando a assistência e as taxas de 

cesáreas no setor privado, procede bem esclarecido na 

literatura, e segundo Chaves et al., (2014), por mais que nesse 

setor as mulheres tenham a primeira opção pelo parto 

cesariano, as informações das vantagens e desvantagens 

sobre a via de parto não estão sendo passadas para elas, 
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fazendo com que não fiquem conscientes sobre as possíveis 

sequelas. 

 É possível observar a diferença do número de cesáreas 

realizadas pelo setor privado quando comparado ao serviço 

público. Sabendo que mesmo ocorrendo elevadas taxas da 

rede privada, não existem razões clínicas que comprovem uma 

predominância tão elevada desse tipo de parto. Essas 

resultantes relatam que fatores não clínicos atuam na decisão 

da via de parto, além dos modelos assistenciais privados, 

ausência de equipes multidisciplinares, indo contra as normas 

internacionais e a inexistência do cuidado personalizado para 

cada mulher. Esses fatores irão levar a intervenções obstétricas 

desnecessárias e incentivar a casos de cesáreas eletivas, sem 

qualquer justificativa clínica (JESUS. et al., 2015).  

 Outro fator é a fonte de pagamento, pois, as cesáreas 

tem uma atração econômica e é rápida na questão de que não 

precisa esperar o nascimento de forma natural ( JESUS et al., 

2015).  

 A pesquisa Nascer no Brasil: inquérito sobre parto e 

nascimento avaliou que no Brasil cerca de um milhão de 

mulheres são sujeitas a realizar essa cirurgia, com nenhuma 

recomendação médica e obstétrica apropriada (LEAL E GAMA, 

2014 e TORRES.  et al., 2014).  

 O Relatório da Partnership for Maternal, Newborn and 

Child Health da OMS, evidenciou que quando não existem 

indicações clínicas verdadeiras amplia em 120 vezes, quando 

executada essa cirurgia, a chance de problemas respiratórios 

para o recém-nascido tendo problemas próximos ou de 

extensos prazos. Se ocorrer o parto antes da 39ª semana de 

gestação o bebê pode nascer com a maturação pulmonar 

incompleta (ANS, 2014; OMS, 2014 e MS, 2014). 
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 As altas taxas de cesáreas e a significativa elevação da 

prematuridade estão diretamente envolvidas, como foco 

principal às cesarianas eletivas, sendo considerada a pior 

complicação neonatal vinculado com as cesáreas 

desnecessárias (CHAVES. et al., 2014). Isso ocorre pelas 

inúmeras falhas no cálculo da IG (idade gestacional) levando à 

realização desse tipo de parto antes do período correto (MS, 

2015). 

 Outro risco observado por  um estudo dinamarquês 

realizado em 2015, que envolveu dois milhões de nascimentos, 

obteve como resultados que a cesárea é um fator isolado para 

doenças crônicas, mostrando uma alta incidência para o 

desenvolvimento de asma, artrite juvenil, deficiências 

imunológicas, leucemias e até doença inflamatória intestinal, o 

contrário se oberva para partos realizados por via vaginal, 

(PASCUCCI, 2015).   

 No setor público, mesmo que as taxas de cesárea 

apresentem-se baixas comparando com o setor privado, são 

ainda consideradas grandiosas. No entanto, seus motivos são 

diferentes do setor privado. Tendo uma concentração na 

assistência médica, porém em alguns lugares existindo a 

participação estável de enfermeiras obstetras, mesmo não 

estando disseminadas (JESUS. et al., 2015). Levando em 

consideração o pré-natal ainda não existe uma boa qualidade, 

levando complicações de referência e contra referência, 

dificuldade nos agendamentos de exames, além da escassez 

de leitos tanto para a gestante quanto para o recém-nascido é 

muito comum, podendo levar a problemas na gravidez e 

consequentemente a um parto por cesariana de urgência. 

Pode-se notar também que existem outros fatores como os 

culturais, assistenciais, econômicos e tipos de atenção ao parto 
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contribuindo para a elevação dessas taxas (JESUS. et al., 

2015). 

 No entanto, é de suma importância a realização da 

cesárea quando necessário às indicações médicas para salvar 

a vida do bebê e/ou da gestante, além de diminuir a mortalidade 

materna e perinatal (OMS, 2015; MS, 2015 e BRASIL, 2016). 

 Infelizmente o que ocorre na atualidade são realizações 

de nascimento por essa via de parto sem nenhuma justificativa, 

comprometendo a saúde dos mesmos, não tendo alguma 

comprovação científica de que tenha benefícios nesse tipo de 

operação quando executada desnecessariamente (OMS, 2015; 

BRASIL, 2016 e MS, 2015).  

 Levando em consideração as utilidades do parto normal, 

há evidencia de que quando o bebê passa pelo canal vaginal 

ocorrem o desenvolvimento de vários benefícios que colaboram 

tanto para o recém-nascido quanto para a mulher, benefícios 

como uma consolidação do sistema imunológico da criança 

através das bactérias naturais da mãe, além disso,  prevenição 

de futuras alergias, melhor evolução do ritmo cardíaco, fluxo 

sanguíneo e maturação pulmonar, melhorando ainda a relação 

entre a mãe e o bebê, na amamentação e reabilitação após o 

parto da mulher (MS, 2015).  

 Um estudo realizado com 12 gestantes atendidas em um 

serviço de pré-natal de uma unidade de saúde do município de 

Juazeiro-BA mostrou que são inúmeros os benefícios do parto 

normal tanto para a mãe quanto para o bebê, e vão desde uma 

melhor e rápida recuperação da mulher e menor risco de 

aquisição de infecção hospitalar, até uma incidência menor de 

desconforto respiratório para o bebê. Sendo assim, a 

preferência do parto normal pela maioria das mulheres foi à 

justificativa de que proporciona a mãe uma recuperação pós-
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parto praticamente imediata, podendo a mesma voltar aos seus 

afazeres bem mais precocemente, sem a influência da 

anestesia e sem as dores da incisão cirúrgica, feita na 

cesariana (Silva. it a., 2014). 

 Outro fator importante é que um recém-nascido nascido 

por parto vaginal tem uma chance bem menor de internação na 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) comparado com o 

nascimento por cesárea. Por todos esses motivos, é orientado 

que deve ser realizado uma cesárea eletiva apenas após a 39ª 

semana de gestação, visto que só após essas semanas o bebê 

já conseguiu a maturidade essencial para o nascimento 

diminuindo a possibilidade de problemas (GAMA. et al., 2014; 

OMS, 2015). 

 Uma pesquisa realizada no município de Maringá-PR 

observou 920 puérperas, onde foi relatado uma maior dimensão 

de partos cesáreos no sistema privado ( 93,8% ) (retirar 

espaços), entretanto, pelo SUS também obteve-se um elevado 

número de cesáreas (55,5%). Pode-se destacar nessa 

pesquisa que na maioria das vezes a cesárea deixou de ser 

realizada apenas quando tem motivos concretos para ser 

executada e virou um produto de consumo, onde é comprovado 

pelas elevadas taxas das mulheres que têm um maior poder 

aquisitivo, com relação a isso se tornando também um status 

social entre as mulheres brasileiras. (OLIVEIRA. et al., 2016). 

  Além disso, três em cada 10 mulheres no início da 

gestação optam pela cesárea, porém no final da gestação 8 em 

cada 10 mulheres querem realizar a cesárea ( OLIVEIRA. et al., 

2016). (Retirar espeço e o ponto) 

 As indicações que levam a realização da cesariana são: 

herpes ativo na hora do parto; tumores que atrapalham a 

apresentação fetal; gemelidade; infecções do vírus da 
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imunodeficiência adquirida; prolapso do cordão umbilical; 

deslocamento prematuro de placenta; dentre outras 

(MYLONAS; FRIESE, 2015). 

  Um documento publicado pelo Colégio Americano de 

Ginecologistas-Obstetras, em 2013, expôs que a cesariana a 

pedido mostrou problemas, dentre eles, maior tempo da mulher 

no hospital, uma alta probabilidade de complicações 

respiratórias neonatais (com prevalência desse problema até as 

39 semanas, e com melhora em gestações com 40 semanas ou 

mais) além de aumentar os riscos de histerectomias futuras. Por 

outro lado apresentou uma baixa taxa de hemorragias, 

transfusões além de uma diminuição de problemas cirúrgicos 

(ressaltando que podem ocorrer cesarianas de urgência no 

parto vaginal). 

 Um estudo alemão com mais de 2500 mulheres fez uma 

comparação da cesariana e parto vaginal, onde foi observada 

internação em CTI (Centro de Terapia Intensiva), hemorragia 

obstétrica grave e eclampsia, entre outros, onde a cesariana 

eletiva e de emergência exibindo péssimos resultados do que o 

parto vaginal (VAN DILLEN et al., 2010). 

 Um dos maiores motivos para as mulheres brasileiras 

optarem pela cesariana é a ausência da dor, mesmo que 

existam vários procedimentos não farmacológicos para aliviar a 

dor esses muitas das vezes não mostram muito efeito ou 

nenhum para alívio da dor (JONES. et al., 2012). 

 A Agência Nacional de Saúde em 2015 divulgou regras 

novas para promover uma maior escolha das mulheres pelo 

parto vaginal e diminuir as cesáreas desnecessárias. Foi 

implementada a resolução Normativa nº 368, onde a realização 

dos partos cesarianas e vaginal, além do médico que o 

executou deverá ser divulgada pelas operadoras de plano de 
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saúde e informando o estabelecimento de saúde. Deve-se 

também disponibilizar o registro de todo o pré-natal da gestante 

através da Carta de Informação à Gestante. Além disso, as 

gestantes podem decidir fazer a cesariana sem indicação 

médica. 

 O documentário, Parir é Natural (2015), do diretor Silvio 

Tendler, ressalta sobre a liberdade de escolha da mulher sobre 

seu parto e corpo, mostrando que os grupos de apoio para 

gestantes tem importância fundamental antes, durante e após 

a gestação. Através desses grupos elas recebem informações, 

acolhimento e fortalecimento para que consigam realizar seu 

parto no estado natural com a devida segurança, aonde vem se 

fortificando através de blogs, sites e redes sociais pela internet, 

onde podem ter uma generalização de discussões sobre as 

diversas temáticas desse assunto entre gestantes e mães. 

 A OMS, em 2018, publicou novas diretrizes sobre o 

atendimento às mulheres grávidas, com o intuito de diminuir as 

intervenções insignificantes, tendo como exemplo à cesárea. 

No mundo ocorrem 140 milhões de partos por ano e a maioria 

deles não contém presença de complicações para as gestantes 

e bebês. Mesmo assim nos últimos anos os profissionais de 

saúde vêm ampliando o uso de intervenções que antes eram 

usados apenas quando existia algum risco tendo exemplo da 

oxitocina que acelera o trabalho de parto e as cesarianas. 

  As diretrizes propõem a escolha do acompanhante 

durante o parto, a gestante ganhar boa comunicação e 

atendimento dos profissionais de saúde. É importante ressaltar 

também que cerca de 830 mulheres morrem todos os dias por 

causa de complicações durante a gravidez ou no momento do 

parto, podendo ser evitada através de um atendimento 

qualificado. 
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 Foi realizado um estudo com 20 mulheres em Santa 

Catarina que vivenciaram os dois tipos de parto. Teve como 

resultado considerando a vivência da maternidade, busca de 

informações; o momento do parto sozinha e acompanhada; e a 

questão da gestante não ter opção de escolha. O parto normal 

envolveu ambivalência de sentimentos positiva e a 

hospitalização. Já a cesárea está relativo a ambivalência de 

sentimentos para solucionar problemas e a escolha do 

procedimento. Contudo, com o parto normal as mulheres 

enfrentam vários desafios, no entanto, estas ressaltaram ter  

superado os obstáculos, ao mesmo tempo em que a cesárea é 

realizada para benefícios físicos de sua realização (VELHO. et 

al., 2014). 

 Além disso, vale salientar que a falta de atenção 

humanizada e a indicação levam na maioria das vezes as 

mulheres escolherem a cesariana. Também é importante 

indagar que a falta de preparação do parto vaginal através do 

serviço de saúde para a gestante faz com que ela sinta 

desconfiança na capacidade de ser protagonista do seu próprio 

parto. Assim ela não vai saber os benefícios do parto normal e 

irá interpretar que a cesárea é a melhor opção para ela e o bebê 

(WEIDLE. et al., 2014).  

 Dados de uma coorte de base hospitalar nacional com 

23.940 puérperas revelaram que independente da fonte de 

pagamento do parto, os profissionais de saúde não 

incentivaram as gestantes ao parto normal ou não apoiaram. No 

setor público a quantidade de mulheres que optaram pelo parto 

cesáreo no início da gestação ao final não se modificou, 

chegando próximo a 30%, no entanto o número de mulheres 

que tinham a decisão pelo parto normal foi diminuído pela 

grande quantidade de gestante que não tinham decisão pelo 
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tipo de parto. Na rede privada, teve um aumento no final da 

gestação chegando a 70% (DOMINGUES. et al., 2014). 

 Na vida de uma mulher a gravidez é um momento único. 

É muito importante o papel dos profissionais durante a gestação 

sabendo que suas opiniões influenciam as mulheres na decisão 

da via de parto (KINGDON. et al., 2009). 

 Uma investigação mostrou teorias para sustentar a 

proposta de que os enfermeiros obstetras para a promoção da 

maternidade requer a efetiva participação destes profissionais 

para o avanço do movimento de humanização, na valorização 

da autonomia da mulher e a ser protagonismo no processo 

parturitivo (NARCHI. et al., 2016). 

 Ainda falando sobre promover a autonomia da mulher 

observou-se que elas preferem um acompanhante de sua livre 

escolha, essa pratica contribui para o aumento dos partos 

vaginais espontâneos, redução do tempo de trabalho de parto 

e satisfação da experiência materna (BRUGGEMANN. et al., 

2013; MAFETONI. et al., 2014). 

 Um estudo realizado com 522 mulheres em Recife, 

obteve informações sobre os fatores associados à episiotomia, 

concluiu que esse procedimento é mais realizado em partos 

assistidos por médicos, e menos frenquente quando assistidos 

por enfermeiras (BRAGA. Et al., 2016). 

 Levando em consideração o estímulo ao aleitamento 

materno na primeira hora de vida do recém-nascido essa 

pratica é muito importante, pois reduz a mortalidade neonatal. 

Os fatores que contribuem para o aleitamento estão a ajuda 

prestada pela equipe de saúde à amamentação ao nascimento, 

a realização do pré-natal e o peso adequado ao nascer 

(PEREIRA. et al., 2013). 
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 Por fim é possivel observar que é de suma importância o 

acompanhamento das gestantes pelos profissionais de saúde 

dando informações sobre os tipos de partos e orientações. 

Assim, a mulher terá maior confiança na hora da escolha do tipo 

de parto. A orientação desses profissionais deve ser 

direcionada no sentido da gestante escolher de forma 

consciente e segura o tipo de parto que será feito, frente à 

análise de riscos e benefícios, tendo como prioridade o bem 

estar de mãe e filho, sem intervenções de terceiras influências. 

  

CONCLUSÕES  

 

 Pode-se inferir que a maioria dos estudos demonstra que 

a cesariana deve ser realizada em qualquer situação de risco 

que venha acontecer para a mulher e o bebê, pois, nos últimos 

anos as cesáreas vêm sendo realizadas sem que haja nenhuma 

justificativa concreta para ser executada. 

  Nesse contexto, a mulher deve receber informações 

através dos profissionais de saúde sobre os riscos e benefícios 

da cirurgia cesárea e do parto normal para que ela tenha 

autonomia na hora da escolha e não sofra nenhuma influência 

e intervenções desnecessárias.    

 Dentre os riscos da cesárea foi possível observar vários, 

a citar: o bebê pode nascer com a maturação pulmonar 

incompleta, asma, artrite juvenil, deficiências imunológicas, 

leucemias e até doença inflamatória intestinal e principalmente 

à prematuridade, o benefício da cesárea é que quando existe 

risco na gravidez ela é uma alternativa para a saúde da mãe e 

do bebê diminuindo as taxas de mortalidade. 

 Levando em consideração os benefícios do parto normal, 

quando o bebê passa pelo canal vaginal da mulher acontece 
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uma consolidação do sistema imunológico da criança por meio 

das bactérias naturais da mãe, prevenindo alergias, maturação 

pulmonar, por causa da contração no momento do parto. Além 

de melhorar a amamentação e reabilitação após o parto da 

mulher e o recém-nascido tem menor chance de internação na 

UTI. 
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RESUMO: Durante a gestação, a mulher vivencia diversas 
transformações ocasionadas por mudanças fisiológicas, 
emocionais e sociais. A interação entre esses fatores atrelados 
a ansiedade, podem provocar modificações no padrão 
alimentar. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 
apresentar informações atuais sobre os efeitos da ansiedade e 
obesidade na gestação, seus mecanismos fisiológicos e seus 
riscos associados. O trabalho foi realizado através de uma 
revisão bibliográfica e a estratégia de buscas incluiu pesquisas 
de artigos em bases científicas eletrônicas publicadas no 
período entre 2013 a 2018. Observamos que as comorbidades 
mais prevalentes associadas ao sobrepeso e obesidade na 
gestação, são Diabetes mellitus gestacional (DMG), Doença 
hipertensiva específica da gravidez (DHEG), pré-eclâmpsia e 
síndrome de HELLP, além de intercorrências no parto e no feto. 
A soma dessas condições torna as gestantes um grupo de risco 
para obesidade. Estes resultados demonstram que esses 
aspectos estão associados ao mecanismo que eleva os níveis 
de cortisol, e interferem no papel da leptina e da grelina no 
controle do peso corporal. Assim, conclui-se que a ansiedade 
pode ser um fator de risco para agravos na gestação e o 
acompanhamento emocional e nutricional apresenta-se como 
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uma ferramenta na promoção da saúde de mãe e do feto. 
Portanto, mais estudos são necessários para a elucidação de 
mecanismos fisiológicos de como a ansiedade e obesidade 
interferem no binômio mãe-feto. 
Palavras-chave: Gravidez. Ansiedade. Obesidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O período de gravidez proporciona diversas 

transformações no organismo materno, oriundos da interação 

entre alguns hormônios para preparar o corpo da mulher para a 

gestação. As alterações fisiológicas e emocionais significativas 

modificam o corpo e a mente da gestante e, consequentemente, 

sua relação com o mundo (AVA et al., 2015).  

Em virtude disso, tem-se suscitado a hipótese de que 

mulheres grávidas podem ser mais vulneráveis a agravos à 

saúde mental, desenvolvendo psicopatologias e a gestação e a 

maternidade têm sido, cada vez mais, alvo de investigação por 

parte da comunidade científica (SAVIANI et al., 2015). 

A gestação pode atuar como desencadeante da 

obesidade, ou como agravante, quando aquela for pré-

existente, aumentando os riscos para diversos problemas 

durante a gestação e o parto, tais como pré-eclâmpsia, diabetes 

mellitus gestacional, cesáreas, além de morte materna e 

malformações congênitas (SEABRA et al., 2011). 

O aumento de apetite estende-se não apenas a 

necessidade calórica de uma gestação, mas também aos 

fatores emocionais e situacionais: ansiedade, angústia, 

preocupação, solidão, tensão/estresse, raiva e tristeza, tendo a 

comida um papel de recompensa e prazer alimentar que muitas 

vezes pode resultar na obesidade (OLIVEROS et al., 2014).  
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Segundo o Ministério da Saúde (2018), a obesidade é 

decorrente do acúmulo de gordura no organismo, que está 

associado a riscos para a saúde, devido à sua relação com 

várias complicações metabólicas. Atualmente, o diagnóstico da 

obesidade é feito através do cálculo do Índice de Massa 

Corpórea (IMC). Obtido pela fórmula: peso dividido pela altura 

ao quadrado, tendo excelente correlação com a quantidade de 

gordura corporal e sendo largamente usado em estudos 

epidemiológicos e clínicos.  

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva apresentar 

informações atuais sobre os mecanismos e riscos da ansiedade 

e obesidade durante o período gestacional, expondo a 

importância do cuidado, bem como, os múltiplos efeitos 

maléficos para a gestante e a criança. Trazendo à tona a 

importância de difundir esse tema a fim de instruir a sociedade 

e principalmente as mães. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter exploratório do tipo 

revisão bibliográfica, acerca da problemática da obesidade e 

ansiedade quando associadas ao período gestacional. Onde 

foram utilizadas as palavras gravidez, ansiedade e obesidade 

gestacional como descritores na busca em bases de dados 

eletrônicas, como Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Biblioteca Virtual e Saúde (BVS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (Medline), Pubmed, Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Scopus, publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas 

português e inglês. Dentro dos critérios de inclusão foram 

selecionados artigos eletronicamente disponíveis publicados no 

período entre 2013 a 2018 e encontrados nas bases de dados. 
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Foram eliminados do estudo, artigos que não atendiam ao 

objeto de estudo, que estavam fora do período temporal 

estabelecido, repetidos nas bases de dados e não disponíveis 

na íntegra. Após o levantamento do material e seleção, 

reunimos trinta e dois artigos científicos e em seguida, 

realizamos a leitura de todo material e foi construído um 

fichamento para organizar as informações relevantes para 

construção do estudo. Os artigos obtidos passaram por uma 

releitura a fim de obter uma análise interpretativa e coordenada 

com o objetivo pré-estabelecido e, com isso, os materiais 

encontrados foram compilados em seus aspectos históricos e 

conceituais, sendo este integrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A transição alimentar vista nos dias atuais é 

caracterizada pelo aumento do consumo de alimentos 

industrializados ricos em açúcar, sódio e gordura saturada com 

uma redução no consumo de alimentos mais tradicionais como 

frutas, hortaliças e tubérculos (MARINHO et al., 2007). 

Estímulos de alimentos de elevada palatibilidade vão 

influenciar nas escolhas alimentares em termos de frequência 

de ingestão, quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos. 

Assim, verifica-se que essa transição contribui para uma 

ingestão energética excessiva ao longo do tempo, sendo por 

isso considerado um fator risco ambiental para a obesidade. 

(BILETSKA et al., 2018).  

Na gestação, período que a ingestão alimentar materna 

e suas reservas nutricionais atuam como fonte direta de 

nutrientes para o feto, torna-se essencial um consumo 

adequado e consciente de macro e micronutrientes de tal forma 
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que as gestantes não se enquadrem no padrão alimentar 

habitual (ROSA et al., 2014).  

 

Avaliação antropométrica e obesidade na gestação 

 

A obesidade é um problema nutricional crônico 

multifatorial, relacionado ao desequilíbrio metabólico que 

envolve alimentação e gasto calórico, que tem crescido na 

população mundial e tem disseminado impactos graves a saúde 

(ALFAMA, 2017). 

No Brasil, tem despertado preocupação quando se trata 

da mulher em fase reprodutiva, pelo fato do excesso de peso 

associado a gestação resultar em desfechos nocivos para a 

mãe e para o feto (DALLA COSTA et al., 2016). 

A proporção do ganho de peso no período gestacional é 

um assunto controverso entre os profissionais de saúde, 

considerando que há referência no ganho de peso em relação 

ao ideal ou a utilização do índice de massa corporal 

(IMC=peso/estatura) (NASCIMENTO et al., 2017). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza o IMC 

como números que geram associação aos riscos à saúde. Os 

valores de IMC para sobrepeso equivalem a 25 a 29,9 kg/m², já 

pessoas com números superiores a 30 kg/m² se classificam 

como obesas. Todavia, a partir do século passado a quantidade 

de peso gestacional vem sendo comparado com a saúde fetal 

e não apenas com o IMC (GUSMÃO et al., 2017). 

Para as gestante, o IMC tem como referência a semana 

gestacional (Figura 1) e juntamente com a avaliação 

antropométrica, esses recursos auxiliam na avaliação 

nutricional, que é bastante utilizada devido ao seu baixo custo 

e pelo fato de garantir uma boa interpretação do estado de 

saúde materno infantil; visto que o aumento de peso gera uma 
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grande vulnerabilidade a complicações clínicas e obstétricas 

(GUSMÃO et al., 2017). 

 

Figura 1. Tabela de IMC para gestantes por semana de 
desenvolvimento embrionário.  
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Fonte: Disponível em: http://i.imgur.com/SeA9kY9.png. Acesso em: 23 de 
Novembro de 2018. 

O ganho de peso na gravidez é esperado devido ao 

aumento de estoque materno de gorduras e nutrientes, dos 

tecidos como placenta, útero e seios, da expansão do líquido 

extracelular e volume sanguíneo, e do crescimento do feto 

(MAGALHÃES et al., 2015). Contudo, durante a gestação o 

aumento excessivo de peso pode estar intimamente associado 

a fatores de risco como Diabetes mellitus gestacional, 

hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, além de ricos que 

podem afetar diretamente o feto (CEDERGREN, 2004). 

 

Patologias associadas a uma gestante obesa  

 

A Diabetes Mellitus gestacional (DMG) é uma patologia 

definida como qualquer grau de redução da tolerância a glicose, 

que tem seu início durante a gravidez e possui influência direta 

com a obesidade. Quando não tratada, provoca consequências 

preocupantes, como anomalias cardíacas e neurológicas, 

macrossomia fetal, além de aumentar o índice de eclâmpsia na 

gestante. As gestantes que apresentam diabetes mellitus 

gestacional devem ficar atentas, pois maior será a chance de a 

mesma desenvolver diabetes após o nascimento da criança 

(KUNZENDORFF et al., 2017). 

A macrossomia fetal é uma das complicações do DMG 

relacionado ao recém-nascido, o que causa crescimento no 

número de partos cesáreos, malformações e trauma no 

nascimento. São recém-nascidos que tem o peso igual ou 

superior a 4000 gramas, independentemente da idade 

gestacional que o mesmo tinha ao nascer. Essa consequência 

da DMG causa elevada taxa de morbidade perinatal 

(RODRIGUES et al., 2015). 

http://i.imgur.com/SeA9kY9.png
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A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) é 

uma das doenças que mais se agravam e de elevada 

ocorrência. A mesma pode evoluir para eclâmpsia e síndrome 

de HELLP (hemólise, atividade das enzimas hepáticas 

elevadas, plaquetas baixas). O IMC superior a 35kg/m², 

característico de uma pessoa obesa, gera um risco dessa 

gestante desenvolver DHEG cinco vezes maior do que o de 

uma gestante com IMC considerado adequado.  

No Brasil, a DHEG é a primeira causa de morte materna 

direta, correspondendo a 37%, de maior incidência no Norte e 

no Nordeste (OLIVEIRA et al., 2016). As síndromes 

hipertensivas podem causar também problemas perinatais 

desfavoráveis, apgar baixo no 1° e 5° minutos, pequeno para 

idade gestacional (PIG), síndrome de aspiração de mecônio, 

infecção neonatal, prematuridade e síndrome de angústia 

respiratória (ALFAMA, 2017). 

A pré-eclâmpsia é uma desordem causada pela má 

perfusão placentária e disfunção endotelial específica da 

gravidez, em que um dos seus fatores de risco existe o ganho 

ponderal inadequado. O diagnóstico na gestação é um alerta 

para futuras doenças cardiovasculares na mãe (ALFAMA, 

2017). De acordo com Oliveira et al, ao estudarem gestantes 

atendidas na maternidade pública do Rio de Janeiro com pré-

eclâmpsia foi evidente o aumento no número de mulheres com 

essa adversidade por conta do sobrepeso e obesidade. 

 

Ansiedade, obesidade e gestação 

 

A garantia de saúde para as gestantes e recém-nascidos 

através de cuidados de qualidade durante toda a gravidez, parto 

e período pós-natal, proporcionam às mulheres uma 

experiência positiva de gestação. É isso o que afirma as 
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recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

sobre cuidados pré-natais: 
Uma experiência positiva durante a 

gravidez significa uma normalidade 

física e sociocultural, uma gravidez 

saudável para a mãe e o bebê 

(incluindo a prevenção ou o 

tratamento dos riscos, doenças e 

morte), uma transição eficaz para o 

trabalho de parto e uma maternidade 

positiva (incluindo a autoestima 

materna, a competência e a 

autonomia) (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2016, p. 1). 

 

Ainda de acordo com a OMS (2016) a qualidade dos 

cuidados gestacionais que é orientada, principalmente pelo 

cuidado pré-natal (CPN), fornece para as mães o rastreio, o 

diagnóstico e a prevenção das doenças. No CPN, são 

abordadas também as questões fisiológicas, biomédicas, 

socioculturais e comportamentais bem como são incluídos 

assuntos mais delicados, abordando de forma mais respeitosa 

aspectos emocionais e psicológicos. 

De acordo com Jesus Silva et. al. (2017), as mulheres 

nessa fase da vida podem vivenciar boas experiências 

correlacionadas à satisfação e a auto realização. Entretanto, 

outras mulheres, devido ao descontrole dos aspectos citados 

no parágrafo acima, podem desenvolver um quadro de 

morbidade psiquiátrica e sofrimento emocional e desencadear 

fatores como a ansiedade, distúrbios alimentares e até mesmo 

obesidade, estes últimos sendo na maior parte dos casos já pré-

existentes. 

A ansiedade é um termo que se refere a uma relação de 

impotência, conflito existente entre a pessoa e o ambiente 
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ameaçador, e os processos neurofisiológicos decorrentes 

dessa relação, marcada por sensações corporais 

desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago 

(OMS, 2016). A ansiedade gerada durante a gestação e todo o 

processo materno é um importante eliciador do medo e de 

estados depressivos. Estes são marcados por variações de 

humor que tornam difícil para a mulher lidar com todas as 

questões gestacionais (PINTO, 2017).  

As manifestações associadas a ansiedade podem ser 

caracterizadas em subtipos de acordo com a sua intensidade, 

classificadas em: transtorno de pânico; transtorno pós 

traumático; transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social/TAS); 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG) (BACHION et  al., 1998).Tais 

classificações ocorrem em graus distintos, que variam desde 

leve, que serve para tornar a pessoa mais alerta, fisicamente e 

mentalmente - até alta - que torna o indivíduo incapaz de reagir 

ou levando-o a reações aparentemente irracionais (OMS et al., 

2017). 

As variações dos sintomas são associadas a cada tipo 

de transtorno, entres eles os mais frequentes são as dores no 

peito, tonturas, sudoreses, tremores e preocupação exagerada, 

que podem chegar a taquicardia, e a dificuldade de interação 

do indivíduo (LEANDRO et al., 2016). 

O tratamento pode variar de acordo com o tipo da 

ansiedade e adesão ao tratamento, os Inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina (ISRSs), como por exemplo, a 

Fluoxetina, fazem parte dos medicamentos de primeira linha de 

escolha e, são a classe mais frequentemente prescrita. Seguida 

pelos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e 

noradrenalina (ISRSNs) e depois pelos antidepressivos 

tricíclicos (ADTs) (WILLIAMS, 2014). Contudo, nenhum desses 
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agentes foram provados inteiramente seguro para mulheres 

grávidas, os antidepressivos atravessam a placenta e se 

infiltram na circulação fetal, além disso o feto também pode ser 

exposto através do líquido amniótico, o que significa uma 

exposição a quantidades maiores do que as desejadas 

(CHAUDRON, 2013).  

Através disso, a grávida procura por meio de outros 

meios cessar a ansiedade, são nessas circunstâncias que o 

sistema recompensa é ativado. Este sistema integra as funções 

básicas do tronco cerebral e as funções mais complexas do 

córtex cerebral fomentando o impulso pela procura por 

alimentos de alta densidade energética (YU et al., 2015). 

Neste contexto, o acompanhamento adequado no pré-

natal é fundamental para identificar níveis de ansiedade fora do 

padrão de normalidade, a fim de reduzir ou prevenir chances de 

danos trazidos por essa condição, bem como mudanças no 

padrão alimentar e risco de um ganho de peso inadequado 

durante o período gestacional (OMS, 2016). 

Um estudo transversal, realizado em unidades básicas 

de saúde, utilizou como instrumento de pesquisa a Subescala 

Hospitalar de Ansiedade (HADS-A) que avalia a ansiedade por 

meio do auto relato. Observou-se que a ansiedade esteve 

presente em 26,8% das gestantes e que foi mais persistente no 

terceiro trimestre com 42,9%. Esses resultados foram 

correlacionados com a pressão gerada na gestante por ser o 

último trimestre da gravidez e estar bem próximo do nascimento 

do bebê. Dentre o estudo, ainda foi analisado a ocupação das 

gestantes, onde a mesma quando não exercia atividade 

remunerada apresentava níveis maiores ansiedade, também o 

número de cigarros consumidos por dia e uso de drogas ilícitas, 

mostrando que quanto maior o consumo dessas drogas maior 

é a ansiedade na gestação (SILVA et al., 2017). 
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Em um outro estudo, foi analisado como as alterações 

emocionais da gestante resultam em alterações neurais no feto. 

Utilizou-se a técnica de imagem de ressonância magnética 

funcional que possibilitou examinar a conectividade funcional de 

47 fetos entre a 30ª e 37ª semana, onde o perfil das mães eram 

de poucos recursos financeiros, moravam em áreas urbanas e 

que são extremamente afetadas pelo estresse e 

consequentemente possuíam níveis altos de ansiedade. Foi 

observado que quanto maior o nível de estresse da mãe, menor 

é a eficiência de organização dos sistemas neurais do feto, 

comprometendo o desenvolvimento fetal. Esse 

comprometimento, pode levar a psicopatologias e estar 

associadas a doenças crônicas futuras no indivíduo adulto, 

como a hipertensão, diabetes e a obesidade (THOMASON et 

al., 2016). 

Ademais, a ansiedade pode estimular um 

comportamento de descontrole alimentar com a finalidade de 

aliviar esta condição, fazendo com que esses indivíduos 

tenham um consumo alimentar com um aporte energético 

elevado além de suas necessidades nutricionais (SINHA et al., 

2017). 

 

Mecanismos fisiológicos da ansiedade x obesidade 

 

Alguns mecanismos biológicos estão envolvidos no 

processo de ansiedade, estresse e obesidade. Entre os 

principais sistemas neuroendócrinos associados ao estresse 

está o eixo Hipotalâmico-Pituitário-Adrenal (HPA) (Figura 2), 

que através do estresse ativa o eixo HPA, onde ocorre a 

liberação de um hormônio, o fator de corticotropina (FLC) 

através do hipotálamo, seguindo com o estímulo da pituitária 
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(P) que libera o hormônio adrenocorticotropina (ACTH) no 

sangue.  

 

Figura 2. Metabolismo do cortisol na obesidade 

 
 

Fonte: Modificada de: 
https://crescimentoinfoco.wordpress.com/2016/07/11/obesidade-obesidade-

intra-abdominal-sindrome-metabolicaprocessos-inflamatorios-intimos/. 
Acesso em: 23 de Novembro de 2018. 

 

O ACTH atua sobre o córtex da glândula adrenal para 

liberar glicocorticoides, que vão ter ação de metabolizar o 

glicogênio e transformá-lo em glicose para suprir as 

necessidades iminentes de energia (NODARI et al., 2014).  

O mecanismo que relaciona ao estresse, é identificado 

pela elevação continuada de cortisol na corrente sanguínea, um 

indicador de ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, 

podendo ser um causador do aumento do apetite e do acúmulo 

de gordura visceral (BARBOSA et al., 2013). 

A exposição contínua ao estresse, provoca uma cadeia 

de fatores iniciada pela elevação dos níveis séricos de cortisol, 

podendo causar danos ao hipocampo, que por sua vez, não 

conseguirá desempenhar suas funções adequadamente na 

redução dos níveis de cortisol (NODARI et al., 2014). 

https://crescimentoinfoco.wordpress.com/2016/07/11/obesidade-obesidade-intra-abdominal-sindrome-metabolicaprocessos-inflamatorios-intimos/
https://crescimentoinfoco.wordpress.com/2016/07/11/obesidade-obesidade-intra-abdominal-sindrome-metabolicaprocessos-inflamatorios-intimos/
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O cortisol é um hormônio de fundamental importância 

para manter o corpo em homeostase. Atuante em diversas 

funções, como em processos inflamatórios, alérgicos, nas 

respostas imunes, regulador emocional e ainda ativa o 

metabolismo da glicose da corrente sérica. Em níveis 

reduzidos, pode provocar dores, inflamações, depressão, 

cansaço, além de aumentar o desejo por consumir alimentos 

doces. Em níveis elevados de cortisol, pode ocorrer o aumento 

de peso, redução no crescimento, dificuldade na aprendizagem 

e lapsos de memória (BARBOSA et al., 2013). 

Além do cortisol, outro hormônio associado ao controle 

de peso é a leptina, hormônio circulante secretado 

principalmente pelo tecido adiposo, mas também pela placenta. 

O mesmo possui em sua composição uma proteína de 16-kDa, 

com 167 resíduos de aminoácidos, que atinge o encéfalo por 

sistema de transporte saturável na barreira hematoencefálica. 

Os receptores para leptina são expressos no SNC e estão 

relacionados a respostas comportamentais influenciadas pela 

ansiedade. Assim, a literatura evidencia que há redução de 

níveis plasmáticos no líquido cefalorraquidiano de leptina em 

pessoas deprimidas (SANTOS, 2014). 

Os efeitos da leptina atuam desde a regulação do 

metabolismo, ao comportamento alimentar, sendo um sinal 

para regular a ingestão de alimentos, ao gasto de energia, a 

reprodução e ao crescimento e desenvolvimento fetal durante a 

gravidez (VALLEAU, 2014). Por exemplo, níveis mais baixos do 

receptor de leptina solúvel circulante são encontrados em 

humanos obesos, o que também pode levar à diminuição da 

ação da leptina. Com isso, estudos epidemiológicos 

evidenciaram que a obesidade está sendo um resultado de 

transtornos psiquiátricos como a ansiedade que é interferida 

pela leptina (SANTOS, 2014). 
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A obesidade está associada não apenas com altas 

concentrações circulantes de leptina, mas também com um 

ritmo diurno reduzido, diminuição da pulsatilidade e resistência 

à leptina. Logo, tanto os altos quanto os baixos níveis de leptina 

têm sido implicados em transtornos psiquiátricos. Deste modo, 

as pesquisas sobre o papel da leptina e outros mecanismos 

relacionados à obesidade na psicopatologia são muito 

importantes (ROMERO, 2006). 

Além disso, como as taxas de obesidade pré-

gestacionais continuam aumentando, a exposição a níveis 

elevados de leptina e obesidade materna durante o 

desenvolvimento tem um impacto duradouro no 

desenvolvimento pré-natal e risco de psicopatologia a longo 

prazo (SANTOS, 2014). Estudos que elucidam os mecanismos 

pelos quais esse estado materno afeta o desenvolvimento e o 

comportamento do cérebro são críticos para a saúde das 

futuras gerações (VALLEAU, 2014). 

Uma terceira biomolécula associado ao controle de peso 

é a grelina, um peptídeo formado por 28 aminoácidos, sendo 

um hormônio estimulador da liberação de GH, nas células 

somatotróficas da hipófise e do hipotálamo. Além desta sua 

ação, a grelina possui outras atividades, como a estimulação da 

secreção lactotrófica e corticotrófica, atividade orexígena 

interligado ao controle do gasto energético; controle da 

secreção ácida e da motilidade gástrica e interferência sobre a 

função endócrina pancreática e metabolismo da glicose 

(ROMERO, 2006). 

A grelina, independente do GH, diminui a oxidação das 

gorduras, aumenta a ingestão alimentar e a adiposidade. A sua 

ação tem associação com o estímulo para o início de uma 

refeição, desencadeando a sensação de fome, estimulando a 

motilidade. Portanto, o aumento das concentrações de grelina 
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diminui a ação da leptina e vice-versa (Figura 3), refletindo no 

controle da obesidade (PARREIRA, 2018). 

 

Figura 3. Regulação do equilíbrio energético com a leptina e 
grelina 

 

Fonte: Kumar, Abbas e Aster, 2016 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu relacionar a obesidade 

gestacional e seus fatores de riscos associados a ansiedade, 

visto que a obesidade é uma doença cada vez mais prevalente 

nos dias atuais. Quadros de ansiedade no período gestacional 

elevam a chance das gestantes serem diagnosticadas com 

sobrepeso ou obesidade e consequentemente problemas de 

saúde, como diabetes gestacional, hipertensão e pré-

eclâmpsia. Além da possibilidade futura de aderir a estes 
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quadros clínicos, problemas a saúde do feto como as chances 

de uma macrossomia fetal também se fazem presentes. 

Os mecanismos e fatores causais subjacentes às 

psicopatologias são uma combinação complexa sendo 

interferidos pelo cortisol, leptina e grelina. Portanto, a partir das 

evidências, é necessário o acompanhamento profissional 

adequado durante o período gestacional afim de reduzir a 

incidência de obesidade e ansiedade durante essa fase da vida 

e seus riscos. É primordial que as condições alimentares 

adequadas da mãe sejam de fato desde o início da gravidez, 

principalmente devido a sua influência quanto ao equilíbrio 

metabólico durante a gestação. Aliado a isso, a realização de 

consultas pré-natais e o acompanhamento com uma equipe de 

saúde multidisciplinar auxiliam no desenvolvimento positivo 

para ambos (mãe e filho). 
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RESUMO: A violência o obstétrica é uma das práticas mais 
atuais e comentadas devido a frequência de sua ocorrência, e 
os danos atribuídos a esta prática muitas das vezes são 
considerados invisíveis pois so são evidenciados por quem 
realmente sofreu. Os casos  de desrespeito com as gestantes 
na assistência ao parto, têm sido cada vez mais divulgados pela 
imprensa e pelas redes sociais, sendo esta considerada uma 
violação dos direitos das mulheres grávidas. Desta maneira, 
esta pesquisa objetivou-se citar sentimentos e danos 
psicológicos causados as parturientes vitimas de violência 
obstétrica.Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de 
caráter exploratório e descritivo utilizando-se como fonte de 
pesquisa material anteriormente publicado em revistas 
eletrônicas de saúde e artigos publicados em português 
indexados nas bases de dados eletrônicos da Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS). Após aplicação de critérios de inclusão foram 
selecionados 8 artigos publicados nos últimos quatros anos de 
2014 a 2018. Ressalta-se por fim, que para que não haja mais 
tal ocorrência necessita-se uma maior disseminação de 
conhecimento para as mulheres sobre seus direitos  desde a 
iniciação do pré-natal, para que a sua chegada a maternidade 
seja com autonomia sobre as escolhas do seu parto, para que 
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assim  tais  acontecimentos possam não se repetir tao 
constantemente.  
Palavras-chave: Violência contra mulher. Parto.Humanização. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente as mulheres quebram paradigmas 

constantes ganhando assim maior espaço e autonomia na 

sociedade. Embora esse empoderamento esteja cada vez mais 

visível e  mesmo com tais avanços é notório os altos níveis de 

violência contra mulher, que podem ocorrer de várias maneiras, 

desta forma compreende-se por violência todo e qualquer grau 

de dor ou sofrimento que possa ser evitado (ZARNARDO, 

2017).  

A violência configura-se como um preocupante 

fenômeno social dirigindo-se em ampla expansão, em cada 

uma de  suas formas e  de maneira  especial contra a mulher 

que vem sendo cada vez mais constante,  que ao decorrer da 

história e em tempos atuais vem  adquirindo caráter endêmico, 

tornando-se diariamente presente nas comunidades e países 

do mundo todo, sem quaisquer  discriminação social, racial ou 

religiosa (ANDRADE, 2014). 

Dessa forma  a violência obstétrica é uma entre tantas 

sofridas pelas mulheres, sendo assim considerada uma 

violação dos direitos das mulheres, na qual pode ser expressar 

por uma assistência negligenciada ou  em  qualquer ato 

profissional contra o caráter físico, que implica dizer que são 

ações realizadas no corpo da mulher sem a sua autorização 

(NASCIMENTO,2017). 

Ainda para o mesmo autor, considera-se  violência  

também o que desrespeite ao caráter sexual com apropriação 
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dos processos reprodutivos da mulher e qualquer ação que 

viole e exponha a  sua intimidade, e o caráter psicológico que é 

utilizado frequentemente pelos profissionais com insultos e 

palavras de desmotivação, contribuindo assim para agravos 

entre o binômio mãe e filho. 

As principais forma de violência obstétrica  podem estar  

presentes no período gestacional, parto, pós- parto ou situação 

de aborto sendo praticada de forma desapercebida devido a 

fragilidade do momento vivido, outro  fato é a  falta de 

informação sobre os direitos, que devem ser respeitados desde 

do planejamento reprodutivo até o momento de entrar em 

trabalho de parto ( ANTUNES,2017). 

Os acontecimentos mais comuns que caracterizam a 

violência obstétrica é, realização de episiotomia, manobra de 

kristeller, realizar comentários de forma constrangedora que 

inflija algum de seus princípios, fazer  insultos a mulher ou a 

seus  familiares, o uso corriqueiro de enema e tricotomia, , e 

impedir a  parturiente de ingerir  alimentos e água, agendar 

cesariana sem as recomendações necessárias e não oferecer 

métodos para alivio da dor, em geral qualquer procedimento 

realizado de forma grosseira sem necessidade ou 

embasamento cientifico (SANTOS,2016). 

Uma das técnicas mais realizado considerado uma das 

principais violência é a episiotomia, que define-se como um 

procedimento cirúrgico feito pelos médicos para alargar a 

abertura do canal vaginal realizando uma incisão na vulva, 

cortando com bisturi ou tesoura e eventualmente ocorre o uso 

de anestesias. A realização desta cirurgia existe lesões em 

várias estruturas do períneo, sendo elas nos tendões, músculos 

vasos sanguíneos, podendo assim originar incontinência fecal 

e urinaria, além de outras complicações como, incômodos 



SENTIMENTOS E DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS AS PARTURIENTES 
VITIMAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

536 
 

durante as relações sexuais, risco de infecção e a laceração 

nos próximos partos, grande volume de sangramento e 

esteticamente desagradável (SILVA;SERRA, 2016). 

O mesmo autor ainda ressalta a utilização da manobra 

de Kristeller de que continua sendo ate os dias de hoje uma das 

mais utilizadas na área da obstetrícia com a finalidade de 

apressar o processo fisiológico de parir. Baseia-se em uma 

manobra que induz a impurrar a barriga da mulher, podendo 

aasim provocar lesões em órgãos internos, fratura de costelas, 

hematomas além de hemorragias e contusões. 

Outra das praticas mais comum é a realização de 

cesariana que é  um procedimento cirúrgico que possui riscos 

e complicações como todo e qualquer procedimento cirúrgico, 

é vista atualmente como uma violência obstétrica quando 

realizada sem as indicações necessárias, é considerada 

dispensável aquelas operações que acontecem quando não há 

situação de risco para a saúde da gestante ou do bebê, 

(ZANARDO, 2017). 

No pós- parto os atos mais comum que caracteriza a 

violência obstétrica é a separação da mãe com o bebe por 

horas, exame clinico das mamas sem o consentimento ou sem 

explicação do procedimento( ANTUNES,2017). 

Os profissionais de saúde são aqueles que lidam 

diretamente com as parturientes desde o início da gestação até 

o momento de entrar em trabalho de parto, desta forma 

entende-se que estes profissionais devem possuir 

conhecimento hábil para a execução de uma assistência 

qualificada e humanizada. Na atualidade a assistência 

obstetrícia vem falhando, e causando danos na vida das 

mulheres vítimas desta violência (OLIVEIRA; MERCES,2017).  
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Os profissionais que mais praticam atos de violência 

obstétrica atualmente vem sendo os profissionais que mais 

participam deste momento, a equipe medica e de enfermagem, 

realizando comentários desnecessários de forma ríspida, 

impondo a sua autoridade profissional para estabelecer um 

patamar de submissão destas mulheres faltando com respeito 

ético diante a sua postura profissional (CARDOSO,2017). 

De acordo com Oliveira (2016), o relacionamento entre 

as mulheres e os profissionais de saúde que iram prestar 

assistência é um dos fatores mais importantes que afetam 

diretamente a memória e as lembranças destas em relação ao  

parto  e nascimento.  

Muitas parturientes durante seu processo de parir irão  

expressar sentimentos distintos ou semelhantes, isso 

dependera do seu estado psicológico e da assistência ali 

prestada. Atualmente encontramos com uma assistência 

mecânica que preza pelo beneficio financeiro, desta forma 

diante da realidade obstétrica que nos encontramos os 

sentimentos mais comum são o de esgotamento emocional 

elevando seu nível de estresse, medo, indignação, 

constrangimento e desvalorização (RODRIGUES,2017). 

Cada sentimento vivido por essas parturientes jamais 

são esquecidos pois ficam marcados em suas memorias 

emocionais  acarretando um prejuízo psíquico, desta forma a  

ideia de sofrimento estará sempre  atrelada ao parir e  seguirá 

passando de geração em geração (NASCIMENTO,2017). 

Um dos principais danos atribuído a estas mulheres é a 

perda de autonomia sobre seu parto, pois a idealização que a 

mesma havia feito sobre aquele momento é tolamente 

descontruído, neste momento passa a ser tolamente 

manipulada e influenciada por orientações da equipe 
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responsável que por muitas vezes não entende o processo de 

parir, tornando assim aquele momento frustrante e traumático 

(ZANARDO,2017)  

Um dos fatores que podem influenciar diretamente no 

estado psicológico da parturiente é o fato de se sentir-se só sem 

alguém de seu vinculo familiar ou simplesmente alguém que lhe 

passe confiança para aquele momento que se veem frágeis e 

vulneráveis (SA, 2017). 

Este estudo tem como objetivo geral, citar os principais 

sentimentos e danos psicológicos causados as parturientes 

vitimas de violência obstétrica, e como objetivos específicos 

caracterizar as principais formas de violência obstétrica sofrida 

durante a gestação e o parto, relatar qual o profissional de 

saúde que mais pratica violência as parturientes e descrever 

quais os danos causado as parturientes que vivenciaram a 

violência obstétrica. 

O interesse pelo tema surgiu a partir de uma experiência 

pessoal traumática, vivenciada em um serviços obstétrico 

levando-me a buscar na literatura conhecimento acerca dos 

tipos de violência mais sofridas pelas parturientes. Diante do 

exposto surgiu a seguinte questão norteadora: quais os 

sentimentos apresentados pelas parturientes vítimas de 

violência obstétricas publicadas nos últimos 4 anos em 

periódicos nacionais? 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um pesquisa descritiva ,exploratória, 

qualitativa, tipo revisão integrativa, que ressalta os principais  

sentimentos e danos psicológicos causados as parturientes 

vitimas de violência obstétrica. Como critérios de inclusão para 
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este estudo foram utilizados: artigos completos publicados no 

período de 2014 à 2018, em português, que contemplassem 

que englobassem a temática relacionando a violência 

obstétrica, assim como artigos que relatassem os sentimentos 

passado por elas, os fatores que influencia para que esta 

aconteça, as complicações e os profissionais que mais realizam 

esta violência. Como critério de exclusão artigos de revisão 

sistemática e editoriais que não correspondem a temática do 

estudo, e/ou que estejam fora do prazo estipulado. 

Os artigos foram tratados e analisados de acordo com os 

critérios estabelecidos para a realização desta pesquisa. Sendo 

utilizado no estudo as seguintes bases eletrônicas: Google 

acadêmico, SciELO (Scientific Electronic Library Online), BSV-

Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde). E os descritores inseridos 

nas ferramentas de buscas foram: violência contra mulher, 

parto, humanização. 

Figura 1. Busca e seleção dos artigos nas bases de 

dados. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados da pesquisa foram (07) artigos da Bireme 

(06) sendo do ano de 2017 e (01) do ano de 2016, na scielo foi 

utilizado apenas (01) do ano de 2017. 

O Quadro 1 apresenta sumariamente os artigos que 

fizeram parte da amostra, após aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, no que se referem ao título do artigo, ano 

de publicação, país e base de dados. 

Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto ao autor, ano 

de publicação, título, objetivo, tipo do estudo, base de 

dados. João Pessoa-PB, 2018. 

Autor/ 
Ano 

Titulo Objetivos Tipo de 
estudo 

Base de 
dados 

Oliveir
a 
V.J.  
2016 

O SENSÍVEL E O 
INSENSÍVEL NA 
SALA DE PARTO: 
interdiscursos de 
profissionais de 
saúde e mulheres 

Analisar os 
discursos sobre a 
assistência ao parto 
na perspectiva de 
mulheres e 
profissionais de 
saúde de uma rede 
pública, 
considerando as 
experiências 
vivenciadas na 
interação 
construída durante 
o trabalho de parto 
e parto 

Estudo de 
abordage
m 
qualitativa 

BIREM
E 

BIREME 

07 

Scielo 

01 

 

f 
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Zanar
do  
G.L.P 
et al. 
2017 

Violência 
obstétrica no 
Brasil: uma revisão  
narrativa 

Objetiva realizar 
uma revisão 
narrativa de 
estudos sobre 
violência obstétrica. 

 
Revisão 
narrativa 

 
Scielo 

Nasci
mento 
L.C et 
al. 
2017 

Relato de 
puérperas acerca 
da violência 
obstétrica nos 
serviços públicos  
 

Desvelar as formas 
de violências 
obstétricas sofridas 
durante a gestação 
e o parto a partir de 
relatos de 
puérperas 

Exploratór
ia 
descritivo, 
com 
abordage
m 
qualitativa 

 
BIREM
E 

Cardo
so F. 
J. C 
2017 

Violência 
obstétrica  
institucional no 
parto: percepção  
dos profissionais 
de saúde 
   

Avaliar os saberes 
e práticas sobre 
violência obstétrica 
na percepção dos 
profissionais da 
saúde 

Descritivo
,explorató
rio, de 
abordage
m 
qualitativa 

BIREM
E 
 
 
 

Sá 
A.M.P; 
et al. 
2017 

O direito ao 
acesso e 
acompanhamento 
ao parto e 
nascimento: a 
ótica das mulheres 

Analisar as 
situações de 
violência obstétrica 
perpetrada por 
profissionais de 
saúde durante o 
processo 
parto/nascimento 
sob a percepção 
das puérperas 
acerca do direito ao 
acesso à 
maternidade e a ter 
um acompanhante 
de sua livre 
escolha. 

Um 
estudo 
descritivo, 
exploratór
io, de 
abordage
m 
qualitativa 

BIREM
E 

Rodrig
ues 
F.A.C; 
et al. 
2017 

Violência 
obstétrica no 
processo de 
parturição em 
maternidades 
vinculadas à Rede 
Cegonha 

Analisar a violência 
institucional contra 
mulheres no 
processo de 
parturição em 
maternidades 
vinculadas a Rede 

Um 
estudo 
descritivo 
com 
abordage
m 

BIREM
E 
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Cegonha de 
Fortaleza/Cascavel 

quantitativ
a, 

Santo
s 
A.L.M;  
Souza 
M.H.T. 
2017 

Elaboração de 
novas tecnologias 
em enfermagem: 
utilização de uma 
cartilha para 
prevenção 

Elaborar cartilha de 
orientações para 
profissionais em 
enfermagem 
contendo as 
funções de cada 
categoria e com 
orientações sobre 
os direitos da 
mulher no pré-natal, 
parto e pós-parto 

Estudo 
qualitativo 

BIREM
E 

Antun
es 
T.C.S. 
2017 

Assistência ao 
parto. Saúde da 
mulher. Violência 
contra a mulher. 
Humanização do 
parto. Discurso 

Assistência ao 
parto. Saúde da 
mulher. Violência 
contra a mulher. 
Humanização do 
parto. Discurso 

Assistênci
a ao 
parto. 
Saúde da 
mulher. 
Violência 
contra a 
mulher. 
Humaniza
ção do 
parto. 
Discurso 

BIREM
E 

Fonte: Dados da pesquisa,2018.  

Zanardo (2017), descreve a violência obstétrica no 

Brasil, que vem acontecendo de forma corriqueira e 

desapercebida com a realização de intervenções, segue pondo 

em foco os marcos legais que se passaram na violência 

obstétrica, e as inúmeras realizações de cesarianas. 

Cardoso (2017), observou que o parto vem sendo visto 

como algo mecânico, que deixa a mulher em segundo plano, 

ocorrendo a violação do direito da mulher, praticando  violência 

física, psicológica e verbal, fazendo com que a partir dai as 

puérperas passam a ter um olhar negativo para o parto.  

O mesmo autor relata também o olhar dos profissionais 

perante a violência obstétrica institucional, o que surpreende 
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que muitos deste assumem praticar a violência obstétrica, mais 

sugererm que o problema estar no sistema único de saúde, 

conseguintemente tendem a ter uma assistência  

desrespeitosa, e trás um ponto primordial aos profissionais a 

falta de olhar critico. Ainda ressalta a falta de informação dos 

profissionais sobre o tema e da parturientes sobre seus direitos. 

Santos (2017) fala dos avanços tecnológicos da saúde 

de forma que contribui para saúde, pois promove uma melhor 

qualidade no atendimento. Relata a violência obstétrica e suas 

formas, e sobre a insatisfação das mulheres com a violência 

obstétrica pois estas perdem total  protagonismo de escolha do 

seu parto. Apresenta as condutas erradas dos profissionais com 

a realização de intervenções desnecessárias, retirando todo o 

significado do parto humanizado que frisã o mínimo de 

intervenções  possíveis,  

Sá (2017), relata a naturalidade do parto nos primórdios 

onde a mulher possuía total domínio,e que hoje existe inúmeras 

intervenções.  A precariedade da assistência vem interligada ao 

sistema único de saúde, que ocasiona a peregrinação em 

maternidade e hospitais, um acolhimento dsumuanizado pela 

equipe, a rejeicação do acompanhante durante o parto,fatos 

estes rque estaão interligados com o estado emocional da 

mulher que expressa sentimentos de medo, angustia, ódio, 

estresse. 

Rodrigues (2016), ver a violência como um desrespeito, 

assedio moral e físico, abusivo e negligenciado. A falta de 

conhecimento das mulheres  sobre a violência e seus direitos, 

fazem reproduzir sentimentos de medo, angustia. Trás a perda 

de protagonismo durante o trabalho de parto, mostra os 

interesses da PHPN que possui o proposito de melhorar essa 

assistência.   



SENTIMENTOS E DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS AS PARTURIENTES 
VITIMAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

544 
 

Antunes (2017), contextualiza a historia das politicas 

publicas de saúde reprodutiva sexual da mulher no brasil, 

enfatizando a rede cegonha e a Politica de humanização do 

Parto normal. Caracteriza a assistência obstétrica e suas 

interfaces como a violência de gênero, e olhar para mulher 

como um objeto perdendo sua total autonomia e papel principal 

no ato de parir com o uso da medicalizações e intervenções 

instucionalizadas por um padrão medico que infligem o direito 

das mulheres.  

Ainda para  mesmo autor, ele  ressalta a naturalidade de 

parir nos primórdios, e atualmente os grandes índices de 

cesarianas, associando a violência obstétrica na gestação no 

parto e no pos parto e até mesmo em situações de aborto. 

Oliveria (2016), trás o  que é parto e seu cenário no 

século passado que acontecia  na casa da parturiente de forma 

fisiológica e natural, com o mínimo de intervenções possíveis, 

atualmente acontece em ambiente hospitalares, e muitas vezes 

com a perda de autonomia total da mulher com a realização de 

cesarianas,processo de intervenções e medicalizações, a 

importância do relacionamneto profissional paciente, e o 

principal a falta de humanização no cuidado obstétrico. 

Nascimento (2017), cita como era  visto o processo de 

parir e parto, relata as definições de violência obstétrica os tipos 

e as formas que pode ocorrer, a importância do acompanhante  

para a gestantes e a resistências das maternidades em permitir. 

Tras os sentimentos vivenciados por essas mulheres, e os 

principais profissionais que prarticam a violência obstétrica. 
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 CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que a violência obstétrica é uma temática que 

vem sendo estuda desde os primórdios do parto, e que continua 

sendo uma temática muito discutida atualmente, e que muito se 

tem a discutir até a sua extinção nos serviços de saúde.  

Desta forma foi notável a forma que se complementam 

os autores citados neste artigo, pois existe um questionamento 

em todos sobre como esta violência ocorre, a maneira que 

repercuti na vida das mulheres, a prevalência do conhecimento 

que o parto normal remete a sofrimento e dor para a mãe e o 

bebê, assim as intervenções se tornam necessárias para 

acelerar o processo diminuindo dor e intercorrências que 

poderiam não acontecer se existisse uma assistência única e 

individualizada para cada parturiente. Consecutivamente 

relatam as atitudes dos profissionais que deveriam estar ali para 

prestar apoio e realizar uma assistência são os mais que 

praticam a V.O, de forma automática e banal. 

Por fim destaca-se a importância de intervir diretamente 

nessa assistência obstétrica que se é dada a essas mulheres 

vítimas de violência obstétrica, de modo que sejam realizadas 

planos assistências para as mulheres vítimas e também para 

aquelas não foram, formando assim uma construção de 

conhecimento e empoderamento para que na hora de parir 

todas conheçam seus direitos e tenham total autonomia de 

escolha sobre seu parto. 
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RESUMO: A população carcerária feminina é constituída, em 
sua grande maioria, por adultas-jovens, em idade reprodutiva, 
e a prisão não isenta as mulheres da condição de passar por 
todas as fases do ciclo reprodutivo, que inclui a gestação, o 
parto, o puerpério e a amamentação. Esse período gravídico 
puerperal é uma época de fortes emoções, ambivalentes e 
intensas para a maioria das mulheres. Partimos do pressuposto 
que o acesso aos serviços de saúde no que diz respeito a 
gestação, parto e puerpério são um direito aplicado de má 
qualidade nas prisões brasileiras e este deve ser efetivado para 
que os cuidados relacionados à saúde da mulher apenada 
tenham êxito. A presente pesquisa trata-se de uma revisão de 
literatura do tipo descritiva exploratória, cujo objetivo é sintetizar 
e analisar os estudos contidos em periódicos existentes entre 
os anos de 2013 e 2018, no tocante a atenção a mulher sob a 
condição de ser mãe no carcere no Brasil. A maioria dos 
estudos encontrados mostra que ser mãe no cárcere é sinonimo 
de aflição. Isso porque há uma sequencia de desafios a serem 
enfrentados. Sendo assim, enfatiza-se a importância de que 
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compreender como mulheres em situação de prisão vivenciam 
a maternidade pode permitir minimizar questões, muitas vezes, 
negligenciadas em tal condição. 

Palavras-chave: Prisões. Saúde Da Mulher. Maternidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vivencia-se inúmeras situações de violência 

que fazem parte da rotina da maioria das pessoas, em 

decorrência de diversos motivos principalmente as 

desigualdades socioeconômicas. Diante dessa consideração 

torna-se perceptível uma mudança no cenário do crime, onde 

no momento que os companheiros por alguma razão são 

detidos, as mulheres sentem a necessidade de assumir as 

“responsabilidades” e seguir com as funções anteriormente 

assumidas pelo “chefe da família” (LEAL et al., 2016). 

Nesse sentido, quando uma pessoa é acusada de um 

crime e é privada de sua liberdade, muitos prejuízos são 

provocados em sua vida. No que se faz referência população 

carcerária feminina, o Brasil tem como motivo destaque as 

relações de comportamento fora dos padrões da sociedade 

atual. Mesmo a população carcerária feminina sendo 

claramente menor que a masculina, justificada pela função 

social historicamente destinada as mulheres de ser esposa, 

cuidadora, provedora do sustento em muitas famílias, o cárcere 

feminino gera inúmeras consequências, também na saúde 

pública (FRANÇA; SILVA, 2016). 

Tradicionalmente, o sistema carcerário é entendido 

como um ambiente desagradável de desamparo que traz 

terríveis tormentos ao encarcerado. Atualmente, esse ambiente 

apresenta situação de superlotação, precariedade, desrespeito 
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aos direitos individuais e coletivos dos presos, evidenciando o 

descaso da falta de investimento do poder público nos presídios 

brasileiros. Após discussões e críticas, com o passar do tempo 

os presídios começaram a apresentar uma suposta proposta 

com caráter de ressocialização desses encarcerados. Os 

presídios femininos sofreram mudanças e as mulheres 

começaram a adquirir os mesmos direitos que os homens 

presos (SOARES; CENCI; OLIVEIRA, 2016). 

A população carcerária feminina é constituída, em sua 

grande maioria, por adultas-jovens, em idade reprodutiva, e a 

prisão não isenta as mulheres da condição de passar por todas 

as fases do ciclo reprodutivo, que inclui a gestação, o parto, o 

puerpério e amamentação. Esse período gravídico puerperal é 

uma época de fortes emoções, ambivalentes e intensas para a 

maioria das mulheres. Estudos ainda mostram que o cárcere 

trouxe aspectos negativos no que diz respeito a visão das 

detentas em relação a idealização da família e expectativas 

futuras (MATÃO et al., 2016). 

Pensar na maternidade no ambiente prisional é refletir a 

respeito da sentença que é condicionada tanto para a mãe 

como para o filho. Viver esse momento na prisão gera uma 

atmosfera complexa que envolve uma infinidade olhares. A 

experiência sentida através de gestar, parir e de cuidar de um 

filho pode dar à mulher uma nova visão de vida e contribuir para 

o seu crescimento emocional e pessoal, ou seja, essas 

modificações não estão focadas apenas no aspecto físico, mas 

também no emocional, onde existem pensamentos voltados 

para a formação do binômio mãe-filho e o futuro da relação 

entre eles, já que quando o assunto trata de mulheres gestantes 

na prisão, as consequências do ato criminoso cometido acabam 

se estendendo também a seu filho (SANTOS; BISPO, 2018). 
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A importância do vínculo entre mãe e filho nessa fase 

inicial da vida é um dos principais motivos para que a 

permanência da criança na penitenciaria, de certa forma, seja 

defendida. Sendo assim, esse vínculo da mãe com seu filho no 

ambiente carcerário é algo muito intrigante devido as 

discordâncias do sistema prisional, que interfere diretamente no 

desenvolvimento biopsicossocial da criança, considerando que 

o sujeito tenha o direito de crescer mentalmente saudável e que 

a criança recém-nascida precisa usufruir de um ambiente 

aconchegante, de intimidade com a figura materna, onde 

ambas encontrem satisfação e prazer (SANTOS; BISPO, 2018). 

A desinformação, a carência de saúde pública e 

precariedade do ensino podem ser consideradas as principais 

falhas na assistência obstétrica ao grupo da população feminina 

em situação de prisão. A legislação nacional garante a essa 

gestante privada de liberdade o direito ao atendimento 

especializado durante esse seu período gravídico-puerperal. 

Apesar desse suporte oferecido, inúmeros estudos e relatos 

apontam o seu descumprimento e destacam que as péssimas 

condições existentes no cárcere perpetuam durante a gestação, 

o puerpério e até durante a amamentação. Entretanto, infere-se 

que o sistema é  contraditório pois ao mesmo tempo que 

oferece suporte para gestar em situação de prisão, defende a 

vertente de que  maternidade não deve ser vivenciada por uma 

mulher que se encontra privada de liberdade (MATÃO et al., 

2016). 

Portanto, essas mulheres e seus filhos vivenciam riscos 

ligados à sua integridade física, exposição às doenças 

infectocontagiosas e falta de infraestrutura física que os deixam 

em situação de vulnerabilidade total. Compreende-se, portanto, 

que a mulher e seu bebê em situação de prisão perdem o direito 
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à liberdade, mas seus outros direitos assegurados na 

Constituição de 1988 devem ser garantidos e aplicados 

(SANTOS; BISPO, 2018) 

Partimos do pressuposto que o acesso aos serviços de 

saúde no que diz respeito a gestação, parto e puerpério são um 

direito aplicado de má qualidade nas prisões brasileiras e este 

deve ser efetivado para que os cuidados relacionados à saúde 

da mulher apenada tenham êxito. A pergunta norteadora foi: De 

que forma vem sendo abordada as condições das mulheres 

encarceradas que passam pelo ciclo gravítico-puerperal dentro 

do muros das prisões nos últimos 5 anos? Com base nisso, este 

estudo tem por objetivo sintetizar e analisar os estudos contidos 

em periódicos existentes entre os anos de 2013 e 2018 e 

contribuir para a reflexão dessa problemática, incentivando um 

debate sobre a interação do binômio mãe-filho em um contexto 

vivenciado em situação de privação de liberdade. Ressaltando 

também a importância de identificar e compreender as 

interfaces que permeiam esse momento de gestar em situação 

de prisão e o que ele proporciona de experiências a essas 

mulheres, como também as lacunas deixadas pelo sistema para 

garantir uma gestação segura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa 

do tipo exploratória, onde é realizada com o propósito de 

sintetizar e analisar os estudos contidos em periódicos 

existentes entre os anos de 2013 e 2018, no tocante do ser mãe 

no cárcere no Brasil. A pesquisa de revisão pode oferecer uma 

apreciação do tema sob um novo olhar, chegando a novas 

conclusões, não sendo a repetição do que já foi dito, permitindo 
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assim o aprofundamento do conhecimento sobre a temática, 

além de apontar lacunas que precisam ser preenchidas por 

novos estudos.  

Diante disso, para a elaboração do presente artigo foram 

utilizadas seis fases: 1ª escolha do tema e levantamento da 

questão norteadora; 2ª seleção dos critérios de inclusão e 

exclusão; 3ª estabelecimento do conteúdo a ser extraído dos 

artigos selecionados; 4ª avaliação dos estudos incluídos na 

revisão; 5ª discussão e interpretação dos resultados; 6ª 

exposição da revisão e síntese do conhecimento (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010) 

Para a composição dos resultados, realizou-se uma 

busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As buscas foram 

realizadas no mês de outubro de 2018, utilizando “Ser mãe no 

carcére” para a busca. Além disso, foi utilizada a Legislação da 

Saúde no Sistema Penitenciário, uma tese de doutorado e 

informações colhidas pela INFOPEN Mulheres, com a 

finalidade de enriquecer a pesquisa. 

Os artigos selecionados foram baseados nos seguintes 

critérios de inclusão: abordar a temática proposta, estar 

disponível na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, 

ter sido publicado nos últimos 5 anos. Foram excluídos os 

estudos que não se encaixaram nos critérios de inclusão ou que 

não abordaram a temática de maneira clara e objetiva. Após a 

aplicação dos filtros citados foram selecionados 10 artigos, 

sendo utilizados 7 artigos e 1 artigo para a composição da 

metodologia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O encarceramento amplia a vulnerabilidade social, 

individual e programática desta população privada de liberdade, 

dificulta o acesso aos serviços de saúde, assim como afeta o 

bem estar e o exercício pleno da cidadania. Além disso, ocorre 

uma ruptura nos laços sociais das mulheres que passam a viver 

longe de seus familiares e amigos em um ambiente muitas 

vezes em condições de superlotação, insalubre, marcado pela 

violência e com assistência médica menor que as 

necessidades. Mulheres que passam pela gestação, parto e 

puerperio sob privação de liberdade são ainda mais vulneráveis 

(LEAL et al., 2016). 

 Historicamente a construção das penitenciárias 

femininas no Brasil foi direcionada para atender ao público 

masculino e não contempla as especificidades da mulher, em 

especial a mulher grávida. O encarceramento feminino traz 

consigo a grande possibilidade de vivenciar o ciclo gravídico 

puerperal dentro da prisão, tanto para a mulher presa já grávida 

ou a que engravida durante o tempo de estadia na prisão 

(SANTOS; BISPO, 2018). 

 Dados colhidos pelo INFOPEN mostram que em 2016 

apenas 7% das unidades prisionais do Brasil eram destinadas 

para o sexo feminino, o público masculino fica com 74% dessas 

unidades e os outros 16% são caracterizados como mistos, ou 

seja, podem contar com alas e celas especificas para o 

aprisionamento de mulheres dentro de um estabelecimento 

onde também estão apenados do sexo masculino. A separação 

por gênero desses espaços para cumprimento de pena privativa 

de liberdade esta prevista na Lei da Execução Penal, também 

incorporada pela Politica Nacional de Atenção ás Mulheres em 
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Situação de privação de Liberdade e Egressas no Sistema 

Prisional como forma de amenizar a situação de mulheres 

encarceradas nesses lugares em que a arquitetura prisional e 

os serviços penais prestados foram formulados para atender o 

público masculino, que posteriormente foi adaptado e não 

projetado para a custodia de mulheres  (BRASIL, 2017). 

 Sendo assim, notou-se que inicialmente o sistema era 

incapaz de observas as especificidades e a necessidade de 

serviços destinados a mulheres, como espaço para a custodia 

de mulheres gestantes, bem como as que ainda amamentavam 

e eram condicionadas a viver com os filhos durante esse tempo, 

a presença de equipes multidisciplinares de atenção a saúde da 

mulher, entre outras (BRASIL, 2017). 

 O crescimento da população carcerária feminina no 

Brasil chega em torno dos 12% ao ano segundo o 

Departamento Penitenciário Nacional (DePeN), além disso, o 

total do público carcerário no Brasil é de aproximadamente 

550.000 pessoas. Apesar desse número de presidiarias serem 

inferior ao número de presidiários do sexo masculinos, o 

aprisionamento feminino acaba gerando diversos risco a saúde 

dessas mulheres, ocasionando assim um problema de saúde 

pública. Demograficamente falando, o público carcerário 

feminino emerge mulheres em plena juventude, com carência 

socioeconômica, baixo nível de educação, afrodescendentes e 

inseridas na prostituição. Em consonância a essas situações, 

há a probabilidade de gravidez durante cumprimento de tal 

pena. Ainda segundo este estudo, a maior parte das detentas 

não possui profissão, já o restante, que dispõe, exerciam 

profissões como domésticas e não possuiam elevado nível de 

escolaridade. Em face do exposto, experimentaram 

precocemente a criminalidade. Atrelada a isso, estas mulheres 
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têm parentes que cumpriram pena. Fora da prisão, elas faziam 

uso de álcool e drogas e este se estendeu durante a gestação, 

levando as crianças a desenvolverem alguma complicação, 

após nascimento (VERÍSSIMO et al., 2015). 

 Diante dessa demanda de saúde das mulheres presas e 

em conformidade com recomendações internacionais, o Brasil 

possui normas e leis que tratam da população sob privação de 

liberdade, sendo algumas delas especificas para o sexo 

feminino, entretanto sua implementação ainda é limitada no 

cotidiano das prisões. Diretrizes presentes no Plano Nacional 

de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), bem como o 

Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal trazem o direito dessas mulheres a assistência 

integral e de qualidade, com ênfase no período gravídico e 

puerperal, garantindo também o aleitamento materno nas 

prisões. Todavia, o fato das prisões serem historicamente 

pensada e planejadas para os homens, a inadequação do 

sistema penitenciário para as mulheres acaba sendo deficiente 

diante a oferta de assistência à saúde para essa população 

(VENTURA; SIMAS; LAROUZÉ, 2015). 

 O Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, 

garante em seu Anexo I como atenção básica em saúde de 

populações prisionais a garantia de ações educativas sobre 

pré-natal, parto, puerpério, da realização do acompanhamento 

pré-natal e o acesso das gestantes em 100% das unidades 

penitenciárias para o atendimento de intercorrências e parto, a 

assistência ao pré-natal de risco habitual e alto risco, 

imunização das gestantes em 100% das unidades 

penitenciárias e assistência ao puerpério (LIMA, 2013). 

 Nesse sentido, existe a suposição de que as mulheres 

engravidam para receber benefícios, como o de serem 
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transferidas para presídios com melhores acomodações, mas 

estudos mostram que isto não procede, pois a maioria delas já 

estavam grávidas quando foram presas. Os relatos trazem que 

dois terços das mães não desejava engravidar naquele 

momento, embora a maioria relate ter ficado satisfeitas ou um 

pouco satisfeita com a gestação. Uma vez grávida e presa, um 

misto de sentimentos relacionados a criança que esta por vir 

surge: de um lado a alegria de não estarem mais sozinhas, mas 

em contrapartida nasce a angústia pelo risco de complicações 

da gravidez decorrentes da violência na prisão, pelas incertezas 

quanto ao processo de parto e preocupações sobre o destino 

do filho que nascerá na prisão. Esta situação pede um 

acompanhamento de saúde e apoio psicologico para as 

gestantes, o que não ocorre na maioria das prisões (LEAL et 

al., 2016). 

 Para as mulheres que venham a se tornar gestantes, 

deve-se levar em conta a Lei nº 11.108, de 07 abril de 2005, 

que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no sentido 

de garantir às parturientes o direito à presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-

parto imediato. Além disso, segundo a Lei nº 11.634, de 27 de 

dezembro de 2007, a gestante tem direito a conhecer e ser 

vinculada previamente a uma maternidade, onde aquela em 

que acontecerá o parto seja a disponível para possíveis 

intercorrências pré-natais (BRASIL, 2010). 

 Além do direito assegurado de permaneceram na prisão 

junto as suas mães, essas crianças devem contar com recursos 

físicos e humanos adequados para atender suas necessidades 

do nascimento até o período em que permanecer com suas 

genitora dentro dos muros das prisões, sobretudo no que se 

refere a amamentação. Sendo assim, poderemos garantir 
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condições minimas apropriadas para o crescimento e 

desenvolvimento da fase inicial da vida infantil, que é a base 

para a vida adulta. A garantia dos acessos à assistência em 

saúde, a convivência familiar e comunitária, alimentação 

adequada, educação e lazer darão dignidade e respeito a estas 

crianças que já nasceram sem o direito a liberdade (LIMA, 

2013). 

 Sendo assim, ao longo do processo de gestação, uma 

série de cuidados devem ser tomados pelas equipes 

penitenciárias para garantir a atenção integral à saúde das 

mulheres, de modo que seus direitos sejam sempre respeitados 

e assegurados como traz o proprio SUS, algo que remete 

muitas vezes à referência para atenção ambulatorial e 

hospitalar. É assim que, em cada estado da federação, deve ser 

consultado o Plano Operativo de Saúde no Sistema 

Penitenciário no que se refere à listagem de estabelecimentos 

de atenção especializada, pactuados na Programação 

Pactuada Integrada (PPI) para o atendimento da população 

privada de liberdade (BRASIL, 2010). 

 As evidencias atuais na legislação federal referem-se à 

possibilidade de prisão domiciliar, nos casos de prisão 

provisória quando a presa for “imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência”; ou for “gestante a partir do 7º (sétimo) mês de 

gravidez ou sendo esta de alto risco”. Essa condição, 

condizente com um olhar específico para a questão de gênero, 

se une a possibilidade prevista na LEP de recolhimento 

domiciliar na fase de execução da pena, também quando a 

condenada for gestante ou tiver filho menor ou deficiente físico 

ou mental (VENTURA; SIMAS; LAROUZÉ, 2015). 



SER MÃE NO CÁRCERE: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

559 
 

 Em entrevistas, as apenadas mostram um ar de pesar e 

tristeza. Introduzir uma criança na penitenciária ate mesmo 

antes dela nascer é uma vivencia complicada e dolorosa, 

porque condiciona aos filhos durante os primeiros meses de 

vida a viver regras de confinamento direcionadas as suas mães. 

Entretanto, na maioria dos casos, esta é uma situação 

necessária, tendo em vista que essa é a única possibilidade de 

manter o vínculo entre o binômio mãe-filho (LIMA, 2013). 

 Pressupoe-se que ser mãe na cadeia é sinonimo de 

aflição. Isso porque há uma sequencia de desafios a serem 

enfrentados, apesar dos direitos e garantias assegurados por 

leis como o artigo 5º da Constituição Federal que determina que 

a população carcerária feminina possa permanecer com seus 

filhos durante o período de amamentação; e a Lei de Execução 

Penal (LEP), que prevê a obrigatoriedade de berçário nos 

estabelecimentos penais destinados a mulheres, onde as 

presas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, 

no mínimo, até 6 meses. Ressalta-se que a LEP prevê ainda o 

benefício do regime aberto em residência particular para 

condenada gestante, com filho menor ou com deficiência, física 

ou mental. (PERES, 2017). 

 A Lei de Execução Penal é clara quanto refere-se ao 

tempo mínimo de permanência da mãe com seu filho dentro da 

prisão, baseada no tempo de amamentação exclusiva 

preconizada pelo Ministério da Saúde, porém, no que se refere 

ao tempo máximo de permanência da mãe detenta com a 

criança, isto ainda não é bem determinado, dando oportunidade 

a varios entendimentos. Até mesmo o direito de permanecer 

com o filho sem obrigatoriamente ter que amamentá-lo é 

controverso (LIMA, 2013). 
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 São muitas as ameaças ao cotidiano e à saúde das 

mulheres grávidas ou que dão a luz na prisão, apesar dos 

direitos garantidos e assegurados por leis. Entre eles, destaca-

se como fator preocupante para a gestante o fato das condições 

de estrutura física precária inseridos nos cuidados e atenção 

prestados, assim como na deficiência de materiais e recursos 

humanos especializados, tal como espaço físico necessário 

para à saúde da mulher. Assim, pressupõe-se que no contexto 

do encarceramento, a maternidade ganha um olhar diferente 

daqueles vivenciados por mulheres em liberdade (FRANÇA et 

al., 2016). 

 Nessa situação, o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário define que as ações e os serviços de assistência 

básica, incluindo assistência ao pré-natal, sejam organizadas 

nas unidades prisionais e realizadas por equipes 

interdisciplinares. Com base nisso, a falta da assistência à 

saúde adequada para as mulheres privadas da liberdade acaba 

sendo um aspecto grave, contribuindo para o aparecimento de 

doenças ou de complicações em caso de gravidez. Sobretudo, 

o Ministério da Saúde (MS) preconiza o pré-natal afim de 

garantir o bom acompanhamento das grávidas com 

informações e orientações do desenvolvimento do feto, 

assegurando assim um nascimento saudável e o bem-estar 

materno e neonatal. As vantagens de um acompanhamento em 

um pré-natal são vários, como a diminuição de 

morbimortalidade materna e fetal, bem como na preparação da 

maternidade e paternidade (VENTURA; SIMAS; LAROUZÉ, 

2015). 

 As histórias das mulheres que vivenciam a maternidade 

nas prisões não escondem o sofimento e tristeza de gestar e 

parir seus filhos durante o cumprimento da pena em privação 
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de liberdade. É preciso que o Estado garanta o direito da 

assistência não só à mulher presa, mas que estenda essa 

assistencia tambem a seus filhos, do período gravídico ao 

puerperal, visto que este é um direito assegurado pelos 

documentos que regem a saúde no sistema prisional (LIMA, 

2013) 

 

CONCLUSÕES  

 

Ao final do estudo entendemos que, ao associar o mundo 

das prisões e a experiência da maternidade, aponta-se a 

importância de que compreender como mulheres em situação 

de privação de liberdade vivenciam a maternidade pode permitir 

minimizar questões, muitas vezes, negligenciadas em tal 

condição.  

Entende-se que o papel do profissional de saúde não se 

restringe apenas a um pré-natal bem realizado e a uma 

terapêutica propriamente dita. O papel do profissional de saúde 

deve ser ampliado, possibilitando a oferta de um suporte 

psicológico para que essas gestantes enfrentem a dificuldade 

de gestar um filho em cárcere, tornando possível que esse 

momento seja prazeroso e único na vida dessa mulher, 

permitindo que este seja mais satisfatório, mesmo em ambiente 

hostil. É necessária maior atenção à mulher que vivencia a 

maternidade em situação de privação de liberdade, pois o 

ambiente da prisão tem fortes implicações para o 

estabelecimento da relação mãe-filho e do vínculo nesse 

binômio. 

Dentro das limitações para a realização do presente 

estudo, destaca-se o número reduzido de artigos científicos que 

abordassem essa temática, sendo necessário que se ampliem 
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as pesquisas nessa área, evidenciando também estudos sobre 

as crianças que saem dos presídios brasileiros, visto que 

grande parte delas, quando saem do cárcere, continuam 

vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social. 

Assim, ressalta-se também a importância do preparo dos 

profissionais para as orientações durante o puerpério e a 

amamentação na estadia dessas mulheres nas prisões. A 

sensibilização induz a busca por maiores informações sobre o 

tema por parte do profissional, assim se tem uma assistência 

de qualidade e humanizada.  

Portanto, foi possível perceber que a situação carcerária 

é uma das questões mais complexas da realidade social 

brasileira, principalmente no que diz respeito à realidade das 

mães submetidas a essa situação. Logo, deve-se manter a 

percepção positiva sobre a maternidade, a importância do 

cuidado com os filhos, o entendimento de que os filhos motivam 

essas mulheres na superação deste momento difícil e na 

perspectiva de um futuro mais digno após o cumprimento da 

pena. É importante pensar sobre formas de preparo de políticas 

públicas que reconheçam os direitos e a atenção integral à 

saúde das mulheres em situação de privação de liberdade e de 

seus filhos, uma vez que ambos compõe a sociedade, mesmo 

entando as margens dela, e que um dia a esta devem retornar. 
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RESUMO: A sífilis tem como agente etiológico o Treponema 
pallidum, sendo que a infecção da mãe é transmitida ao seu 
filho pela circulação transplacentária, durante o transcurso da 
gravidez. Contudo, o estágio da doença na mãe, bem como o 
tempo em que o feto ficou exposto no útero, são fatores que 
aumentam a possibilidade de infecção. Nos últimos anos, entre 
o período de 2007 e 2017, na Paraíba, houve um aumento 
considerável na quantidade de gestantes com sífilis. Objetiva-
se investigar a incidência da sífilis na gestação e os fatores 
associados, detectar a faixa etária de maior incidência  da sífilis 
gestacional no estado da Paraíba, entre os anos de 2007 e 
2017, e identificar a distribuição dos resultados dos exames 
positivos e negativos. Para melhor identificação dos novos 
casos na Paraíba fez-se um estudo epidemiológico 
retrospectivo e descritivo, com dados secundáriosa partir do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), entre o perído de 2007 e 2017, acerca da sífilis em 
gestantes com o auxilio do programa estatístico, Excel. 
Concluiu-se que a realização de testes treponêmicos e não 
treponêmicos não condizem com a quantidade de gestantes, 
sendo assim, um aspecto preocupante, já que o diagnóstico de 
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sífilis é de fácil acesso e obrigatório no pré-natal. Ademais, nos 
últimos anos, a faixa etária mais prevalente equivale a fase 
reprodutiva feminina. 
Palavras-chave: Sífilis. Saúde da mulher. Incidência. 
 

INTRODUÇÃO 
 
A sífilis está classificada como uma infecção 

sexualmente transmissível (IST), de caráter sistêmico e cujo 

agente etiológico é a bactéria espiroqueta Treponema pallidum. 

Além da via sexual, outras formas de se adquirir tal patologia 

são a via vertical e, mais raramente, através de transfusão 

sanguínea. (OMS, 2017; GOLDMAN; SCHAFER, 2018).  

Quando não detectada e tratada de forma precoce e 

adequada, durante a gravidez, a sífilis está associada a graves 

consequências para a criança em formação, como óbito fetal e 

neonatal, prematuridade e sífilis congênita (GOLDMAN; 

SCHAFER, 2018), esta, classificada como precoce, se as 

manifestações clínicas aparecerem antes dos 2 anos de idade 

e tardia, quando aparecerem depois (BRASIL, 2017). 

Considerando-se a forma precoce, salienta-se que as 

crianças podem nascer assintomáticas ou apresentar sinais e 

sintomas frustros e ainda manifestações clínicas, 

principalmente nas cinco primeiras semanas de vida, dentre 

estas, destacam-se a prematuridade, o baixo peso ao nascer, 

hepatomegalia, lesões cutâneas (como pênfigo palmo-plantar), 

sofrimento respiratório, icteríciae  anemia (BRASIL, 2017).  

Já em relação à forma tardia, esta é usualmente 

consequência da infecção por bactérias menos virulentas ou de 

infecção materna duradoura e é caracterizada por sinais e 

sintomas decorrentes da cicatrização das lesões oriundas da 

infecção treponêmica, como tíbia em “lâmina de sabre”, 
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articulações de Clutton, fronte “olímpica”, nariz “em sela”, 

mandíbula curta, surdez neurológica, dificuldades no 

aprendizado, entre outros (BRASIL, 2017).  

Além do contexto clínico, é válido salientar que se trata 

de uma doença com significativas repercussões sociais e 

econômicas, com grande impacto em termos de morbidade e 

mortalidade em saúde.  Estudo publicado em 2016 estimou que 

no ano de 2012 houve 930 mil infecções por sífilis materna ao 

redor do mundo, as quais causaram 350 mil consequências 

negativas na gestação, incluindo morte fetal precoce, 

natimortos, morte neonatal, prematuridade ou baixo peso ao 

nascer e infecções nas crianças (WIJESOORIYA et al., 2016).  

Ademais, o mesmo trabalho mostrou que tais 

consequências estavam presentes mesmo nas mulheres que 

foram assistidas com o pré-natal – cerca de 80% dos resultados 

adversos oriundos da infecção por sífilis materna ocorreram em 

mulheres atendidas no pré-natal pelo menos uma vez. Tal fato 

chama a atenção para que se instituam medidas capazes de 

trazer mais qualidade aos cuidados ofertados nos distintos 

pontos de atenção à saúde, durante a gestação 

(WIJESOORIYA et al., 2016). 

No Brasil, a sífilis possui notificação compulsória regular, 

enviada ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), nos casos de sífilis adquirida, sífilis congênita e sífilis 

em gestante (BRASIL, 2017). Um ponto interessante sobre a 

sífilis gestacional em nosso país, refere-se às diferenças 

regionais, sociais e àquelas relacionadas à assistência à saúde.  

Nesse contexto, o estudo “Nascer no Brasil”, realizado 

de 2011 a 2012, entrevistou mais de 20 mil mulheres nas 5 

regiões brasileiras e analisou a transmissão vertical da sífilis 

sob o prisma dos fatores associados à sua incidência, no nosso 



SÍFILIS EM GESTANTES E A INCIDÊNCIA DESSES CASOS ENTRE OS ANOS 
DE 2007 E 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA 

567 
 

país. Evidenciou-se incidência de sífilis congênita de 3,51 por 

mil nascidos vivos, sendo na região Centro-Oeste encontrada a 

menor (1,35 por mil nascidos vivos) e a maior no Nordeste (4,03 

por mil nascidos vivos). A maior transmissão vertical da doença 

também foi observada na região Nordeste (37,9%) e a menor 

no Centro-Oeste (15%) (DOMINGUES; LEAL, 2016). 

Com relação à escolaridade materna, o trabalho em 

questão encontrou uma relação inversamente proporcional da 

ocorrência de infecção por sífilis e por sífilis congênita. A 

maioria das gestantes com sífilis, segundo à cor da pele eram 

pardas ou pretas. Também foi observado que, embora a grande 

maioria das mulheres tenha recebido assistência pré-natal 

(mais de 90% das participantes do estudo), aquelas com 

desfecho de sífilis congênita iniciaram tal cuidado mais 

tardiamente, com registro de menor número de atendimentos 

(DOMINGUES; LEAL, 2016). 

De forma semelhante aos estudos globais, o estudo 

“Nascer no Brasil” conclui acerca da importância de haver um 

melhor controle da sífilis na gestação, a partir de melhorias no 

cuidado prestado às gestantes no período pré-natal, com 

identificação dos casos e tratamento adequado. Assim, salienta 

que, embora o Ministério da Saúde tenha implementado ações 

visando tal fim, falhas ainda são presentes, sendo fundamental 

aplicar intervenções específicas para cada região do país e de 

forma a atender às necessidades dos grupos sociais menos 

favorecidos (DOMINGUES; LEAL, 2016).  

Diante do exposto, o presente trabalho objetiva investigar 

a incidência da sífilis na gestação e os fatores associados, 

detectar a faixa etária de maior incidência  da sífilis gestacional 

no estado da Paraíba, entre os anos de 2007 e 2017, e 
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identificar a distribuição dos resultados dos exames positivos e 

negativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo e 

descritivo dos dados referentes a casos de Sífilis em gestantes 

de 2007 a 2017. Para essa análise as fontes de dados adotadas 

encontram-se no Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS). As populações dos anos 

censitários também foram obtidas no sítio do DATASUS 

(censos de 2007 a 2012 e estimativas lineares).  

A amostra do estudo foi constituída por todos os 

casos de Sífilis em gestantes confirmados e notificados de 2007 

a 2017 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). A partir dessa amostra, foi calculada a taxa de 

incidência de sífilis congênita por 100 mil habitantes, por ano de 

diagnóstico e analisado os casos quanto à faixa etária, à reação 

ao teste treponêmico e ao teste não treponêmico. Ademais, 

para a análise da incidência de sífilis gestacional e as 

repercussões deletérias foi utilizado o programa estatístico, 

Excel. 

Além disso, foi realizada uma correlação dos dados 

analisados com dados obtidos, principalmente os referentes a 

incidência e faixa etária prevalente das mulheres acometidas, 

em artigos nacionais e internacionais das bases de dados na 

saúde: PubMed (National Library of Medicine - EUA), Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Ademais, foram 

utilizados boletins epidemiológicos emitidos pelo Ministério da 
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Saúde e livros renomados no estudo das doenças infecto-

parasitárias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nós últimos anos, em especial os anos entre 2007 e 

2017, o estado da Paraíba apresentou um grande salto 

populacional. Sendo representado pela figura 1. 

 

Figura 1. População da Paraíbaentre os anos de 2007 e 2017. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS –Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (2018). 

 

Souza (2018), destaca em sua pesquisa o rápido 

crescimento populacional ocorrido no país em decorrência da 

ascensão da expectativa de vida e da diminuição de diferenças 

regionais. Assim, justifica-se o aumento da população na 

Paraíba, como encontra-se demonstrado na figura 1. 
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A sífilis em gestantes é relevante para a saúde pública, 

visto que é um problema considerado responsável por 

promover alta morbimortalidade intrauterina. De tal modo, 

desde 2005, a sífilis gestacional está inserida na Lista Nacional 

de Doenças de Notificação Compulsória, agravos e eventos de 

saúde pública nos setores públicos e privados, no território 

brasileiro como um todo, conforme está destacado na 

referência Brasil (2017). Estima-se que um milhão de gestantes 

são afetadas por ano, por sífilis, resultando em cerca de 300 mil 

óbitos fetais e de neonatos e expondo a um risco de morrer 

prematuramente, em torno de 200 mil crianças, globalmente. 

De acordo com Reinaldo Salomão (2017), a doença 

divide-se em fases de evolução: recente - subdividida em: 

primária, secundária e latente recente -  e tardia que é dividida 

em latente tardia e terciária.É sabido que o Treponema pallidum 

é o agente etiológico que infecta o sangue e assim, pode atingir 

o feto principalmente, na fase recente da infecção. 

Os testes diagnósticos para a sífilis encontram-se 

dispostos nas classes: exames diretos para realizar a pesquisa 

do Treponema pallidum e testes de caráter imunológico, 

agrupados como treponêmicos e não treponêmicos. Sendo os 

testes imunológicos comumente utilizados na prática médica 

(BRASIL, 2015). 

A precisão dos testes diagnósticos é crucial para o 

controle bem-sucedido das infecções sexualmente 

transmissíveis (DSTs). A detecção de anticorpos por testes não 

treponêmicos e treponêmicos é a base para o diagnóstico de 

sífilis e para o monitoramento do sucesso do tratamento com 

antibiótico subsequente. (BALA et al, 2013). 

Aplica-se o teste não treponêmico para  pesquisar os 

anticorpos não específicos anticardiolipina para os antígenos do 
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T. pallidum e esse teste pode destacar resultados qualitativos e 

quantitativos. Quando qualitativo, limita-se a informar da 

presença ou não dos anticorpos na amostra investigada. O 

teste quantitativo é representado, principalmente, pelo VDRL, 

por sua vez, permite a titulação e acompanhamentoda queda 

ou aumento de anticorpos (BRASIL, 2015). 

 

Tabela1. Casos confirmados de sífilis na gestação por Ano de 
diagnóstico e Teste não Treponêmicono estado da Paraíba 
entre os anos de 2007 e 2017. 

ANO Ign/Branco REATIVO 
NÃO 

REATIVO 
NÃO 

REALIZADO 
TOTAL 

2007 8 88 6 3 105 

2008 6 153 6 6 171 

2009 8 110 2 4 124 

2010 2 171 5 6 184 

2011 5 292 4 10 311 

2012 30 303 35 9 377 

2013 12 441 14 13 480 

2014 18 305 11 17 351 

2015 21 383 13 14 431 

2016 17 256 7 15 295 

2017 27 400 19 34 480 

TOTAL 154 2902 122 131 3309 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificações (2018). 

 

Percebe-se pela análise da tabela 1, que a quantidade 

de testes não treponêmicos reativos é bastante significativa, 

correspondendo a cerca de 90% do total de testes realizados. 

Assim nota-se que um grande quantitativo de mulheres 
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gestantes apresentam reatividade para o anticorpo não 

especifico anticardiolipina para os antígenos do T. pallidum. 

Segundo Andrade et al. (2018), é imprescindível a 

realização de um teste treponêmico conjuntamente ao não-

treponêmico, geralmente o VDRL, isso pode ser justificado por 

haver grande ocorrência do resultado se apresentar falso-

negativo, no teste não treponêmico. 

Dessa forma, é notável a importância da realização de 

ambos. No entanto, o percentual de realização do teste 

treponêmico reativo e a não realização do mesmo, detectada 

entre os anos de 2007 e 2017 assemelham-se, corroborando 

para a interpretação de casos falso-negativos no teste não 

treponêmico, como pudemos identificar na tabela 2. 

 

Tabela 2. Casos confirmados de sífilis na gestação por Ano de 
diagnóstico e Teste Treponêmico no estado da Paraíba entre 
os anos de 2007 e 2017. 

ANO Ign/Branco REATIVO 
NÃO 

REATIVO 
NÃO 

REALIZADO 
TOTAL 

2007 15 55 3 32 105 

2008 16 87 12 56 171 

2009 34 36 4 50 124 

2010 21 68 9 86 184 

2011 15 165 13 118 311 

2012 73 162 22 120 377 

2013 62 221 29 168 480 

2014 41 167 9 134 351 

2015 67 175 10 179 431 

2016 30 108 20 137 295 

2017 61 259 19 141 480 

TOTAL 435 1503 150 1221 3309 
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (2018). 

 

Vale salientar que, para as mães com sífilis 

diagnosticadas pelo teste treponêmico positivo, recomenda-se 

realizar investigação rigorosa da criança pela solicitação de 

exames para a análise do líquido cefalorraquidiano, radiografia 

de ossos longos e um hemograma.(ANDRADE et al, 2018) 

A Sífilis na gestação tem possibilidade de ser prevenível 

pelos diversos recursos, atualmente encontrados no contexto 

da atenção ao pré-natal. Entretanto, algumas pesquisas de 

caráter nacional e até internacional destacam falhas graves, na 

rotina da assistência à gravidez, onde perde-se a oportunidade 

para se diagnosticar e tratar a doença.  

De acordo com Camila Padovani et al. (2018), o 

diagnóstico da sífilis é basicamente sorológico, por isso é 

ressaltada a relevância de serem testadas na primeira consulta 

de pré-natal todas as mulheres grávidas, obrigatoriamente nos 

primeiros três meses de gestação. 

Segundo Domingues et al (2013), 75,5% das gestantes 

notificadas em 2009, receberam assistência pré-natal, 

entretanto, foi 55,4% a proporção de gestantes com diagnóstico 

de sífilis. 

Assim, corrobora-se para o presente estudo, visto que a 

quantidade de gestantes no período de 2007 a 2017, não é 

compatível com a quantidade de realização dos testes, sejam 

eles treponêmicos ou não treponêmicos. 

Conforme está evidenciado na tabela 3, observa-se 

maior prevalência de sífilis gestacional na faixa etária de 20 a 

39 anos em todo o período analisado, representando 73,16% 



SÍFILIS EM GESTANTES E A INCIDÊNCIA DESSES CASOS ENTRE OS ANOS 
DE 2007 E 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA 

574 
 

do total de casos confirmados de sífilis na gestação de 2007 a 

2017.   

Outrossim, a menor porcentagem de casos encontra-se 

de 40 a 50 anos, o que pode ser explicado em parte pela 

fisiológica redução da fertilidade nessa faixa etária. Percebe-se 

que esses dados seguem a tendência nacional, sendo 

semelhantes ao estudo “Nascer no Brasil”, em que foram 

entrevistadas mais de 20 mil puérperas nas cinco regiões do 

país. Tal estudo evidenciou maior prevalência de sífilis 

gestacional na idade materna de 20 a 34 anos (70,4%) e menor 

nas mulheres acima de 35 anos (10,5%) (DOMINGUES; LEAL, 

2016). 
 

Tabela 3. Casos confirmados de sífilis na gestação por Ano de 
Diagnóstico e Faixa Etária, no período de 2007 a 2017, no 
estado da Paraíba 

ANO 10 -14  15 -19 20 – 39  40 -59 TOTAL 

2007 2 11 90 2 105 

2008 3 27 137 4 171 

2009 3 25 91 5 124 

2010 1 39 138 6 184 

2011 4 68 230 9 311 

2012 9 75 287 6 377 

2013 8 131 336 5 480 

2014 6 88 254 3 351 

2015 8 100 310 13 431 

2016 6 69 216 4 295 

2017 10 128 332 10 480 

TOTAL 60 761 2421 67 3309 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (2018). 
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Outros estudos, realizados em outros estados da região 

Nordeste, como o Ceará (SOARES et al., 2017) e Piauí 

(BARBOSA et al., 2017) também destacaram a faixa etária de 

20 a 39 anos como a de maior prevalência da sífilis gestacional. 

Além disso, pesquisas de estados de outras regiões também 

destacaram resultados semelhantes, como no Paraná 

(PADOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO, 2018) e em Tocantins 

(CAVALCANTE; PEREIRA; CASTRO, 2017), em que houve 

maior evidência da doença em questão na idade materna de 20 

a 34 anos. 

 

Figura 2.Taxa de incidência por 100 mil habitantes de sífilis em 
gestantes no estado da Paraíba de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (2018). 
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Segundo o estudo de Domingues e colaboradores 

(2014), as mais baixas coberturas de cuidados no pré-natal 

foram observadas na região Norte, naquelas mulheres com 

menos anos de escolaridade, nas indígenas e quando o parto 

foi realizado nas maternidades públicas. Além disso, segundo o 

mesmo autor, o registro do resultado da primeira sorologia 

realizada foi menor para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste; no grupo com a escolaridade mais baixa; nas mulheres 

de cor preta, parda e amarela; nos grupos de menor faixa etária; 

e quando a assistência pré-natal e no momento do parto 

ocorreu na rede de serviços públicos. 

Não foram observadas diferenças significativas da 

prevalência segundo a região do Brasil. Observou-se inversão 

da prevalência de sífilis denotado pelo maior nível de 

escolaridade materna, onde a prevalência foi 3,2 vezes mais 

alta para as mulheres com limite máximo de sete anos de 

estudo, em comparação àquelas que tinham estudado por mais 

anos.  

A maior prevalência de sífilis ocorreu nas mulheres que 

não receberam atenção pré-natal (2,5%), apesar de termos 

uma boa cobertura de assistência pré-natal no Brasil; quase em 

patamar universal, e no grupo composto pelas mulheres que 

receberam de serviços públicos a assistência pré-natal (1,2%); 

porém, nas mulheres que realizaram o parto em instituições 

públicas ou mistas, foi observada prevalência de sífilis 

gestacional maior que três a quatro vezes, em relação àquelas 

que foram assistidas nos serviços da rede privada. 

Tais dados, reforçam a ideia de que as oportunidades 

para a realização do diagnóstico e da terapêutica foram 

desperdiçadas, especificamente onde haviam mulheres com 

risco mais aumentado para a transmissão vertical da sífilis 
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O principal fator que colabora para a alta prevalência dos 

casos de sífilis gestacional seria começar a atenção pré-natal 

tardiamente. Outros fatores envolvidos corresponderiam a 

frequência baixa nas consultas e na realização de exames de 

rotina; ainda aponta-se como fatores associados as falhas no 

tratamento das gestantes infectadas; falha ou não tratamento 

do(s) parceiro(s); possíveis dificuldades para a testagem 

sorológica no período da gravidez, como também a menor 

realização de um segundo exame sorológico em todo o território 

nacional e estratificação do risco gestacional (DOMINGUES et 

al., 2014; SOARES et al., 2017). 

De acordo com Freire Júnior et al. (2016), a chance de 

não realização do teste de VDRL numa gravidez foi maior na 

faixa etária abaixo de 20 anos; no grupo de mulheres com três 

ou mais gestações; quando o último atendimento de pré-natal 

ocorreu antecedendo os últimos três meses de gestação; se a 

gestante frequentou menos de seis consultas depré-natal ou 

recebeu atendimento em um hospital incapaz de agendar 

consultas de pré-natal subsequentes. Além disso, segundo o 

mesmo autor, o agendamento garantido da consulta 

subseqüente mostrou-se um fator que favorece o diagnóstico 

da sífilis durante a gravidez, possivelmente por meio do 

fortalecimento do acesso das gestantes a serviços de saúde. 

Observou-se que um obstáculo na universalização da 

triagem para sífilis durante o pré-natal está no acesso aos 

testes confirmatórios do VDRL e dos seus resultados. Fatores 

como distância entre o domicílio e a unidade de captação; o 

atraso para liberação dos resultados do exame; e a existência 

de filas extensas são limitações para a implementação de um 

diagnóstico precoce (FREIRE JÚNIOR et al., 2016). Há 

evidências de que o contato com os Agentes Comunitários de 



SÍFILIS EM GESTANTES E A INCIDÊNCIA DESSES CASOS ENTRE OS ANOS 
DE 2007 E 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA 

578 
 

Saúde pode influenciar no início precoce e maior adesão às 

atividades do pré-natal, inclusive em exames (FREIRE JÚNIOR 

et al., 2016). 

Apesar dos casos analisados terem sido detectados, a 

subnotificação foi evidenciada, sendo que a notificação dos 

casos em gestantes ou crianças é uma importante ferramenta 

para a vigilância epidemiológica, porém como verificado nos 

dados analisados a subnoticação ainda é um desafio (SOARES 

et al., 2017). 

Soares et al. (2017), reconhecem em função da grande 

eficácia do diagnóstico, tratamento e prevenção da 

transmissão, a proporção de gestantes infectadas com sífilis 

sem ações terapêuticas e de intervenção sobre os fatores de 

risco ainda é alta. 

 

CONCLUSÕES  

 

  Nos últimos anos, no período compreendido entre 2007 

e 2017,  ocorreu uma grande incidência de casos de sífilis no 

estado da Paraíba, em especial, durante a gravidez. Verificou-

se que uma significativa quantidade de gestantes realizou o 

teste não-treponêmico, obtendo como resultado a reatividade 

em cerca de 90% do total de testes realizados, embora, esse 

não seja um teste especifico para detecção do T. pallidum.  

  De tal modo, em relação ao teste treponêmico é notório 

que a quantidade de testes reativos e os não realizados foram 

semelhantes, quantitativamente. Logo, um aspecto 

preocupante, visto que o teste rápido para sífilis é de fácil 

acesso no pré-natal e durante o trabalho de parto atualmente. 

   Ademais, a faixa etária na qual um maior número de 

casos de sífilis gestacional foi notificada, correspondeu ao 
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intervalo entre 20 – 39 anos, sendo compatível com o auge da 

idade reprodutiva das mulheres, posto que a sífilis é uma 

doença cuja transmissão é predominantemente sexual.  

 Observou-se uma possível relação entre o aumento na 

incidência de sífilis gestacional e a ausência de atendimento 

pré-natal adequado, evidenciada indiretamente, pela frequência 

de realização dos testes diagnósticos propostos. De tal modo, 

torna-se um fator preditivo para aumento de abortos, 

prematuridade, óbitos neonatais e malformações congênitas.  

  Para além, torna-se imprescindível intensificar-se o 

diagnóstico dos casos precocemente, com a utilização dos 

testes sorológicos, para obter-se a consequente redução da 

prevalência de sífilis congênita e assim, prevenir possíveis 

malefícios para o binômio gestante-feto. 
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RESUMO: As síndromes hipertensivas da gestação (SHDG) 
são complicações que acometem as gestantes, geralmente na 
segunda metade da gestação e, mais frequentemente, no seu 
terceiro trimestre, aumentando a incidência de morbi-
mortalidade materna e perinatal. As síndromes hipertensivas 
específicas da gravidez são classificadas em pré-eclâmpsia, 
eclâmpsia e hipertensão crônica. O presente trabalho tem como 
objetivo verificar a relação entre os parâmetros laboratoriais que 
são analisados para o diagnóstico das síndromes hipertensivas 
especificas da gestação. Trata-se de um estudo da literatura no 
qual fora realizada a busca em livros, dissertações e artigos dos 
últimos cinco anos. Os parâmetros laboratoriais são importantes 
para verificar a pré-disposição ou instalação de síndromes 
hipertensivas, que podem levar a desfechos materno fetais 
desfavoráveis. Dentre os principais parâmetros avaliados estão: 
hemoglobina e hematócrito, contagem de plaquetas, 
quantificação de excreção de proteína, níveis séricos de 
creatinina, níveis séricos de transaminases, níveis séricos de 
albumina, bilirrubina, desidrogenase lática e o perfil de 
coagulação. Entretanto, é de suma importância compreender as 
alterações que acontecem no período e a verificação delas de 
forma precoce e a finalização do diagnóstico ocorra 
amanutenção do estado gravídico da forma mais segura e 
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diminuir os riscos que essas doenças apresentam tanto para a 
mãe como para o feto.  
Palavras-chave:Síndromes hipertensivas. Complicações 

gestacionais. Parâmetros laboratoriais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A maternidade trás com ela várias modificações nos 

sistemas corporais da mulher. Ela desencadeia uma série de 

mudanças na fisiologia e com elas podemos perceber 

alterações que podem afetar futuramente o estado de saúde da 

gestante. Apesar dos sintomas e desconfortos provenientes das 

ações mecânicas e hormonais, esta fase não se considera uma 

patologia, mas sim uma condição natural e fisiológica 

(SANTANA et al., 2014). 

Durante o período gestacional algumas gestantes em 

condições socioeconômicas desfavorável e comorbidades 

apresentam maior probabilidade de desenvolver uma evolução 

desfavorável, implicando em risco tanto para a mãe quanto para 

o bebê, caracterizando-se como gestação de alto risco 

(JANTSCH et al., 2017). A gestação é considerada de alto risco 

quando a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto podem ser 

atingidas por complicações. Aproximadamente 15% das 

gestações apresentam complicações que requerem uma 

assistência qualificada e especializada (ANTUNES et al., 2017) 

A síndrome hipertensiva arterial sistêmica (HAS) é 

conceituada pela elevação constante da pressão arterial, o que 

apresentaum aumento significativo nos riscos de doenças 

cardíacas, seguidas de doenças que ocasionam danos de 

origem vascular, além do comprometimento da vascularização 

renal e da região periférica. Isso tudo se deve ao excesso de 
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trabalho exercido pelo ventrículo esquerdo, que ocasionada 

consequentemente associação a HAS, promovendo assim o 

surgimento de possíveis complicações cardiológicas como a 

cardiopatia hipertensiva. (SOUZA, 2017). 

Os distúrbios hipertensivos são as complicações mais 

comuns no pré-natal, acometendo 12 a 22% das gestações, 

sendo a eclâmpsia uma das principais causas de óbito materno 

em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento 

(MOURA et al., 2014). 

As síndromes hipertensivas (SH), que podem ocorrer em 

até 30% das gestantes e classificam-se em hipertensão crônica, 

pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica e hipertensão 

gestacional, representando alto risco de morbimortalidade 

materna e perinatal (OLIVEIRA et al., 2016) 

Entre as síndromes hipertensivas relacionadas com a 

gestação a pré-eclâmpsia (PE) merece destaque por ser 

específica da gestação e a síndrome HELLP que está 

diretamente ligada com a evolução da pré-eclâmpsia 

(CAMPOS, 2015). 

A pré-eclâmpsia é definida pela presença de hipertensão 

e de proteinúria após a 20ª semana de gestação, podendo ser 

leve ou grave (CASSIANO, 2017). Segundo Kahhale e 

colaboradores (2018), a pré-eclâmpsia é predominantemente 

em primigestas. 

A literatura referencia que o processo fisiopatológico da 

PE apresenta um primeiro estágio caracterizado pela redução 

da perfusão placentária, deficiente invasão trofoblástica e 

remodelação inadequada das artérias espiraladas. E por um 

segundo estágio que envolve as manifestações maternas 

sistêmicas, convergindo para alteração da função vascular, o 
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que pode resultar em danos em múltiplos órgãos (MARTINEZ; 

et al., 2014).  

A síndrome HELLP é definida como uma variante mais 

grave da pré-eclâmpsia, sendo caracterizada, além da 

hipertensão, a plaquetopenia, aumento das enzimas hepáticas, 

e hemólise (MARTINS, 2017). O termo HELLP é utilizado para 

descrever a condição em que se encontra o paciente ao 

apresentar essa síndrome com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, 

outro fator associado a síndrome HELLP  é a coagulação 

intravascular disseminada, caracterizada por alterações nas 

vias de ativação e desregulação da coagulação sanguínea 

gerando um acúmulo de fibrina na microvasculatura, com 

consumo de plaquetas e fatores de coagulação (VANELLI; 

CAMARGO; RIBAS, 2017). 

Tanto a causa da PE como a da síndrome HELLP ainda 

é desconhecida. Na pré-eclâmpsia pode-se observar os 

processos fisiopatológicos ocorrerem em dois estágios. O 

primeiro é caracterizado pela redução da perfusão placentária, 

possivelmente relacionada com a placentação anormal, 

deficiente invasão trofoblástica e remodelação inadequada das 

artérias espiraladas. O segundo estágio refere-se a 

manifestações maternas sistêmicas que convergem para 

alteração da função vascular, o que pode resultar em danos em 

múltiplos órgãos, o que ocasiona na alteração dos parâmetros 

laboratoriais aplicado a essa relação da pré-eclâmpsia 

(MARTINEZ et al., 2014). Já na síndrome HELLP podemos 

levar em consideração a plaquetopenia, o aumento das 

enzimas hepáticas, a baixa contagem de plaquetas, sabendo 

assim que essas alterações podem levar a complicações como 

insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar e renal, como 

também outras complicações sérias relacionadas ao feto, como 
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crescimento uterino restrito e síndrome da angústia respiratória 

(LOPES et al., 2013). 

O objetivo desse trabalho é verificar a relação entre os 

parâmetros laboratoriais apresentados com as síndromes 

hipertensivas especificas da gestação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constitui-se de uma revisão da literatura realizada entre 

julho e novembro de 2018, no qual fora realizada a busca em 

livros, dissertações e artigos. Os instrumentos de coleta foram 

aqueles que discorriam acerca de gestação, síndromes 

hipertensivas, pré-eclaâpsia, sindrome HELLP. Os artigos 

foram encontrados nas bases de dados digitais PUBMED, 

MEDLINE e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas 

foram: síndromes hipertensivas, complicações gestacionais e 

parâmetros laboratoriais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) são 

consideradas umas das mais importantes complicações 

durante o ciclo gravídico. A incidência varia entre 6% a 30% das 

gestações, contribuindo para elevados índices de morbidade 

materna, e a principal causa de morte no mundo 

(SBARDELOTTO et al., 2018). A hipertensão arterial que surge 

no período gestacional é determinada a partir da elevação da 

pressão arterial sistólica (PAS) superior a 140 mmHg e pressão 

arterial diastólica (PAD) maior que 90 mmHg quando observada 

na gestante em estado de repouso,podendo ocorrer algumas 

intercorrências que são responsáveis pela elevação da pressão 
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arterial neste período e evoluir para algumas complicações 

durante o tempo gravídico até o puerpério (SOUZA, 2017). 

O desenvolvimento das síndromes hipertensivas 

gestacional pode ocorrer na presença de alguns fatores de risco 

como obesidade, idade nos extremos da fase reprodutiva, 

diabetes miellitus, hipertensão crônica, nefropatias, história 

familiar ou pessoal de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, dietas 

hipoprotéicas e hipersódicas, grupo sanguíneo AB, primigestas, 

gestações múltiplas, hidropisia fetal e neoplasia trofoblástica 

(SILVA et al., 2017).  

A classificação e os critérios diagnósticos da SHG nunca 

foram um consenso, existindo diversas classificações descritas 

cujo uso varia conforme os centros. Em 2014, a Sociedade 

Internacional para Estudo da Hipertensão na Gestação 

(ISSHP), publicou a classificação revisada das DHG nas 

seguintes categorias (Tranquilli, 2014): Hipertensão Crônica, 

Hipertensão Gestacional, Pré-eclâmpsia (sobreposta ou não à 

hipertensão crônica). 

Cerca de 10 milhões de mulheres desenvolvem PE no 

mundo e destas, 76.000 morrem em conseqüência dela ou por 

complicações advindas da mesma (ONU, 2017). Ela acomete 

em torno de 2 a 7% de mulheres nulíparas saudáveis e 1 a 3% 

de multíparas e a maioria desses casos ocorre nos países em 

desenvolvimento (GALVÃO, 2017). 

Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) do DATASUS, entre os anos de 2010 e 2016 foram 

notificadas 7823 mortes por causas obstétricas diretas, onde a 

PE ocupa a segunda posição com 810 (10,35%) óbitos 

maternos. 

Hipertensão gestacional é caracterizada pela elevação 

dos níveis pressóricos da pressão diastólica e sistólica da 
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parede do vaso sanguíneo, que normalmente surge 

posteriormente á vigésima semana de gestação. Apresentando 

uma incidência maior próximo ao período do parto ou no 

puerpério imediato, com proteinúria ausente (SOUZA, 2017). 

Eclâmpsia é a manifestação convulsiva (tônico-clônicas 

generalizadas) ou comatosa da pré-eclâmpsia, quer de forma 

isolada ou associada à hipertensão arterial materna 

preexistente. A PE sobreposta à hipertensão crônica trata-se do 

surgimento de PE em gestantes com hipertensão crônica ou 

doença renal anterior (SILVA et al., 2013). 

A PE é considerada uma doença multissistêmica 

específica da gestação, de etiologia desconhecida e de caráter 

multifatorial. Caracteriza-se pela ocorrência do aumento 

pressórico e proteinúria após a 20ª semana de gestação com 

desaparecimento até a 12ª semana do parto, associada a 

sintomas como cefaleia, distúrbios visuais, plaquetopenia, 

elevação de creatinina e aumento de enzimas hepáticas, 

mesmo na ausência de proteinúria (KAHHALE; FRANCISCO; 

ZUGAIB, 2018; GALVÃO, 2017; CASSIANO, 2017).  É dividida 

entre pré-eclampsia leve, grave e sobreposta (Tabela 1). 

A síndrome de HELLP é a evolução da forma mais grave 

e crítica da pré-eclâmpsia, e o que determinará o seu 

diagnóstico é principalmente a presença de hemólise. A 

Síndrome HELLP é destacada por suas letras representarem as 

condições do paciente com pré-eclâmpsia grave como a 

hemólise (H - hemolysis), níveis elevados de enzimas hepáticas 

(EL –elevatedliverenzymes) e contagem baixa de plaquetas (LP 

– lowplateletscount) (VANELLI, CAMARGO, RIBAS, 2017). 
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Tabela 1.Classificação da pré-eclâmpsia 

Classificação Características 

  

Pré-eclâmpsia leve  que ocorre quando há hipertensão 
gestacional com a presença de proteinúria 

Pré-eclâmpsia grave pressão sistólica ≥ 160 mmHg e/ou 
diastólica ≥ 110 mmHg podendo ser 
associada à: proteinúria, proteinúria grave 
(> 2g nas 24h), comprometimento de 
múltiplos órgãos, e sintomas visuais, 
cerebrais e dor epigástrica ou no 
quadrante superior direito persistentes; 

Pré-eclâmpsia sobreposta hipertensão crônica associada à elevação 
súbita da pressão arterial e/ou da 
proteinúria ou ainda relacionada com uma 
disfunção orgânica, por meio de sintomas 
ou exames de laboratório 

Fonte: Souza, 2017 

 

A fisiopatologia da pré-eclâmpsia como da síndrome 

HELLP precisa ser melhor esclarecida. Em uma gestação de 

baixo risco ocorrem modificações na circulação 

uteroplacentária que permitem um maior suporte sanguíneo ao 

útero e ao feto. Isso ocorre devido as alterações fisiológicas que 

modificam as artérias espiraladas uterinas transformando-asem 

vasos de alta para de baixa resistência (MARTINEZ et al., 

2014). 

O êxito da placentação fisiológica depende da regulação 

dos fatores angiogênicos (PLGF) e antiangiogênicos (sFlt-1). 

Os mais recentes trabalhos associam a diminuição do PLGF e 

o aumento do sFlt-1, assim como o aumento da relação sFlt-
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1/PLGF com a predição, diagnóstico e prognóstico de gestantes 

com pré-eclampsia (MOUSSA, 2014). 

Em gestantes com PE há uma falha na segunda onda de 

invasão trofoblástica, em torno da 16ª a 20ª semana de 

gestação. Essa invasão pode não ocorrer ou acontecer de 

modo inadequado, resultando em vasos de alta resistência e 

circulação placentária com baixo fluxo (SILVA, 2015). 

Dessa forma, preserva-se a camada muscular das 

arteríolas gerando um aumento da resistência ao fluxo útero-

placentário, observando assim o diâmetro diminuído em certa 

de 40% (SILVA, 2015),promovendo a redução do fluxo arterial 

útero-placentário que gera perfusão inadequada e irregular da 

placenta (RUIZ et al., 2015). 

A hipóxia placentária aumenta a produção de peróxidos 

lipídicos que prejudicam a síntese de prostaciclina, potente 

vasodilatador e a lesão endotelial, que por sua vez, 

desencadeia a ativação plaquetária, a liberação de tromboxane 

A2 (TXA2) e serotonina, tal como a agregação plaquetária, com 

obstrução do fluxo sanguíneo placentário (MENEGAZZO, 

2014). 

O óxido nítrico (NO) é um gás produzido pelo endotélio 

cujas as funções envolvem à inibição da agregação plaquetária, 

promove o relaxamento do músculo liso vascular e atua como 

um neurotransmissor (OLIVEIRA et al., 2015). Na PE esse 

vasodilatador encontra-se com concentração diminuída, pois 

corre nessa condição um aumento endógeno dos inibidores das 

enzimas sintetases de óxido nítrico. Há aumento na 

sensibilidade vascular à angiotensina e à norepinefrina, 

resultando em vasoespasmo intenso, com redução na perfusão 

dos órgãos, o que é característica da pré-eclâmpsia (ALPOIM 

et al., 2013).  
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Assim, como consequência de uma invasão trofoblástica 

inadequada, o trofoblasto pobremente perfundido elabora 

substâncias tóxicas que danificam o endotélio levando à 

síndrome clínica pré-eclampsia (KAHHALE; FRANCISCO; 

ZUGAIB, 2018).  

Clinicamente, a PE refere-se ao aparecimento, em 

grávida normotensa após a 20ª semana de gestação, de 

hipertensão acompanhada de um ou mais dos seguintes 

sintomas: proteinúria, insuficiência renal, doença hepática, 

problemas neurológicos, distúrbios hematológicos e restrição 

de crescimento (SANTOS et al., 2015). 

Para que seja confirmada a instalação PE na gestação, 

é necessária além da aferição da pressão arterial constante, a 

realização de exames laboratoriais. 

 Normalmente são observados os parâmetros da 

hemoglobina e hematócrito, parâmetros de hemólise, valores 

hepáticos, parâmetros renais e perfil da coagulação (Figura 2). 

 

FIGURA 1. Parâmetros laboratoriais das síndromes 
hipertensivas.  
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Fonte: (SALES; FRANCO, 2014) 

 

A síndrome HELLP, condição grave da PE, tem como 

característica mais evidenciada a presença de 

hemólisecausadapela anemia microangiopática, cujos 

parâmetros são aumento da enzima desidrogenase lática 

(DHL), queda do hematócrito, presença de esquizócitos em 

esfregaço de sangue periférico e hiperbilirrubinemia 

(ZUCCOLOTTO et al., 2014).  

A anemia hemolítica microangiopática é a principal 

manifestação da síndrome HELLP, podemos defini-la quando 

os eritrócitos são forçados a passar pelas barreiras de depósito 

de fibrina causando a isquemia de diversos órgãos e consumo 

plaquetários, ela é gerada devido a lesão endotelial que 

determina a agregação plaquetária e depósito de frina no 

interior dos pequenos vasos (MENEGAZZO, 2014). A anemia 

microangiopática é descrita na literatura pela bilirrubina 

apresentando valo superior a 1,2 mg/dL, e aspecto expressivo 

de esquizócitos na corrente sanguínea superficial (SOUZA, 

2017). As investigações laboratoriais revelam várias 

anormalidades, no esfregaço de sangue periférico podemos 

encontrar facilmente eritrócitos fragmentados (esquizócitos) e 

reticulócitos que refletem o processo hemolítico (VANELLI; 

CAMARGO; RIBAS, 2017). 

Quando fala-se em anemia observada por uma única 

amostra de sangue pode-se analisar a queda fisiológica dos 

valores do hematócrito durante a gravidez devido ao grande 

aumento do volume plasmático, sendo assim uma das 

características se dá quando os valores laboratoriais do 

hematócrito estão no nível de > 38%  (MENEGAZZO, 2014). 
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O desenvolvimento da doença é ocasionado pela falta de 

sulfato ferroso na corrente sanguínea, em parceria com as 

disfunções hemolíticas microangiopática sendo considerado o 

limite da síndrome HELLP, avaliando dessa forma o processo 

de do surgimento dos esquizócitos e da concentração de 

hemoglobina integrada ao extermínio de hemácias presente na 

microcirculação, que é caracterizada para definição do 

diagnóstico laboratorial > 13 mg/dl, subsidiadas pelo agravo no 

endotélio, apresentando consequentemente pequenos vasos 

espasmos e o acumulo de fibrina na lateral do vaso, 

responsável por acarretar o acionamento, e a associação de 

maior gasto na periferia da plaqueta (SOUZA, 2017). 

A concentração da DHL no soro se altera apenas após a 

hipóxia prolongada, aumentando em condições clínicas, onde 

podemos observar um considerável aumento da DHL nas 

lesões hepatocelulares nas gestantes com pré-eclâmpsia e um 

aumento na lise de hemácias. Em uma análise mais abrangente 

observa-se a elevação da concentração sérica do DHL total, 

acima de 600UI/L, como critério da hemólise, mas somente as 

frações DHL1 e DHL2 são liberados a partir de lise de células 

vermelhas (MENEGAZZO, 2014) (ZUCCOLOTTO et al., 2016). 

Os esquizócitos são fragmentos de eritrócitos resultantes 

de trauma intravascular. Em situações de CID os eritrócitos são 

forçados a passar por malhas de fibrina presentes em pequenos 

vasos, sofrendo um corte mecânico; como resultado, os 

eritrócitos podem lisar completamente e selar a membrana, 

resultando em fragmentação (esquizócitos), ou, quando não há 

lise completa, selar a membrana, transformando-se em 

esferócitos (MORENO, 2015). 

Em uma gestação normal é possível observar as 

alterações fisiológicas normais, a  queda da albumina sérica 
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ocorre pelo aumento do volume plasmático, assim como a 

manifestação de anemia, principalmente no final da gestação 

(FLORES et al., 2015). O ácido úrico sérico também estará 

reduzido na gravidez. Os níveis de colesterol total e de 

triglicerídeos elevam-se significativamente. A dosagem de 

marcadores de lesão hepatocelular, como as 

aminotransferases, não apresenta alteração na gestação, bem 

como os exames de função hepática caracterizados pelo tempo 

de atividade da protrombina (TAP) e bilirrubinas. Os níveis 

circulantes de fosfatase alcalina estão aumentados, sobretudo 

pela produção placentária, enquanto o nível de gama-glutamil 

transferase encontra-se normal (FLORES et al., 2015; 

MARTINEZ, 2014). 

Já em gestantes com pré eclâmpsia, os níveis de 

concentração sérica de bilirrubina se elevam quando há 

hemólise e quando os valores deaminotransferases aumentam 

acima de dez vezes em relação ao valor da normalidade 

(CAMPOS, 2015). 

A ruptura hepática é uma das complicações mais 

catastróficas da pré-eclâmpsia, o que resulta em deposição de 

fibrina nos sinusóides hepáticos, que podem ocorrer também do 

crescimento e ruptura de adenoma hepático durante a gravidez. 

Gestantes com tais sintomas podem apresentar hipotensão 

(quando ultimada a rotura da víscera e instalado o 

hemoperitônio) e dor no hipocôndrio direito (pela distensão da 

cápsula de Glisson). Os achados laboratoriais revelam, no 

prenúncio da rotura hepática, elevação sérica das 

aminotransferases e plaquetopenia, que devem ser 

minuciosamente investigados (FLORES et al., 2015). 

Quanto ao perfil de coagulação, pode-se analisar as 

alterações correspondentes ao número de plaquetas, o 
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aumento da degradação de fibrina, a concentração de 

fibrinogênio e o tempo de alagamento de protrombina. 

Essessão parâmetros laboratoriais que requerem um grau de 

atenção maior, já que a piora desse parâmetro pode indicar a 

retirada do fator causal, isto é, a interrupção da gestação 

(KAHHALE; FRANCISCO; ZUGAIB, 2018). 

A plaquetopenia na pré-eclâmpsia é caracterizada 

quando a contagem de plaquetas está abaixo de 100.000/mm3 

e o aumento da enzima hepática quando a concentração sérica 

de aspartato aminitransferase se encontrar acima de 70UI/mL. 

Com o endotélio lesionado há maior ativação e adesão 

plaquetária. (COUTO; CARRARO, 2017).apresentando grau de 

complexidade elevada quando o resultado for menos que 

50.000/mm3 (SOUZA, 2017). 

As alterações laboratoriais características de coagulação 

intravascular disseminada (CID) são encontradas 

frequentemente, notadamente a redução dos níveis circulantes 

de fibrinogênio (FLORES et al., 2015). 

As alterações das enzimas hepáticas são definidas pela 

redução das plaquetas e pelo aumento da transaminase 

glutâmico-oxalacética (TGO) ou da transaminase glutâmico 

pirúvica (TGP).Os níveis séricos de fosfatase alcalina e das 

aminotransferases elevam-se devido à lesão parenquimatosa 

hepática (GOMES, 2016). 

È importante analisar a função hepática em gestantes 

com pré-eclâmpsia devido as alterações nas enzimas 

hepáticas, ou seja, as transaminase glutâmico-oxalacética 

(TGO) ou da transaminase glutâmico pirúvica (TGP) estão com 

valores elevados,  a concentração sanguínea de transaminases 

hepáticas superior a três vezes o valor normal observado 

(GOMES, 2016). Observando a elevação de enzima hepática 
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quando a concentração sérica de aspartato aminitransferase se 

encontra acima de 70UI/mL (MENEGAZZO, 2014). 

Alguns autores relatam uma observação sobre a redução 

significativa na concentração sérica de selênio e atividade da 

Glutationa Peroxidase (GPx) no sangue materno e no sangue 

venoso do cordão umbilical entre gestantes com pré-eclâmpsia 

comparadas a gestações normais, o GPx tem como função 

proteger as células contra o estresse oxidativo e suas 

atividades nas células e tecidos dependem do suplemento 

adequado (SILVA, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

A presença da pré-eclâmpsia classifica a gestação como 

sendo de alto risco, mediante a possibilidade de desfechos 

maternos fetais desfavoráveis.  

Nas alterações laboratorias das síndromes hipertensivas 

podemos analisar um aumento na hemoglobina e no 

hematócrito e uma diminuição das plaquetas, elevação de três 

vezes o valor normal das enzimas hepáticas, diminuição da 

haptoglobina, aumento da LDH e da Bilirrubina e uma alteração 

nos testes de coagulação. 

A compreensão dessas alterações e a verificação delas 

de forma precoce é de extrema importância para a finalização 

do diagnóstico correto e permitir que ocorra a manutenção do 

estado gravídico da forma mais segura para a mãe e para o 

feto. 

Dessa forma, o conhecimento de todas essas nuances 

podem permitir que a partir da informação e da intervenção 

precoce o número de óbitos fetia e maternos em decorrência da 

pré-eclâmpsia possa realmente apresentar declineo.  
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RESUMO:O Câncer de Mama (CM) é uma patologia com 
características heterogêneas, sendo o segundo mais incidente 
no mundo, com 1,7 milhão de casos. Apresenta diversas 
modalidades terapêuticas, de acordo com suas variações 
clínicas, moleculares e biológicas, que buscam a cura e 
melhora na sobrevida e qualidade de vida do paciente. Assim, 
este trabalho objetiva revisar na literatura achados dos últimos 
cinco anos acerca das terapêuticas e perspectivas do paciente 
com câncer de mama. Utilizou-se, a base de dados Scielo e 
Lilacs, e como descritores “câncer de mama”, “câncer”, 
“tratamento”, conectados pelo operador booleano “AND”. 
Aplicados os filtros e critérios de inclusão, foram selecionados 
14 trabalhos. As evoluções nas técnicas terapêuticas têm 
contribuído para maior especificidade do tratamento, o que 
melhora as taxas de cura, sobrevida e qualidade de vida e 
diminui a incidência de efeitos colaterais. Dentre estas, 
destacamos a mastectomia radical modificada, quimioterapia 
adjuvante, terapia hormonal e imunoterapia, sendo esta a mais 
promissora. Uma vez que esta é uma doença tão diversificada, 
é imprescindível que o tratamento e acompanhamento sejam 
escolhidos de forma minuciosa, para melhor adequação caso a 
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caso. A fim de permitir tal individualização, é necessário que as 
modalidades terapêuticas sejam estudadas, pesquisadas e 
debatidas a fundo pelos profissionais de saúde, visando 
alcançar a maior eficácia possível.  
Palavras-chave: Câncer de mama. Câncer. Tratamento. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Câncer de Mama é atualmente uma das patologias 

mais estudadas dentro da Oncologia, apresentando-se de 

forma extremamente heterogênea e, por isso, exigindo as mais 

diversas abordagens e estudos. Seu prognóstico e tratamento 

são diversos, afetados diretamente por diversos fatores: idade 

da paciente, localização, estadiamento e os fatores de risco, 

sejam eles biológicos, histopatológicos, moleculares ou 

genéticos. Métodos de detecção precoce e exame físico são 

fundamentais no diagnóstico precoce; quando levam a suspeita 

clínica, devem ser precedidos de biópsia, uma vez que o 

diagnóstico definitivo de CM se dá exclusivamente após exame 

histopatológico. Este exame, além de método diagnóstico, 

também é critério classificatório, sendo os adenocarcinomas 

invasivos mais comuns o carcinoma ductal infiltrante (CDI), que 

responde por 90% dos casos, e o carcinoma lobular infiltrante 

(CLI), responsável por 5 a 10% dos casos. A imuno-

histoquímica apresenta-se como alternativa de método 

classificatório, baseando-se nas características moleculares 

tumorais e determinando subtipos: luminal A, luminal B, luminal 

híbrido, receptor do fator de crescimento epidérmico 2 (HER-2) 

e basal-símile. Apesar de todas essas categorias, costuma-se 

usar como critérios de escolha da conduta terapêutica fatores 

clínicos-patológicos e o status dos receptores de progesterona 

(RP), dos receptores hormonais de estrógeno (RE) e do HER-
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2. Além destes, a análise genética nos traz mais subtipos: 

normal breast-like e triplo negativo (TN). 

Apresentando-se como uma patologia diversa e 

heterogênea, o Carcinoma de Mama apresenta diversos 

esquemas terapêuticos possíveis, idealmente individualizados 

e pensados caso a caso. Quimioterapia, radioterapia, avaliação 

do acometimento axilar e tratamento cirúrgico nasceram como 

a base da terapêutica oncológica, passando por evoluções 

graduais ao longo das décadas.  

A quimioterapia pode ser prévia (neoadjuvante) ou após 

cirurgia e radioterapia (adjuvante). Com a dedicação dos 

cientistas aos estudos moleculares e genéticos, a terapia com 

anticorpos tem ganhado cada vez mais força, como alternativa 

mais personalizada e específica, muitas vezes com menor 

repercussão sistêmica do que as abordagens tradicionais. As 

diversas opções de terapia possuem intenções curativas ou 

paliativas, podendo ser usadas isoladamente ou 

sinergicamente – em monoterapia, todas podem ter função 

paliativa. Seja qual for o tratamento utilizado, percebe-se que a 

necessidade de ação rápida e impetuosa acaba por ocasionar 

diversos efeitos colaterais, a exemplo da cardiotoxicidade 

gerada pelos mais diversos antineoplásicos. Desta forma, o 

presente artigo possui como objetivo revisar na literatura dados 

e informações dos últimos 5 anos sobre o câncer de mama, 

abordando de forma particular as perspectivas, avanços e 

dificuldades das diferentes modalidades de tratamento.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia empregada neste trabalho foi a revisão 

sistemática, investigação científica que testa hipóteses e 
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objetiva reunir dados, avaliar criticamente metodologias de 

pesquisa e reunir resultados de diversos estudos primários; 

devem se organizar de forma metódica e explícita, 

possibilitando reprodução posterior.  

Para a elaboração da presente revisão adotou-se o 

seguinte procedimento: 1) o estabelecimento da temática 

abordada, 2) dos descritores/palavras chaves, 3) das bases de 

dados utilizadas para a busca e 4) dos critérios de seleção do 

campo amostral. Seguido então da delimitação da amostra final 

a partir de uma análise dos resultados de busca.  

As bases de dados escolhidas foram a Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS- e 

Scientific Eletronic Library Online – Scielo. A busca foi realizada 

no mês de outubro de 2018. Os descritores utilizados para a 

seleção dos artigos foram: Câncer de mama, Câncer, 

Tratamento. Após seu uso, foram encontrados 137 artigos. 

Após leitura dos títulos e exclusão dos artigos de revisão, 

metanálise e trabalhos repetidos, 50 foram escolhidos para 

leitura dos resumos. Subsequente a essa leitura, 30 trabalhos 

foram selecionados para leitura integral e destes, 14 foram 

utilizados para compor este trabalho. 

Os critérios de inclusão foram: textos disponíveis 

integralmente; nos idiomas inglês, português e espanhol; 

publicados nos anos de 2014 a 2018. Os critérios de exclusão 

foram: artigos que não cumpriam os requisitos anteriores, 

artigos de revisão e que não estabeleciam relação entre os 

assuntos citados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer é uma das doenças mais estudadas 

atualmente, uma vez que sua incidência tem aumentado 

significativamente com o aumento da expectativa de vida das 

sociedades. Dentre eles, o Câncer de Mama, motivo deste 

trabalho, é o mais prevalente entre as mulheres. Com as mais 

diversas formas de apresentação, é uma neoplasia que tende a 

ter evolução lenta e gradual, com alguns tipos de exceção que 

apresentam comportamento mais agressivo. Devido a tal 

diversidade e à relação direta existente entre o tempo 

transcorrido do diagnóstico ao início do tratamento e a cura da 

paciente, é uma afecção que exige diagnóstico e tratamento 

precoces, a fim de possibilitar início da assistência o mais 

rapidamente possível a fim de melhorar taxas de cura e 

sobrevida. Além do fator tempo, existem algumas outras 

características auxiliares na determinação do prognostico, 

sendo a idade uma das mais importantes – vale salientar, 

porém, que não pode ser avaliada de forma isolada. 

Estudaram-se diversas terapêuticas descritas na 

literatura a serem verificadas no Quadro1. Dentre elas, a 

cirurgia se mantém como forte alternativa nas neoplasias em 

forma inicial, sendo a mastectomia radical modificada a mais 

comum, por se apresentar menos agressiva e mais eficaz. A 

quimioterapia neoadjuvante, apesar dos efeitos colaterais 

descritos, tem se mostrado excelente escolha nos casos 

localmente isolados, apresentando além de ótimo prognóstico 

melhores chances de manutenção da mama. A terapia 

hormonal se mostra como importante auxiliar na transição do 

período de tratamento efetivo para os cuidados pós terapia, 

relacionando-se especialmente com aumento da sobrevida e da 
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qualidade de vida das pacientes. Por fim, a imunoterapia se 

apresenta como modalidade terapêutica promissora uma vez 

que, por se basear em anticorpos específicos, permite maior 

individualização caso a caso. Por ser um conhecimento recente 

mas que tem apresentado ótimos resultados, exige da 

comunidade científica maior estudo, a fim de ampliar seu uso 

ao maior número de casos possíveis. 

Pesquisas mundiais mostram 14,1 milhões de casos 

novos de câncer e 8,2 milhões de óbitos em 2012, com 

predomínio masculino tanto na incidência (53%) quanto na 

mortalidade (57%). As maiores taxas de incidência foram 

observadas nos países desenvolvidos, onde os tipos de câncer 

predominantes são os relacionados à urbanização e ao 

desenvolvimento – o câncer de mama (CM) entre eles. 

Enquanto isso, nos países de baixo e médio desenvolvimento, 

os tipos mais recorrentes são os associados a infecções. Os 

tipos de câncer mais incidentes no mundo foram pulmão (1,8 

milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata 

(1,1 milhão). Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva, o INCA, no período 2018-2019 

espera-se 600 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, 

onde os cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e cólon 

e reto estão entre os mais incidentes, ainda apresentando altas 

taxas para os cânceres do colo do útero, estômago e esôfago; 

destes, os mais frequentes serão o câncer de próstata nos 

homens (31,7%) e o câncer de mama nas mulheres (29,5%). 

O carcinoma de mama normalmente apresenta lenta 

progressão, com maior chance de cura ou aumento da 

sobrevida se diagnosticado precocemente. Sanchéz (2016) traz 

a relação do acesso ao diagnóstico e tratamento em menos de 

90 dias com uma maior sobrevida das mulheres com câncer de 
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mama, demonstrando que em situações de vulnerabilidade 

econômica ou social surgem barreiras que retardam o início do 

tratamento, refletindo de forma direta no prognóstico da 

enfermidade. Assim, nota-se que o atraso ocorrido entre 

diagnóstico e tratamento agrava o câncer de mama por 

crescimento e evolução do tumor, podendo levar a sua 

irreversibilidade. Baseado nessa realidade, em 2012 foi 

instituída a Lei N°12.732, que assegura o início do tratamento 

em até 60 dias após diagnosticado o câncer.  

No estudo retrospectivo de coorte realizado por Trufelli 

(2015), foi observado piora do prognóstico e sobrevida quando 

presente um intervalo superior a 4 meses entre o tratamento 

cirúrgico e o início da terapia adjuvante, com aumento de 1,3 

vezes de risco de morte a cada mês. Apesar desse 

conhecimento, não há consenso na literatura sobre o tempo 

ideal a ser transcorrido entre as diferentes terapias, a diretriz do 

ASCO recomenda que esse intervalo não deve ser superior a 

120 dias. 

O prognóstico do câncer de mama varia de acordo com 

alguns fatores, a saber: o tamanho tumoral, o grau de 

diferenciação histológica, a presença de comprometimento 

axilar e de invasão linfovascular. Vários estudos mostraram 

que, além destes, a idade também é um fator importante no 

prognóstico – em mulheres mais jovens nota-se maior 

agressividade tumoral, com maiores taxas de recorrência e 

maior mortalidade, aspectos que fazem a idade ser o maior fator 

de risco para Câncer de Mama em mulheres (SERRA, 2014). 

Essa relação entre prognóstico desfavorável e menor faixa 

etária é atribuída a características como maior tamanho do 

tumor, componente intraductal extenso, embolias vasculares e 

alto grau histológico, fatores que demarcam altas taxas de 
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recaídas. Entretanto, considera-se que a juventude não deve 

ser considerada isoladamente como razão para uso de terapias 

mais agressivas, sendo racional analisar também a biologia e 

carga tumorais. Seja qual for a faixa etária e as características 

do Câncer de Mama, a atenção interdisciplinar é de 

fundamental importância para definição de conduta e 

tratamento, analisando-se também os efeitos tóxicos a longo 

prazo da terapêutica escolhida possíveis de acontecer – 

insuficiência ovariana precoce, ganho de peso, déficit cognitivo, 

tumores secundários, danos cardiovasculares (MALVASIO, 

2017). 

Em relação ao risco genético em mulheres jovens, sabe-

se que nessa faixa etária a predisposição genética é fator 

importante no desenvolvimento da doença, onde os genes 

BRCA1 e BRCA2 (Breast Cancer 1 e 2) são os principais 

relacionados. Segundo estudo apresentado por Malvasio 

(2017), entre 5,9% e 12,4% das pacientes menores de 35 anos 

e entre 11,6% e 17% das pacientes menores de 40 anos 

apresentam algum tipo de mutação em BRCA1 ou BRCA2, em 

contraste com 1,2% a 1% das pacientes sem discriminação de 

faixa etária. Apesar da existência de tais estatísticas, ainda não 

existe evidência suficiente para recomendação de condutas 

terapêuticas específicas para estes casos, o que demonstra a 

necessidade de novas e mais consistentes pesquisas sobre o 

tema. 

O autoexame das mamas é um método diagnóstico 

ainda controverso. Apesar auxiliado na percepção precoce de 

alterações, exige boas orientações por parte do profissional de 

saúde e correta realização pela mulher, aspectos que podem 

diminuir sua acurácia. O consenso é considerá-lo uma 

ferramenta importante para a identificação de alterações 
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mamárias e estimulador da procura por serviços de saúde de 

forma mais precoce. Além disso, mulheres que efetuam o 

autoexame com regularidade apresentam maiores taxas na 

realização de mamografia de rastreio. Em estudo descritivo 

realizado no Ambulatório de Radioterapia de uma Universidade 

Federal do Sul do Brasil por Feijó (2016), encontrou-se a 

mamografia como método mais usado para diagnóstico, 

seguido de biópsia e ultrassonografia.  

A evolução, prognóstico e resposta a tratamento 

apresentam grande variedade no câncer de mama, exigindo 

dos profissionais de saúde a adoção de estratégias 

individualizadas de manejo e controle. O tratamento moderno 

do câncer de mama tem como marco inicial o desenvolvimento, 

por Halsted, de cirurgia consistida na remoção das mamas 

associada a excisão dos músculos peitorais maior e menor e 

linfadenectomia axilar, no século passado. Desde então, em 

muito a terapêutica tem mudado e evoluído; apesar disso, 

muitos pacientes mantêm ausência de resposta ao tratamento 

(NEUSQUEN, 2016). 

Mesmo com todos os avanços observados, a cirurgia 

permanece a escolha em casos de Câncer de Mama inicial. 

Acompanhando a evolução dos esquemas terapêuticos, a 

opção cirúrgica também sofreu evoluções, no geral com a 

intenção de diminuir sua agressividade e melhorar a qualidade 

de vida da paciente pós-procedimento. O procedimento mais 

comum é a mastectomia radical modificada, onde a retirada 

completa da mama é seguida do esvaziamento da região axilar 

– efetiva quando há retirada de 10-12 linfonodos - e que recebe 

duas denominações baseadas em epônimos: “a Patey”, se 

ocorre preservação do músculo peitoral maior, ou “a Madden”, 

se os músculos peitorais são preservados; ambas se 
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apresentam como evoluções da técnica original de Halsted, 

onde além da retirada da mama é realizada esvaziamento axilar 

e retirada dos músculos peitorais. Além das variações de 

mastectomia total, também existem os procedimentos parciais, 

a exemplo da segmentectomia e centralectomia – denominadas 

de acordo com o volume retirado. A retirada do linfonodo 

sentinela, representativa de esvaziamento da região axilar de 

primeiro grau, pode estar ou não relacionada a procedimentos 

parciais. Podemos perceber a importância e eficácia de tal 

terapêutica analisando pesquisa realizada por Malvásio (2017), 

onde foi encontrado em pacientes submetidas a mastectomia 

uma sobrevida global em 5 anos de 79%, e uma sobrevida 

parcial de 72%.  

Os casos de Câncer de Mama localmente avançados 

têm como tratamento indicado a quimioterapia neoadjuvante 

(NAC), método que além de reduzir o tumor e restringir seu 

crescimento apresenta maiores taxas de manutenção da mama 

acometida. Segundo Neusquen (2016), o uso de NAC permite 

a 15% dos pacientes resposta completa, enquanto alterações 

mínimas são experimentadas por outros 15%; além disso, entre 

os pacientes com resposta completa, é possível observar 

melhor e maior sobrevida. expressão negativa do receptor de 

estrogênio (ER) e receptor de progesterona (PR), alto escore 

de K i -67 e alto grau nuclear de células tumorais são variáveis 

utilizadas na determinação da resposta da doença à NAC e sua 

progressão, auxiliando também na diferenciação tumoral em 

relação ao comportamento frente a quimioterapia – altamente 

sensíveis e altamente resistentes.  

Tal modalidade terapêutica, muito eficaz e disseminada 

na sociedade, apresenta diversos efeitos colaterais. Além 

daqueles mais conhecidos e estigmatizados, como alopecia, 
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queda do estado geral e apatia, também é encontrado a 

diminuição da reserva do Hormônio Antimulleriano (HAM). 

Indicador da reserva ovariana, é imprescindível para a 

fertilidade da mulher, tendo a queda dos seus níveis sido 

relacionada com a irregularidade menstrual e, 

consequentemente, diminuição da fertilidade. Em pesquisa 

intencionada a relacionar quimioterapia com Ciclofosfamida à 

atividade menstrual relacionada ao HAM, D’ávila (2017), 

encontrou que, após 6 meses do tratamento quimioterápico, a 

prevalência de ciclos regulares foi de 60%. 

A proteína intensificadora do homólogo de zest 2 (EZH2) 

é a responsável pela codificação da proteína nuclear catalítica 

do complexo repressor de polifos 2 (PCR2), componente 

regulador de transcrição e relacionado com regulação e divisão 

celular, além de iniciar o silenciamento do gene alvo – 

consequentemente, participam ativamente da proliferação, 

autorrenovação e pluripotência das células-tronco 

cancerígenas. O conhecimento sobre tais componentes 

adquiriu maior importância após estudos relacionarem a 

expressão exacerbada da EZH2 em diversos cânceres, entre 

eles o de mama. Neste caso específico, foi comprovado que a 

superexpressão desta proteína tem ligação direta com 

apresentações tumorais pouco diferenciadas e mais 

agressivas, condição encontrada especialmente em Câncer de 

Mama basal, triplamente negativo e enriquecidos com HER2 

(NEUSQUEN, 2016).  

A terapia hormonal tem impacto importante na sobrevida 

da paciente, sendo essencial na mudança do tratamento ativo 

para os cuidados pós terapia inicial. Em sua maior parte, são 

administrados por via oral, influindo diretamente sobre o bem-

estar e qualidade de vida do paciente, permitindo maior 
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independência e manutenção de certa normalidade na vida 

diária. Segundo Guedes (2017), tal modalidade terapêutica tem 

sido indicada preventivamente em 75-80% dos casos de 

Câncer de Mama, uma vez que tem potencial para diminuir o 

risco de recorrência e mortalidade em 15 anos. 

Brito (2014) mostra nos resultados de sua pesquisa que 

idade inferior a 40 anos, menor grau de escolaridade, uso de 

álcool e/ou tabaco, ausência de história familiar de câncer, 

estadiamento não curável, uso combinado de hormonioterapia, 

poucas consultas com mastologista e ausência de psicoterapia 

são alguns dos fatores que influem negativamente na 

persistência da paciente na hormonioterapia. Destacam-se 

ainda, como fatores que se associam com a descontinuidade 

do tratamento: a realização de nenhuma ou poucas consultas 

com mastologista e de apoio terapêutico, e não realização de 

psicoterapia. 

Dentre os vários medicamentos hormonais utilizados na 

hormonioterapia do Câncer de Mama, os moduladores seletivos 

de receptor de estrogênio emergem como os mais utilizados – 

a exemplo do tamoxifeno (TMX) -, juntamente com os inibidores 

de aromatase (IA) – a exemplo do anastrozol, cujo uso 

recomendado é de dez anos. Apesar dos medicamentos serem 

distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

e das diversas vantagens relacionadas a esta modalidade 

terapêutica, a baixa adesão e persistência no tratamento tem 

sido considerados responsáveis pela falta de alcance dos 

resultados desejados. Assim, o bom resultado da terapêutica 

abrange, além das características próprias dos fármacos e 

intervenções, a adesão dos pacientes e o uso ininterrupto da 

medicação pelo tempo preconizado; estes dependem de fatores 

como o tratamento em si, o acesso e qualidade dos serviços de 
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saúde, hábitos de vida, crenças pessoais. A compreensão por 

parte do profissional de saúde dessa subjetividade inerente ao 

esquema terapêutico é de fundamenta importância para a 

correta condução caso a caso. Segundo pesquisa realizada por 

Guedes (2017), os principais fatores relacionados ao abandono 

da terapia hormonal foram o estadiamento avançado, a não 

realização de cirurgia e número superior a 3 internações 

hospitalares.  

A saúde humana vive uma era onde os avanços 

moleculares e genéticos permitem terapias cada vez mais 

específicas e individualizadas, como a imunoterapia. Baseado 

na descoberta do gene do receptor 2 do fator de crescimento 

epidérmico humano (HER-2), relacionado a pior prognóstico e 

fenótipo agressivo, foi desenvolvida terapia específica baseada 

no uso de anticorpos monoclonais. O trastuzumab é um desses 

anticorpos, com papel inibidor do crescimento tumoral através 

do bloqueio de determinadas etapas no processamento do 

HER-2: sua homodimerização, heterodimerização 

independente de ligante e a clivagem de seu domínio 

extracelular; também tem ação imune induzindo toxicidade 

celular, como representado na Figura1. Aspecto interessante 

em relação a este medicamento é que cerca de 15% dos 

pacientes adquire resistência a seus efeitos, através de 

mecanismos ainda não bem esclarecidos (RICHARD, 2016). 

Outro exemplo de imunoterapia é o uso de pertuzumabe, 

anticorpo monoclonal recombinante atuante principalmente no 

bloqueio da heterodimerização do HER-2 e de sua ativação 

induzida por ligante, uma vez que se liga ao domínio de 

dimerização extracelular II de HER-2. As pesquisas mais 

recentes demonstram que o uso de ambos os anticorpos 

sinergicamente apresenta resultados superiores que terapia 
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isolada em variantes de câncer de mama desenvolvidos a partir 

de hiperexpressão do HER-2 – em estudos in vitro, a terapia 

combinada reduziu a sobrevivência celular em 60%, em 

situações nas quais a monoterapia não apresentou efeitos. 

 Característica importante a ser discutida é a 

cardiotoxicidade do trastuzumab, representada na possibilidade 

de redução de 5% ou para valores inferiores a 55% de fração 

de ejeção ventricular associado a sinais de insuficiência 

cardíaca ou redução de 10% ou mais para valores inferiores a 

55% de fração de ejeção ventricular sem sintomas de 

insuficiência cardíaca (GRIPP, 2018).  

 

FIGURA 1. Mecanismos complementares do Trastuzumabe e 

do Pertuzumabe 

Fonte: RICHARD, Sandrine et al, 2016 

 

O subtipo triplo negativo também apresenta mau 

prognóstico e fenótipo agressivo, estando presente em 10 a 

20% dos casos documentados de Câncer de Mama primário, 
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tendo como característica principal inexpressividade dos 

receptores de progesterona e estrógeno e doe HER-2. Em seu 

padrão apresenta cometimento de pacientes mais jovens, e alto 

risco de recorrência; ainda não existe terapêutica específica 

para tal subtipo, sendo insensível à hormonioterapia. Por isso, 

seu tratamento baseia-se na mastectomia radical modificada 

associada a quimioterapia adjuvante. Por ser considerada a 

forma de Câncer de Mama de pior prognóstico, vários estudos 

têm sido conduzidos na busca por esclarecer seus fatores de 

risco, a fim de melhor entender suas manifestações. Nesse 

aspecto, Richard (2016) trouxe em seu estudo os seguintes 

fatores: a idade gestacional precoce (<25 anos), maior paridade 

(≤ 3 gestações), amamentação por menos de 4 meses, 

tamanho do tumor e invasão angiolinfática, estes dois últimos 

apresentando íntima ligação com maior risco de morte. Também 

neste estudo, foi encontrada uma taxa de recidiva de 53%, com 

p= 0,0032 de mortes relacionadas. Em relação ao tratamento, 

uma das escolhas costuma ser mastectomia radical modificada 

associada a radioterapia, ainda que não exista diretriz 

específica para seu manejo. A base da terapêutica, entretanto, 

é a quimioterapia, com melhor resposta a quimioterapia 

neoadjuvante, que apresenta taxas superiores a 20% quando 

comparada com a quimioterapia adjuvante. É importante 

ressaltar que a mudança de esquema ou reversão para 

tratamento cirúrgico deve ser realizada quando não há 

diminuição tumoral.  

A qualidade de vida da portadora de CM sofre influência 

direta da terapêutica, a depender da extensão da cirurgia, 

abordagem axilar e uso de quimioterapia ou radioterapia. A 

radioterapia pós-operatória é uma das modalidades que 

apresenta grande número de complicações neste sentido, uma 
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vez que apresenta com efeito colateral à destruição das células 

do tumor a injúria aos tecidos saudáveis próximos ao local 

tratado. Essas injúrias geralmente cursam com fibrose e 

aderência, que trazem como consequência final dor, rigidez, 

linfedema e diminuição da mobilidade articular do ombro 

homolateral e geralmente atingem os músculos serrátil anterior 

e peitorais, geralmente manipulados durante a terapia cirúrgica 

e alvos da radioterapia (LEAL, 2016) Esse é apenas um dos 

exemplos que justificam a necessidade de uma equipe 

interdisciplinar não apenas durante o curso terapêutico 

convencional, mas por todo o intercurso do tratamento e 

acompanhamento da paciente. No caso em questão, é 

imprescindível o aporte de profissional fisioterapeuta 

qualificado, a fim de preservar boa qualidade de vida da 

paciente e impedir a limitação da amplitude do movimento do 

ombro. (LEAL, 2016). Já o desenvolvimento de linfedema 

relaciona-se com a utilização de radioterapia, cirurgias radicais, 

área de dissecção axilar e insuficiência linfática anterior.  

 

Quadro 1. Identificação dos artigos e seus respectivos 

resultados da análise para esta revisão. 

AUTOR N TERAPÊUTICA RESULTADO 

BECHARA, 
Alexandre H. 
S. et al, 2017 

29 Cirurgia, terapia 
adjuvante, 
quimioterapia e 
radioterapia 
 

A escala de Tomita concentra a maioria 
das classificações das pacientes do grupo 
por mais de 12 meses (69%), indicando 
boa relação com o prognóstico a longo 
prazo (>12 meses).  

COSTA, Neto 
et al, 2017 

946 0,8 mL do radio-
fármaco fitato 
marcado com 
tecnécio-99  
 

As variáveis que foram significantes para 
doença axilar adicional foram Ki67>14 
(p=0,043), presença de invasão 
angiolinfática (p=0,01) e tamanho tumoral 
(p=0,027) 



TERAPÊUTICAS E PERSPECTIVAS EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

616 
 

D’ÁVILA, 
Ângela 
Marcon et al, 
2017 

52 Ciclofosfamida Seis meses após quimioterapia, a 
prevalência de ciclos regulares foi de 
60%.  
 

FEIJÓ, Aline 
M. et al, 2016 

6 Radioterapia Os caminhos que a mulher acometida por 
câncer de mama percorre envolvem tanto 
facilidades quanto dificuldades, 
relacionadas ao acesso aos serviços de 
saúde, a relação com os profissionais e a 
capacidade de superação.  

GRIPP, Eliza 
de almenda 
et al, 2018 

49 Antracíclicos e 
traztuzumab 
 

Cardiotoxicidade foi encontrada em 10% 
das mulheres no terceiro (n=2) e sexto 
(n=3) meses de seguimento.  

GUEDES, 
Juliana R. B. 
Et al, 2017 

182 Tamoxifeno e 
Anastrozol 
 

 Mulheres com estadiamento avançado, 
que não realizaram cirurgia e com 3 ou 
mais internações hospitalares exibiram 
maior risco de descontinuidade.  

LOPES, 
Camila M. et 
al, 2015 
 

97 Cirurgia, 
radioterapia e 
quimioterapia 

O índice de recidiva, o tipo de 
quimioterapia, a invasão angiolinfática, o 
tamanho do tumor, a invasão linfonodal e 
os tipos de cirurgia realizadas foram 
variáveis significativas na análise 
univariada entre os grupos. 

MALVASIO, 
Silvina et al, 
2017 

107 Mastectomia 
parcial, 
mastectomia 
total e 
trastuzumab 
 

A sobrevida global e a sobrevida livre de 
enfermidade em 5 anos para a totalidade 
de pacientes foram de 79% e 72% 
respectivamente.  

NEUSQUEN, 
Lucienne 
Pereira del 
Grossi et al, 
2016 

60 Quimioterapia 
neoadjuvante 

A expressão da proteína EZH2 foi 
significativamente associada com 
marcadores de pior prognóstico, como 
negatividade para receptor de estrogênio 
(p = 0,001) e progesterona (p = 0,042), 
além de alto Ki-67 (p = 0,002) 

RIBEIRO-
ACIOLY, Ana 
Carla Lima et 
al, 2017 

10 Mastectomia Os resultados do estudo enfatizaram que 
o câncer é percebido pelas mulheres 
como um risco e uma ameaça à vida e que 
a extirpação da mama afeta 
principalmente à identidade do corpo 
feminino.  
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RICHARD, 
Sandrine et 
al, 2016 
 

 pertuzumab e a 
combinação 
pertuzumab-
trastuzumab 
 

O pertuzumab combinado com 
trastuzumab e docetaxel foi aprovado 
como terapia de primeira linha para 
pacientes com câncer de mama 
metastático HER2-positivo e é atualmente 
indicado como padrão de tratamento para 
estas pacientes. 

SOUZA, 
Camila B. Et 
al, 2015 

1299  As idosas sem diagnóstico e sem 
tratamento anterior levaram menos tempo 
para dar início ao tratamento (p = 0,001), 
bem como as mulheres com estadiamento 
do tumor na fase inicial, in situ e I (p = 
0,001). O tempo foi significante para os 
desfechos de recidiva (p = 0,004) e 
metástase (p = 0,038). 

TRUFELLI, 
Damila 
Cristina et al, 
2015 

348 Associação de 
cirurgia, 
quimioterapia, 
radioterapia e 
hormonioterapia 

.A sobrevivência global foi pior entre as 
mulheres com maior tempo entre a 
cirurgia e o primeiro tratamento adjuvante, 
juntamente com receptor de estrógeno 
negativo, presença de invasão 
angiolinfática e maior tamanho tumoral. 
 

 

Muitos são os estudos e pesquisas dedicadas a analisar 

resposta tumoral aos mais diversos esquemas terapêuticos, 

auxiliando na descoberta de falhas e na individualização cada 

vez maior de cada terapia ao tipo específico de CM. Neusquen 

(2016), em estudo de caso-controle desenvolvido na Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, buscaram 

investigar a possibilidade da expressão da proteína EZH2 

predizer a resposta da doença ao NAC, assim como a ligação 

desta expressão a outros caracteres patológicos. Após análise 

dos pacientes em dois grupos, encontraram redução de 50% ou 

mais no tamanho do tumor em 19 casos (51,3%), enquanto 18 

foram não respondedores. Além disso, encontraram em 62,5% 

dos casos positividade celular superior a 66% para EZH2. 
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Destrinchando os resultados, demonstraram que há uma 

relação direta entre a superexpressão de EZH2 e caracteres de 

mau prognóstico, como negatividade de receptores de 

estrogênio (p=0,001]0, alto índice de proliferação de Ki-

67(p=0,002) e negatividade de receptores de progesterona 

(0,042); ao contrário do que se esperava, não foi encontrada 

relação direta entre a superexpressão e o status do HER2, 

idade da paciente ou  a expressão da EZH2 (p=0,135). 

 
CONCLUSÃO 

 

Entre as mais diversas terapêuticas utilizadas no 

tratamento do Câncer de Mama, a hormonioterapia e a 

imunoterapia vem despontando como as mais modernas, 

eficazes e específicas alternativas. A imunoterapia tem se 

destacado como mais promissora, uma vez que ao permitir alta 

especificidade e individualização caso a caso, apresenta 

melhores taxas de sucesso e menor índice de efeitos colaterais, 

permitindo maior sobrevida e melhor qualidade de vida aos 

pacientes. Os estudos moleculares e genéticos têm 

fundamental importância no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do tratamento, na sua estipulação precoce e 

no molde de acompanhamento de acordo com a classificação 

específica do tumor. Por isso, é imprescindível a disseminação 

do conhecimento relacionado, a fim de melhorar o atendimento 

ao portador de CM diminuindo os problemas terapêuticos e 

otimizando respostas. Deve ser lembrada também a 

necessidade de atuação da equipe multidisciplinar, uma vez 

que tanto a doença em si como seu tratamento trazem 

repercussões nas mais diversas áreas do corpo.   
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RESUMO:A Síndrome dos Ovários Policísiticos (SOP) é uma 
patologia com manifestações clínicas e bioquímicas 
heterogêneas, destacando-se pela resistência à insulina (RI), 
levando à disfunção ovulatória e hiperandrogenismo. 
Intervenções farmacológicas na SOP são, principalmente, 
atenuadoras da RI, contribuindo na cessação dos danos a curto 
e longo prazo. Assim, este trabalho objetiva revisar na literatura 
achados dos últimos cinco anos acerca dos fármacos que 
interferem na RI e seus benefícios. Utilizou-se, a base de dados 
PubMed e descritores “polycystic ovary syndrome”, “insulin 
resistance”, “obesity”, conectados pelo operador booleano 
“AND”. Aplicados os filtros e critérios de inclusão, foram 
selecionados 17 trabalhos. A metformina e os análogos do 
Glucagon-Like-Peptide (GLP-1) mostraram-se os como mais 
eficazes no controle da RI e obesidade. A metformina destacou-
se como mais usado, diminuíndo hiperandrogenismo, disfunção 
ovulatória e obesidade, colocando-o em posição privilegiada, à 
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medida que apresenta maior número de estudos e, 
consequentemente, maior conhecimento acerca de suas ações 
na SOP. Análogos do GLP-1 demonstraram eficácia em reduzir 
RI e peso. A falta de mais estudos para avaliar fármacos 
conhecidos, no tratamento da SOP, prejudica sua aplicação na 
terapêutica. Dados farmacogenéticos dessas drogas poderiam 
elucidar as diferentes respostas e falhas terapêuticas 
observadas. Vale ressaltar, no entanto, que a terapia 
farmacológica sempre deve estar aliada à mudança no estilo de 
vida a qual é essencial para adequada resposta. 
Palavras-chave: Síndrome dos ovários policísticos. 

Resistência à insulina. Obesidade. 

 
INTRODUÇÃO 
 

 A Síndrome dos Ovários Policísiticos (SOP) é uma 

entidade patológica que engloba manifestações clínicas e 

bioquímicas heterogêneas. Tais manifestações são 

representadas por sinais cutâneos de hiperandrogenismo, 

irregularidade menstrual, oligo/amenorréia, obesidade e 

resistência à insulina. Sendo, assim, é conhecida, 

majoritariamente, por sua disfunção ovulatória e 

hiperandrogenismo (ROSENFIELD, 2018). 

 É uma das disfunções mais comuns do sexo feminino. 

Sua prevalência é modificada conforme os critérios usados no 

diagnóstico, cujos principais são os critérios de Rotterdam 

(2003) e do National Institutes of Health (NIH) (1990). Assim, 

conforme estudos populacionais realizados na Europa, Ásia, 

Austrália e Estados Unidos, a prevalência da SOP varia entre 

6% (critérios NIH) e 10% (critérios de Rotterdam) (AZZIZ, 2017). 

 Nesse contexto, tem-se a Resistência à Insulina (RI) 

definida, biologicamente, como uma resposta subnormal dos 
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tecidos às concentrações normais de insulina. A RI pode ser 

manifesta de várias formas, tais como hiperglicemia, acantose 

nigricans, alopécia, hirsutismo, hipertrigliceridemia, síndrome 

metabólica, SOP e obesidade (particularmente a abdominal). 

Deste modo, tem-se a SOP como manifestação da RI e 

amplamente ligada à obesidade (MANTZOROS, 2018). 

 Com isso, em pacientes com queixas de irregularidade 

menstrual e hirsutismo, faz-se da obesidade um dos sinais 

clínicos mais relevantes na hipótese diagnóstica de SOP, pois 

uma vez que a obesidade pode estar relacionada a RI, esta, por 

sua vez, está envolvida na patogênese da SOP. Dado 

relevante, pois, em 2013, a obesidade atingia cerca de 20% das 

mulheres dos países desenvolvidos, valores acima disso em 

alguns países em desenvolvimento e a sugestão de que a sua 

porcentagem tem crescido nos últimos 30 anos (PERREAULT, 

2018). 

 Conforme Rosenfield (2018), além dos efeitos já 

conhecidos a curto prazo (como disfunção ovulatória e 

hiperandrogenismo), longos períodos de exposição a essas 

alterações endócrino/metabólicas podem culminar em Diabetes 

Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 

dislipidemia, fatores amplamente conhecidos como de risco 

para doenças cardiovasculares. Além disso, sabe-se que a 

SOP pode levar à hiperplasia endometrial, podendo ser um fator 

preditivo para câncer de endométrio. 

 Neste sentido, as intervenções na história natural da 

doença são fundamentais para a produção de desfechos 

favoráveis, sendo compostas de medidas farmacológicas e não 

farmacológicas. As mudanças não farmacológicas são 

representadas pelas mudanças no estilo de vida (perda de peso 
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por meio de exercícios físicos adequados, reeducação 

alimentar e acompanhamento psicológico). As intervenções 

farmacológicas são representadas, na sua maior parte, pelos 

fármacos que interferirão no quadro de RI, agindo sobre a 

gênese da doença, contribuindo para a cessação dos sinais e 

sintomas e minimizando os danos a longo prazo, todavia com 

variação nas respostas (BARBIERI; EHRMANN, 2018). 

 Assim, este trabalho tem por objetivos revisar na 

literatura os achados dos últimos cinco anos acerca dos 

fármacos que interferem na RI presente na SOP, bem como 

seus benefícios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Esta revisão foi feita a partir da base de dados PubMed, 

utilizando como descritores “polycystic ovary syndrome” (título), 

“insulin resistance” (título/resumo), “obesity” (todos os campos), 

ambos conectados pelo operador booleano “AND”. Após a 

inserção desses descritores, foram adicionados em seguida, 

filtros na seguinte sequência: 1) “Clinical Trials”, 2) “Full text”; 3) 

“5 years”. Foram critérios de inclusão após aplicação dos filtros: 

trabalhos disponíveis na íntegra, artigos escritos em língua 

inglesa, artigos científicos disponíveis online publicados nos 

último 5 anos e que possuíssem título e resumos disponíveis e 

indexados na respectiva base de dados. Os critérios de 

exclusão foram: textos não disponíveis na íntegra, artigos que 

fossem revisões de literatura e que não atendessem aos 

objetivos em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Foram encontrados 1068 resultados, dos quais após 

aplicar filtros, reduziu-se para 95 fontes, para leitura do título e 

resumo a fim de atender aos critérios de inclusão e exclusão. 

Desta forma, foram selecionados 17 artigos para leitura na 

íntegra, os quais compõem esta revisão. Os dados dos artigos 

utilizados estão dispostos na tabela 1, em que há informações 

como autores, ano, regime terapêutico e resultados de cada 

ensaio. 

 

Tabela 1. Identificação dos artigos e seus respectivos 

resultados da análise para esta revisão. 

 
AUTOR N TERAPÈUTICA RESULTADOS COM P<0,05 

 

Ciarald

i et al 

(2013) 

 

32 

 

PIO 

45mg/dia/6 

meses + uso 

prévio de MTF 

2g/dia. 

Níveis de adiponectina e a 

ação da insulina aumentaram. 

Marcadores inflamatórios do 

músculo esquelético (CD15, 

CD68) diminuíram e houve 

aumento do IkBa. 

 

Panidi

s et al 

(2013) 

 

130 

 

Orlistate 

120mg 3 

vezes/dia/6 

meses + 

exercícios 

físicos + dieta 

de baixo teor 

calórico. 

PA foi reduzida apenas em 

PSOP. 

LDL diminuiu mais 

acentuadamente no grupo 

controle. 

HDL diminuiu no grupo 

controle. 

Decréscimo de IMC, TG e 

melhora do TOTG e 

androgênios livres.  
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Kruszy

nska et 

al 

(2014) 

 

220 

 

MTF1000mg/d

ia  

Diminuição da pró-insulina 

plasmática e androstenediona 

apenas no grupo de PSOP 

obesas. 

 

Stabil

e et al 

(2014) 

 

30 

 

PIO 

30mg/dia/6 

meses 

Em alguns pacientes houve 

ganho de peso. 

Decréscimo do hirsutismo, 

acne e LH, porém alguns 

androgênios não sofreram 

alterações. 

Sem alterações de CT, HDL, 

TG, AST, ALT, CPK, TP, 

TTPA. 

Fibrinogênio, insulinemias, 

HOMA-IR e PCR 

diminuíram.  

Aumentaram os níveis de 

adiponectina.  

Basios 

et al 

(2014) 

 

31  

 

MTF 850mg 

(manhã) e 

425mg 

(noite)/6 

meses. 

Poucas alterações alterações 

na resistina e parâmetros 

antropométricos. 

Redução dos níveis de 

adiponectina nas pacientes 

com sobrepeso/obesidade. 

 

Jenste

rli;Koc

jan;Ja

nez 

(2014) 

 

36  

MTF 1000mg 

2vezes/dia ou 

combinada 

com 

Diminuição do IMC em 

terapia combinada. 

Ambas as terapias 

diminuíram 
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Roflumilaste 

500µg/dia. 

androstenediona, HOMA e 

aumentaram SHBG. 

 

Pau et 

al 

(2014) 

 

36  

 

MTF 1500mg 

liberação 

prolongada/dia

/12 semanas. 

Resposta aguda da insulina à 

glicose melhoraram. 

Diminuição dos níveis basais 

de glicose, testosterona e 

androstenediona. 

 

Asemi 

et al 

(2014) 

 

104  

4 grupos: 

Cálcio1g/dia 

+ placebo ou 

Vitamina D 

50.000UI/sem

ana + placebo 

ou 

Cálcio1g/dia 

+ de vitamina 

D 50.000 

UI/semana ou 

Placebo 

Por 8 

semanas. 

 

Coadministração de cálcio e 

vitamina D aumentou o QUICKI, 

níveis séricos de cálcio, 

diminuiu os basais de 

insulina, HOMA-IR, TG, 

VLDL 

Sem interferência na GJ e 

demais parâmetros do perfil 

lipídico. 

 

 

Jenste

rle et 

al 

(2015) 

 

28  

 

Liraglutida 

1,2mg/dia ou 

MTF 1000mg 

duas 

vezes/dia. Por 

12 semanas. 

Diminuição do IMC e CA. Em 

pacientes com HOMA-IR mais 

elevado, obesidade severa e 

alto risco de síndrome 

metabólica, a liraglutida 

apresentou melhor 

desempenho.  

Li et al 

(2015) 

 

47 

 Decréscimo de irisina e 

melhora da RI. 
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MTF850mg2v

ezes/dia/6 

meses. 

 

Cheng 

et al 

(2016) 

 

103  

MTF 850mg 

duas 

vezes/dia/6 

meses. 

Redução de VEGF-B sérico e 

melhora da RI. 

 

Gupta; 

Jakub

owicz; 

Nestle

r 

(2016) 

 

 

32 

 

PIO 

45mg/dia/6 

meses. 

 

AUC (insulina) decresceu 

no TOTG. Sensibilidade à 

insulina (índice de Matsuda) 

e Relação AUC (DCI-IPG) 

/AUC (insulina) 

aumentaram. 

 

Ferjan; 

Janez; 

Jenste

rle 

(2017) 

 

 

30  

 

Sitagliptina 

100mg/dia 

+MEV 

 

Sitagliptina melhorou a função 

das células beta (avaliada 

pelo HOMA-B, MBCI e 

QUICKI) e preveniu 

intolerância à glicose. 

 

 

 

 

Figuro

vá et 

al 

(2017) 

 

 

 

 

39  

3 grupos: 

1)AFCD 

1µg/dia; 

2)AFCD 

1µG/dia+MTF

850mg 2 ou 3 

vezes/dia; 3) 

MTF 850mg 2 

ou 3 

 

 

Decréscimo de IMC, CA e 

gordura corporal total no 

grupo 3 e de CA no grupo 2. 
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vezes/dia. Por 

6 meses. 

 

 

 

Liu et 

al 

(2017) 

 

 

 

176  

1ª fase: 

Grupo 1: 

Exenatide 

10µg2 

vezes/dia/12 

semanas. 

Grupo 2: MTF 

1000mg2veze

s/dia/12 

semanas. 

 

2ª fase: 

MTF1000mg2 

vezes/dia/12 

semanas. 

Após a 1ª fase: 

Grupo 1: decréscimo do PCR, 

peso, porcentagem de 

gordura corporal, melhora do 

HOMA-IR e frequência 

menstrual.  

SHBG aumentou em ambos 

os grupos. 

 

Após a 2ª fase:  

A taxa de concepção 

aumentou no grupo 1. 

 

 

 

Peder

sen et 

al 

(2017) 

 

 

 

40  

2 grupos: 

1) MTF 

1000mg duas 

vezes/dia; 

2): MTF 

1000mg 2 

vezes/dia + 

Desogestrel  

150µg+etinile

stradiol 30µg 

por 12 meses. 

Em ambos os grupos houve 

perda de peso e aumento de 

TG.  

Acerca dos alelos dos 

genes para transportadores 

de MTF (como OCT1, 

MATE1 e MATE2K), em 

ambos os grupos, revelou-

se que seus polimorfismos 

não foram cruciais para a 

resposta clínica da MTF na 

SOP. 
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FrØssi

ng et 

al 

(2018) 

 

 

 

72  

 

 

Liraglutida 

1,8mg/dia/6 

semanas. 

 

Redução de peso corporal, 

conteúdo de gordura 

hepática, tecido adiposo 

visceral, testosterona livre, 

HbA1c, GJ, leptina e a 

prevalência de doença 

hepática gordurosa não 

alcoólica. Houve Aumento de 

SHBG. 

 
Siglas. N: número de pacientes da amostra; P: significância; PIO: 
pioglitazona; MTF: metformina; PSOP: pacientes com SOP; CA: 
circunferência abdominal; CD: molécula co-estimuladora 28; CD15: 
molécula co-estimuladora 15; IkBa: inibidor do fator kappa B; IMC: índice de 
massa corporal; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de 
alta densidade; TG: triglicerídeos; TOTG: teste oral de tolerância à glicose; 
LH: hormônio luteinizante; CT: colesterol total; AST: aspartato 
aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; CPK: 
creatinofosfoquinase; TP: tempo de protrombina; TTPA: tempo de 
tromboplastina parcial ativada; PCR: proteína C reativa; HOMA-IR: 
homeostasis model assessment of insulin resistance); SHBG: globulina 
ligadora de hormônios sexuais; VLDL: lipoproteína de muito baixa 
densidade; QUICKI: Quantitative insulin sensitivity check index; AUC (DCI-
IPG): área sob a curva (D-chiro-inositol-containing - inositolphosphoglycan;  
HOMA-B: homeostasis model assessment of beta funcion cell; VEGF B: fator 
de crescimento endotelial vascular B; MBCI: modified beta cell function 
index; OCT1: organic cátion transporter 1; MATE1: multi-drug and toxin 
extrusion proteins 1; MATEK2: multi-drug and toxin extrusion proteins 2-K; 
GJ: glicemia de jejum; HbA1c: hemoglobina glicada; MEV: mudança no estilo 
de vida; AFCD: alfacalcidiol. 
 

 Conforme observado na tabela 1, os principais fármacos 

utilizados na RI são a metformina, alguns inibidores da DPP4 

(Dipeptidil Dipeptidase 4), glitazonas e os análogos do GLP-1 

(Glucagon Like Peptide – 1). 
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 Por ser o eixo da SOP, a diminuição da RI é, portanto, o 

objetivo farmacoterapêutico mais importante destas drogas, de 

modo que interferir nas vias endócrino/metabólicas que são 

sabidamente envolvidas na sua gênese tem sido um dos 

grandes objetivos ao longo das últimas décadas. 

 Nosso estudo mostra que a metformina é o fármaco que, 

de longe, é o mais utilizado nas terapêutica da SOP, dos 17 

artigos que compõem esta revisão, apenas 4 não utilizaram 

essa droga em seus ensaios clínicos. 

 Em pesquisa realizada por Kruszynka et al (2014) com 

pacientes com SOP usando metformina 1000mg por dia por 6 

meses, houve redução significante da pró-insulina e 

androsetenediona nas pacientes obesas (p<0.05).  

 Tal achado corresponde aos dados da literatura, que 

coloca a metformina como tendo sua principal ação na 

diminuição da produção de glicose hepática. Outros efeitos são 

diminuição na absorção de glicose, diminuição da lipólise e 

consequente diminuição da gliconeogênese, levando à melhora 

da RI, principalmente em diabéticos tipo 2 e indivíduos com 

tolerância diminuída à glicose (BARBIERI; EHRMANN, 2018). 

 Contudo, estudo apresentado por Basios et al. (2014), 

não mostrou alterações significativas nos parâmetros 

antropométricos, resistina e perfil lipídico. Isso, contrasta com 

estudo de Pau et al. (2014), no qual houve perda de peso 

significativa, melhora no perfil de utilização da glicose, aliado à 

diminuição de testosterona e androstenediona. 

 É sabido que a hipersulinemia aumenta a lipogênese, 

levando à dislipidemia, obesidade, aumento do LH (Hormônio 

Luteinizante) e consequente aumento da formação de 

androgênios, isto é, levando ao hiperandrogenismo, conforme 
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explicado por Rosenfield (2018). Isso converge para explicar os 

efeitos antiandrogênicos da metformina decorrentes de seu 

efeito diminuidor da RI. 

 Li et al. (2015) apontaram em seu ensaio a diminuição 

dos níveis de Irisina e melhora da RI com o uso da metformina. 

Em outro estudo, desta vez feito por Cheng et al. (2016), 

observou-se o decréscimo do Fator de crescimento endotelial 

vascular B (VEGF-B) e, também, melhora da RI. 

 Estudos sugerem que a irisina está correlacionada de 

forma direta com sobrepeso/obesidade, de tal modo, que com 

a diminuição desses parâmentros, esta miomolécula diminui, e, 

por mecanismos ainda não elucidados, melhora a RI, podendo, 

com isso, tornar-se um marcador da eficácia da metformina em 

alguns pacientes. 

 O VEGF-B, por sua vez, estaria envolvido nos processos 

de remodelamento endotelial e arterogênese. Sabe-se, de 

acordo com Rosenfield (2018) que, a longo prazo, a SOP pode 

levar ao aumento do risco cardiovascular. Assim, os achados 

de Cheng et al. (2016) corroboram para o efeito benéfico da 

metformina em pacientes com SOP. 

 Tal fármaco também foi utilizado como terapia 

combinada com outros medicamentos. Um exemplo disso é a 

sua associação com o Roflumilaste (inibidor da fosfodiesterase) 

testada por Jensterli; Kocjan; Janez (2014). Nessa situação 

(comparada ao uso de metformina isolada), houve maior 

diminuição de IMC, perda de peso, diminuição do HOMA-IR 

(Homeostasis Model Assessment of Insuline Resistance), 

diminuição da androstenediona e aumento da SHBG (Globulina 

Ligadora de Hormônios Sexuais), mostrando-se, assim, ação 

sinérgica no tratamento da SOP, sendo necessários mais 
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estudos para melhor compreensão das fosfodiesterases na sua 

patologia. 

 Outra associação observada nesta revisão foi o uso de 

alfacalcidiol e metformina naquelas que, além de SOP 

apresentavam, deficiência de vitamina D. Nessa associação, 

houve decréscimo significativo da circunferência abdominal, 

sendo, portanto, útil em pacientes com essas comorbidades. 

Corroborando este achado, Asami et al. (2014) mostraram 

significativa redução da RI ao associar cálcio e vitamina D, 

avaliando por meio do HOMA-IR, TG (Triglicerídeos) e VLDL 

(Lipoproteína de Muito Baixa Densidade). 

 Diante das diferentes respostas dos pacientes à 

metformina, Pedersen et al. (2017) estudaram a diferença de 

polimorfismos dos transportadores da metformina (OCT1, 

MATE1, MATEK2), entretanto, para os alelos estudados, não 

houve resposta que pudesse justificar tal correlação, sendo 

necessários mais estudos. 

A pioglitazona, outro fármaco usado na prática clínica, foi 

avaliado para SOP em 3 estudos: Ciaraldi et al. (2013), Stabile 

et al. (2014) e Gupta; Jakubowicz; Nestler (2016).  Em ambos 

os estudos houve diminuição do HOMA-IR, marcadores 

inflamatórios do músculo esquelético, insulinemia (de jejum e 

pós sobrecarga com glicose). Houve, também, aumento da 

adiponectina circulante. 

 Sabe-se que o estado de RI está intimamente envolvido 

na disfunção endotelial com produção de citocinas pró-

inflamatórias, que levam ao estresse oxidativo e, 

consequentemente, dano celular. Com isso, vê-se a 

concordância na literatura com o efeito das tiazolidinedionas 

(classe farmacológica a que pertence a pioglitazona), pois 
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segundo McCulloch (2017) esses fármacos agem nos tecidos 

adiposo, muscular e hepático aumentando sua utilização de 

glicose e diminuindo sua produção, por agir em alguns subtipos 

de Receptores Ativados por Proliferadores de Peroxissoma 

(PPAR). Esse mecanismo levaria, então, ao aumento da 

sensibilidade à insulina e, neste caso, melhora da SOP. 

 Outro medicamento, o Orlistate, também foi testado no 

estudo de Panidis et al. (2013), mostrando melhora em 

praticamente todos os parâmetros antropométricos, glicêmicos, 

lipídicos e hormonais. Uma razão para isso seria devido ao seu 

mecanismo de ação, em que há redução da absorção lipídica 

ocorrida no duodeno. 

 Outro fármaco, a Sitagliptina (Inibidor da DPP-4), testado 

no estudo de Ferjan; Janez; Jensterle (2017), em pacientes com 

SOP, porém intolerantes à metformina (por exemplo, por seus 

efeitos colaterais gastrointestinais), mostrou ser útil nesse perfil 

de pacientes ao melhorar a função das células beta avaliada 

pelo HOMA-B, porém é escasso o número de artigos de sua 

repercussão na SOP. 

A Liraglutida e o Exenatide são os representantes da 

classe farmacológica dos análogos do (GLP-1). Tais drogas 

foram alvos de ensaios em 3 artigos desta revisão: Jensterle et 

al (2015), Liu et al. (2017) e Frossing et al. (2018). Nesses 

estudos, a liraglutida atuou diminuindo a circunferência 

abdominal, IMC e peso corporal, apresentando melhor 

desempenho nos pacientes com HOMA-IR mais elevado, 

obesidade severa e alto risco de síndrome metabólica. 

O exenatide promoveu decréscimo significativo do peso, 

porcentagem de gordura corporal e melhora do HOMA-IR, além 
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de aumento na taxa de frequência menstrual, quando 

comparado à metformina.  

No mais recente desses artigos, publicado por Frossing 

et al. (2018), o uso de liraglutida mostrou redução significante 

de peso corporal, conteúdo de gordura hepática, tecido adiposo 

visceral, prevalência de doença hepática gordurosa não 

alcoólica, aumento de SHBG sérico, diminuição de testosterona 

livre, hemoglobina glicada, glicemia de jejum e leptina. 

  Os resultados dos análogos do GLP-1 são consistentes 

com a literatura, conforme Dungan; DeSantis (2018), mostrando 

tais drogas atuando na estimulação da secreção de insulina 

glicose-dependente (atuando como  incretinomiméticos), 

aumentando o tempo de esvaziamento gástrico, inibindo a 

secreção de glucagon e a produção hepática de glicose, com 

consequente perda ponderal. Esse mecanismo múltiplo 

propicia a essas drogas vários pontos de atuação na 

fisiopatologia endócrino/metabólica da SOP, levando aos 

achados condizentes vistos nesta revisão. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Dentre os fármacos utilizados no combate da RI 

encontrada na SOP, a metformina e os análogos do GLP-1 

aparentam ser os mais eficazes no controle da RI e obesidade. 

A metformina destaca-se como o mais utilizado. Seus 

resultados, no que concerne à diminuição do 

hiperandrogenismo, disfunção ovulatória e obesidade, 

colocam-no em posição privilegiada, à medida que apresenta 

maior número de estudos e, consequentemente, maior 

conhecimento acerca de suas ações na SOP. Os análogos do 
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GLP-1 têm demonstrado eficácia na redução da RI e, 

principalmente, na redução de peso, porém apresentam alto 

custo. A falta de mais estudos específicos para avaliarem 

fármacos conhecidos, no tratamento da SOP, acaba por 

prejudicar o conhecimento mais amplo de sua aplicação neste 

tipo de terapêutica. Dados sobre a farmacogenética relacionada 

à metformina e aos análogos do GLP-1, poderiam ajudar na 

elucidação das diferentes respostas das pacientes e explicar 

algumas falhas terapêuticas. É importante, porém, que se 

saiba, que a terapia farmacológica sempre deve estar aliada à 

mudança no estilo de vida, a qual é essencial para uma 

resposta adequada e melhora na qualidade de vida a curto e 

longo prazo. 
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RESUMO: De acordo com dados epidemiológicos, a 
prevalência de obesidade aumentou em todo o mundo, mais 
acentuadamente entre as mulheres. Nesse panorama, a 
avaliação do consumo dietético é imprescindível para ajudar a 
direcionar o desenvolvimento de políticas públicas tanto para a 
prevenção quanto para o enfrentamento da obesidade (DCNT). 
OBJETIVO: Avaliar o consumo dos grupos alimentares em 
mulheres com excesso de peso, na cidade de Santa Cruz-RN. 
MATERIAIS E MÉTODO: Para avaliação antropométrica foi 
utilizado o índice de massa corporal e a circunferência do 
abdômen. Para a avaliação dietética foi utilizado dados de dois 
recordatórios 24 horas, em que as informações alimentares 
foram transformadas em porções relacionados aos oito grupos 
da Pirâmide Alimentar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: os 
grupos alimentares considerados adequados quanto ao 
consumo alimentar médio foram: arroz, pão, massa, batata e 
mandioca (48,7%) e; carnes e ovos (46,2%). Os grupos 
alimentares, legumes e verduras; leite, queijo e iogurte 
apresentaram correlação negativa moderada com as variáveis 
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antropométricas investigadas. CONCLUSÕES: o consumo da 
maioria dos grupos alimentares está inadequado, além disso, é 
necessária uma análise a longo prazo para se obter melhores 
conclusões sobre alimentação da população. 
Palavras-chave: Consumo alimentar. Doenças crônicas não 
transmissíveis. Saúde da mulher. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As complicações inerentes a doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) são responsáveis por mais 72% de 

mortes no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (SILVA 

et al., 2018). 

Trata-se de um quadro preocupante, que reflete uma 

tendência mundial, diante do qual a Organização Mundial de 

Saúde vem focando amplos esforços para reverter. Nesse 

sentido, o tipo de consumo dietético pode ser um fator de risco 

para várias doenças crônicas não transmissíveis, em particular 

para a obesidade (GREGÓRIO et. al 2017).  

Estimativas mundiais apontam que aproximadamente 3 

milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência da 

obesidade, atualmente considerada uma epidemia global 

(BRASIL, 2011). 

De acordo com dados epidemiológicos, a prevalência de 

obesidade aumentou em ambos os sexos em diversos níveis 

socioeconômicos, apresentando maior acentuação entre as 

mulheres (OLIVEIRA et al., 2017). 

Em todas as regiões da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as mulheres são mais propensas a serem obesas do 

que os homens. Nas regiões da África, Sudeste Asiático e Leste 

do Mediterrâneo, as mulheres têm aproximadamente o dobro 
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da prevalência de obesidade masculina. Essa condição 

nutricional é mais prevalente em países de renda alta e média-

alta sendo mais do que o dobro de países de baixa renda 

(WHO, 2014).  

De acordo com a pesquisa pelo inquérito do VIGITEL do 

ano de 2016, no conjunto das 27 capitais brasileiras, a 

frequência de adultos com sobrepeso foi de 53,8%, sendo maior 

entre homens (57,7%) do que entre mulheres (50,5%). O 

excesso de peso tendeu a aumentar com a idade até os 64 

anos. A frequência de adultos obesos foi de 18,9%, sendo as 

mulheres com uma leve superioridade de 19,6% do que os 

homens (18,1%). Em ambos os sexos, a frequência da 

obesidade aumentou duas vezes da faixa de 18 a 24 anos para 

a faixa de 25 a 34 anos de idade. (BRASIL, 2017).  

Por este motivo, uma das prioridades do sistema de 

saúde brasileiro, até o ano de 2022, é reduzir o crescimento e 

prevalência da obesidade na população (BRASIL, 2011). 

Nesse panorama, a avaliação do consumo dietético é 

imprescindível para ajudar a direcionar o desenvolvimento de 

políticas públicas tanto para a prevenção quanto para o 

enfrentamento da obesidade (DCNT) (ARAUJO et al., 2013), 

auxiliando no desenvolvimento de intervenções adequadas aos 

grupos populacionais em risco (GREGÓRIO et. al 2017).  

No entanto, é importante atentar para a questão de que 

a avaliação da alimentação não diz somente respeito a ingestão 

de nutrientes, mas também dos alimentos fontes e fornecedores 

de nutrientes (FAO, 2014). 

De fato, a abordagem do consumo alimentar sob a ótica 

de grupos de alimentos pode ser uma estratégia interessante 

para ampliar a autonomia na seleção dos alimentos, ou seja, 

proporcionar que a sociedade faça escolhas conscientes e do 
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cumprimento do direito que toda e qualquer pessoa tenha 

acesso a uma alimentação adequada e saudável. (FAO, 2014). 

Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o consumo dos 

grupos alimentares em mulheres com excesso de peso, na 

cidade de Santa Cruz-RN.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os dados utilizados para este trabalho foram retirados de 

um estudo maior, registrado na Plataforma Brasil sob CAEE 

72391817.7.0000.5568.  

As 39 participantes do estudo eram residentes da cidade 

de Santa Cruz/ Rio Grande do Norte, sendo recrutadas por 

divulgação da pesquisa em faculdades e serviços de saúde da 

região. 

Para participar da pesquisa, as mulheres deveriam 

atender aos seguintes critérios de inclusão: idade entre 19 a 51 

anos; o Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25,0; circunferência 

do abdômen ≥ 80 cm; e ser alfabetizada. Foram excluídas as 

participantes que em gestação, lactação e/ou tinham 

diagnóstico de diabetes, menopausa ou transtorno alimentar. 

As voluntárias assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi lido junto ao pesquisador 

antes da inclusão das mesmas, a fim de assegurar os aspectos 

éticos da pesquisa, conforme a Resolução 466/12-CNS/MS. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas 

as seguintes variáveis: idade; medidas antropométricas 

(estatura, peso e circunferência do abdômen) e; registro do 

consumo alimentar pelo inquérito de 24 horas.  
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As medidas antropométricas de peso (kg) e altura (m) 

foram aferidas para realização do Índice de Massa Corporal 

(IMC). O instrumento utilizado para aferição do peso foi uma 

balança antropométrica mecânica 150 kg marca Welmy, 

enquanto que a estatura foi aferida com estadiômetro standard 

de marca Sanny. 

Para a medida da circunferência abdominal, padronizou-

se a aferição da maior circunferência da barriga com a cicatriz 

umbilical, utilizando uma trena antropométrica e flexível, de 

marca Cescorf, com definição de medida de 0,1 cm. As 

participantes receberam orientação para utilizarem roupas 

leves durante a avaliação física, a qual foi realizada na 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA). 

O IMC foi utilizado para avaliar o estado nutricional das 

participantes, e classificado de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em sobrepeso (IMC entre 25-29,9), 

obesidade e as suas ramificações (IMC de 30 a ≥40,0) (WHO, 

2000). A circunferência do abdômen foi classificada segundo os 

intervalos definidos pela ABESO (2009). 

Para o consumo alimentar foi realizado o inquérito tipo 

Recordatório alimentar de 24 horas, em dois dias diferentes de 

uma semana. Foram anotados os alimentos e bebidas, bem 

como suas medidas caseiras, divididas por refeições. Foi 

utilizado para guiar as participantes na quantidade da porção o 

livro Consumo Alimentar: Visualizando Porções (MONTEIRO et 

al, 2007), onde foram apresentadas fotos com as quantidades 

dos alimentos. Algumas preparações os alimentos foram 

destrinchados para melhorar a obtenção dos resultados das 

porções, como por exemplo vitaminas de frutas, torradas, 

saladas. 
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 O software Dietbox foi utilizado para o cálculo do valor 

energético dos alimentos, a partir do qual, posteriormente, 

foram estimadas as quantidades de porções consumidas. Os 

alimentos foram divididos em oito grupos alimentares (arroz, 

pão, massa, batata e mandioca; legumes e verduras; frutas; 

feijões e oleaginosas; carnes e ovos; leite, queijo e iogurte; 

óleos e gorduras; açúcares e doces) como descrito por Philippi 

(2015). Em seguida foi feito o cálculo para verificar as 

quantidades de porções consumidas pelas entrevistadas. 

Foram analisadas as quantidades de porções de cada grupo e 

comparadas com a pirâmide dos alimentos de 1600 a 2800kcal, 

adaptada para a população brasileira, conforme Philippi (2015). 

Na análise estatística foi verificado a natureza da 

normalidade das variáveis idade, IMC e CA pelo teste de 

Shapiro-Wilk, em seguida foi realizada a caracterização 

descritiva não-paramétrica pela mediana, 1º e 3º quartis. O 

consumo médio dos grupos alimentares foi descrito pela média 

e desvio-padrão. Para caracterizar o consumo dos grupos 

alimentares e, classificação nutricional pela antropometria, foi 

realizado a frequência absoluta e relativa. O software utilizado 

para a análise foi o IMB SPSS versão 20.0. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram analisadas 39 voluntárias do sexo feminino, cujas 

características gerais são apresentadas na Tabela 1.  

De acordo com o IMC, quatorze participantes 

encontravam-se em sobrepeso (35,9%); doze em obesidade 

grau I (30,8); nove em obesidade grau II (23,1%) e quatro com 

obesidade grave (10,3%).  
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O desenvolvimento da obesidade, seja corporal ou 

abdominal, está associado a vários fatores, comportamentais, 

sociais, psicológicos, biológicos e aos hábitos alimentares, 

assim sendo a necessidade de distingui-los para práticas de 

promoção e prevenção à saúde.  

De acordo com a classificação da ABESO (2009) pela 

circunferência abdominal, se a mulher apresentar essa medida 

≥88 cm isto é indicativo de um risco de complicações 

metabólicas aumentado substancialmente. No presente estudo, 

38 (97,4%) das mulheres avaliadas apresentaram um risco 

aumentado substancialmente, e uma (2,6%) estava em risco 

aumentado.  

 

Tabela 1. Análise descritiva das variáveis idade e 

antropométricas 

 1ºQ Mediana 3ºQ 

Idade (anos) 25,0 31,0 38,0 

IMC (Kg/m2) 29,6 32,6 37,2 

Circunferência 

abdominal (cm) 

98,5 106,5 115,0 

Fonte: autoria própria. Legenda: IMC: índice de massa corporal. 

 

A obesidade visceral é conhecida como uma das causas 

de resistência à insulina, bem como relacionada ao risco de 

doenças cardiovasculares, que são fatores determinantes a 

síndrome metabólica (SOUSA, et al., 2013; TSUKIYAMA, et al., 

2016). Ela também pode afetar negativamente a saúde 

reprodutiva feminina, tanto a contracepção quanto a fertilidade 

(ZECO; KURSPAHIC-MUJCIC, 2017). 
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A mesma também vem sendo alvo no âmbito da saúde 

pública, principalmente por sua evidência na forte correlação 

com a síndrome metabólica, incapacidade funcional, doenças 

cardiovasculares, osteomioarticulares, com transtornos mentais 

e mortalidade, bem como o custo para a saúde pública (STREB, 

et al., 2018).  

Visto a complexidade no desencadeamento da 

obesidade com uma forte relação com os hábitos de vida, 

também se vê a necessidade de investigar fatores de risco 

comportamentais modificáveis, como a atividade física e o 

comportamento alimentar (STREB, et al., 2018). 

 

Tabela 2. Análise descritiva do consumo médio de dois dias de 

porções dos grupos alimentares das participantes, n = 39. 

GRUPOS Média Desvio-padrão Recomendação 

Arroz, pão, massa, batata e 

mandioca 

6,23 3,43 5 a 9  

Legumes e verduras 0,65 0,97 4 a 5 

Frutas 1,16 1,13 3 a 5 

Feijões e oleaginosas 2,14 1,78 1 

Carnes e ovos 1,95 1,24 1 a 2 

Leite, queijo e derivados 0,98 1,28 3 

Óleos e gorduras 0,54 1,45 1 a 2 

Açúcares e doces 2,29 3,06 1  a 2 

Fonte: autoria própria.  

 

Na tabela 2 é apresentado o consumo médio dos grupos 

alimentares das participantes da pesquisa comparado com a 

recomendação de Philippi (2015). Os únicos grupos alimentares 

que apresentaram um consumo médio de acordo com a 
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quantidade de porções determinado na recomendação foram: 

arroz, pão, massa, batata e mandioca e, carnes e ovos.  

Por outro lado, o consumo de grupos alimentares abaixo 

do recomendado foram: legumes e verduras; frutas; leite, queijo 

e derivados; e óleos e gorduras. Esta informação foi 

corroborada pelas classificações abaixo da adequação do 

consumo médio apresentado nos recordatórios 24 horas. 

Porém, é importante salientar que para avaliação do grupo 

óleos e gorduras foi contabilizado apenas o registro de 

utilização “isolado” deste tipo de alimento, sem contabilizar caso 

estivessem presentes em preparações alimentares. 

A Figura 1 aborda o percentual de adequação do 

consumo médio dos grupos alimentares durante os dois dias da 

realização do Recordatório 24 horas. Os grupos que 

apresentaram maior prevalência de ingestão alimentar média 

abaixo do adequado foram: legumes e verduras (100%); frutas 

(92,3%); leite, iogurte e queijo (94,9%); e óleos e gorduras 

(92,3%).  

Os grupos alimentares que maior percentual de mulheres 

na faixa de adequação foram os arroz, pão, massa, batata e 

mandioca (48,7%) e carnes e ovos (46,2%), embora um 

percentual similar tenha sido classificado com ingestão acima 

do recomendado, de 41,0% e 38,5%, respectivamente. 
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Figura 1. Classificação do consumo médio de dois dias 

por grupos alimentares das participantes, n = 39.  

 

Fonte: autoria própria 

Em uma análise comportamental, Santos et al. (2017) 

investigaram associação sobre barreiras comportamentais para 
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o consumo de frutas e de verduras ou legumes em adultos 

brasileiros da região metropolitana de Londrina. Neste estudo, 

as mulheres representaram (55,9%) dos entrevistados e, 

resultados da pesquisa mostraram como barreiras para o 

consumo de frutas, mais prevalente nas mulheres, "o custo 

pesa no orçamento da família" e "falta de tempo para ir ao 

mercado/ feira com frequência para comprar frutas frescas". 

Ademais, outros comportamentos foram "a família não tem 

hábito/ costume de consumir frutas", "necessidade de preparo" 

e, "não gostar do sabor das frutas". As mais citadas para frutas 

foram a “falta de hábito pessoal”, “problemas relacionados à 

saúde” e “falta de tempo para consumir no trabalho".  

Quanto ao consumo de verduras ou legumes, foi 

mencionado principalmente pelas mulheres, "necessidade de 

preparo". Outras barreiras comportamentais citadas, o “custo 

pesa no orçamento da família", "família não tem hábito/costume 

de consumir verduras ou legumes", "falta de tempo para ir ao 

mercado/feira com frequência para comprar verduras ou 

legumes frescos", “não gostar do sabor das verduras ou 

legumes”. As mais citadas foram a “falta de hábito pessoal”, 

“não encontrar verduras variadas e/ou de qualidade no 

mercado” (SANTOS, et al., 2017).   

O consumo insuficiente de frutas e vegetais está entre os 

dez principais fatores de risco de morte por todas as causas. 

Além disso, resultados de meta-análises com estudos 

prospectivos tem evidenciado que o maior consumo de frutas 

ou vegetais está associado a um risco significativamente 

reduzido de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares 

(SANTOS, et al., 2017).   

Em uma investigação de três padrões alimentares, 

"gordura animal/calorias", "lanches/fast-food" e "frutas/ 
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verduras", associados à obesidade abdominal em mulheres 

trabalhadoras de 44 horas semanais, as mulheres mais jovens 

tiveram menor adesão ao padrão "gordura animal/ calorias" e 

as mais velhas aderiram menos ao padrão "lanche/fast-food". 

Trabalhadoras do turno diurno tiveram maior adesão ao padrão 

"gordura animal/calorias" do que as do turno noturno. As 

mulheres de menor classe econômica aderiram menos ao 

padrão "frutas/vegetais" (FROHLICH, et al., 2018). 

Analisando comportamentos de risco de forma 

simultânea para a obesidade em adultos das capitais do Brasil, 

ao analisar os comportamentos para as mulheres, houve 

associação de forma isolada de inatividade física com a 

obesidade e, no que concerne ao consumo alimentar, a 

obesidade se associou simultaneamente ao consumo de doces 

e carnes com gordura (STREB, et al., 2018). 

Ainda que nosso estudo não tenha abordado os 

comportamentos que possam levar o baixo consumo de frutas, 

legumes e verduras, é de grande importância que se busque 

um maior conhecimento sobre os fatores que dificultam ou 

facilitam a adoção de hábitos alimentares saudáveis, inclusive 

para que intervenções mais efetivas possam ser elaboradas 

para promovê-los. Logo, faz-se necessário considerar que a 

adoção ou não de qualquer comportamento é complexa, não 

uma mera questão de escolha individual.  

No presente estudo, também foi analisada uma possível 

correlação entre os grupos alimentares com as variáveis 

antropométricas. Assim, foi identificada uma correlação 

moderada negativa entre o consumo do grupo legumes e 

verduras com a circunferência do abdômen, r=-0,349, p=0,02; 

e também entre o consumo médio de leite, queijo e iogurte com 

o IMC, r=-0,39, p=0,02; e com a circunferência do abdômen, r=-
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0,405, p=0,01. Esses resultados indicam uma relação inversa 

entre a ingestão destes grupos alimentares e marcadores 

antropométricos da obesidade. 

Com o objetivo de avaliar o consumo de alimentos 

considerados de risco e de proteção para as doenças crônicas 

não transmissíveis a sua associação com obesidade corporal e 

abdominal, em funcionários da área de saúde de uma 

universidade pública da cidade do Recife, Azevedo et al. (2014), 

verificaram que houve um maior consumo de alimentos do 

grupo de risco do que grupos protetores à DCNT, se tratando 

da dispersão interquartílico. Porém, também foi contemplado 

que ao analisar as medianas, os funcionários com 

IMC≥30,0kg/m² (obesos) e com percentual de gordura corporal 

na faixa de risco associado à obesidade apresentaram maiores 

medianas de escores no consumo de alimentos protetores. 

Neste estudo, foi considerado como grupo protetor os alimentos 

como, leite e produto lácteos desnatados; frutas e suco 

naturais; água de coco; verduras e legumes; leguminosas; 

cereais e derivados; raízes e tubérculos; carnes cozidas e ou 

sem pele; e peixes e frutos do mar. 

Uma revisão de artigos publicados no período de 7 anos 

sobre padrões alimentares de risco e a sua associação com a 

gordura corporal, em população adulta. Encontraram baixo 

consumo de alimentos marcadores de padrões alimentares 

saudáveis. Também foi encontrado associação significativa 

entre padrões alimentares e perfil antropométricos em cinco 

estudos (AZEVEDO; et al., 2014). 

Se baseando no estudo acima, tratando do consumo 

alimentar da nossa pesquisa, as médias apresentadas na 

tabela 2, contempla-se que alimentos de grupos "protetores", 

frutas; legumes e verduras; estão inferiores a recomendação, 
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mas arroz, pão, massa, batata e mandioca estão adequados. 

Não podemos comparar os grupos de leite, queijo e derivados, 

além das carnes e ovos, por terem sidos classificados de 

maneira distintas com os outros estudos. 

Sabe-se também que o elevado consumo de bebidas 

açucaradas, fontes líquidas de adição de açúcares na dieta, 

está associado com potencial desregulação hormonal, 

resistência à insulina, dislipidemia e obesidade, sendo 

associado a uma pior qualidade da dieta, maior consumo de 

alimentos com alta densidade energética e a inferior ingestão 

de várias vitaminas e minerais. Assim, foi verificado o consumo 

dessas bebidas em uma população do município de Viçosa. O 

consumo foi relatado em 27,8% da população, em sua maioria 

os homens, porém foi verificado uma associação positiva entre 

o consumo e uma insatisfação com peso corporal pelas 

mulheres (SILVA, et al., 2017). 

Em uma análise de série temporal do consumo de 

bebidas açucaradas (BA) entre adultos no Brasil: 2007 a 2014, 

Epifânio et al. (2018) apontam um declínio na tendência 

temporal do consumo de BA entre adultos brasileiros nesse 

período. Contudo, ainda é elevada o consumo de cinco ou mais 

dias da semana, em que a população masculina apresentou 

maior consumo. 

Apesar da amostra da nossa pesquisa apresentar um 

consumo abaixo do adequado diante do grupo açúcares e 

doces, ainda sim apresentaram uma média de consumo maior 

que as recomendações diárias, resultando assim ainda em um 

possível maior consumo deste grupo. Porém, ao analisar a 

Figura 1, é visto que o percentual de um consumo acima do 

adequado apresenta similar ao consumo abaixo do adequado. 
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No Brasil, o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 

2011-2022, que objetiva promover o desenvolvimento e a 

implementação de políticas públicas integradas e baseadas em 

evidências para a prevenção e o controle das DCNT e de seus 

fatores de risco, tem se atentado para a desestímulo ao 

consumo de bebidas com elevado teor de açúcar, por meio de 

restrições sobre o marketing destes alimentos (BRASIL, 2011). 

Apesar da utilização de outros estudos para comparação 

de resultados, vale salientar que os padrões alimentares podem 

ser bem diferentes entre as diversas culturas e por esse motivo 

de difícil generalização, podendo também se modificar ao longo 

do tempo (AZEVEDO; et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

Em superioridade pelo estado nutricional, as 

participantes apresentaram um risco aumentado 

substancialmente para complicações metabólicas. Os grupos 

alimentares com um consumo médio adequado foram arroz, 

pão, massa, batata e mandioca e, carnes e ovos. Em 

contrapartida, os grupos alimentares considerados abaixo, 

legumes e verduras; frutas; leite, queijo e derivados; e óleos e 

gorduras; e acima do adequado o grupo de açúcares e doces. 

Com isso, conhecer o perfil do consumo pelos grupos 

alimentares, tão somente da análise quantitativa, nos dá a 

vantagem qualitativa dessa avaliação, com isso, focando em 

melhorar aqueles grupos protetores a saúde do indivíduo. 

Porém, mesmo com essa abordagem, é necessária uma 

análise alimentar mais frequente, não somente de dois dias, 

com objetivo de melhor compreender esse perfil contínuo e 
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consequentemente chegar a melhores conclusões. Portanto, 

sugere-se que se tenha intervenções mais eficazes para que a 

ingestão alimentar de alimentos saudáveis da população venha 

a melhorar, visto a clareza que se tem no aumento 

epidemiológico da obesidade mundial, além da necessidade de 

estudos que acompanhe um perfil alimentar a longo prazo, 

incluindo também comportamentos associados a ingestão 

alimentar saudável, assim podendo perceber toda a variação 

que se tenha com relação a alimentação. 
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RESUMO: a atenção integral à saúde da mulher compreende 
um conjunto de ações de promoção, proteção, assistência e 
recuperação da saúde, realizadas nos diversos níveis de 
atenção à saúde. As práticas de saúde do profissional residente 
são orientadas pela humanização, intervenção multiprofissional 
e articulação intersetorial. O objetivo desse trabalho foi 
apresentar as atividades realizadas em uma ação desenvolvida 
no grupo de gestantes do CRAS Padre Zé no município de João 
Pessoa/PB enfatizando a intervenção fisioterapêutica na prática 
saudável de exercícios durante a gestação. Tratou-se de um 
relato de experiência de natureza descritiva e qualitativa. Vinte 
gestantes participaram da ação intitulada “Gravidez ativa”, o 
tema abordado foi a prática de exercício durante a gestação.  A 
gravidez é uma condição que traz modificações no organismo 
materno gerando alterações emocionais e físicas. As dinâmicas 
de grupo suscitam aprendizagem tanto na vivência pessoal 
como na interpessoal, promovendo uma aproximação entre as 
gestantes, permitindo o vínculo de confiança, diminuindo a 
timidez e favorecendo o esclarecimento das dúvidas. Grupos de 

mailto:emanuelle.fisioterapia.pb@hotmail.com
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gestantes contemplam a saúde da mulher e da criança, 
permitindo o compartilhamento de experiências e de 
orientações sobre as modificações fisiológicas da gravidez, 
trabalho de parto e cuidados com o recém nascido, reforçando 
as  intervenções do pré-natal. A diversidade de profissionais 
conduzindo esses grupos qualifica o cuidado, empondera os 
sujeitos além de constituir vínculo com a comunidade. 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Serviços de 
Saúde Materno Infantil. Fisioterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica (AB) deve ser a porta preferencial de 

acesso aos serviços de saúde e deve ser norteada pelos 

princípios: universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade 

do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, 

humanização, equidade e participação social. Dessa forma, as 

ações de saúde ocorrem na esfera individual e coletiva, 

englobando a promoção e a proteção da saúde, o diagnóstico, 

o tratamento e a reabilitação de modo a ofertar uma atenção 

integral que leve em consideração a singularidade dos sujeitos 

(BRASIL, 2011 b). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tende a 

organizar o processo de trabalho da AB de acordo com os seus 

fundamentos e diretrizes, ampliando a sua resolutividade. Para 

que haja essa reorientação do modelo de atenção à saúde é 

necessário que os sujeitos envolvidos nesse processo utilizem 

a ferramenta da Educação Permanente em Saúde (EPS) 

qualificando as práticas de cuidado, gestão e participação 

popular. A atuação de uma equipe de saúde é potencializada 

com a presença de diferentes núcleos profissionais, o que 
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pressupõe o deslocamento do processo de trabalho 

centralizado em procedimentos e profissionais para um 

processo centrado no usuário, onde o cuidado do usuário é o 

imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-

científica (BRASIL, 2011 b). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar atento às 

necessidades de saúde da população feminina, dessa forma, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) no âmbito do SUS deverá abranger as mulheres em 

todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades dos 

distintos grupos populacionais e das variadas faixas etárias. A 

atenção integral à saúde da mulher pode ser compreendida 

como um conjunto de ações de promoção, proteção, 

assistência e recuperação da saúde, realizados nos diversos 

níveis de atenção à saúde, englobando desde a atenção básica 

até a alta complexidade da atenção especializada (BRASIL, 

2004). 

Os indicadores de mortalidade materna e infantil ainda 

hoje são dados preocupantes, o que demandam uma atenção 

mais integral, qualificada e humanizada durante o período 

gestacional visto que alguns óbitos decorrem de causas 

evitáveis, a evitabilidade do óbito está condicionada ao 

compromisso entre usuária e profissional da saúde, sem 

esquecer é claro da responsabilidade da gestão em garantir a 

oferta e reogarnização da rede de atenção a saúde. A Rede 

Cegonha (RC) foi instituída no SUS após sete anos da 

publicação da PNAISM com o objetivo de reduzir a 

morbimortalidade materna e infantil tratando-se de uma rede de 

de cuidados que prevê atenção tanto a mulher quanto a criança.  

A Rede Cegonha tem como objetivos promover a 

implementação desse novo modelo de atenção à saúde da 
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mulher e à saúde da criança com foco na atenção do período 

gestacional, parto, ao nascimento, ao crescimento e ao 

desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses de modo que 

Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade,reduzindo a mortalidade materna 

e infantil, com destaque ao componente neonatal. Dentre os 

princípios da RC é importante destacar o enfoque de gênero, a 

garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de 

mulheres, homens, jovens e adolescentes bem como a 

promoção da equidade e o respeito à diversidade cultural, 

étnica e racial (BRASIL, 2011 a). 

As residências multiprofissionais foram criadas a partir 

da promulgação da Lei n° 11.129 de 30 de junho 2005 e devem 

ser orientadas pelos princípios e diretrizes do SUS. A primeira 

turma da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade (RMSFC) iniciou suas atividades no município de 

João Pessoa- PB em março de 2015. Profissionais da área de 

Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Psicologia e Farmácia 

desempenharam suas atividades nas equipes de saúde da ESF 

bem como nos serviços da rede municipal de saúde. 

A experiência do residente depende da sua interação 

com o território ao qual estava inserido. O residente do núcleo 

da fisioterapia deverá desempenhar atenção individual com 

foco nas áreas prioritárias da AB: nas linhas de cuidado da 

saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, e saúde 

mental. Deverá também desempenhar atividades para grupos 

específicos de pré-natal, puericultura, portadores de Diabetes 

Mellitus e hipertensão arterial, acamados e deficientes físicos 

além de realizar atividades coletivas nos grupos terapêuticos ou 

operativos. 
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As práticas de saúde do profissional residente são 

orientadas pela: humanização, escuta qualificada, vínculo, 

saber específico de cada profissão, uso das tecnologias 

adequadas para cada necessidade de saúde apresentada, 

diálogo, construção coletiva, intervenção multiprofissional e 

articulação intersetorial. O residente, enquanto profissional pró 

ativo problematiza a realidade e movimenta as relações 

profissionais, chegando por vezes até a incomodar já que nessa 

busca de conhecer o território e os determinantes do processo 

saúde-doença bem como a dinâmica de trabalho do serviço 

acaba revelando algumas fragilidades e vícios das pessoas e 

do serviço.  

O aprender na prática e com a prática faz parte do 

cotidiano do residente. Durante os dois anos do programa, 

busquei desenvolver práticas de saúde que tivessem 

abordagem multiprofissional e que ofertassem um cuidado 

integral. Sendo assim, as atividades ditas como coletivas foram 

as que mais me trouxeram experiências e as que mais me 

permitiram trocas de saberes. Estes momentos reforçaram a 

idéia de que para cuidar do outro é preciso saber escutar com 

atenção e zelo, não necessariamente tendo que aplicar algum 

tipo de tecnologia avançada. É importante destacar que nesse 

encontro entre os diversos sujeitos é necessário que o residente 

também se permita ser cuidado. 

No cenário de prática que atuei, USF Viver Bem III, tive 

a experiência de vivenciar a intervenção multiprofissional no 

pré-natal e nas consultas de puericultura, observando a 

longitudinalidade e a continuidade do cuidado. A unidade do 

Viver Bem III faz parte da estratégia da Rede Cegonha com 

conseguinte vinculação na Estratégia Alimenta e Amamenta 

Brasil. Devido a essas contratualizações, pelo menos uma vez 
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por mês tinha que ser desenvolvida uma atividade coletiva 

voltada para as gestantes e/ou para os bebês na Unidade 

Integrada de Saúde do Viver Bem.  

Assim, continuamente tínhamos que planejar atividades 

para o público das gestantes, por participar das consultas de 

pré natal, rotineiramente me atualizava nas possibilidades da 

atuação da fisioterapia nas gestantes. Dessa maneira, o 

objetivo desse trabalho é apresentar as atividades realizadas 

em uma ação, no grupo de gestantes do Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS) Padre Zé enfatizando a 

intervenção fisioterapêutica na prática saudável de exercícios 

durante a gestação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência de natureza 

descritiva e qualitativa acerca de uma atividade realizada no 

grupo de gestantes do Centro de Referência em Atenção à 

Saúde (CRAS) Padre Zé no município de João Pessoa/PB. A 

análise qualitativa de um objeto de investigação materializa a 

possibilidade de construção de conhecimento e possui todos os 

requisitos e instrumentos para ser considerada e valorizada 

como um produto científico (MINAYO, 2012).  

A descrição da experiência gera uma reflexão nos 

indivíduos envolvidos  já que a vivência é única e inerente a 

cada pessoa e se relaciona com seus valores, culturas e 

crenças. Para uma melhor sistematização do relato, foram 

analisados os registros do diário de campo das residentes bem 

como os registros fotográficos da ação. Todos os cuidados 

éticos relativos à proteção dos direitos, bem-estar e dignidade 
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dos participantes foram tomados conforme o preconizado pela 

Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

A cidade de João Pessoa está localizada na região 

nordeste do Brasil, capital do estado da Paraíba. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

a cidade possui uma área territorial de 211,475 km2 e no ano de 

2016 possuía uma população estimada em 801.718 habitantes, 

dividida em cinco Distritos Sanitários (DS). A rede de saúde 

municipal está organizada de forma a garantir acesso aos 

serviços de saúde de forma equânime, estando a AB composta 

por 194 equipes da ESF. 

A Unidade Integrada de Sáude da Família Viver Bem 

pertence ao território do DS IV e possuí quatro equipes a saber: 

Viver Bem I, II, III e IV. O prédio está localizado no bairro Treze 

de Maio, porém, abrangem os bairros Treze de Maio e Padre 

Zé. Os moradores do Padre Zé possuem uma maior 

vulnerabilidade social e com isso procuram mais os serviços da 

USF. Cada equipe de saúde possui em média 20 gestantes 

cadastradas por mês nas diversas faixas etárias.  

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade tem como instituição formadora a Faculdade de 

Ciências Médicas da Paraíba (FCM) em parceria com a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A Unidade Integrada 

Viver Bem no ano de 2015 se tornou campo de prática para a 

RMSFC, recebendo duas residentes sendo uma fisioterapeuta 

e outra enfermeira. Somente em 2016 uma residente 

nutricionista veio compor a equipe multiprofissional da 

residência. 

O estudo ocorreu no grupo de gestantes do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) Padre Zé que está 

situado no bairro de mesmo nome. Quarenta gestantes estão 
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cadastradas no grupo do CRAS e obrigatoriamente estão 

vinculadas a uma das unidades do Viver Bem, no entanto 

apenas metade participou da atividade planejada pelas 

residentes. O CRAS promove ações que previnam as situações 

de vulnerabilidades sociais, utilizando como ferramenta o 

desenvolvimento de potencialidades e de fortalecimento de 

vínculo entre familiares e comunidade bem como a prevenção 

de situações de risco no território de abrangência do CRAS.  

A ação intitulada como “Gravidez ativa” teve três horas 

de duração e ocorreu na sede do CRAS no dia vinte e três de 

maio do ano de dois mil e dezesseis. Essa ação fez parte da 

programação das atividades realizadas na Semana do 

Bebê,estratégia que faz parte dos eventos do município de João 

Pessoa que tem como objetivo mobilizar a população para os 

cuidados com a criança na primeira infância e incentivar o 

aleitamento materno visando diminuir a mortalidade infantil, e 

engloba a articulação intersetorial entre a saúde, educação e 

assistência social. 

Como as gestantes que participariam do momento 

“Gravidez ativa” já estavam no último trimestre da gestação, 

resolveu-se que o tema abordado seria prioritariamente 

direcionado à prática de exercícios, já que no fim da gestação 

as mulheres apresentam mais queixas osteo-mio-articulares 

bem como querem elucidar dúvidas sobre o trabalho de parto. 

Inicialmente, houve uma rodada de apresentação e a aplicação 

da metodologia “chuvas de idéias” onde as gestantes deveriam 

relatar o que estavam sentindo e o que queriam deixar naquele 

espaço. No momento seguinte, foi distribuído para cada 

gestante um material com orientações sobre exercícios na 

gravidez. Após a distribuição do material, a fisioterapeuta 

residente demonstrou os exercícios e explicou o conteúdo do 
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material ao mesmo tempo em que também elucidava as 

dúvidas das gestantes. 

Posteriormente, a enfermeira residente fez orientações 

sobre a importância do pré-natal para o bebê e para a mamãe 

e a nutricionista residente orientou sobre os alimentos que 

promovem a sensação de relaxamento. Em sequência, houve 

o sorteio de brindes e aplicação da chuva de idéias, só que 

agora questionando como elas estavam se sentido naquele 

momento e o que estavam levando daquele encontro. Para 

finalizar a ação foi realizado um lanche coletivo. Os materiais 

utilizados foram: rádio com cd de relaxamento, panfleto, 

colchonete, bolas de tênis, cadeiras e mesas de plástico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atenção integral à saúde da mulher abrange o 

atendimento à mulher a partir de uma percepção expandida de 

seu contexto de vida, do momento em que apresenta 

determinada necessidade, assim como de sua singularidade e 

de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por 

suas escolhas. O atendimento deverá orientar-se pelo respeito 

a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer natureza 

e sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse enfoque 

deverá ser incorporado aos processos de sensibilização e 

capacitação para humanização das práticas em saúde 

(BRASIL, 2004). 

A gravidez é uma condição que traz diversas 

modificações no organismo materno gerando alterações tanto 

emocionais como físicas. Tais mudanças acontecem como 

resultado da interação hormonal que fazem com que o corpo e 

a mente da mulher sofram profundas transformações, as quais 
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podem causar alguns desconfortos, como dificuldade 

respiratória, fadiga, tontura, entre outros. Logo, o 

acompanhamento de profissionais de saúde nesse período é 

indispensável para o equilíbrio desses desconfortos, já que a 

gravidez afeta praticamente todos os sistemas do corpo 

humano (PINTO et al., 2015). 

A Rede Cegonha está organizada em quatro 

componentes que são: Pré-natal; Parto e Nascimento; 

Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; e por fim, o 

último componente engloba o Sistema Logístico de Transporte 

Sanitário e Regulação. No componente pré-natal é descrito que 

a realização do pré-natal deve ser feito na Unidade Básica de 

Saúde, com captação precoce e atenção qualificada bem como 

deve ser implementado estratégia de comunicação social e 

programas educativos relacionados à saúde sexual e 

reprodutiva (BRASIL, 2011 a). 

O residente em sua atuação deve potencializar as ações 

da ESF. Na unidade Viver Bem a última sexta feira de cada mês 

era destinada às ações da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil que atuava basicamente nas intervenções acerca do 

aleitamento materno e da alimentação saudável. Com a 

chegada dos residentes houve a inserção de novas temáticas, 

dentre elas a contribuição da fisioterapia no período da gravidez 

e puerpério. Apesar dessa rotina de educação em saúde, pude 

perceber que não tinha muita rotatividade das gestantes nos 

grupos, apesar da rotatividade do fluxo nas consultas de pré-

natal. Na caderneta da gestante, existe o espaço para registrar 

três atividades educativas, se considerarmos os trimestres 

gestacionais, seria pelo menos uma atividade educativa por 

trimestre, no entanto, pouco pude visualizar esse registro na 

caderneta das gestantes que acompanhei no pré-natal. 
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Costa e colaboradores em seu estudo, que objetivava 

verificar a atuação do Programa Saúde da Família na atenção 

à saúde da gestante, observaram que os cartões de 

acompanhamento da saúde da gestante encontravam-se 

incompletos, possuíam anotações relacionadas aos exames 

físicos e laboratoriais, no entanto os antecedentes obstétricos 

não estavam preenchidos. No mesmo estudo, foi observado 

que, apesar do PSF se propor a uma relação diferenciada com 

os seus usuários e com a comunidade, especialmente no que 

se refere à vigilância em saúde, nas formas de prevenção e 

promoção, pouquíssima coisa tem sido feito nessas áreas, pois 

os profissionais de saúde continuam intervindo numa 

percepção biologicista e fragmentada do ser humano, no caso 

das gestantes, atuando meramente através de consultas-

procedimento, sendo, portanto, a qualidade do cuidado 

classificada como intermediária (COSTA et al., 2009).  

As dinâmicas de grupo suscitam aprendizagem de vários 

formatos aos seus participantes, tanto na vivência pessoal 

como na interpessoal. As dinâmicas promoveram maior 

aproximação entre as gestantes, permitindo o estabelecimento 

de vínculo, diminuindo a timidez e favorecendo o 

esclarecimento das dúvidas (DUARTE; BORGES; ARRUDA, 

2011). Na chuva de idéias realizada na ação gravidez ativa, 

inicialmente em algumas falas das gestantes foi possível 

verificar o cansaço, a ansiedade, o estresse e até a timidez, no 

entanto ao término do grupo, quando questionadas sobre como 

elas estavam se sentindo, foi unanimidade a felicidade e a 

energia positiva, assim como era visível o entrosamento e o 

compartilhamento das experiências e o compromisso em 

realizar os exercícios. Algumas gestantes falaram que agora 

sabiam o que fazer quando estivessem com dor na coluna e pés 
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inchados, e que a massagem seria um momento de aproximar 

o companheiro e até os filhos o que é um fato muito gratificante, 

visto que o autocuidado não é rotina na gestante por diversos 

motivos e se elas esboçaram o compromisso de fazer a 

atividade, de alguma forma consegui criar vínculo e gerei 

confiança. 

No que se refere às intervenções fisioterapêuticas 

direcionadas ao período gravídico, há: a promoção da boa 

postura e mecânica corporal; prevenção da lombalgia, da 

diástase dos retos e da incontinência urinária; benefícios 

psicológicos como melhora do humor, da imagem corporal e da 

auto estima; facilitação do trabalho de parto e promoção de uma 

recuperação mais rápida após o parto; prevenção de lesão e 

proteção do tecido conjuntivo devido a frouxidão ligamentar; 

melhora do tônus muscular ; menor risco de estase venosa, 

edema e cãibras nas pernas, são alguns dos possíveis 

benefícios do exercícios fisioterapêuticos durante a gestação 

(HALL, 2007).  

As Figuras 1 e 2 demonstradas abaixo foram utilizadas 

na composição do panfleto. O profissional fisioterapeuta está 

apto a lidar com as múltiplas alterações musculoesqueléticas 

que ocorrem em resposta à gravidez. Apesar das alterações 

fisiológicas, morfológicas, físicas e emocionais estarem no 

curso normal da gestação, se a mulher gestante apresenta 

muita dor e lesão física ela deve procurar um fisioterapeuta para 

que possa avaliar, monitorar e tratar essas alterações de modo 

que ela tenha qualidade de vida e sinta-se bem como o período 

gestacional. Muitas vezes a gestante, só terá conhecimento da 

musculatura do assoalho pélvico se tiver algum contato com o 

fisioterapeuta o que é um equívoco. 
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A experiência em grupos operativos contribui 

significativamente na prática profissional na perspectiva do 

trabalho multiprofissional. A aproximação de diversos saberes 

profissionais enriquece a sua atuação. Detalhes da consulta de 

enfermagem como ausculta do bebê, medição da altura uterina 

e tipos de teste rápido da rotina pré-natal só pude aprender pelo 

compartilhamento da consulta com a residente enfermeira e a 

preceptora enfermeira. Como também a reversão das carências 

nutricionais só foi possível pelas trocas com a residente 

nutricionista. Dessa forma, a intervenção multiprofissional 

reforça o conceito de atendimento integral, melhorando as 

trocas de informações, complementando o cuidado ofertado.  

 
Figura 1. Importância dos Exercícios na Gestação 

 

Fonte:http://forum.saude.doutissima.com.br/doutissima/Gravidez/D
ores/amenizar-durante-gravidez-topico_524_1.htm 
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Figura 2. Exercícios de Relaxamento na Gestação 
 

 

Fonte: https://valeriasachi.wordpress.com/2012/09/21/exercicios-e-

relaxamento-para-gestantes/ 

 

CONCLUSÕES 

 

A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de 

saúde da mulher deverão ser orientadas pela perspectiva de 

gênero, de raça e de etnia, ultrapassando o cuidado e ações 

que se restringem as fronteiras da saúde sexual e da saúde 

reprodutiva, para alcançar todos os aspectos da saúde da 

mulher. O acompanhamento na Atenção Básica é caracterizado 
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quase que totalmente por consultas dentro dos consultórios. É 

preciso ultrapassar todas as barreiras embutidas nas paredes 

desses consultórios sejam elas relacionadas aos tipos e 

quantidades de profissionais da área saúde ou a quantidade de 

gestantes por atendimento.  

A realização de grupos operativos de mulheres grávidas 

reconfigura as práticas em saúde de maneira a contemplar de 

forma integral a saúde da mulher e a saúde da criança já que o 

ambiente se torna propício para o compartilhamento de 

experiências e de orientações sobre as modificações 

fisiológicas da gravidez, sobre o trabalho de parto e sobre os 

cuidados com o recém nascido de forma a reinteirar as 

intervenções realizadas nas consultas individuiais de pré-natal. 

 A diversidade de profissionais conduzindo esses grupos 

qualifica o cuidado, empondera os sujeitos além de criar laços 

com a comunidade. Logo, esse cuidado integral e longitudinal 

que é proposto na intervenção multiprofissional pode evitar 

trabalho de parto prematuro e óbito materno e infantil por 

exemplo. Quanto a aprendizagem ocorre no ambiente de 

trabalho e na execução desse trabalho, percebo que a RMSFC 

cumpriu seu papel em transformar as práticas profissionais já 

que as vivências cotidianas, o encontro entre os sujeitos, as 

atitudes pró-ativas e problematizadoras acrescentaram em 

muito no meu jeito de ser fisioterapeuta e profissional da saúde. 
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RESUMO: O câncer de próstata é um problema de saúde 
pública sendo considerada a principal neoplasia maligna no 
gênero masculino. O presente estudo teve como objetivo 
quantificar os níveis séricos do Antígeno Prostático Específico 
(PSA), PSA livre (PSA-I) e PSA total (PSA-t), correlacioná-los 
com possíveis casos de Câncer de Próstata e avaliar as 
características sociodemográficas. A pesquisa teve caráter 
descritivo e exploratório e foi realizada no período de Novembro 
a Dezembro de 2017, em Gurjão – PB. A amostra foi constituída 
aleatoriamente por 230 homens, de idade entre 40 a 90 anos. 
Para testar o nível de significância foi realizado o teste qui-
quadrado de Pearson com um intervalo de confiança de 95% e 
nível de significância 5% e as avaliações de PSA foram 
distribuídas de frequências. A maioria dos homens eram 
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casados, baixa escolaridade, ativos e não brancos. Observou-
se que 213 dos pacientes apresentaram valores de PSA-t 
menor que 4 ng/mL, 11 valores entre 4-10 ng/mL e 6 valores 
acima de 10 ng/mL. Dos 11 casos alterados correspondente à 
faixa de PSA-t, 4 encontrava-se abaixo do cutt-off de 0,15-0,25 
e 3 acima do cutt-off preconizado. O trabalho buscou incentivar 
os homens a realizar os exames preventivos anualmente e 
contribuiu para identificar possíveis casos de câncer, além de 
buscar tratamento e garantir uma vida mais saudável. 
Palavras-chave: PSA. Câncer de próstata. Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem.  
 

INTRODUÇÃO 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) 

A PNAISH foi criada em 2009 e tem como objetivo a 

promoção de ações de saúde que contribuam 

significativamente para a realidade masculina nos contextos 

políticos, socioculturais ou econômicos e também valorizar 

diretrizes que influenciam na melhoria das condições de vida 

através de discussões sobre tabagismo, álcool, hipertensão, 

Doenças Sexualmente Transmissíveis. A política abrange os 

homens de 25 a 59 anos de idade e é responsável em reduzir 

a morbimortalidade dos homens por meio da ampliação e 

facilitação do acesso e de ações de prevenção e assistência à 

saúde (BRASIL, 2009). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira causa 

de morte masculina são as doenças do coração, seguida pelas 

cerebrovasculares, depois por homicídios, acidentes de 

transporte, pneumonia, doenças do fígado, diabetes, 
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hipertensão, cânceres (principalmente de pulmão, próstata e 

estômago), outras doenças circulatórias e a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida - AIDS (OPAS, 2014; MOREIRA et 

al., 2016). 

Doenças relacionadas ao homem 

 

 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) 

A HPB é uma condição clínica frequente a partir da sexta 

década de vida, sendo a neoplasia benigna mais comum no 

homem. Manifestações clínicas por crescimento benigno da 

próstata provocam aparecimento de sintomas urinários que 

geram impacto negativo na qualidade de vida dessa população. 

Estima-se em 30% a chance de um homem, durante sua vida, 

necessitar tratar sintomas decorrentes da HPB e, 

aproximadamente 10% de ser submetido a tratamento cirúrgico 

(VANDERLEI JÚNIOR, 2015; PRADO, 2014). 

 Câncer de Próstata (CaP) 

O CaP é um dos cânceres que mais acometem a 

população masculina, ocupando assim o 2º lugar no ranking 

mundial sendo registrados cerca de 180.890 novos casos em 

2016 (INCA, 2017). O CaP ocorre pela hiperplasia de células da 

glândula prostática, que está situada abaixo da bexiga e frente 

ao reto, e que também produz parte do fluido seminal 

(aproximadamente de 10-30%) que é ejaculado pelo homem 

durante o ato sexual. Este tipo de câncer pode apresentar tanto 

uma evolução lenta como rápida, quando lenta é recomendável 

que esse indivíduo seja monitorado para que o câncer não 

venha a se agravar, porém quando se apresenta como um 

câncer de evolução rápida pode ocorrer metástase e levar o 

indivíduo à óbito (INCA, 2017; ROSA, 2014).  
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O crescimento e a divisão tanto das células normais 

quanto das células anormais, ocorrem em uma sequência de 

eventos que culmina no produto final do processo, a divisão 

celular. Nos tecidos normais, o processo de formação e divisão 

celular ocorre de forma a assegurar as necessidades orgânicas, 

havendo assim um equilíbrio entre as células que nascem e as 

que morrem. Entretanto, as células neoplásicas obedecem essa 

ordem natural e proliferam-se excessivamente. Formam-se 

assim as neoplasias. (OLIVEIRA, 2016) 

A etiologia do câncer de próstata ainda não está bem 

esclarecida, porém se conhece alguns fatores de risco 

associados a esse processo de carcinogênese, como idade 

(>50 anos), fatores genéticos (histórico familiar), fatores 

ambientais (exposição a agrotóxico), raça, e hábitos de vida 

como sedentarismo, consumo excessivo de carnes vermelhas 

entre outros, podem contribuem efetivamente para o 

aparecimento do câncer no indivíduo (BACELAR JÚNIOR et al., 

2015). 

Inicialmente o CaP é assintomático, no entanto, na fase 

inicial este tipo de câncer pode apresentar evolução silenciosa, 

sem que o paciente apresente sintoma algum, assemelhando-

se ao desenvolvimento benigno da próstata. Durante a fase 

avançada pode apresentar sintomas como: dor óssea, sintomas 

urinários como micção excessiva e frequente, e insuficiência 

renal em caso de infecções generalizadas (FRIESTINO et al., 

2013).    

Entre as doenças crônicas, o câncer é apontado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como um grande 

problema de saúde pública, em decorrência das altas taxas de 

incidência e mortalidade. Existe aproximadamente no mundo 10 
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milhões de pessoas com câncer e a estimativa para o ano de 

2020 é de 16 milhões de casos (FRIESTINO et al., 2013).  

Segundo o INCA (2017), mostra-se que o número de novos 

casos de CaP no mundo é aproximadamente 543 mil por ano, 

representando 15,3% de todos os casos incidentes de câncer 

em países desenvolvidos e 4,3% dos casos em países em 

desenvolvimento. Este tipo de câncer é raro antes dos 50 anos, 

mas a incidência aumenta constantemente com a idade, 

atingindo quase 50% dos indivíduos com 80 anos, e quase 

100% daqueles com 100 anos (COSTA et al., 2015).   

O CaP pode ser diagnosticado através de exame clínico 

mais conhecido como toque retal, que juntamente com o exame 

da dosagem de antígeno prostático específico (PSA), são 

realizados para o rastreamento. Também é realizado o estudo 

histopatológico de um fragmento de tecido obtido da biópsia da 

glândula prostática para o diagnóstico conclusivo (FRIESTINO 

et al., 2013).   

A Lei 10.289, de 20 de setembro de 2001 institui o 

Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, 

incluindo a campanha institucional nas redes de comunicação 

com intuito de prevenir este tipo de câncer através das 

orientações. Esta lei também estabeleceu parcerias com as 

Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, disponibilizando 

aos homens acima de quarenta anos, exames para a prevenção 

ao câncer de próstata (BRASIL, 2001). 

O tratamento depende do estadiamento da doença e do 

grau histológico. Ele é raramente curável quando se encontra 

infiltrado na gordura periprostática, nas vesículas seminais, 

linfonodos pélvicos ou disseminados para outras localidades. 

Mas é bastante efetivo quando detectado precocemente e está 
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localizado. As principais modalidades de tratamento para o CaP 

incluem a observação, o ato cirúrgico de retirada do tumor, a 

radioterapia e a hormonioterapia. Estes podem ser aplicados 

isoladamente ou em conjunto (MCANINCH; LUE, 2014).  

No Brasil, o INCA recomenda que o controle do CaP seja 

baseado em ações educativas voltadas em primeiro lugar à 

população masculina, alertando sobre os sinais e os sintomas 

iniciais do CaP, estimulando-os a procurar uma unidade de 

saúde tão logo sejam notados; em seguida, aos profissionais de 

saúde, atualizando-os sobre os sinais de alerta para suspeição 

do câncer da próstata e os procedimentos de encaminhamento 

para o diagnóstico precoce dos possíveis casos (INCA, 2017). 

        Para prevenção do CaP, o toque retal é o teste mais 

empregado. Apesar de suas limitações é utilizado em 

associação à dosagem do PSA e sua sensibilidade pode chegar 

a 95%. O PSA é uma glicoproteína originária na próstata, e o 

seu nível elevado na corrente sanguínea é considerado 

importante marcador biológico para algumas doenças da 

próstata, entre elas o câncer (INCA, 2017; SANTIN et al., 2016; 

LIMA et. al., 2013).  

 Pesquisas em prol do aprimoramento e desenvolvimento 

das modalidades de tratamento para o câncer vêm sendo 

realizadas no Brasil e no mundo. A indústria farmacêutica 

propõe novos medicamentos cada vez mais direcionados as 

peculiares características das células tumorais, reduzindo 

significativamente os efeitos adversos tão temidos. Máquinas e 

equipamentos sofisticados reduzem o tempo e lesões 

provocados pela radioterapia. Além das cirurgias cada vez mais 

conservadores, com menos comprometimento da integridade 
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da pele, da imagem corporal, assim como dos riscos da perda 

da funcionalidade do órgão operado. (OLIVEIRA, 2016) 

 

O que é Novembro Azul?  

Novembro Azul é o nome do movimento internacional 

que busca a conscientização a respeito do CaP e da saúde 

masculina. A campanha, mundialmente conhecida como 

Movember, visa alertar os homens da importância do 

diagnóstico precoce. O mês foi escolhido por conta do Dia 

Mundial do Combate ao CaP, comemorado em 17 de 

novembro. 

A campanha teve início em 2003, na Austrália, quando 

alguns amigos tiveram a ideia de deixar o bigode que, na época, 

estava fora de moda crescer com o objetivo de chamar a 

atenção para a saúde masculina. No começo, um grupo de 30 

homens aceitou a proposta, e assim surgiu a Movember 

Foundation, uma organização sem fins lucrativos que busca 

arrecadar fundos para pesquisar e auxiliar o tratamento do 

câncer de próstata e outras doenças que acometem os homens 

frequentemente. 

Conforme os anos foram se passando, a campanha 

conquistou cada vez mais adeptos, até se tornar mundial. Hoje, 

ela é feita em mais de 20 países. 

Muitos médicos indicam que esses exames sejam feitos 

pelo menos uma vez por ano para os homens a partir dos 45 

anos de idade. O problema, segundo o Ministério da Saúde, é 

que toda essa prevenção acarreta em muitos resultados falso-

positivos, biópsias desnecessárias, sobre diagnóstico e sobre 

tratamento. Isso quer dizer que, muitas vezes, tumores que não 

viriam a se desenvolver, são diagnosticados e tratados como se 
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fossem uma condição maligna, fazendo o paciente sofrer 

desnecessariamente. No entanto, as autoridades ainda assim 

apoiam a ideia de uma iniciativa para conscientizar os homens 

da necessidade de prestar atenção na sua saúde, logo que, em 

geral, o público masculino tende a dar menos atenção aos 

exames de rotina e consultas médicas do que as mulheres. 

Além disso, é comum que eles apenas visitem um médico 

quando estão tendo sintomas, esquecendo ou ignorando que 

as consultas e exames médicos devem servir como medidas 

preventivas também (O QUE É O NOVEMBRO AZUL, COMO 

SURGIU, OBJETIVO E COMO PARTICIPAR, 2017). 

O presente estudo teve como objetivo quantificar os 

níveis séricos do Antígeno Prostático Específico (PSA), PSA 

livre (PSA-I) e PSA total (PSA-t), correlacioná-los com possíveis 

casos de Câncer de Próstata e avaliar as características 

sociodemográficas. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

A pesquisa teve caráter descritivo e exploratório e foi 

realizada no período de Novembro a Dezembro de 2017, em 

Gurjão – PB. A amostra foi constituída aleatoriamente por 230 

homens, de idade entre 40 a 90 anos. Foram incluídos todos os 

usuários que concordaram em participar do estudo e excluídos 

aqueles que não concordaram com a pesquisa ou realizaram 

Prostatectomia parcial ou total. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estadual da Paraíba sob o número 

53763915.6.0000.5187 cumprindo as exigências da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Após a aprovação os 
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participantes assinaram o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido e foram submetidos à coleta de alíquotas de 

sangue para determinação do PSA livre (PSA-l) e do PSA total 

(PSA-t).  

As variáveis independentes analisadas foram: 

sociodemográficas (faixa etária, status conjugal, escolaridade, 

raça e situação funcional). A variável dependente foi à 

realização de PSA, que foi dosado de forma automatizada 

através do método de quimioluminescência, em um laboratório 

particular da cidade de Campina Grande-PB. Para testar o nível 

de significância entre as variáveis de interesse foi aplicado o 

teste qui-quadrado de Pearson com um intervalo de confiança 

de 95% e nível de significância 5%. Nas avaliações de PSA 

utilizou-se a distribuição de frequências. Os dados foram 

compilados e analisados através do programa Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 18.0. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

As características sociodemográficas dos 230 homens 

participantes deste estudo encontram-se na Tabela 1.  

Verificou-se uma predominância do intervalo de idades 

de 50-59 anos e 60-64 anos. O status conjugal também foi 

avaliado, sem que a significância estatística persistisse no 

modelo final, no entanto a maioria dos homens deste estudo 

eram casados e relataram ter recebido incentivo das 

companheiras para procurar o serviço de saúde e realizar o 

exame de PSA. 

Os resultados desta pesquisa mostraram que existe uma 

forte associação entre o CaP e a idade. Em 2016, cerca de 
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61.200 brasileiros receberam o diagnóstico do Câncer de 

Próstata, sendo esta a segunda causa de morte por câncer 

entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. 

Desses homens, cerca de 88% tinham idade superior a 65 

anos. (INCA, 2017). Raramente o CaP é descoberto em 

homens com idade inferior a 50 anos, sendo que 85% dos casos 

são diagnosticados após os 65 anos com pico de incidência 

ocorrendo entre 70 e 74 anos. (VANDERLEI JUNIOR, 2017). 

Pesquisadores explicaram que o PSA é o marcador que 

podemos utilizar para a detecção do câncer, conforme a idade 

avança, esses valores podem aumentar (SANTIN et al., 2016).  

    Segundo SANTOS et al., 2016 subentende-se que um 

indivíduo com pouco grau de instrução tende a não apresentar 

um posicionamento crítico frente ao que seria saúde, nem 

tampouco problematizar com maior propriedade intelectual 

sobre o tema, o mesmo autor reforça a ideia de que a ausência 

dos homens ao serviço está relacionada a situação 

socioeconômica, no qual este fato pode afetar na qualidade de 

vida e saúde. 

Muitos homens desta pesquisa relataram que não têm 

hábito de procurar atendimento nas unidades de saúde e que 

foram incentivados pelas companheiras para realizaram o PSA. 

Este dado foi vivenciado por alguns pesquisadores, os homens 

buscam os serviços de saúde apenas quando sentem dores 

insuportáveis, ou quando a situação em que se encontram os 

impossibilite de trabalhar. Além disso, segundo (SANTOS et al., 

2016) isso denota a real gravidade da situação, onde é possível 

perceber que há uma grande influência dos aspectos culturais 

na construção da masculinidade, fazendo-os achar que são 

imunes e invulneráveis a doenças e que o ato de prevenir-se ao 
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recorrer a uma unidade de saúde os rotularia como fracos e 

afeminados. 

A raça também foi avaliada e a maior frequência foi de 

não brancos (55%), portanto, este achado corrobora com 

alguns estudos que citaram que o câncer de próstata é 

aproximadamente duas vezes mais comum em homens negros 

se comparados aos brancos. Apesar disso, é possível que essa 

diferença entre negros e brancos se dê também em razão do 

estilo de vida, fatores dietéticos ou por diferenças no acesso ao 

diagnóstico da doença (DAMIÃO et al., 2015). 

Com relação a situação funcional 42% deles eram 

inativos isto acontece devido à idade avançada, cujos direitos 

são amparados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. 

 

Tabela 1. Dados da avaliação sociodemográfica dos 

participantes do referido estudo no período de Novembro a 

Dezembro de 2017, em Gurjão – PB. 

VARIÁVEIS N % 

FAIXA ETÁRIA   

40-49 anos 52 23 

50-59 anos 65 28 

60-69 anos 56 24 

70-79 anos 41 18 

80 ou mais 16 7 

STATUS CONJUGAL   

Solteiro 37 16 

Casado 182 79 

Viúvo 11 5 

ESCOLARIDADE   

Analfabeto 43 19 
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Fundamental 

Incompleto 

97 42 

Fundamental 

Completo 

84 37 

Médio Incompleto 3 1 

Superior 3 1 

RAÇA   

Branca 104 45 

Não Branca 126 55 

 

Para identificar a presença do CaP das demais doenças 

relacionadas a esta glândula, este trabalho tomou como base a 

literatura, a qual afirmou que quando a relação é menor do que 

10% entre o PSA-t e PSA-l, o aumento do risco do diagnóstico 

do CaP é significativo. Em contrapartida, para valores maiores 

do que 20% a probabilidade de CaP é reduzida (SBU, 2014). 

Baseando-se neste critério a Tabela 2 mostra a distribuição 

percentual de valores de PSA-t em relação a três parâmetros 

de referência pré-definidos em vários estudos. Também 

demonstra que alterações no PSA-t foram evidenciadas a partir 

da faixa etária de 60-69 anos. 

Observou-se que 213 dos pacientes apresentaram 

valores de PSA-t menor que 4 ng/mL, valor associado a baixo 

risco de desenvolver CaP, enquanto que 11 pacientes 

registraram valores entre 4-10 ng/mL e 6 deles apresentaram 

valores superiores a 10 ng/mL, associado ao elevado risco de 

desenvolver o câncer.  
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Tabela 2. Avaliação do PSA-t por faixa etária e de acordo com 

os valores de referência <4 ng/mL, 4-10 ng/mL e >10 ng/mL. 
     VARIÁVEIS PSA-t (*) 

<4ng/mL 

PSA-t  

4-10ng/mL 

PSA-t 

>10ng/mL 

(**) 

FAIXA 

ETÁRIA 

N % N % N % 

40-49 anos 49 23     

50-59 anos 64 30     

60-69 anos 59 28 5 45 1 17 

70-79 anos 34 16 4 37 1 17 

80 ou mais 7 3 2 18 4 66 

TOTAL 213 

(93%) 

100 11 

(5%) 

100 6 

(2%) 

100 

     (*) PSA total (PSA-t); (**) Nanograma por mililitro (ng/mL). 

 

Dos 11 casos alterados correspondente à faixa de PSA-

t 4-10 ng/mL, para um diagnóstico mais preciso foi realizada 

uma avaliação de acordo com o cutt-off de 0,15-0,25 como 

preconiza a literatura sendo obtido os seguintes resultados: 4 

encontravam-se abaixo, registrando assim suspeita de CaP, 4 

na faixa recomendada e 3 acima caracterizando hiperplasia de 

próstata. 

Baseando-se nestes achados tivemos 4 casos suspeitos 

de CaP, cujos resultados foram encaminhados aos profissionais 

da Estratégia Saúde da Família para conclusão de diagnóstico. 

Foram solicitadas biópsias e o toque retal e apenas dois casos 

foram positivos para CaP sendo encaminhados a Fundação 

Assistencial da Paraíba (FAP) na cidade de Campina Grande – 
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PB para iniciar o tratamento oncológico, os outros dois casos 

de acordo com o urologista correspondia a hiperplasia de 

próstata. Alguns homens do referido estudo apresentaram PSA-

t >10 ng/mL os mesmos procedimentos foram realizados e 

foram comprovados apenas 2 casos de CaP. 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que 

pacientes com valores de PSA entre 4-10 ng/mL apresentam 

chance de 11% a 39% de terem câncer por isso é necessária à 

Ultrassonografia transretal (USTR) (DIAS et al., 2014). Esta 

faixa de valores de PSA-t representa a zona obscura em termos 

de valor diagnóstico, gerando dúvida entre câncer ou 

hiperplasia benigna da próstata, portanto foi necessário utilizar 

como teste diagnóstico a relação de PSA-livre/PSA-total 

considerando os valores de cutt-off de 0,15-0,25, visando assim 

melhorar a especificidade do teste e reduzir o número de 

biópsias. Neste estudo foram realizados apenas biópsias em 4 

homens que apresentaram resultados abaixo do cutt-off 

preconizado, sendo positivo apenas 2 casos. 

Valores acima de 10ng/mL são considerados suspeitos 

de câncer de próstata, com maiores chances de ocorrência do 

processo maligno, sendo imprescindível a biópsia (CASTRO et 

al., 2014). Alguns fatores também podem elevar os níveis 

plasmáticos do PSA, tais como a ejaculação que cursa com 

aumento momentâneo do PSA e alguns estudos indicaram que 

andar de bicicleta, motocicleta ou de cavalo pode elevar o PSA 

(RAMOS et al., 2017). 

Por se tratar de um grupo que está inserido na Estratégia 

Saúde da Família foi realizada a investigação da medicação 

utilizada pela amostra em estudo como também a presença de 
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Doenças Crônicas Não Transmissíveis e verificou-se que os 

portadores de CaP eram hipertensos. 

A escolha da modalidade terapêutica para o tratamento 

do câncer de próstata deve ser individualizada. Entretanto, 

fatores como a extensão da doença e o grau histológico do 

tumor, o estado geral do paciente e sua perspectiva de 

sobrevida relacionada a outras comorbidades preexistentes, 

devem ser levadas em consideração. Dentre as modalidade de 

escolha para o tratamento de primeira linha estão: cirurgia, 

radioterapia e hormonioterapia. (FERNANDES, et al., 2014) 

Foi importante conhecer melhor a amostra, identificar os 

portadores de Diabetes Mellitus e a medicação prescrita, 

porque segundo alguns estudos existe uma clara evidência de 

uma associação entre diabetes e câncer e que o uso de 

metformina é capaz de reduzir a resistência à insulina 

resultando consequentemente em menor risco de câncer 

(ONITILO et al., 2013).  

Foi através das campanhas promovidas pelo Ministério 

da Saúde e realizadas pelos municípios através do “Novembro 

Azul” que foi registrado aumento da demanda de homens por 

serviços de saúde. É preciso ainda maior incentivo para o 

rastreamento do CaP, identificando precocemente possíveis 

casos, garantindo assim maior chance de cura, melhor 

qualidade de vida que propicie uma longevidade tranquila e a 

redução dos custos com a saúde para os órgãos públicos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo reforça a necessidade de realização de exames 

que avaliem a função prostática em homens, identificando 
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alterações nas faixas etárias compreendidas entre 50 e 80 

anos. É importante que o rastreamento seja feito a partir de 40 

anos como preconiza a Sociedade Brasileira de Urologia, uma 

vez que o diagnóstico precoce de alterações pode ser decisivo 

para a cura. 

Através deste trabalho 230 usuários da Estratégia Saúde 

da Família foram assistidos e tiveram a oportunidade de realizar 

a dosagem de PSA-l e PSA-t, sendo os resultados alterados de 

acordo com o aumento da idade. Alguns destes casos estavam 

relacionados a hiperplasia prostática benigna. 

Por fim, esses achados apresentam-se como 

oportunidade para o debate sobre o tema, o incentivo ao 

homem para buscar os serviços de saúde e apontar a 

necessidade de condução de novas pesquisas na área. 

Também ficou combinado com a realização desta campanha a 

organização do Programa do Homem com atividades de 

Educação em Saúde realizadas a cada bimestre. 
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RESUMO: O presente trabalho descreve a implementação de 
um projeto de Ginástica Laboral em uma instituição pública de 
ensino superior para prevenção de LER/DORT. Utilizando 
metodologia ativa do tipo Aprendizagem Baseada em 
Problemas, os membros do Núcleo de Educação e Atenção em 
Saúde (NEAS) realizavam as atividades no campus I da 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.   As abordagens 
variavam entra o modo itinerante (START) e em local fixo 
(STOP), buscando alcançar o maior número de assistidos 
possíveis. Através de técnicas de alongamento, fortalecimento 
e relaxamento buscou-se intervir na prevenção do 
aparecimento das lesões osteomusculares que tem grande 
prevalência de acometimento em trabalhadores. Através dos 
relatos dos usuários foi possível perceber a evolução dos 
quadros álgicos, das facilidades e dificuldades do autocuidado 
no serviço público e o nível de tensão de servidores e 
estudantes da instituição. A divulgação, em sua maior parte, era 
feita pelo NEAS, afim de proporcionar uma maior visibilidade ao 
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projeto. Constatou-se que diversos foram os benefícios 
oriundos dessa prática, criando um ambiente que favorece a 
jornada de trabalho nos âmbitos biopsicossocial, confirmando 
que os três pilares da saúde são trabalhados durante tal prática. 
Reforça-se a necessidade existente de atividades visando a 
saúde do trabalhador, em especial aquele que dedica sua 
carreira ao serviço público. 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Ginástica Laboral. 
Serviço Público. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018), o território brasileiro é o sexto maior 

do mundo em população, compreendendo 208,4 milhões de 

habitantes. Apesar disso, de acordo com levantamento 

realizado pelo IBGE no primeiro semestre de 2018, o índice de 

empregados com carteira assinada no Brasil atingiu o menor 

nível desde 2012 em fevereiro de 2018. 

A Previdência Social alegou na metade dos anos de 

2009 e 2011, os afastamentos dos trabalhadores do ambiente 

de trabalho por doenças do sistema osteomuscular perfaziam 

32,5% das principais causas de afastamento (NEVES, 2016). 

Diante disso, fez-se necessário maior atenção voltada para 

prevenção de doenças advindas do trabalho, também, direito e 

garantia fundamental do cidadão brasileiro assegurado pelo Art. 

7º, inciso XXII (BRASIL, 1988).  

Entende-se por saúde do trabalhador, definida pelo Art. 

6 da Lei 8080/90, parágrafo 3 (BRASIL, 1990, p. 2): 

 
 “Um conjunto de atividades que se destina, 

através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
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saúde dos trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho”. 

 

A ginástica laboral (GL), “é a prática orientada de 

exercícios físicos dentro do próprio local de trabalho” 

(RESENDE et. al., 2016). Existem cinco tipos de ginástica 

laboral, citados por Silveira et al.,(2013): Ginástica Preparatória 

ou de aquecimento, objetiva preparar os trabalhadores para sua 

função diária pelo aquecimento de grupos musculares, sendo 

esta executada no início da jornada de trabalho; Ginástica 

Compensatória, visa diminuir os efeitos deletérios da jornada de 

trabalho, sendo realizada durante a mesma; E, a Ginástica de 

Relaxamento, baseada em exercícios respiratórios e de 

controles de estresse, buscando a oxigenação das estruturas 

envolvidas no desempenho da função do trabalhador e bem-

estar mental (ANDRADE et al., 2015).  

Além dessas, pode-se encontrar a Ginástica Corretiva, a 

qual pretende fortalecer os músculos enfraquecidos e alongar 

os encurtados. Por fim, a Ginástica de Manutenção, busca 

equilíbrio fisio-morfológico do indivíduo, com sessões que 

duram de 30 a 60 minutos, podendo variar no momento da 

intervenção durante jornada de trabalho. 

Trata-se de técnica do profissional fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional têm propriedade de aplicação, 

regulamentada pela Resolução nº 459 (COFFITO, 2015). A 

ginástica laboral tem como principal objetivo prevenir a 

incidência de lesões por esforço repetitivo e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT) no 

ambiente do trabalhador, em total conformidade com as bases 

da atenção primária da saúde.  
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As LER/DORTs não caracterizam uma só doença, é 

definida como um conjunto de afecções do sistema 

osteomuscular e articular advindas do ambiente de trabalho, 

caracterizadas por sintomas insidiosos, exibindo maior 

prevalência nos membros superiores, como parestesias, 

sensação de peso e fadiga e concomitância com tenossinovites, 

sinovites e compressão de nervos periféricos (SIQUEIRA E 

COUTO, 2013). 

A biomecânica do corpo humano não está programada 

para manter articulações em movimentos repetitivos e 

sincronizados. Quando realizado o esforço, há tendência ao 

desgaste do líquido sinovial e demais estruturas componentes 

das articulações. Portanto, a área da biomecânica busca 

associar as lesões a quatro fatores: Carga de trabalho, esforço 

repetitivo, posturas inadequadas e vibração (MORAES e 

BASTOS, 2013). 

Na presente intervenção foi utilizada a metodologia ativa 

do tipo aprendizagem baseada em problemas (ABP) com 

servidores e estudantes de uma instituição de ensino superior 

(IES). Objetivou-se intervir por meio da prática da ginástica 

laboral na prevenção de LER/DORT em uma instituição pública 

de ensino superior.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi utilizada metodologia ativa do tipo Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP), frente a observação da 

problemática de saúde vivenciada na Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB, onde a vivência efetiva da saúde do 

trabalhador é pouco discutida no meio acadêmico. Buscou-se 

assim intervir em meio aos profissionais servidores da 
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instituição e estudantes dos diversos cursos ofertados na 

universidade que permanecem grande carga horária semanal 

nas salas de aula, laboratórios e bibliotecas.  

As atividades ocorreram no prédio da Administração 

Central e nas salas de aulas do Campus I da UEPB, entre os 

meses de agosto de 2017 a outubro de 2018, seguindo o 

calendário acadêmico da Instituição. Foram realizadas sessões 

de 10 minutos de duração, duas vezes por semana, nas terças 

e quartas, divididos em dois tipos de abordagem, itinerante e 

fixo, atribuindo-lhes os nomes de START e STOP, 

respectivamente. 

As atividades se iniciaram com a abordagem dos 

assistidos, apresentando a proposta da intervenção e, 

indagando-os acerca do desejo em participar e disponibilidade 

para realização dos exercícios. Foi esclarecido acerca dos 

benefícios que a ginástica traria para sua saúde e necessidade 

da realização de movimentos principalmente durante grandes 

períodos de ociosidade durante as atividades que realizam. 

Caso aceitassem, no primeiro momento, eram aplicados 

exercícios de alongamentos de fácil execução, a fim de 

possibilitar o aprendizado e a realização dos mesmos, em outro 

local, sem a presença dos facilitadores. 

Em seguida, foram apresentados os exercícios de 

fortalecimento com carga leve. Estes foram utilizados para 

garantir que a musculatura das regiões de maior impacto fosse 

trabalhada, possibilitando melhor proteção. Bem como, cuidar 

das articulações que possivelmente estariam sobrecarregadas, 

devido as atividades repetitivas existentes no ambiente laboral. 

No terceiro momento, a intervenção era encerrada com 

técnicas de relaxamento, com uso de bola cravo e exercícios 

respiratórios, possibilitando diminuição das tensões 
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musculares. Além de diálogos acerca das cargas de estresse, 

nesse momento reduzidas por meio da realização das 

atividades, retirando a atenção momentânea do fator 

desencadeante das mesmas. 

Por fim, foram dadas instruções de que os assistidos 

deveriam realizar os exercícios propostos durante a jornada de 

trabalho, possibilitando assim maior efetividade das ações. 

Eram reforçadas ainda os benefícios e elucidadas o modo como 

as técnicas iam influenciar no combate aos fatores de risco ali 

existentes. 

O monitoramento das atividades e evolução do quadro 

eram realizados por meio da observação e relato dos próprios 

servidores e estudantes, possibilitando a construção de um 

diálogo. Aspectos como a receptividade, o grau de tensão, a 

carga excessiva e horários de maior disponibilidade foram 

estudados para atender o maior número possível de pessoas, 

proporcionando uma atividade efetiva no combate aos 

problemas de LER/DORT.  

As atividades eram compiladas por registros fotográficos, 

publicadas no site www.circularsaude.uepb.edu.br visando 

sensibilizar maior número de servidores e estudantes da IES, 

bem como as comunidades por esta assistidas. Em especial, 

pelo Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da Universidade 

Estadual da Paraíba (NEAS/UEPB), buscando maior 

divulgação da necessidade do autocuidado vislumbrado pelo 

referido Núcleo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho para prevenção de LER/DORT teve como 

principal fundamento o aprimoramento da mobilidade. Entende-

se por mobilidade a capacidade de extensibilidade dos tecidos 

moles para desenvolvimento das tarefas diárias, 

desempenhando amplitude de movimento satisfatória para tal 

(ADM funcional), que nem sempre corresponde à ADM 

completa ou “normal” (KISNER, 2015). 

Fazendo-se correspondência com a realidade 

vivenciada na instituição pública trabalhada, entende-se com 

esta afirmação que nem sempre a capacidade de desempenhar 

determinada tarefa manual diz respeito à normalidade da 

amplitude de movimento que deveria ser executada por tal 

articulação em movimento.  

Diante desta observação, avaliada a necessidade da 

implementação de protocolos fisioterapêuticos para prevenção 

de lesões no ambiente dos servidores públicos e discentes por 

meio do aperfeiçoamento da mobilidade das articulações, 

estabeleceu-se rotinas para prática da ginástica laboral, 

obedecendo a sua classificação. 

A abordagem aos servidores e estudantes de uma 

instituição pública de ensino superior (IES) para ginástica 

laboral foi efetuada no começo da jornada diária de trabalho, 

abarcando a classificação de ginástica preparatória ou de 

aquecimento, que teve seus primórdios no Japão, em 1928, 

onde era aplicada em trabalhadores de correio (DELANI, 2013). 

As técnicas de respiração diafragmática com o uso da bola 

cravo e de alongamentos de membros superiores e inferiores 

objetivaram o preparo do corpo e da mente do trabalhador para 

enfrentamento da jornada de trabalho, em concordância com 
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dados relatados por Aguiar e colaboradores (2015), que cita a 

ideia da ginástica preparatória ativar mecanismos fisiológicos 

de preparação para o longo período de realização do trabalho. 

A compreensão da ginástica preparatória ou de 

aquecimento também pôde ser aplicada aos estudantes, em 

visto serem expostos a longa permanência nas salas de aulas 

e, muitas vezes, acabam adotando posturas inadequadas, 

acarretando encurtamento muscular e desgaste articular. Incitá-

los no início do dia com a prática de atividades física demonstra 

a obtenção de respostas satisfatórias até mesmo no 

desempenho escolar. A atividade física promove aprendizagem 

significativa para estudantes, colaborando com a   

compreensão destes da sua importância, tornando-se cidadãos 

ativos, independentes e socialmente comprometidos (COSTA 

et. al, 2016). 

 Para driblar os efeitos deletérios da imobilização e de 

más posturas adotadas durante o dia, a utilização da técnica do 

alongamento se apresenta imprescindível. Já, o alongamento 

se mostra como qualquer manobra que vise aumentar a 

extensibilidade e flexibilidade dos tecidos moles (KISNER, 

2015). O alongamento demonstra efeitos celulares, hormonais, 

neurofisiológicos e mecânicos que influenciam as respostas do 

corpo em atividades variadas, como movimentos de força, 

controle postural e diminuição da prevalência de lesões 

(MARCHETTI, et. al. 2014), objetivo do presente estudo. 

Os alongamentos foram aplicados de maneira lenta, de 

baixa intensidade e prolongados, pois, de acordo com Kisner 

(2015), essa é a melhor maneira de desencadear respostas 

neurofisiológicas e diminuir a resistência reflexa ao 

alongamento, estimulados pela ação do órgão tendinoso de 

Golgi. A sessão de alongamentos se iniciava com 
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alongamentos de pescoço, seguidos de alongamentos para 

membros superiores e inferiores, respectivamente (Figuras 1 e 

2).  

 

Figura 1 - Alongamento da musculatura do pescoço. 

 
Fonte: O autor, 2018 

Figura 2 - Alongamento dos membros superiores. 

 
Fonte: O autor, 2018 
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As técnicas respiratórias foram realizadas com os 

assistidos tiveram a intenção de propiciar relaxamento ao início 

da jornada de trabalho e auxiliar o retorno venoso da periferia 

para o centro do corpo, por meio da contração dos músculos 

periféricos dos membros superiores necessária para o trabalho 

com a bola cravo, em concomitância com a respiração 

diafragmática.  

A realização dessa prática demonstra evidência 

comprovada cientificamente, onde se menciona a eficácia da 

respiração no auxílio ao controle da hipertensão arterial e 

frequência cardíaca, além de aumentar a força dos músculos 

respiratórios (PILAR, 2010). Entretanto, há escassez de 

estudos, na atualidade, que corroborem os efeitos dessa prática 

respiratória. 

 Outro horário de abordagem realizado pela equipe de 

intervenção foi na metade do expediente do trabalhador e 

atividades discentes, tornando adequado associar tal atividade 

aos conceitos da ginástica compensatória ou de pausa. A 

ginástica compensatória efetuada durante a jornada de trabalho 

diária teve como objetivo alongar a musculatura dos assistidos 

que se mantiveram encurtada por um certo período de tempo, 

melhorando a postura corporal, otimizando a circulação 

sanguínea, agindo diretamente no auxílio da remoção do ácido 

lático, resíduo causador da fadiga, e interação social com os 

colegas que dividem o ambiente de trabalho (COSTA et al., 

2016). Esse último aspecto foi constatado durante a realização 

da presente intervenção quando solicitados para realizar a 

ginástica, tanto servidores públicos quanto discentes se 

tornavam mais sensíveis a enxergar o colega com empatia.  

Por fim, a aplicação da técnica de ginástica laboral de 

relaxamento foi recebida exclusividade os servidores públicos, 
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em virtude de choque de horários com estudantes da IES. O 

propósito dessa classe de ginástica laboral é semelhante aos 

anteriores, porém o destaque foi para diminuir o estresse por 

meio de recursos manuais terapêuticos (COSTA et. al., 2016). 

Atualmente, a massoterapia tem importância no tratamento de 

pacientes, sendo reconhecida entre os profissionais da Saúde 

na prevenção das dores, do cansaço físico e mental, 

considerada uma das terapias mais eficazes contra o estresse 

(BERTOJA, 2017).  

A principal ação da massoterapia para redução do 

estresse é a manutenção dos níveis baixos de cortisol. De 

acordo com Rosa (2016) o cortisol é um hormônio que está 

diretamente ligado a diversas atividades regulatórias de 

sistemas importantes do corpo, sendo importante que seus 

níveis não apresentem elevações constantes que possam gerar 

adversidades alterando esses mecanismos como o sistema 

imunológico, podendo deixar o organismo mais suscetível a 

adquirir doenças. 

As repercussões do projeto eram expostas por meio de 

relatos individuais, os quais não foram documentados. 

Tratando-se do perfil dos assistidos, os mesmos apresentavam 

faixa etária variada, desde jovens estudantes até adultos em 

idade avançada, estes alocados em diferentes funções, de 

acordo com o setor em que trabalhavam. 

Nas primeiras abordagens, um número maior de 

servidores demonstrava interesse em participar da intervenção. 

Com o passar do período letivo, em especial no final deste, esse 

número era reduzido, em função da urgência em realizar suas 

obrigações laborais. Tal fato demonstra a mecanicidade da vida 

cotidiana dos assistidos e reduzida atenção ao autocuidado. 



A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO A LER/DORT EM UMA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 

706 
 

Apesar de poucos, alguns assistidos continuavam a 

participar religiosamente e incentivavam outros colegas a 

tomarem a mesma atitude, enfatizando a importância da prática 

de ginástica laboral. Os que mostravam fidelidade à 

intervenção, declaravam-se sedentários e relatavam que a 

única prática de atividade física, mesmo que de baixa 

intensidade, era a ginástica laboral.  

Os servidores assíduos à ginástica laboral mencionaram 

uma otimização do produto das suas atividades, fruto de melhor 

desempenho psicológico, com a prática dos alongamentos da 

intervenção. Este resultado corrobora com o estudo de 

Medeiros, Nogueira e Villar (2014), que afirma que a Ginástica 

Laboral promove benefícios nos aspectos físicos, psicológicos, 

sociais, financeiros e organizacionais. Estes foram os principais 

benefícios citados pelos assistidos da presente intervenção, 

somados a redução da ocorrência de patologias relacionadas 

ao trabalho e a melhora das relações interpessoais.  

No tocante a prática de atividades físicas diárias, alguns 

servidores e discentes comentaram que mantinham 

periodicidade nas atividades físicas no dia-a-dia e outros 

afirmaram não realizarem com frequência. Parte significativa 

dos estudantes reconheciam a importância de hábitos 

saudáveis, porém relataram não pôr em prática tais hábitos. 

Buscaram, de forma compensatória, acompanhar a 

rotina das intervenções, que eram mais vigorosas e intensas 

quando realizadas nos centros da universidade, visto que 

jovens estudantes estão predispostos a determinados 

comportamentos de risco à saúde durante o período 

acadêmico, como foi o relato de muitos, em relação a 

alimentação inadequada, a inatividade física, os estresses, a 



A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO A LER/DORT EM UMA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 

707 
 

ansiedade. Há uma relação significativa entre qualidade de vida 

dos estudantes e promoção da saúde (LANGAME et. al., 2016).  

A abordagem nas salas de aulas era efetiva, apesar da 

maioria dos professores não realizarem os exercícios, mas 

liberavam os discentes para atividade. Em contrapartida, outros 

não liberavam os estudantes. A resposta a presente 

intervenção se mostrou positiva, visto a diminuição no quadro 

de reclamações de sintomatologias musculoesqueléticas 

evidenciada. Diversos assistidos relataram estarem se sentindo 

“mais leves” e “mais dispostos”. A ginástica laboral, se bem 

elaborada e executada, traz consequências positivas no 

aspecto álgico. Confirma-se esta afirmativa por diversos 

autores, Martins, Zicolau e Cury-Boaventura (2015) e Silveira et 

al., (2013), que trouxeram resultados positivos em suas 

pesquisas. 

A ginástica laboral, trata-se de um elemento animador e 

bom indicador da efetividade das condutas. A prevalência dos 

sintomas de desordem musculoesquelética é alta em 

funcionários de escritório (QUEMELO; GASPARATO; VIEIRA, 

2015), evidenciando o valor desse tópico. Entretanto, Grande, 

Silva e Parra (2014) alegam que os seus efeitos não são 

elucidados, pois indica alto nível de viés nas pesquisas no Brasil 

e diferenças na vivência laboral internacional, necessitando 

então de maiores estudos na área.     

Ademais, dificuldades e facilidades surgiram durante a 

execução da ginástica laboral, tais aspectos, embora muitas 

vezes ignorados tem importante valor durante a reflexão acerca 

de LER/DORT. Esta mesma percepção foi alcançada por Neves 

et al., (2018), relatando a negligência das variáveis 

organizacionais e políticas na literatura atual, afirmando a sua 

influência no sucesso da implantação da ginástica laboral. 
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Nesse mesmo cenário, a ausência do controle das 

demandas e tempo de descanso pelo servidor acabam 

impossibilitando sua adequação aos horários propostos pelos 

facilitadores. Para Teixeira et al., (2016), a baixa adesão das 

atividades é confirmada pela fala dos funcionários que 

reafirmam que a falta de tempo e o excesso de trabalho não 

permitem que realizem as mesmas. 

Entretanto, o contato direto e em grupo possibilitou que, 

durante a execução dos exercícios, fosse criado um espaço de 

sensibilização acerca da importância da prática em questão e 

um momento de reflexão sobre a dinâmica do trabalho que 

realizam. O momento da intervenção criava uma dinâmica de 

descontração entre colegas de trabalho e proximidade entre 

estudantes e professores. 

Lembo, Oliveira e Carrelli (2016) afirmam que o trabalho 

em grupo possibilita um momento de escuta em que se analisa 

queixas comuns entre participantes. Essa era uma vivência 

muito frequente, pois os assistidos partilhavam melhorias e 

problemas vivenciados no ambiente de trabalho. 

Para Klein et al., (2017), a harmonia com os colegas de 

trabalho é um dos principais pilares da construção da qualidade 

de vida no serviço público. Pode-se confirmar essa percepção 

deles na prática pela nitidez da interação e o bom 

relacionamento entre os participantes nas salas, principalmente 

mediante as práticas de relaxamento. 

Em meio aos professores e estudantes essa 

aproximação também era estabelecida, sendo possível que 

trabalhasse o relacionamento entre eles. Segundo Sousa, 

Fonseca e Barbosa (2014) um relacionamento negativo com os 

professores está ligado à auto avaliação regular da saúde entre 

estudantes. 
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Diante do aspecto educacional, Silva et al., (2014) 

afirmam que informações verbais são de importante valia. Foi 

notado que mais da metade das pessoas instruídas começaram 

ou permaneceram a prática de atividades físicas, indicando um 

reflexo positivo nos hábitos de vida dos participantes, devido as 

visitas realizadas semanalmente pelos facilitadores. 

Dessa forma, a prática de ginástica laboral deve 

caminhar junto de outras formas de intervenção em saúde. A 

prática de alongamento, fortalecimento e relaxamento durante 

a jornada de trabalho ajudam bastante na melhor vivência 

laboral. Almeida et al., (2016) mostram que a população mais 

atingida pela aposentadoria por invalidez em São Luiz – MA são 

os agentes administrativos.  

Caracteriza-se assim a necessidade da manutenção de 

ginástica laboral por meio da prevenção de LER/DORT no 

sentido de diminuir possíveis impactos causados pela 

dedicação dos servidores públicos e estudantes que naquele 

espaço labutam. 

 

CONCLUSÕES 

 

No presente artigo vimos que, apesar das dificuldades 

enfrentadas durante as intervenções, o trabalho de ginástica 

laboral realizado em grupo possibilitou descontração, interação 

e bom relacionamento entre colegas de trabalho e proximidade 

entre estudantes e professores. Assim, facilitando a 

sensibilização acerca da importância da execução de 

exercícios, fazendo com que houvesse retorno a prática de 

atividade física, diminuição no quadro de reclamações de 

sintomatologias e, consequentemente, maior disposição, 
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devido as visitas semanais dos facilitadores da ginástica 

laboral. 

As técnicas de ginástica laboral e de relaxamento por 

meio da respiração diafragmática trouxe benefícios para corpo 

e mente dos assistidos melhorando o enfrentamento da jornada 

de trabalho e de estudos durante o dia. Neste contexto, os 

cuidados não ficavam apenas no âmbito físico, mas, partiram 

para o psicológico, social e emocional. Somou-se ao cuidado 

integral a efetividade da massagem utilizada como recurso 

terapêutico manual auxiliar na diminuição do estresse e 

redução do cansaço físico e mental dos assistidos. 

A intervenção realizada possibilitou reflexão entre os 

assistidos acerca da sua qualidade de vida. Estudantes e 

servidores públicos relataram dificuldade de manter uma 

alimentação adequada e prática de atividade física, o que 

facilitava o aumento do estresse e ansiedade. Assim, a prática 

de ginástica laboral deve caminhar junto com outras formas de 

intervenção em saúde.  

Dessa forma, a prática de alongamento, fortalecimento e 

relaxamento durante a jornada de trabalho ajudaram na melhor 

vivência laboral, redução da ocorrência de patologias 

relacionadas ao trabalho e a melhora das relações 

interpessoais. A resposta dessa intervenção com os estudantes 

e professores foi positiva, existindo feedback acerca das 

melhoras na execução da jornada de trabalho e de estudo. 

Além de benefícios decorrentes dos exercícios, como se 

mostrarem sensibilizados a redução de LER/DORT. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar a incidência 
quantitativamente à identificar o cenário onde ocorre os casos 
de absenteísmos, verificando os fatores de risco e afastamento 
que acometem os profissionais da enfermagem, caracterizando 
todas as possíveis causas de adoecimento, tratando-se de uma 
pesquisa exploratória, descritiva, realizada por meio de revisão 
integrativa, de maneira sistemática e ordenada. O levantamento 
das informações se deu no ambiente virtual, com critérios de 
inclusão e exclusão. No total de 63 publicações selecionadas 
pelos descritores, 25 entraram na última seleção por enquadrar-
se nos critérios de inclusão, porém houve repetição de 
09 artigos entre as bases de dados, 02 eram artigos de revisão 
e 02 artigos foram excluídos após a leitura dos resumos por não 
serem estudos realizados com profissionais de enfermagem ou 
não tinham relação com o objeto de estudo, tornando-se um 
total de 10 artigos. Os principais motivos de afastamento estão 
relacionados a problemas osteomusculares e enfermidades do 
aparelho respiratório, ligados mais ao sexo feminino, casadas, 
comidade entre 25 e 45 anos, do turno diurno e com mais de 

                                            
 
 
 

mailto:magnoliaalbuquerque@gmail.com


ANÁLISE DAS ETIOLOGIAS DE ADOECIMENTO E AFASTAMENTO ENTRE OS 
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

715 
 

um vínculo empregatício. Torna-se importante o conhecimento 
e a busca das causas, limitações e motivo do afastamento, 
procurando avançar ainda mais, buscando construir um 
conjunto de estratégias para alcançarem as ações propostas de 
adequação a todos os profissionais da enfermagem. 
Palavras chaves: Enfermagem. Doenças. Afastamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A enfermagem estar sofrendo vários casos de 

absenteísmo com isso gera um problema na organização e 

desenvolvimento do serviço. Torna-se mais problemático 

quando ocorre nos hospitais sobrecarregando os demais 

profissionais da enfermagem que estão de plantão, pois o 

cuidado ao cliente internado ou em uma urgência não pode 

esperar ou adiado a outro momento, onde pode resultar em 

consequências como sequelas ou até mesmo ao óbito. 

A criação de estratégias preventivas é importante para 

evitar possíveis danos como também para gerar melhores 

condições de trabalho a os profissionais. A enfermagem é uma 

profissão que seu objetivo é salvar vidas, ou cuidar daqueles 

que em momentos de fragilidade em resultado da patologia 

atual necessita de apoio. A qualidade do cuidado é mais que 

presença física, sendo uma dimensão complexa com a soma 

de muitos fatores para resultar no bem estar físico e psíquico, 

beneficiando tanto ao cliente como também seus familiares. 

A enfermagem é responsável pelo maior contingente da 

força de trabalho dos estabelecimentos hospitalares, com cargo 

de chefia deve aplicar a prevenção de doenças e promover 

cuidados de qualidade aos pacientes. Mas para isso é 

necessário que o profissional da enfermagem esteja gozando 
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de plena saúde física e mental e fazer abito de rotina o 

monitoramento da saúde. 

 O incentivo deve ser realizado à instituições a fim de 

promover melhorias em condições para assistência, 

valorizando o profissional e cuidando da saúde do servidor, 

melhorando o desempenho profissional e evoluído na pratica do 

cuidar. Evitando por sua vez sobrecarregar o quadro da 

assistência, sendo o maior prejudicado o paciente por 

consequência dos números de adoecimentos e afastamento 

dos profissionais da enfermagem. 

O objetivo deste estudo é analisar as incidências de 

adoecimentos que levam o afastamento dos profissionais da 

enfermagem. Nos artigos selecionados foi identificado os 

fatores de risco mais comuns nos profissionais. Existe uma 

grande incidência anual de motivos que levou ao afastamento 

do profissional, foi observado que a maioria foram psicológicas, 

como episódios depressivos, transtornos bipolares, carga 

exaustiva, acidentes, doenças ocupacionais e 

osteomusculares. (OLIVEIRA, 2013) 

O processo de adoecimento no trabalho muitas vezes 

por desgastes, devido a carga a uma horaria elevada, a 

categoria e vínculos acomete mais o gênero feminino por existir 

um desgaste mecânico e fisiológico mais acentuado. Estes 

resultados poderão subsidiar estratégias de intervenção nas 

políticas direcionadas à saúde do trabalhador, para assegurar 

uma melhor qualidade de vida a este profissional e, por 

consequência, promover melhorias na qualidade da assistência 

prestada ao usuário. (SANTANA, 2013) 

Constatou-se que o número de profissionais mais 

acometidos pelo adoecimento são aqueles que possuem 

múltiplos empregos causando o afastamento constate; existe a 
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associação significativa entre o número de empregos e algumas 

variáveis sociodemográficas e ocupacionais (sexo masculino; 

não realização de horas extras e afastamento por doença 

relacionada ao trabalho); o sexo masculino e a não realização 

de horas extras aumentam a razão de chance em 

respectivamente de ter multiemprego. (MURASSAKI, 2013) 

Foram analisados os fatores que levam mais casos de 

absenteísmo, por doenças para muitos e poucos dias 

respectivamente para aqueles profissionais que afirmaram ter 

mais de um emprego. Diferentes variáveis foram associadas às 

duas modalidades de absenteísmo, o que sugere sua 

determinação múltipla e complexa, relacionada a fatores de 

diversos níveis que não podem ser explicados apenas por 

problemas de saúde. (FEREIRA,2012) 

As considerações e motivos para as ocorrências do 

absenteísmo foram a existência de múltiplos empregos 

causando a sobrecarga de trabalho cada dia mais exaustiva, 

outro fator importante são as condições de trabalho que muitas 

vezes são inadequadas para quem exerce a função. No 

trabalho deve existir a promoção das atividades laborais, e o 

máximo de conforto possível para que se mantenha um bem 

estar para quem serve e para os que serão servidos, com um 

local e com materiais adequados para um melhor serviço. 

 O afastamento também ocorre por causas de acidentes 

e doenças ocupacionais, desordens psicológicas e insatisfação 

com o trabalho, então pode-se analisar tentar corrigir algumas 

coisas e dessa forma pode ser feito uns ajustes usando uma 

avaliação sistemática das ausências nas equipes, identificando 

e avaliando, ou seja, quando se promove a organização do 

trabalho e planejamentos de recursos humanos na enfermagem 

e para que exista uma adaptação ao ambiente laboral de forma 
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a se tornar confortável, atrativo e viável para o trabalhador, no 

intuito de promover a satisfação profissional e melhorias de vida 

para todos envolvidos.(LEMOS, 2012).  

Objetivo deste estudo foi analisar a incidência 

quantitativamente à identificar o cenário onde ocorre os casos 

de absenteísmos, verificando os fatores de risco e afastamento 

que acometem os profissionais da enfermagem, caracterizando 

todas as possíveis causas de adoecimento, tratando-se de uma 

pesquisa exploratória, descritiva, realizada por meio de revisão 

integrativa, de maneira sistemática e ordenada. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, 

realizada por meio de revisão integrativa, que se caracteriza por 

agrupar, analisar e sintetizar resultados de pesquisas sobre um 

determinado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, a fim de apresentar, discutir e aprofundar 

conhecimentos acerca da temática proposta. 

Foram percorridas seis fases para a elaboração da 

revisão integrativa: elaboração da pergunta norteadora, busca 

ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica 

dos estudos incluídos, discussão dos resultados e 

apresentação da revisão integrativa. 

A seleção do material foi feita no mês de setembro de 

2018. O levantamento das informações se deu no ambiente 

virtual, nas seguintes bases científicas: Base de Dados de 

Enfermagem – BDENF, Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde – MEDLINE. 
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Realizou-se a busca na BDENF,LILACS e MEDLINE 

através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. A 

investigação baseou-se na utilização dos 

descritores: enfermagem and doenças and afastamento. 

A seleção dos estudos a serem analisados se deu a partir 

dos seguintes critérios de inclusão: abordar a temática em 

estudo; constar nas bases de dados selecionadas; texto 

disponível na íntegra; ter sido redigido na forma de artigo; ser 

redigido ou traduzido em português; e ter sido publicado no 

período dos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão foram: 

textos incompletos; repetição de um mesmo artigo em mais de 

uma base de dados; não ser estudo realizado com profissionais 

de enfermagem, texto com acesso indisponível; falta de relação 

com o objeto de estudo; e artigos de revisão. 

No total de 63 publicações selecionadas pelos 

descritores, 25 entraram na última seleção por enquadrar-se 

nos critérios de inclusão, porém houve repetição de 09 artigos 

entre as bases de dados,02 eram artigos de revisão e 02 artigos 

foram excluídos após a leitura dos resumos por não serem 

estudos realizados com profissionais de enfermagem ou não 

tinham relação com o objeto de estudo, resultando um total de 

10 artigos, sendo analisados e interpretados adequadamente 

para a composição do presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados desta pesquisa foram quantificados em 

percentis e compilados em duas categorias: Categoria 1 – Dado 

Gerais do Profissionais da Enfermagem, apontando dados 

como estado civil, número de filhos, turno de trabalho, vínculos 

e tempo de trabalho, e Categoria 2 – Dados Gerais dos 
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Profissionais de Enfermagem Afastados, revelando as 

categorias acometidas, faixa etária, gênero, tempo de 

afastamento, patologias, duração do afastamento, setores e 

carga horária. 

 

CATEGORIA 1: DADOS GERAIS DOS PROFISSIONAIS DA 

ENFERMEGEM 
 

Quadro 1. Estado civil dos profissionais da Enfermagem 

Estado Civil dos Professionais da Enfermagem  

Casados 67, 1%  

Solteiros 25, 2%  

Outros 6, 3%     

Divorciados ou viúvos 1, 4%     
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 
Quadro 2. Número de filhos dos profissionais da Enfermagem 

Número de Filhos dos Professionais da Enfermagem  

Tem 2 filhos 30,8%  

Tem 1 filho 23,8%  

Com 3 filhos ou mais 22,4%  

 Não possuem nenhum filho 23,1%  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Quadro 3. Turno de trabalho dos profissionais da Enfermagem 

Turno de trabalho dos Professionais da Enfermagem  

Diurno 65,7%  

Noturno 34,3%  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Quadro 4. Vínculos empregatícios dos profissionais da 
enfermagem em hospitais públicos 

Vínculo Empregatício dos Profissionais da Enfermagem 
Em Hospitais Públicos 

Enfermeiros Efetivos 84,12% 

Enfermeiros Contratados 15,87% 

Técnicos Contratados 100% 

Auxiliares Efetivos 65,41% 

Auxiliares Contratados 34,58 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 
 

Quadro 5. Vínculo empregatício dos profissionais da 
enfermagem em Hospitais Privados 

Vínculo Empregatício dos Profissionais da Enfermagem 
Em Hospitais Privados 

Contrato de trabalho permanente 70,0%  

Contrato de trabalho temporário 30,0%  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 
Quadro 6. Acúmulos de vínculos dos Profissionais da 
Enfermagem 

Acúmulos de vínculos dos Professionais da 
Enfermagem 

Trabalham exclusivamente no hospital 
do estudo 

43,4%  

 Exerce atividade em outra instituição  55,2%  

Trabalha em mais 2 instituições  1,4%  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Quadro 7. Tempo de Trabalho dos Profissionais da 
Enfermagem 

Tempo de Trabalho dos Trabalhadores da Enfermagem 

Tempo de trabalho na instituição igual ou 
superior a 12,5 anos (≥ 150 meses) 

60,0%  
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Tempo de trabalho na instituição menos 
de 12,5 anos (< 150 meses) 

40,0%  
 

Estes resultados apontam que os profissionais 
afastados por doença, no hospital estudado, possuem 
um elevado tempo de serviço no hospital, com uma 
média de 12,7 ± 8,9 anos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

 

CATEGORIA 2: DADOS DOS PROFISSIONAIS DA 

ENFERMAGEM AFASTADOS 

 

Quadro 8. Categoria dos Profissionais da Enfermagem com 
Afastamento 

Categorias dos Profissionais da Enfermagem com 
Afastamento 

Aux. De enfermagem 56,8% 

Tec. De enfermagem 29,7%  

Enfermeiros 13,5%  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Quadro 9. Faixa Etária dos Profissionais da Enfermagem com 
Afastamento 

Faixa Etária dos Professionais da Enfermagem com 
Afastamento 

Entre 38 a 45 anos 43,4%  

Entre 26 e 27 anos 37,1%  

Mais de 45 anos 17,6% 

Entre 18 e 25 anos 2,1%  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

  



ANÁLISE DAS ETIOLOGIAS DE ADOECIMENTO E AFASTAMENTO ENTRE OS 
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

723 
 

Quadro 10. Afastamento dos Profissionais da Enfermagem por 
Gênero 

Afastamento dos Profissionais de Enfermagem por 
Gênero 

Feminino 88,99% 

Masculino  11,01% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Quadro 11. Afastamento do Trabalho superior a 30 dias em 
Profissionais da enfermagem por Etiologia 

Afastamento Do Trabalho Superior A 30 Dias Em 
Profissionais De Enfermagem Por Etiologia 

Sistema osteomuscular e tecido 
conjuntivo 

41,5% 

Transtornos mentais e comportamentais 28,4% 

Lesões e outras consequências de 
causas externas 

6,6% 

Contatos com serviços de saúde 4,7% 

Sinas, sintomas e achados anormais 3,4% 

Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

2,4% 

Doenças do aparelho digestivo 2,2% 

Doenças do aparelho respiratório 2,0% 

Neoplasias 2,0% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 
Quadro 12. Identificação das doenças Prevalentes em 
Profissionais da Enfermagem por Gênero 

Identificação das doenças Prevalentes em Profissionais 
da Enfermagem por Gênero 

Doenças osteomusculares e 
conjuntivas 

Mulheres Homens 

23,5%  28,6%  

Doença do aparelho respiratório 14%    10,8%   

 Doenças do aparelho  8,8%   
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Circulatório 

Fatores que induzem a procura 
de serviço de saúde não 
especializado  

-- 10,8%   

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

Quadro 13. Duração do afastamento dos Profissionais da 
Enfermagem 

Duração Do Afastamento Dos Profissionais da 
Enfermagem 

Inferior a 31 dias 29% 

De 31 a 150 dias 31% 

De 151 a 300 dias 40% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Quadro 14. Setores com Profissionais da Enfermagem com 
Afastamento 

Setores Dos Profissionais da Enfermagem 
Afastamentos  

Clínica Médica 22% 

Clínica Cirúrgica 18% 

Serviço de Paciente Externo 12% 

Serviço Materno Infantil 8,0% 

Serviço de Treinamento 1,0% 

Unidade de tratamento intensivo 10% 

Emergência 20% 

Laboratório 3,0% 

Ambulatório 2,0% 

Central Material de esterilização (CME) 2,0% 

Centro Obstétrico (C.O) 2,0% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Quadro 15. Carga horaria de trabalho semanal mais frequente 
dos profissionais afastados por Doença 

Carga Horária De Trabalho Semanal Mais Frequente Dos 
Profissionais Afastados Por Doença 

40 horas semanais 59,5%  

30 horas semanais 36,0%  

20 horas semanais 4,5%    
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Observou-se uma média de 2,31 atestados médicos por 

trabalhador. Dos profissionais da equipe de saúde que foram 

ouvidos, 31,9% afastaram-se por doença pelo menos uma vez 

no período. Espera-se que este estudo promova novas 

discussões e soluções sobre as características do trabalho em 

hospitais e estimule a implantação de serviço de atendimento à 

saúde do trabalhador nos hospitais para que exista uma 

adequabilidade no ambiente de trabalho existindo uma 

estrutura harmoniosa e satisfatória evitando assim que o 

profissional seja atingindo e precise recorrer ao absenteísmo, 

que ocorra mais estudos e análises para uma melhoria na 

qualidade de vida e realização de novas investigações. 

(MARTINS, 2009)  

Existem vários fatores que chama a atenção aos 

resultados nas tabelas expostas; os trabalhadores da 

enfermagem se dedicando ao máximo para o bem está do 

outro, e na maioria das vezes se esquece de praticar o 

autocuidado, e são esses os mais acometidos pelo 

absenteísmo. Forçando a necessidade de ausentar-se do 

trabalho e deixando de realizar suas atividades laborais por 

motivos de saúde ou pessoais, muitos são casados como 

observado no quadro 1 mantendo assim uma necessidade 

maior e mais de um vinculo de emprego devido a baixa 
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remuneração da classe resultando em um desgaste físico e 

mental maior e aumentando sua vulnerabilidade.   

Os profissionais do período diurno acabam carga de 

serviços mais desgastante e acumulando estresse com maior 

facilidade. A enfermagem necessita de maior autoestima e 

preocupação com a própria saúde, por possuir rotina de vida 

ser desgastante fora e no trabalho uma vez que desenvolve 

uma rotina com riscos ocupacionais e acumulo de cansaço 

físico e mental que termina ocasionando à sua ausência no 

trabalho e sobrecarrega os demais profissionais que vão estar 

de plantão. 

Os profissionais da enfermagem são resistentes para 

procurarem apoio médico, por fazerem parte da equipe da 

saúde e possuem o conhecimento, optam para a 

automedicação evitando fazer o tratamento ideal para o seu 

problema, até o momento em que o desgaste físico e mental 

sobressai do seu controle ocasionando a necessidade do 

afastamento por um período inferior ou superior a trinta dias, a 

duração do afastamento vai variar de acordo com a 

necessidade do profissional para sua recuperação, que por sua 

vez chega a ser superior na maioria das casos. 

 Os mais afetados na categoria são os auxiliar de 

enfermagem, os que tem de 38 á 45 anos, do gênero feminino, 

quem apresenta doenças osteomuscular e tecidos conjuntivos, 

e acometendo mais o gênero masculino, o setor mais 

prejudicado com o afastamento dos profissionais da 

enfermagem é a clinica medica, e a maioria que apresenta a 

necessidade de se afastar do trabalho são aqueles que 

trabalham 40 horas semanais. 

Deve-se identificar as características que mais causam a 

ausência ou o afastamento e analisar o custo beneficio dos 
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profissionais da enfermagem e implementar uma estratégia de 

prevenção de danos; com melhores condições de trabalho para 

que o profissional da enfermagem possa prestar uma 

assistência de qualidade aos clientes e tenha uma qualidade de 

vida, e a diminuição dos casos de absenteísmo será uma 

consequência positiva devido as melhorias. 

Em comparação com outros estudos realizados, 

percebeu-se que o número de profissionais que se afastam do 

trabalho é alarmante. Os estudos deixam expressos a 

necessidade de promover um entorno de saúde mais adequado 

tanto para os usuárias como para os profissionais, no qual os 

procedimentos sejam mais regularizados, claros e organizados, 

e propiciem um ambiente mais seguro. O apoio dos 

profissionais da enfermagem é fundamental para os pacientes, 

tendo em vista á necessidade que haja uma tomada de 

providências para a diminuição nesse quadro de afastamento.  

Geralmente o índice de afastamento ocorre por doenças, 

mas também existe outros fatores influenciadores. Acontece 

com alguns profissionais por falta de informação, e o achado 

que por estar precisando de um atendimento será prejudicado 

no trabalho e fica a adiar dia após dia, aumentando assim os 

fatores de risco para resultantes complicações sendo 

necessário um afastamento de poucos ou muitos dias, 

justificado por atestado ou licença médica, entre os funcionários 

da enfermagem. (COSTA, 2009) 

Além disso, fatores como a diferença racial, gênero, perfil 

sociodemográfico, renda e a escolaridade influenciam á 

percepção dos profissionais que buscam multiempregos para 

custear suas despesas. Os resultados indicam que os principais 

motivos de afastamento estão relacionados a problemas 

osteomusculares e a enfermidades do aparelho respiratório; 
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principalmente entre auxiliares de enfermagem do sexo 

feminino, casadas, com idade entre 25 e 45 anos, do turno 

diurno e com mais de um vínculo empregatício. (CARLOS, 

2009)  

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto estudo foi mostrado as principais 

causas de afastamento no trabalho dos profissionais da 

enfermagem, sendo necessário o conhecimento das causas e 

limitações dos profissionais afastados. Especificamente em 

relação à qualidade do atendimento que receberá dos colegas 

no ambiente de trabalho ou em seu atendimento do profissional 

da área, independente do motivo do afastamento que seja por 

motivos de doença ou outros relacionados deverá ser adequado 

ao momento, é preciso avançar ainda mais, buscando construir 

um conjunto de estratégias para alcançarem as ações 

propostas de adequação a todos os profissionais da 

enfermagem. 

Diferentes e variáveis foram associadas às duas 

modalidades de absenteísmo, o que sugere sua determinação 

múltipla e complexa, relacionada a fatores de diversos níveis 

que não podem ser explicados apenas por problemas de saúde. 

Para que essas mudanças aconteçam, é importante que 

haja a demarcação do conceito nas necessidades expostas e 

assim se esclareça à necessidade sobre o assunto, sendo 

possível reconhecer esse fenômeno e tentar diminuir esse 

índice alarmante de absenteísmo. Destaca-se a necessidade 

de uma legislação que defina e acabe com os fatores de riscos 

contribuindo para um bem estar físico e mental, é importante a 

realização de projetos laborais nos hospitais e empresas 
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causando um ambiente atrativo e favorável para o profissional, 

delimitem e facilitem a proposição de ações que enfrentem essa 

situação porque a prevenção continua sendo a melhor opção. 
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RESUMO: A docência é considerada uma das profissões com 
maior incidência de distúrbios da voz, que geram prejuízo no 
desempenho das atividades dos docentes e afastamento 
devido à presença do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. 
As ações de promoção da saúde vocal podem proporcionar 
uma melhora bem-estar vocal desses profissionais. Diante 
disto, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de uma 
intervenção interdisciplinar de saúde vocal para professores do 
ensino fundamental da rede pública de ensino. Este é um 
estudo intervencional, longitudinal, descritivo e de caráter 
quantitativo, que contou com nove professores do ensino 
fundamental de uma escola pública na cidade de João 
Pessoa/PB. O estudo utilizou os instrumentos CPV-P, ITDV e o 
QSHV. Além disso, foram desenvolvidas, junto com o estudante 
de fisioterapia, quatro oficinas de saúde vocal. Houve 
predominância do sexo masculino, com média de idade de 40,2 
(±8,15) anos. Os sintomas vocais mais referidos no momento 
pré-oficinas foram: rouquidão, pigarro, garganta seca e cansaço 
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ao falar. Na pós-intervenção, permaneceu apenas os sintomas 
de rouquidão e cansaço ao falar. Os conhecimentos vocais nos 
momentos pré e pós-oficinas vocais não revelaram diferença 
estatisticamente significativa (p> 0,05). O estudo demonstra 
que a proposta do programa de intervenção obteve resultados 
positivos, mesmo que pequenos, na redução dos sintomas 
vocais e no aumento dos conhecimentos sobre hábitos vocais 
saudáveis. 
Palavras-chave: Voz. Docentes. Relações Interprofissinais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A docência é considerada uma das profissões com maior 

incidência de distúrbios da voz, geralmente em consequência 

de uma multifatoriedade do contexto docente (CAPOROSSI, 

2011; FERRACCIU, 2014). O distúrbio de voz pode estar 

relacionado também ao estresse elevado, em decorrência da 

organização do trabalho e seus riscos, que juntos geram ou 

agravam distúrbios da voz e comprometimento da saúde mental 

do professor (CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2006). 

Dentre as diversas condições de trabalho que facilitam o 

processo saúde-doença dos professores, ganham destaque a 

utilização vocal prolongada e excessiva, as longas jornadas de 

trabalho (BISERRA et al., 2014), além dos níveis elevados e 

constantes de ruído em seu ambiente de trabalho: as salas de 

aula (LIBARDI et al., 2006). 

Diversos estudos sobre a voz dos professores 

demonstram elevado índice de distúrbios da voz nesta 

categoria (HOUTTE et al., 2011; BEHLAU et al., 2012; 

SIMÕES-ZENARI, 2012). A gravidade dos distúrbios da voz 

pode prejudicar a viabilização do trabalho docente, interferindo 

negativamente no processo ensino-aprendizagem (SERVILHA, 
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2014), e, em casos mais severos, afastamento desses 

profissionais de suas funções (PROVENZANO, 2010). Apesar 

de alguns professores terem consciência de que a sua voz é um 

instrumento de trabalho, é alta a procura desses profissionais 

pelos serviços fonoaudiológicos devido à problemas graves nas 

pregas vocais (PARK; BEHLAU, 2009).  

A literatura relata que os sintomas vocais mais 

encontrados nesta categoria são: rouquidão, fadiga vocal, voz 

fraca, falha na voz, dor ou desconforto ao falar, garganta seca, 

pigarro, tosse persistente, dificuldade de projetar a voz (ROY et 

al., 2004; LIMA-SILVA et al, 2012). Tais sintomas são sinais de 

abuso vocal ou uso intensivo da voz em condições 

inapropriadas de trabalho, que podem acarretar o surgimento 

de uma doença ocupacional (LIMA-SILVA et al., 2012). 

Neste sentido, as principais causas referidas pelos 

professores que podem levar a sintomas vocais, bem como ao 

distúrbio de voz, são: o uso intensivo da voz, estresse, 

infecções respiratórias e alergias, esforço ao falar, refluxo 

gastroesofágico, condições ambientais inadequadas, falta de 

preparo ou treinamento vocal e hábitos vocais inadequados 

(FUESS; LORENZ, 2003; GUIMARÃES, 2004; SERVILHA, 

2010). 

Dessa forma, muitos professores brasileiros enfrentam 

diariamente no seu ambiente de trabalho os fatores externos 

adversos que, geralmente em consonância com fatores 

predisponentes do indivíduo, têm levado a situações de 

incapacidade para o desempenho de suas atividades e 

afastamento devido à presença do distúrbio de voz relacionado 

ao trabalho, o que gera custos financeiros e sociais para o país 

(SILVA et al., 2016), fato que alerta o profissional fonoaudiólogo 

a buscar promover ações junto aos docentes. 
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Os estudos que abordam a voz do professor avançam na 

perspectiva dos conceitos de promoção da saúde (PENTEADO; 

SERVILHA, 2004; SILVEIRO et al., 2008; ALMEIDA et al., 2012; 

SEBASTIÃO et al., 2015; CÉSAR et al., 2016; CRUZ, 2017). 

Para Penteado e Servilha (2004), a promoção da saúde tem 

como objetivo o fortalecimento da capacidade dos indivíduos e 

de grupos sociais para intervir como agentes ativos no 

enfrentamento dos problemas e necessidades de saúde, 

abrangendo eixos de atuação, como: elaboração e 

implementação de políticas públicas saudáveis, criação de 

ambientes favoráveis à saúde, reforço de ação comunitária, 

desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos 

sistemas e dos serviços de saúde. 

Assim, as ações de promoção da saúde vocal do 

professor podem proporcionar uma melhora no bem-estar vocal 

desses profissionais, assim como assessoria fonoaudiológica 

pode evitar a instalação do distúrbio de voz. Nesta perspectiva, 

diversos estudos (SILVERIO et al., 2008; ALMEIDA et al., 2012; 

LUCHESI et al., 2012; PIZOLATO et al., 2012) propõem e 

analisam ações de educação e intervenção fonoaudiológica e 

interdisciplinar em saúde vocal com professores, por meio de 

grupos de vivência em voz, buscando adequar às 

características da rotina dos docentes, promovendo a 

conscientização, reflexão, discussão e percepção da 

multifatoriedade associada ao processo saúde-doença dos 

distúrbios da voz, além da vivência dos efeitos dos exercícios 

vocais. Tais estudos buscaram também reduzir as queixas, 

sintomas vocais, melhorar os hábitos de saúde e higiene vocal, 

o impacto da voz na qualidade de vida, bem como analisar 

parâmetros fonoarticulatórios e avaliar os benefícios das ações. 
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Em seu estudo, Almeida et al. (2012) visaram explorar o 

estado de saúde dos professores de escolas da rede pública de 

ensino, sob o olhar do Fisioterapeuta e do Fonoaudiólogo, para 

a elaboração e aplicação de proposta de intervenção preventiva 

para esta população. Os autores concluíram que se faz 

necessário a realização de ações integrais, intersetoriais e 

interdisciplinares com o intuito de prevenir, detectar 

precocemente e intervir em distúrbios fisioterápicos ou 

fonoaudiólogos característicos da profissão. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar o 

efeito de um programa de interdisciplinar de saúde vocal para 

professores da rede pública de ensino da cidade de João 

Pessoa/PB, com uma equipe composta por estudantes de 

graduação e pós-graduação em fonoaudiologia e um estudante 

de graduação em Fisioterapia, por meio da comparação dos 

sintomas vocais e hábitos referidos pelos professores, nos 

momentos pré e pós a realização das oficinas vocais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo intervencional, longitudinal, descritivo 

e de caráter quantitativo, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da instituição de origem, sob 

o processo de número 091/13. 

Participaram desta pesquisa nove professores do ensino 

fundamental de uma escola pública na cidade de João 

Pessoa/PB. Os participantes enquadraram-se nos seguintes 

critérios: participaram de todas as etapas do projeto de 

assessoria em voz e eram professores do ensino fundamental. 

Foram excluídos professores que: não preencheram os 

protocolos adequadamente ou que não realizaram todas as 



ANÁLISE DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE 
VOCAL PARA PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA 

736 
 

etapas da avaliação pré e pós-intervenção; não cumpriram o 

tempo igual ou acima de 50% referente a presença nas oficinas; 

estavam afastados, readaptados, de licença ou que estavam 

sob tratamento fonoaudiológico; utilizavam a voz 

profissionalmente em outras atividades e que possuíssem 

conhecimento de técnicas vocais. 

Primeiramente, as escolas foram selecionadas de 

acordo com a disponibilidade e interesse na participação da 

pesquisa por meio da consulta prévia à Secretaria Municipal de 

Educação de João Pessoa. Após serem selecionadas as 

escolas participantes, as instituições foram informadas sobre a 

proposta do presente estudo, no que diz respeito ao objetivo, 

procedimentos e suas etapas. Sendo aprovada a participação 

das escolas, foi comunicado aos professores e repassado 

novamente a intenção e os objetivos da pesquisa, assim como 

retiradas todas as dúvidas e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que explicava todas as 

informações e etapas pertencentes à pesquisa. Tal amostra do 

estudo foi por conveniência. 

O presente estudo foi composto por três etapas: 1. 

Aplicação dos questionários antes das oficinas; 2. Oficinas de 

orientação vocal; 3. Aplicação dos questionários após as 

oficinas. 

Nesta pesquisa foram utilizados três questionários para 

a coleta de dados: o protocolo de Condição de Produção Vocal 

do Professor (CPV-P); o Índice de Triagem de Distúrbio de Voz 

(ITDV); e o Questionário de Saúde e Higiene Vocal (QSHV). 

O protocolo Condição de Produção Vocal do Professor 

(CPV-P) foi elaborado por Ferreira et al. (2007) e consiste de 

importante instrumento para caracterizar o perfil vocal de 

professores, realiza também um levantamento das condições 
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de trabalho nas instituições de ensino. A versão a ser utilizada 

é a mais atual, na qual as respostas são em escala likert (nunca, 

raramente, às vezes e sempre), que fornecem dados sobre a 

identificação do sujeito, situação funcional, aspectos gerais de 

saúde, aspectos vocais e hábitos. 

O Índice de Triagem de Distúrbio de Voz (ITDV) é 

utilizado para triagens de voz e possui alto grau de 

sensibilidade, seu uso deve auxiliar no mapeamento do 

distúrbio de voz do professor. Este instrumento foi elaborado 

por Ghirardi et al. (2013), e está inserido dentro do protocolo 

CPV-P. O ITDV é validado e apresenta 12 sintomas vocais. 

Deve-se assinalar a frequência com que apresenta tais 

sintomas: nunca, raramente, às vezes ou sempre. Cada 

pontuação nas categorias “às vezes” ou “sempre” representa 

um ponto. O escore total deste questionário é calculado através 

da somatória simples dos pontos obtidos. Valores iguais ou 

superiores a cinco sugerem a presença de distúrbio de voz. 

O Questionário de Saúde e Higiene Vocal (QSHV) é um 

instrumento elaborado por Moreti et al. (2016), o qual tem por 

objetivo identificar o conhecimento de crenças do indivíduo 

sobre o que é benéfico e prejudicial para a voz. Ele é composto 

por 31 itens e cada um pode ser classificado como positivo, 

neutro ou negativo para a voz. O ponto de corte para esse 

instrumento é de 23 pontos, ou seja, indivíduos disfônicos 

tendem apresentar pontuação abaixo, e sujeitos vocalmente 

saudáveis, acima deste valor. 

 

Pré-intervenção 

Etapa 1: Protocolos 

● Condição de Produção Vocal - Professor (CPV-P); 

● Índice de Triagem de Distúrbio de Voz (ITDV); 
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● Questionário de Saúde e Higiene Vocal (QSHV). 

 

Intervenção vocal  

Etapa 2: Desenvolvimento das oficinas 

Na segunda etapa, foram realizadas quatro oficinas 

(Tabela 1) sobre saúde vocal na própria escola participante da 

pesquisa, com os conteúdos teóricos e práticos, este último, 

sendo realizado juntamente com um estudante de Fisioterapia.  

 

Tabela 1. Conteúdo programático das oficinas de saúde 
vocal. 

Oficinas Instrumentos/Atividades 
Materiais 

utilizados 

Nº 1 

 Princípios básicos 

da anatomia e 

fisiologia do sistema 

fonatório e 

respiratório; 

 Principais causas e 

sintomas dos 

distúrbios da voz; 

 Cuidados vocais; 

 Exercícios de 

respiração. 

 Vídeos 

explicativos; 

 Slides; 

 Placas de 

mitos e 

verdades; 

 Cartilha de 

orientação 

vocal. 

  

Nº 2 

 Função do 

aquecimento e 

desaquecimento 

vocal; 

 Importância da 

projeção vocal, 
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articulação, 

ressonância e da 

postura corporal em 

sala de aula; 

 Exercícios de 

alongamento 

cervical e corporal; 

 Exercícios de 

aquecimento e 

desaquecimento 

vocal. 

  

Nº 3 

 Diferença entre voz 

normal, alterada e 

adaptada; 

 Ruído e estratégias 

em sala de aula; 

 Doenças laríngeas 

que mais acometem 

o professor; 

 Exercícios faciais. 

  

Nº 4 

 Psicodinâmica 

vocal; 

 Expressividade 

verbal e não verbal; 

 Condições de 

trabalho; 

 Exercícios de 

alongamento e 
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aquecimento 

corporal; 

 Exercícios de 

aquecimento e 

desaquecimento 

vocal; 

 Exercícios faciais. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

A primeira oficina abordava os princípios básicos da 

anatomia e fisiologia do sistema fonatório e respiratório, as 

principais causas e sintomas dos distúrbios vocais, os cuidados 

vocais e exercícios de respiração. Na segunda oficina foi 

abordada a função do aquecimento e desaquecimento vocal, a 

importância da projeção vocal, articulação, ressonância e da 

postura corporal em sala de aula, bem como os exercícios de 

alongamento cervical e corporal, aquecimento e 

desaquecimento vocal. Na terceira oficina foi abordada a 

diferença entre voz normal, voz alterada e voz adaptada, sobre 

o ruído e estratégias em sala de aula, as doenças laríngeas que 

mais acometem o professor, além da realização de exercícios 

faciais. Já na quarta oficina houve abordagem sobre a 

psicodinâmica vocal, expressividade verbal e não verbal, 

condições de trabalho, como também os exercícios de 

alongamento e aquecimento corporal, de aquecimento e 

desaquecimento vocal e os exercícios faciais. 

O aluno de Fisioterapia ficou responsável pelos os 

seguintes conteúdos abordados nas oficinas: exercícios de 

respiração e alongamento cervical/corporal. 

 

Pós-intervenção 
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Etapa 3: Protocolos 

● Índice de Triagem de Distúrbio de Voz (ITDV); 

● Questionário de Saúde e Higiene Vocal (QSHV). 

 

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft 

Office Excel 2016, e analisados através do software Statistical 

Package for Social Sciences, versão 23. Neste software foram 

extraídos a estatística descritiva com os valores absolutos e 

relativos para todas as variáveis. Além disso, os protocolos 

CPV-P e ITDV foram analisados por média e o protocolo QSHV 

por meio do teste T Student para amostras independentes, a 

fim de analisar os dados de um único grupo antes e após 

determinada intervenção, com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Tabela 2, a faixa etária do grupo 

avaliado neste estudo variou entre 26 a 55 anos, com média de 

40,2 (±8,15) anos, e a frequência do sexo masculino foi 

predominante entre os professores 66,6% (n=6), o que é 

contrário às pesquisas realizadas com professores de 

educação básica. A carga horária de trabalho semanal que mais 

prevaleceu foi a de 20 a 30 horas por semana (44,4%) e o 

tempo de serviço que mais predominou foram dos professores 

que possuíam de 11 a 20 anos 55,5% (n=5). Em relação à 

queixa vocal, a maioria 7 (77,7%), não apresentou. 

 

Tabela 2. Distribuição dos valores absolutos e relativos da 
amostra dos professores em relação às variáveis faixa 
etária, sexo, carga horária de trabalho, tempo de serviço e 
queixa vocal. João Pessoa, 2018.  
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Variáveis Categoria N (%) 

Faixa etária Acima de 60 anos 0 

 51 a 60 anos 1 (11,1%) 

 41 a 50 anos 3 (33,3%) 

 31 a 40 anos 4 (44,4%) 

 18 a 30 anos 1 (11,1%) 

   

Sexo Feminino 3 (33,3%) 

 Masculino 6 (66,6%) 

   

Carga horária 

de trabalho 
Acima de 40h por semana 0 

 30 a 40h por semana 3 (33,3%) 

 20 a 30h por semana 4 (44,4%) 

 10 a 20h por semana 2 (22,2%) 

 Menos de 10h por semana 0 

   

Tempo de 

serviço 
Acima de 20 anos 2 (22,2%) 

 11 a 20 anos 5 (55,5%) 

 1 a 10 anos 2 (22,2%) 

   

Queixa vocal Com queixa 2 (22,2%) 

 Sem queixa 7 (77,7%) 

Legenda:  N = número de sujeitos por grupo. Fonte: dados da pesquisa, 
2018. 

 

Dentre os 9 professores que participaram do programa 

de intervenção vocal neste estudo, os sintomas vocais mais 

autorreferidos no momento pré-oficinas (Tabela 3) foram: 
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rouquidão – 7 (77,7%); pigarro – (100%); garganta seca – 8 

(88,8%); cansaço ao falar – 8 (88,8%). 

 

Tabela 3. Distribuição numérica e percentual dos sintomas 
vocais autorreferidos pelos professores pré oficinas 
vocais. João Pessoa, 2018. 

Variável Categorias N (%) 

Sintomas 

vocais 
Rouquidão 7 (77,7%) 

 Perda na voz 3 (33,3%) 

 Falha na voz 4 (44,4%) 

 Voz grossa 3 (33,3%) 

 Pigarro 9 (100%) 

 Tosse seca 5 (55,5%) 

 
Tosse com 

secreção 
4 (44,4%) 

 Dor ao falar 2 (22,2%) 

 Dor ao engolir 1 (11,1%) 

 
Secreção na 

garganta 
6 (66,6%) 

 Garganta seca 8 (88,8%) 

 Cansaço ao falar 8 (88,8%) 

Legenda:  N = número de sujeitos por grupo. Fonte: dados da pesquisa, 
2018. 

 

No momentos pós-intervenção, foi possível verificar que 

os sintomas mais relatados (Tabela 4) foram: rouquidão – 6 

(66,6%) e cansaço ao falar – 7 (77,7%). 

 

  



ANÁLISE DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE 
VOCAL PARA PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA 

744 
 

Tabela 4. Distribuição numérica e percentual dos sintomas 
vocais autorreferidos pelos professores pós oficinas 
vocais. João Pessoa, 2018. 

Variável Categorias N (%) 

Sintomas 

vocais 
Rouquidão 6 (66,6%) 

 Perda na voz 3 (33,3%) 

 Falha na voz 4 (44,4%) 

 Voz grossa 2 (22,2%) 

 Pigarro 5 (55,5%) 

 Tosse seca 4 (44,4%) 

 
Tosse com 

secreção 
4 (44,4%) 

 Dor ao falar 2 (22,2%) 

 Dor ao engolir 1 (11,1%) 

 
Secreção na 

garganta 
5 (55,5%) 

 Garganta seca 4 (44,4%) 

 Cansaço ao falar 7 (77,7%) 

Legenda:  N = número de sujeitos por grupo. Fonte: dados da pesquisa, 
2018. 

 

Em relação aos conhecimentos vocais dos professores, 

nos momentos pré e pós-oficinas vocais (Tabela 5), verificou-

se que os resultados não revelaram diferença estatisticamente 

significativa – p>0,05. 

No presente estudo, houve predomínio do sexo 

masculino (Tabela 2), tal achado é contraditório aos resultados 

de pesquisas realizadas com professores do ensino 

fundamental (VALENTE; BOTELHO; SILVA, 2015; SILVA et al. 

2016; DORNELAS et al. 2017).  O que pode justificar o maior 

número de homens nesse estudo, pode estar relacionado à 
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desistência de grande parte dos professores das oficinas e, 

principalmente, das mulheres que relataram possuir outros 

afazeres do lar e familiar para cumprir, dificultando a adesão. 

 

Tabela 5. Comparação entre pré e pós-oficinas vocais em 
relação aos conhecimentos vocais dos professores. João 
Pessoa, 2018. 

QSHV Média p valor 

Pré-oficina 25,44 
0,086 

Pós-oficina 29,67 

* Valores significativos (p<0,05) - Teste T Student para amostras 
independentes. Legenda: QSHV = Questinário de Saúde e Higiene Vocal. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Verificou-se que grande parte dos professores que 

participaram do programa de intervenção vocal referiram 

ausência de queixa vocal (Tabela 2). Como o desgaste vocal 

ocorre de modo gradual, o indivíduo pode perder ao longo do 

tempo a referência vocal que possuía anteriormente, bem como 

podem não considerar os distúrbios de voz como uma doença 

ocupacional, atrelando a alteração da qualidade vocal como 

uma consequência natural da profissão que exerce. Estudos 

mostram que o maior tempo de exposição à atividade docente 

associa-se a maior frequência de efeitos negativos sobre a voz 

(FABRÍCIO et al. 2010; ARAÚJO et al. 2008). 

Com relação aos sintomas vocais, os mais referidos no 

momento pré-oficinas foram a rouquidão, pigarro, garganta 

seca e cansaço ao falar. Em contrapartida, no momento pós-

oficinas, observou-se o relato dos sintomas relacionados à 

rouquidão e cansaço ao falar. Estes sintomas também foram 

encontrados em estudos de intervenção vocal com professores 

de ensino fundamental (LUCHESI; MOURÃO; KITAMURA, 
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2010; PIZOLATO et al. 2012; RIBAS; PENTEADO; GARCÍA- 

ZAPATA, 2014; SILVERIO et al. 2008).  

A diminuição dos sintomas vocais neste estudo pode 

estar relacionado às orientações de saúde e higiene vocal, bem 

como os exercícios vocais abordados no programa de 

intervenção do presente estudo. Além disso, foi distribuído aos 

professores, cartilhas de orientações vocais que podem ter 

contribuído para a absorção dos conteúdos e a prática de 

hábitos saudáveis diário. 

De acordo com a tabela 5, verificou-se que os 

conhecimentos vocais aumentaram após às oficinas, mesmo de 

modo sutil, sobre os professores. Acredita-se que os conteúdos 

abordados nas oficinas sobre saúde e higiene vocal, podem 

justificar este achado nos professores que participaram desta 

pesquisa. Este resultado é semelhante ao estudo de Kasama et 

al. (2011), o qual teve por objetivo analisar um programa de 

promoção de saúde vocal para professores, o qual verificou que 

as mudanças decorrentes da intervenção demonstraram que a 

ação de promoção à saúde vocal promoveu reflexão sobre os 

hábitos e as origens dos distúrbios da voz. 

Quanto à intervenção do estudante do curso de 

Fisioterapia, observou-se que sua a sua participação e 

contribuição quanto aos exercícios de relaxamento cervical e 

alongamento corporal, auxiliaram na redução das queixas 

vocais e na redução de dores corporais, principalmente, de 

ombros e região dorsal. Além disso, houveram professores que 

referiram maior condicionamento respiratório e a queixa que 

sentiam falta de ar em suas aulas desapareceu. 

Os professores apresentaram sintomas vocais bastante 

comuns para a profissão que exercem, mas que foram 

reduzidas após à participação das oficinas vocais, bem como 
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os conhecimentos acerca de hábitos vocais saudáveis, os quais 

foram percebidos neste estudo. A atuação conjunta da 

Fonoaudiologia e Fisioterapia mostrou-se uma parceira de 

grande eficácia e enriquecedora na promoção e reeducação da 

saúde vocal dos professores. A troca de conhecimento das 

duas áreas permitiu um trabalho consistente com atenção mais 

integralizada aos docentes. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo demonstra que a proposta do programa de 

intervenção interdisciplinar de promoção à saúde vocal obteve 

resultados positivos, na redução dos sintomas vocais e no 

aumento dos conhecimentos sobre hábitos vocais saudáveis. 

Os resultados ressaltam a necessidade de mais pesquisas e 

intervenções interdisciplinares, tendo em vista que as questões 

de saúde do professor ultrapassam os problemas com a voz. 

Assim, buscando uma atenção cada vez mais integralizada a 

saúde vocal e geral do professor. 
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RESUMO: Os aspectos da atividade laboral influenciam 
diretamente para o desgaste da saúde e adoecimento do 
profissional. Identificar o enfoque dos estudos produzidos sobre 
as condições ergonômicas, avaliando a sua aplicação na saúde 
do trabalhador. Constitui-se de uma revisão da literatura 
especializada, caracterizada como revisão bibliográfica, 
realizada no mês de novembro de 2018, no qual executou-se uma 
consulta ao acervo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),  que 
buscou pela produção literária através dos descritores 
disponíveis no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que 
são eles: “ergonomia”, “saúde do trabalhador” e “riscos 
ocupacionais”. Também foram utilizados como fontes de 
pesquisa livros e revistas científicas. Com o cruzamento dos 
descritores, foram localizados 243 artigos, após a análise 
através dos critérios de inclusão e exclusão, cinco artigos foram 
selecionados para compor a amostra da presente pesquisa. 
Discorre sobre a Ergonomia no qual sua aplicabilidade é 
extremamente necessária à saúde dos trabalhadores. As 
adequações ergonômicas são consideradas medidas 
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essenciais para a prevenção de riscos ou agravos à saúde 
daquele que trabalha. Ao final deste estudo, foi possível 
perceber a importância da Ergonomia para a vida do 
trabalhador, uma vez que esta é utilizada para prevenção de 
riscos ou agravos à saúde, reestruturando a organização, as 
relações socioprofissionais e o bem-estar individual/coletivo. 
Palavras-chave: Ergonomia. Saúde do Trabalhador. Riscos 

ocupacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho é uma atividade praticada desde os 

primórdios da humanidade. A sobrevivência faz com que os 

indivíduos busquem formas de conseguir o seu sustento e dos 

seu semelhantes. Eles utilizam a uso das tecnologias para 

contribuir com melhores condições de vida e saúde da 

população, lembrando que também podem ser acometidos por 

patologias devido ao grande desgaste físico e/ou mental  

(SILVA et al., 2011; TEME FILHA; COSTA, 2013).   

Ao realizar uma breve análise é importante considerar o 

início da civilização. Nessa época, o trabalho representava 

como significado principal garantir ao homem a satisfação de 

suas necessidades básicas (alimentação, moradia). Com o 

passar dos anos, foi ocupando grande parte do tempo das 

pessoas tornando-se o “centro da vida” e adquirindo outros 

significados: realização pessoal, fonte de status, 

reconhecimento e identificação (SILVA; SALLES, 2016). 

 A preocupação com as condições de trabalho e saúde 

dos trabalhadores são vistas constantemente como um atrativo 

para a realização de pesquisas e estudos. Assim, esta surge 

como perspectiva de oferecer subsídios ou ferramentas de 
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análise, haja vista que os ambientes laborais nem sempre 

oferecem conforto e segurança para o trabalhador (VALENTE; 

GOMES; GRECO, 2010). 

 O avanço da tecnologia acarreta mudanças sociais e 

organizacionais. Tais características oferecem riscos e afetam 

diretamente a saúde dos profissionais. Diante desse contexto, 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT) avaliou que 

cerca de 2,34 milhões de pessoas morrem todos os anos 

vítimas de acidentes ou doenças relacionados ao trabalho. 

(FERNANDES, MARZIALE, 2014). 

 De acordo com Silva et al. (2011), um conjunto de fatores 

interdependentes representam condições de trabalho e a 

influenciam na qualidade de vida e nos resultados obtidos. 

 Ainda nessa perspectiva, Santos et al. (2012) descreve 

que não é fácil descobrir apenas um único agente causal das 

doenças do trabalho ou relacionadas ao trabalho, no mais, 

ainda não se compreende, completamente, os possíveis danos 

que incidem sobre a saúde do trabalhador. 

 O Ministério da Saúde (MS) reconhece e classifica como 

riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, mecânicos e 

de acidentes e por último, o grupo pertencente aos ergonômicos 

e psicossociais. Analisando os riscos ergonômicos, estes são 

resultantes da falta de adaptação do trabalho ao homem, 

gerando sobrecargas músculo-esqueléticas resultantes do 

esforço físico intenso, posturas inadequadas, repetitividade ou 

imposição de ritmo de trabalho excessivo, dando origem à 

fadiga, lombalgia, doenças osteomusculares como Lesão por 

Esforço Repetitivo (LER), os Distúrbios Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho (DORT) e outros (RIBEIRO, 2012). 

 A Norma Regulamentadora - NR 17, de 23/11/90, através 

da Portaria nº 3.214/78, da Secretaria de Segurança e Saúde 

do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
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estabelece que: cabe ao empregador, à avaliação da adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, realizada através de análise ergonômica, 

devendo, abordar, no mínimo, as condições de trabalho. Assim 

estabelece que a aplicabilidade da Ergonomia visa estabelecer 

parâmetros para proporcionar o máximo de conforto e 

segurança durante o desempenho das atividades laborais 

(RIBEIRO, 2012; SILVA, 2016). 

 Conforme Gontijo et al. (2012) “O afastamento dos 

trabalhadores por motivo de saúde relacionados à Ergonomia é 

principalmente devido a incidentes nas mãos, braços, ombros e 

dores lombares”. 

 Segundo Ribeiro (2012) a Ergonomia é um estudo 

científico realizado através de métodos para adaptação das 

condições de trabalho às condições psicofisiológicas do 

trabalhador com a finalidade de otimizar/proporcionar o máximo 

de conforto, segurança e desempenho global do sistema, ou 

seja, é responsável pela aplicação de métodos de prevenção 

de acidentes e de patologias específicas para cada tipo de 

atividade executada. 

 A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao 

passar do tempo, causam males e problemas que além de 

prejudicarem, comprometem a saúde do trabalhador. Isso, 

muitas vezes, acaba incapacitando-o fisicamente. Como 

decorrência, com o passar do tempo o trabalhador torna-se 

impedido de executar a mesma função, resultante, por exemplo, 

de uma lesão que comprometa sua função motora.  

 A Saúde e Segurança do Trabalho estão voltadas para o 

desenvolvimento de ações preventivas ao homem no local de 

trabalho, diante das atividades laborais (FERRAZ; 

FRANCISCO; OLIVEIRA, 2014).   



AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA ERGONOMIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

755 
 

 Partindo dessa perspectiva, foi instituída a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, através da 

Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, a qual visa à 

“promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores”, redução 

de acidentes e doenças ocupacionais. Entre os objetivos da 

política está o fortalecimento da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador; controle, avaliação da qualidade dos serviços e 

programas de saúde do trabalhador. (BRASIL, 2012). 

 Vale salientar que esse profissional também poderá 

apresentar algum tipo de agravo à saúde mental por se tratar 

de uma mudança brusca, que acarreta afastamento de suas 

tarefas no ambiente laboral.  

 Assim, seu objetivo é melhorar as condições de trabalho 

humano com higiene, conforto e segurança, possibilitando a 

prevenção de acidentes, reduzindo o aparecimento de 

patologias específicas e proporcionando satisfação e bem-

estar, integralmente. Visa oferecer ao trabalhador, uma tarefa 

(fonte de trabalho) que se adapte a ele, com o objetivo de 

melhorar as condições de trabalho, com enfoque preventivo, 

segurança e conforto (DAHER, 2011).   

 Para alcançar os objetivos, duas questões auxiliaram na 

estruturação dos argumentos apresentados: para que serve a 

Ergonomia? Qual o impacto na saúde do trabalhador?  

 Frente ao exposto, objetivou-se por meio desse trabalho 

identificar o enfoque dos estudos produzidos avaliando a 

aplicação da Ergonomia na saúde do trabalhador. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura 

especializada, caracterizada como revisão bibliográfica, 

realizada no mês de novembro de 2018, no qual executou-se uma 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=928
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=928
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consulta ao acervo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que 

buscou pela produção literária através dos descritores 

disponíveis no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que 

são eles: “ergonomia”, “saúde do trabalhador” e “riscos 

ocupacionais”. Também foram foram utilizados como fontes de 

pesquisa livros e revistas científicas. 

 Na pesquisa descritiva os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem a 

interferência do pesquisador, ou seja, os fatos são estudados, 

mas não manipulados pelo pesquisador (LAKATOS; 

MARCONI, 2006). 

 Os critérios de elegibilidade dos artigos foram: artigos 

completos; artigos disponíveis nos idiomas espanhol, inglês ou 

português; artigos que respondessem à questão de pesquisa. 

 Como critérios de exclusão, foram utilizados: resumos, 

artigos pagos, editoriais, revisões, trabalhos de conclusãode 

cursos (monografia, teses e dissertações) e opinião de 

especialistas. 

 Foi realizado um levantamento preliminar das bibliografias 

nas bases  de  dados referenciadas; exploração dos materiais; 

verificação da necessidade dos estudos para fundamentar a 

revisão literária; seleção das leituras considerando a pertinência; 

realização de leitura analítica organizando os dados de maneira 

crítica-reflexiva; interpretação das leituras fazendo a articulação 

dos conhecimentos constantes em todos os estudos e a 

elaboração final que sintetiza  a  pesquisa  literária nos resultados 

(GIL, 2007). 

 Com o cruzamento dos descritores, foram localizados 

243 artigos, após a análise através dos critérios de inclusão e 

exclusão, cinco artigos foram selecionados para compor a 

amostra da presente pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizada a pesquisa no período informado, a 

quantidade de artigos encontrados publicados sobre a 

Ergonomia no Brasil é vista como insatisfatória, haja vista que, 

encontramos poucos artigos para realização do estudo. A 

análise foi elaborada em duas etapas:  

 1ª etapa: Trabalhou-se com os textos na íntegra e 

também com aqueles no qual só foi possível o resumo, 

buscando: o título, ano de publicação; 

 2ª etapa: Trabalhou-se com artigos completos avaliando 

segundo os aspectos ergonômicos estudados; as 

mudanças sugeridas nas condições de trabalho e dados 

que não foram possíveis de conseguir apenas com os 

resumos. 

 As produções estudadas proporcionaram tecer 

considerações e apresentações de resultados, agrupadas no 

seguinte pilar temático, discutido a seguir: A importância da 

aplicação da Ergonomia no cenário atual. As adequações 

ergonômicas (através da organização) e do ambiente de 

trabalho são medidas essenciais para a prevenção de riscos ou 

agravos à saúde dos trabalhadores (SILVA et al., 2011).  

 No mais, a Ergonomia do trabalho também pode ser 

observada/denominada como um estudo da relação entre o 

homem e o seu ambiente laboral.  

 Quanto aos riscos ergonômicos, Fernandes, Marziale, 

(2014) informam no estudo sobre os riscos ocupacionais que a 

inadequação postural, a utilização de movimentos repetitivos no 

local de trabalho e a força física realizada durante a execução 

das atividades de rotina cotidiana foram os fatores 

apresentados pela maioria dos profissionais. 
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 Cinco artigos compuseram a amostra final da presente 

pesquisa. O quadro 01 representa a caracterização desses 

estudos. 

 A amostra compreende estudos realizados no ano de 

2009, 2011 e 2012, predominaram estudos publicados na 

Revista Española de Salud Pública, em que o público-alvo 

variou entre trabalhadores gerais, da indústria e motoristas.  

 

Quadro 1. Caracterização da amostra quanto a autoria, ano, 
periódico e público-alvo do estudo. 

ID Autor/ano Revista Público-alvo 

1 Pobleteet al. 
(2012) 

Med. segur. Trab Funcionários 
públicos 
chilenos. 

2 Garcia et al. 
(2011) 

RevEspSalud 
Publica 

Trabalhadores 
de uma 
empresa 
privada. 

3 Garcia et al. 
(2009) 

RevEspSalud 
Publica 

Trabalhadores 
da indústria 

4 Pérez-Tejeda 
eAcuña-
Pardo (2009) 

ArchSocEspOftalmol Trabalhadores 
da indústria 
siderúrgica 

5 Garcia, 
Servilha e 
Genís (2009). 

RevEspSalud 
Publica 

Motoristas de 
transporte 
coletivo urbano 

  Fonte: elaborado pelos autores (2018) 
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 No que se refere aos riscos e atividades ergômicas 

realizadas, predominam riscos físicos, mais precisamente os 

relacionados à transtornos musculoesqueléticos. 

 Com relação as intervenções executadas, predominaram 

intervenções relacionadas a acomodação ergonômica/correção 

postural, para gerar um ambiente de melhor execução para o 

trabalho. 

 

Quadro 2. Riscos Ergonômicos e atividade realizada. 

ID 
Riscos 
Ergonômicos 

Atividade Ergonômica 

1 Transtornos 
musculoesqueléticos 

Acomodação ergonômica  

2 Transtornos 
musculoesqueléticos 

Acomodação ergonômica  

3 Transtornos 
musculoesqueléticos 

Ergonomia participativa 

4 Traumatologia 
ocular 

Ergoftalmologia 

5 Distúrbios orgânicos 
e psíquicos 

Programas educacionais e 
correção postural. 

Fonte: elaborado pelos autores (2018) 

 

 É de suma importância discorrer sobre a Ergonomia, 

uma vez que a sua aplicabilidade é necessária à saúde dos 

trabalhadores. Assim, Daher (2011) denota o seu entendimento 

informando que a Ergonomia busca circunstâncias laborais, 



AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA ERGONOMIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

760 
 

capaz de otimizar o máximo bem-estar, produção e 

competência do trabalhador.  

 Conforme Segundo Silva et al. (2011) o trabalho é uma 

condição favorável ao ser humano. Apresenta-se duas 

principais vertentes para isso, uma proporciona ao indivíduo a 

capacidade de prover o seu sustento e o de seus familiares; e 

a outra, configura-se durante a produção da  matéria prima 

como garantia da sobrevivência, favorecendo a criação e uso 

de novas tecnologias.  

 Por meio do desgaste físico e/ou mental pode ocorrer 

agravos à saúde contribuindo para o adoecimento e, 

consequentemente, a diminuição da capacidade laboral e a 

perda da vitalidade o que denota possíveis modificações de 

caráter individual e social. 

 Por isso, a NR-17 deve ser conhecida e compreendida 

tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador com a finalidade 

de estabelecer a realização das atividades com saúde e 

segurança. Em outras palavras, a Ergonomia estuda uma 

melhor forma de adaptação do trabalho ao homem 

proporcionando conforto e segurança.  

 É essencial a aplicação da Ergonomia com uma 

abordagem interdisciplinar no âmbito da atividade do trabalho,  

para que através disso haja um melhor desenvolvimento da 

produtividade, uma vez que oferecerá melhores condições de 

trabalho (SILVA et al., 2011; DUART et al., 2012). 

 Ademais, a Ergonomia é a ciência que estuda os mais 

variados aspectos desde a prática da postura, movimentações 

corporais, riscos ambientais, conjunto de informações no 

processo de trabalho e relação existente entre mostradores e 

monitoração/controle. Quando a totalidade desses fatores são 

administrados da maneira correta,  determinam um ambiente 

saudável e seguro (PALUDO, et al., 2017). 
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 Analisando, segundo os pressupostos ergonômicos, o 

posto de trabalho (ambiente) deve adaptar-se ao trabalhador, 

pois condições de trabalho que obrigam a adequação do 

homem ao trabalho causam sobrecarga, precariedade e podem 

ocasionar lesões ou danos (GONTIJO et al., 2012; SANTOS et 

al., 2012).  

 Ainda tratando do tema Ergonomia, Valente; Gomes; 

Greco (2010) apontam que o seu conhecimento contibui para o 

entendimento sobre o funcionamento comportamental humano 

no ambiente laboral, bem como, durante o desempenho da 

atividade trabalho.  

 Com isso, oferecem-se novas compreensões acerca de 

interações entre o homem e esse local, diante de novas 

situações a que são expostos, como também são 

constantemente observadas as condições que são oferecidas 

pelas instituições para a execução das atividades pelos 

trabalhadores. 

 A seguir, o portal do Ministério da Fazenda do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS revela uma dados sobre 

o perfil geral das doenças que mais causam afastamentos de 

atividades laborais no Brasil. 

 

  



AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA ERGONOMIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

762 
 

Figura 3. Saúde do Trabalhador – Auxílio Doença 
Previdenciário – Dor nas costas foi a doença que mais afastou 
trabalhadores em 2017 
   

Fonte: Ministério da Fazenda - Instituto Nacional de Previdência Social– 

INSS(Benefícios Previdênciários) 

 

 Ao avaliar a Figura 3, observa-se a predominância da 

doença que mais afastou trabalhadores brasileiros dos locais 
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de trabalho, sendo a primeira delas a Dorsalgia (dor nas 

costas), que atingiu 83.763 mil casos. Com isso, ela é a causa 

mais comum de incapacidade funcional, enquadrada no grupo 

de patologias osteomusculares. Vale destacar que nos últimos 

dez anos, essa enfermidade é a que mais se sobressaiu por 

apresentar liderança, na lista disponibilizada pelo INSS, para 

benefício de auxílio-doenças. Já alcançando a segunda posição 

no ranking, esta a fratura de perna, incluindo tornozelo, com 

cerca de 79.462 mil casos, seguida por fratura ao nível do 

punho e da mão, com um registro de 60.274 mil casos. Outra 

categoria com grande evidência é a dos episódios depressivos, 

esta também vem afastado uma boa parte de profissionais. 

Foram concedidos aproximadamente 43,3 mil auxílio-doença 

em 2017, se fixando como a décima patologia com mais casos 

de afastamentos. Na vigésima posição temos os casos de 

neoplasia maligna da mama, com 21.058 mil casos (BRASIL, 

2017). 

 As lesões por esforços repetitivos e as doenças 

osteomusculares podem causar incapacidade durante o 

desenvolvimento do trabalho ou mesmo de maneira 

permanente. Elas  ganham destaque, pelo motivo de estarem 

entre os problemas mais relevantes relatados pela população 

trabalhadora em Unidades de Serviços de  Saúde. É a causa 

principal da quantidade de afastamentos do ambiente laboral, 

representando assim um custo bastante elevado para as 

instituições e para o Governo (LEOLATTO; BREHMER; 

MIRANDA, 2013).  

 As doenças LER/DORT são caracterizadas pelo 

desgaste de estruturas do sistema músculoesquelético que 

atingem várias categorias profissionais. Geralmente são 

provocadas por movimentos contínuos com sobrecarga dos 

nervos, músculos e tendões. Suas causas se relacionam pela 
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inadequação do trabalhador com o ambiente e os materiais 

utilizados. Cabe ressaltar que a falta de condições ergonômicas 

para o trabalhador contribui para o acometimento da saúde 

(LEOLATTO; BREHMER; MIRANDA, 2013).  

 As relações de trabalho estão diretamente envolvidas 

nos campos da subjetividade e intersubjetividade. Apresentam 

aspectos trabalhistas, organizacionais e cotidianos, que são 

fontes de satisfação ou sofrimento adquirido no trabalho. São 

considerados fatores nocivos do ambiente de trabalho as 

condições físicas, organizacionais, administrativas ou técnicas 

existentes nos locais de trabalho, as quais propiciam a 

ocorrência de acidentes, adoecimento ou agravos à saúde do 

trabalhador (HAAG; LOPES; SCHUCK, 2001). 

 A falta de boas condições ambientais laborais causa 

sobrecarga, fatalidades e precariedade durante o exercício da 

prática no trabalho, ocasionando lesões e danos frequentes em 

variadas regiões do corpo. A utilização da Ergonomia neste 

contexto tem sido difundida como estratégia voltada a resolver 

esses problemas (VALENTE; GOMES; GRECO, 2010).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Ao final deste estudo, foi possível perceber a importância 

da Ergonomia para a vida do trabalhador, uma vez que esta é 

utilizada como prevenção de riscos ou agravos à saúde.  

 O presente trabalho alcançou o objetivo proposto de 

identificar o enfoque das referências produzidas sobre a 

Ergonomia avaliando a saúde do trabalhador. Evidenciou-se a 

predominância dos riscos físicos relacionados à transtornos 

musculoesqueléticos. No tocante às intervenções realizadas, 

houve preponderância das atividades relacionadas à 

acomodação ergonômica. 
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Mediante busca realizada em livros, artigos online e 

manuais, percebe-se a carência de estudos nessa área. Com 

isso, como limitações do estudo, ressalta-se a quantidade 

insuficiente de pesquisas brasileiras sobre a temática, sendo a 

maioria encontradas nos países Espanha e Chile. No entanto, 

a limitação mais significativa trata-se do número de bases 

selecionado para o desenvolvimeno da pesquisa bibliográfica.  

 Deve-se buscar uma melhor qualidade no trabalho, 

através da realização de programas especiais e palestras com 

o intuito de levar informações ao trabalhador sobre as suas 

condições de trabalho, seu desempenho laboral como também 

seus direitos. Essa combinação, por sua vez, permitirá 

transformações no âmbito das condições, da organização e das 

relações socioprofissionais de trabalho, promovendo assim o 

bem-estar individual e coletivo. 

Destaca-se a importância de um ambiente laboral que 

seja adequado e seguro para o trabalhador durante a realização 

das atividades, pois este influencia positivamente na saúde do 

profissional. 

 As instituições precisam adotar medidas ergonômicas 

eficazes nos locais de trabalho, de acordo com a legislação 

vigente, visando reduzir o desconforto, acidentes e doenças 

durante o desempenho das atividades. 

 Sugere-se dar continuidade aos estudos relacionados à 

Ergonomia, para que os trabalhadores possam desenvolver 

suas atividades com mais conforto, segurança e preservação 

da saúde em sua totalidade.  

 As condições de trabalho e saúde dos trabalhadores 

devem estar sempre em evidência no campo da pesquisa, pois 

aumenta a cada dia o número de pessoas que sofre de algum 

agravo à saúde, em consequência de má condução de alguma 
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atividade laboral, considerando o desgaste físico e mental em 

que os trabalhadores estão submetidos. 

 Os estudos nessa área tendem a favorecer ao 

desenvolvimento das habilidades de trabalho, de forma que 

valorize os direitos do indivíduo em desenvolver atividades da 

melhor maneira possível, prevenindo o adoecimento em 

serviço, limitações temporárias e/ou permanente. 

 Entendendo a Ergonomia como algo de aplicabilidade 

imprescindível em todo e qualquer ambiente trabalho, tem-se 

em vista que ela pontua ferramentas que tornam o ambiente de 

trabalho mais humano, em harmonia com às necessidades do 

indivíduo, enquanto trabalhador. 

 A NR 17 regulamenta que o empregador deve se 

comprometer em avaliar e adaptar as condições de trabalho as 

peculiaridades psicofisiológicas das pessoas em seu ambiente 

de trabalho, primando por pelo menos, condições de trabalho 

adequada, de maneira a minimizar os incidentes de trabalho. 

 A prevenção de riscos e agravos à saúde é fundamental, 

propiciando um ambiente de trabalho mais humano e  salutar. 

Higiene, conforto e segurança contribuem, grandemente, para 

prevenção de acidentes, ao mesmo tempo que reduz a 

incidência de patologias relacionada às atividades laborais, 

construindo um ambiente de trabalho que suscite satisfação e 

bem estar ao trabalhador. 
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RESUMO: Apesar de sua importância econômica, a agricultura 
convencional é considerada uma das mais poluidoras, visto que 
busca resultados em curto prazo, econômicos e visíveis para a 
eficiência e produtividade agrícola, através do uso de 
agrotóxicos. Conhecido também como defensor agrícola, o 
agrotóxico é um produto utilizado pelos produtores agrícolas 
para eliminar, combater e controlar pragas em seu agronegócio. 
Os agrotóxicos estão entre os maiores fatores de riscos a saúde 
da população e mesmo diante desta realidade o Brasil é o país 
que mais consome agrotóxico no mundo. O presente trabalho 
objetivou-se avaliar a função hepática de agricultores de cultivo 
convencional, e os agrotóxicos identificados mais utilizados 
nesse cultivo. Trata-se de um estudo analítico experimental e 
observacional longitudinal, classificado como quantitativo 
quanto à abordagem. Na identificação dos defensivos agrícolas 
percebeu-se maior uso pelos produtos mais tóxicos, assim, 
acometendo incidências de intoxicações no produtor. Na 
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avaliação da função hepática através dos exames obtidos foi 
possível determinar os valores dos analitos bioquímicos, onde 
através da exposição ao agrotóxico observou aumento na 
indução das enzimas ALT, AST, GGT e FAL, acometendo 
doenças hepáticas graves. Houve grande redução das 
proteínas total e da Albumina (ALB) ocasionando 
hipoproteinemia como ademais agravos que esta redução 
influencia. 
Palavras-chave: Defensivos agrícolas. Intoxicação. Fígado.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 A agricultura é um conjunto de técnicas utilizadas para 

cultivar plantas, sendo considerada uma das maiores atividades 

humanas, consistindo no uso do solo, água e nutrientes para a 

cultivação do plantio. Apesar de sua importância econômica, a 

agricultura convencional é considerada uma das mais 

poluidoras, visto que busca resultados em curto prazo, 

econômicos e visíveis para a eficiência e produtividade agrícola, 

através do uso de agrotóxicos (ROSSET et al., 2014).  

 Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) cerca 

de 3 a 5 milhões de indivíduos são afetados no mundo através 

do uso do agrotóxico, principalmente aqueles que têm o contato 

direto no manuseio para a aplicação. Não se descarta a 

preocupação dos consumidores pela intoxicação aferida aos 

alimentos pelo teor de resíduos de agrotóxicos concentrados. 

Conhecido também como defensor agrícola, o agrotóxico é um 

produto utilizado especialmente pelos produtores agrícolas 

para eliminar, combater e controlar pragas em seu agronegócio 

(NEVES, 2017).  

 Os agrotóxicos estão entre os maiores fatores de riscos 

à saúde da população e mesmo diante desta realidade o Brasil 
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é o país que mais consome agrotóxico no mundo. O uso de 

agrotóxico causa um grande impacto na saúde humana e 

ambiental, podendo atingir desde a vizinhança de onde está o 

plantio, até o consumidor ao adquirir o alimento em suas 

compras, o trabalhador pelo contato direto com o produto, o 

ambiente e o alimento pela contaminação exacerbada do 

produto (TEIXEIRA et al., 2014).  

 Esta colocação negativa do Brasil se dá devido 

principalmente ao manuseio errado do agrotóxico pelos 

produtores, não seguindo as recomendações de uso correto, 

negligenciando o tempo da colheita e o tipo de cultura em que 

se pode aplicar tal substância. Também não é respeitado a 

quantidade corretado agrotóxico. Em geral o agrotóxico é 

colocado em excesso nos cultivares para acelerar o 

agronegócio, o que só vem a contribuir com a problemática para 

a saúde humana (FIGUEREDO et al., 2011).  

A intoxicação humana pode ser classificada em aguda e 

crônica. Na intoxicação aguda, os sintomas são imediatos, em 

torno de 24h o indivíduo já apresenta os sintomas. Já na 

intoxicação crônica os sintomas são tardios, levando meses ou 

anos, o que dificulta o diagnóstico (LONDRES, 2011).  

É comum notar que nas embalagens dos defensivos 

agrícolas há uma classificação toxicológica, que indica o perigo 

que o produto oferece ao consumidor (SILVA, 2005). Mesmo 

sabendo da toxidade destes produtos, grande parte dos 

agricultores não faz uso dos equipamentos de proteção 

individual e coletivo, aumentando a incidência de doenças 

(VEIGA; DUARTE; MEIRELLES et al., 2007). 

O uso inadequado dos agrotóxicos favorece o aumento 

de agricultores com problemas neurocomportamentais, com 

comprometimento de órgãos como pulmões, fígado e rins. 
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Destaca-se também os problemas que podem ser ocasionados 

durante uma reprodução, pois os restos residuais do produto 

ficam na corrente sanguínea provocando ações mutagênicas, 

acarretando em uma reprodução de risco, podendo gerar bebês 

com má formação craniana, reprodutiva e entre outros 

problemas, sendo comum o câncer (BARBOSA; MACHADO; 

GOMES, 2012). 

 Dentre os órgãos mais afetados pelo contato com o 

agrotóxico, está o fígado. O fígado é um órgão muito importante 

para o bom funcionamento do organismo sendo considerado a 

maior glândula do corpo humano o qual armazena e secreta 

hormônios como também substâncias que advém ao 

organismo. Por ter uma fundamental importância e dispor de 

várias funções indispensáveis ao equilíbrio do corpo como a 

regulação de proteínas, carboidratos e lipídeos, o fígado ao ser 

exposto a substâncias tóxicas de algum produto irá armazenar 

os resíduos e posteriormente estes causarão variações 

bioquímicas e celulares resultando em efeitos danosos à saúde 

(BATISTA, 2016).  

 As intoxicações, sobretudo no meio rural, são mais 

frequentes e a região nordeste do Brasil é onde mais prevalece 

esta problemática (SILVA, et al., 2013). Segundo dados do 

Ministério da Saúde de 2012, o Estado de Alagoas está em 

primeiro lugar em consumo de agrotóxico e, dentre suas 

cidades, Arapiraca é a que mais se destaca nos registros de 

notificação por intoxicação por agrotóxicos.  

Arapiraca é um dos maiores produtores de hortaliças no 

Estado e fornece para os mercados de estados vizinhos como, 

Pernambuco, Sergipe e Salvador devido a sua produção 

autossuficiente. Os principais agrotóxicos utilizados no cultivo 
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das hortaliças são: Amistar®, Dithane®, Karate®, adubos 

foliares e Decis® (SILVA, et al., 2013). 

 No presente trabalho foi avaliada a função hepática de 

agricultores de cultivo convencional e o processo agrícola 

utilizado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho faz parte da Pesquisa ‘Avaliação da 

Ação dos Agrotóxicos no Homem e no Ambiente: Um enfoque 

no APL de Horticultura’, aprovado pelo Comitê de ética sob o 

número 1.766.735. 

Tipo de estudo, local da coleta de dados e amostras 

biológicas  

Trata-se de um estudo analítico experimental e 

observacional, classificado como quantitativo quanto à 

abordagem. A coleta das amostras de sangue e a entrevista 

foram realizadas na sede da associação dos agricultores rurais 

do povoado Pé-Leve do Agreste alagoano, município de 

Arapiraca. 

Amostra 

A amostra foi constituída pelos agricultores de pequenas 

propriedades de cultivo convencional.  

Procedimentos 

Entrevista 

 Através de entrevista foi determinado o perfil 

sociodemográfico do agricultor, os vegetais cultivados e os 

agrotóxicos utilizados.  

Coleta de Material Sanguíneo 

As amostras biológicas foram obtidas através da punção 

venosa do sangue periférico (15mL) em tubos a vácuo. O 
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ambiente da execução deste procedimento foi as instalações da 

associação rural. No momento da coleta, foram utilizados um 

tubo sem anticoagulante e com gel separador para realização 

das análises de função hepática. Após a formação do coágulo, 

o tubo foi centrifugados a 2000 rpm para obtenção do soro que 

foi separado em tubos de ensaios secos. O transporte de todas 

as amostras foi realizado em caixa isotérmica com gelox para 

os laboratórios parceiros da pesquisa. Nos laboratórios foram 

armazenados entre 2-8ºC até serem submetidas às análises.  

Dosagens de Analitos Bioquímicos para Avaliação da 

Função Hepática   

As análises para determinação dos analitos bioquímicos, 

de avaliação da função hepática, foram realizadas no 

analisador automático bioquímica COBAS INTEGRA® 

400 plus. 

A determinação das atividades séricas de 

Alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (

AST), gama-glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina 

(ALP), e dos níveis de proteína total, albumina, bilirrubina total, 

bilirrubina direta foram conduzidos de forma a quantificar 

os analitos através dos procedimentos preconizados pelo 

fabricante dos conjuntos diagnósticos Roche 

(Roche Diagnostics Gmbh, Alemanha) específicos para o 

equipamento.  

Alanina aminotransferase (ALT)   

 Segundo Barbosa et al. (2010) “As transaminases 

(aminotransferases) correspondem a um importante grupo de 

enzimas que catalisam a transferência de um grupo amino de 

um aminoácido para um cetoácido”. Alanina aminotransferase 

é uma transaminase muito importante no diagnóstico clínico de 

diversas alterações metabólicas. Distribui-se amplamente nos 
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tecidos do cérebro, coração, rim e fígado.  No fígado, essa 

enzima desempenha um importante papel no metabolismo de 

aminoácidos. 

Através do método cinético, a ALT catalisa a reação 

entre L-alanina e 2-oxoglutarato. O piruvato formado é reduzido 

por NADH em uma reação catalisada por 

lactato desidrogenase, formando L-lactato e NAD+. A taxa de 

oxidação de NADH é diretamente proporcional à atividade 

catalítica de ALT. A leitura é realizada medindo a diminuição da 

absorbância a 340 nm. Os resultados foram expressos em 

unidades internacionais por litro: U/L. Intervalo de referência 

para homem: 10 – 41 U/L. Intervalo de referência para mulher: 

10 – 33 U/L.  

 Aspartato aminotransferase (AST)   

 Também conhecida como glutamato-oxaloacetato 

transaminase (GOT), a AST existe tanto na forma mitocondrial 

quanto citoplasmática, encontrada principalmente no coração 

fígado, músculo esquelético e rim. É muito importante para a 

detecção e diagnóstico de gravidades no miocárdio, lesões 

hepáticas provocadas por drogas tóxicas ou infecções (PINTO, 

2010). 

A determinação da AST é realizada pelo método 

cinético bicromático.  Durante a reação, o AST catalisa 

a transaminação reversível do L- aspartato e 2-oxoglutarato 

em oxaloacetato e L-glutamato. O oxaloacetato é então 

reduzido a malato na presença de malato desidrogenase (MDH) 

com a oxidação simultânea de NADH. A velocidade de oxidação 

de NADH é proporcional a atividade AST. A leitura é realizada 

medindo a diminuição da absorbância a 340 nm. Os resultados 

foram expressos em unidades internacionais por litro: U/L. 
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Intervalo de referência para homem: 10 – 40 U/L. Intervalo de 

referência para mulher: 10 – 32 U/L.  

Gama-glutamiltransferase (GGT) 

 A GGT é uma enzima glicoproteica que está ligada à 

membrana e associada ao tecido do fígado, rins, pâncreas e 

intestino.  Sua atividade mostra-se elevada em algumas formas 

de doença hepática, sendo principalmente em casos de 

obstrução biliar intra ou pós-hepática (processos colestáticos). 

Através da gravidade da doença e sua extensão irá variar o grau 

de elevação (ARAÚJO et al., 2005). 

A atividade da GGT é medida através do método cinético 

enzimático colorimétrico. Na reação, a GGT catalisa a 

transferência de um grupo gama-glutamil da L-gama-glutamil-

3-carboxi-4-nitroanilida para a glicilglicina, com produção de um 

produto corado, 5-amino-2-nitrobenzoato. A quantidade de 5-

amino-2-nitrobenzoato formada é proporcional à atividade da 

GGT. A leitura é realizada medindo o aumento da absorbância 

a 409 nm. Os resultados foram expressos em unidades 

internacionais por litro: U/L. Intervalo de referência para 

homem: 8 – 61 U/L. Intervalo de referência para mulher: 5 – 36 

U/L.   

Fosfatase Alcalina (ALP)   

  Segundo Pertile (2011), “a fosfatase alcalina é uma 

enzima hidrolase que atua na desfosforilação de certas 

moléculas e por isso é considerada por muitos autores como 

medida da atividade celular”. “A ALP ou FAL é amplamente 

difundida no organismo, ela hidrolisa os monoésteres do ácido 

ortofosfórico em meio alcalino. No adulto, a fosfatase alcalina 

provém em parte do fígado (fração termoestável) e em parte do 

osso, sistema reticulo-endotelial e vascular (fração termolábil), 

originando diferentes isoenzimas” (WIENER LAB, 2000). 
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Para determinar a atividade da fosfatase alcalina usa-se 

um método cinético enzimático colorimétrico, utilizando-se um 

tampão de 2-amino-2-metil-1-propanol (AMP). Durante a 

reação, a fosfatase alcalina catalisa a hidrólise do substrato 

incolor de éster orgânico fosfatado, p-nitrofenilfosfato, para dar 

o produto corado amarelo, p-nitrofenol e fosfato. O p-

nitrofenol formado é diretamente proporcional à atividade de 

ALP. A leitura é realizada medindo o aumento da absorbância 

a 409 nm. Os resultados foram expressos em unidades 

internacionais por litro: U/L. Intervalo de referência para 

homem: 40 – 130 U/L. Intervalo de referência para mulher: 35 – 

105 U/L.  

Proteína total   

Baseia-se na metodologia colorimétrica de ponto final. 

Em solução alcalina, o cobre bivalente reage com as ligações 

do peptídeo protéico e forma o complexo de biureto com tom 

púrpura. A intensidade de cor é diretamente proporcional a 

concentração de proteínas. A leitura é determinada 

monitorizando o aumento da absorbância a 552 nm. Os 

resultados foram expressos em grama por decilitro: g/dL. 

Intervalo de referência: 6,4 – 8,3 g/dL.   

Albumina  

 Baseia-se na metodologia colorimétrica de ponto final em 

que o verde de bromocresol é o reagente a ser utilizado para 

medir a concentração de albumina. Durante a reação, a 

albumina combina-se com o verde de bromocresol para formar 

um complexo azul esverdeado que a intensidade de cor é 

diretamente proporcional à concentração de albumina. A leitura 

é determinada monitorizando o aumento da absorbância a 

583 nm. Os resultados foram expressos em grama por decilitro: 

g/dL. Intervalo de referência: 3,5 – 5,5 g/dL. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características do perfil dos agricultores 

 

 Participaram desta pesquisa 40 agricultores do povoado 

Pé Leve do município de Arapiraca-AL. Em sua maioria 

(82,92%) os agricultores tinham entre 20 a 60 anos. Também 

foi observado que na prática agrícola desta região 92,68% de 

produtores são do sexo masculino, com união estável (82,92%) 

(tabela 1). Estudos demonstram que na agricultura familiar 

ainda existe desigualdades de gêneros, onde o homem-marido 

é privilegiado sendo chefe da família e responsável pela parte 

da organização do trabalho agrícola e representação da 

propriedade no espaço público, enquanto a mulher fica 

encarregada de cuidar das atividades de reprodução, da casa 

e de pequenos cultivos e criações, tendo em vista que as tarefas 

domésticas não geram rendas monetárias (SILVA E 

SCHNEIDER, 2010). 

Com relação à escolaridade dos produtores, que é um 

fator muito importante para a tomada de decisões que contribui 

significantemente com a produção, foi observada a baixa 

escolaridade com 46,34% dos agricultores possuindo apenas o 

fundamental incompleto (tabela 1). 
É possível notar que, quão menor é o nível de 

escolaridade maior é a quantidade de agricultores. Conforme 

Figueiredo (2014) a baixa escolaridade compromete o 

desenvolvimento sócio territorial, dificulta a compreensão por 

parte da população nos processos sociopolíticos, compromete 

o grau de reivindicação na melhoria das condições de vida e 

dificulta o uso de mecanismos participativos e da cidadania.  
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 Esses dados assumem relevância na planificação de 

ações que objetivam levar mais orientação e assistência ao 

meio rural. 
 

Tabela 1: Dados sociodemográficos dos agricultores. Pé Leve, 

Arapiraca. 2018. 

  FR% 

IDADE (ANOS) 

≤ 20 4,87 

>20 ≤40 41,46 

>40 ≤60 41,46 

≥60 12,19 

SEXO 
Masculino 92,68 

Feminino 7,31 

ESTADO CIVIL 

Casado 82,92 

Solteiro 12,19 

Divorciado 2,43 

Viúvo 2,43 

ESCOLARIDADE 

Não Sabe Ler 14,63 

Fundamental Incompleto 46,34 

Fundamental 

Completo 
14,63 

Segundo Grau 

Incompleto 
9,75 

Segundo Grau 

Completo 
9,75 

Terceiro Grau 

Incompleto 
- 

Terceiro Grau Completo 4,87 

FR% - Frequência relativa percentual 

  

 

Identificação dos cultivares 

 Foi observado nas propriedades agrícolas dos 

voluntários da pesquisa, que existem 23 cultivares diferentes na 
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região do povoado Pé Leve, onde as maiores frequências de 

plantio são de: coentro (14,29%), cebola (11,43%), mandioca 

(11,43%) e alface (10%) (tabela 3). 

 

Tabela 3: Frequência relativa dos produtos cultivados. 

PRODUTO AGRÍCOLA PÉ LEVE (%) 

Acerola , Goiaba, Coco 

Maracujá, Fumo, Quiabo 

Milho, Pimentão, Amendoim 

Pimenta, Repolho, Cebolinha 

1,43 

Batata doce, Batata 2,86 

Inhame, Feijão 5,71 

Tomate 7,14 

Macaxeira 8,57 

Alface 10,00 

Mandioca, Cebola 11,43 

Coentro 14,29 

(Dados da pesquisa, 2018) 

 Foi perceptível nesta região que existe mais plantio de 

leguminosas, sendo avaliadas 62,86% do cultivo nesta 

classificação. Já na produção de frutas e verduras a frequência 

é de 5,72% e 12,86%, respectivamente. Isto implica afirmar que 

devido ao clima tropical da cidade de Arapiraca, os produtores 

tendem a plantar mais leguminosas. 

 

Identificação dos agrotóxicos utilizados 

 Na figura 1 mostra os agrotóxicos mais utilizados pelos 

agricultores do povoado Pé Leve. Percebeu-se um percentual 

igualitário em dez (10) defensivos agrícolas (2,63%). Dentre os 

agrotóxicos listados, cinco (5) deles mostraram valor mais 

elevado em sua frequência de uso, foram: Decis (13,16%), 

Gramaxone (13,16%) Amistar (10,53%), Confidor (7,89%) e 

Lanate (7,89%). 
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Os agrotóxicos são utilizados em vários tipos de 

atividades e se dividem mediante seus propósitos, podendo ser: 

Acaricidas, Bactericidas, Fungicidas, Herbicidas, Inseticidas, 

dentre outros (FARIAS, 2012). Notificou-se que na identificação 

das classes destes agrotóxicos 47,35% são Inseticidas (Captor, 

Confidor, Connect, Cyptrin, Decis, Evidence, Lannate, Premio), 

21,05% são Herbicidas (Gramaxone, Herburon, Premelin), 

18,42% são Fungicidas (Amistar, Galben, Nativo), 10,52% são 

Acaricidas e Inseticidas (Vexter, Orthene, Marshal, Ampligo) e 

2,63% são Acaricidas e Fungicidas(Dithane). 

Silva et al., (2013) comenta que a exposição aos 

agrotóxicos pode levar a ocorrências de intoxicações, pela 

negligência do produtor como também pela falta de orientações 

devidas, no qual se configura num grave problema para a saúde 

pública e para o meio ambiente. 

 

Figura 1: Frequência de uso de agrotóxicos em Pé Leve 

 
(Dados da pesquisa, 2018) 

  

 Seguindo os dados da figura, pôde-se verificar o grau de 

toxicidade dos agrotóxicos em questão. A classificação dos 

defensivos agrícolas quanto ao grau de toxicidade avalia-se 
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como: Extremamente tóxico (Classe I, faixa vermelha), 

Altamente tóxico (Classe II, faixa amarela), Mediamente tóxico 

(Classe III, faixa azul), Pouco tóxico (Classe IV, faixa verde). 

Onde na descrição dos agrotóxicos (Figura 1) avaliou que, 

49,99% são Extremamente tóxicos, 10,52% são Altamente 

tóxico, 23,67% são Mediamente tóxico e 15,79% são Pouco 

tóxico. Ou seja, os agricultores desta região estão suscetíveis à 

intoxicações por uso de agrotóxicos devido sua maior 

frequência de uso ser no de maior toxicidade, já no de pouca 

toxicidade tem menor frequência de uso.  

 Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná (2018), este 

uso intensivo e negligente de agrotóxicos acaba 

desencadeando problemas que afetam tanto a qualidade da 

água consumida por estes indivíduos como também altera a 

biota, acumulando resíduos químicos no solo onde se perpétua 

por anos, mesmo eliminando a fonte de contaminação, ou seja, 

uma vez aplicado e usado de forma exacerbada o produto 

sempre haverá contaminação de neste local de cultivo, fazendo 

com que sempre tenha agravos na saúde dos agricultores.  

  

Coleta de Material Sanguíneo  

Avaliação hepática dos agricultores 

 A tabela 4 apresenta a dosagem dos analitos 

bioquímicos indicadores da função hepática dos agricultores da 

associação Pé Leve.  

 

Tabela 4: Frequência relativa dos parâmetros bioquímicos dos 

agricultores de Pé Leve. 

Análi

se 

Valor 

de 

ASSOCIAÇÃO PÉ LEVE N(FR%) 

1ª COLETA N = 40 (100%) 2ª COLETA N = 23 (100%) 
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Bioqu

ímica 

Refer

ência 

Valor 

deter

minad

o 

Min – 

máx 

FR

% 

Val

or 

Nor

mal 

FR% Valor 

Alterado 
Valor 

determi

nado 

Min – 

máx 

FR

% 

Valo

r 

Nor

mal 

FR% Valor 

Alterado 

Red

uzid

o 

Ele

vad

o 

Red

uzid

o 

Elev

ado 

ALT 

(TGP

) 

U/L 

10 – 

41 ¹ 

10 – 

33 ² 

2,90 - 

40 

17 

(42,

5%) 

23 

(57,5

%) 

- 

5,0 

– 

138,

3 

13 

(56,

52%

) 

7 

(30,4

3%) 

3 

(13,

04%

) 

AST 

(TGO

) 

U/L 

10 – 

40 ¹ 

10 – 

32 ² 

8,70 – 

80,9 

37 

(92,

5%) 

1 

(2,5

%) 

2 

(5%) 

8,6 

– 

108,

8 

20 

(86,

95%

) 

1 

(4,34

%) 

2 

(8,6

9%) 

GGT 

U/L 

8 – 

61 ¹ 

5 – 

36 ² 

7,0 – 

272,7 

27 

(67,

5%) 

- 
13 

(32,5%) 

6,1 

– 

247,

2 

17 

(73,

91%

) 

- 

6 

(26,

08%

) 

FAL 

U/L 

40 – 

130 ¹ 

35 – 

105 ² 

24,60 

– 

163,6 

37 

(92,

5%) 

1 

(2,5

%) 

2 

(5%) 

20,5 

– 

170,

4 

16 

(69,

56%

) 

5 

(21,7

3%) 

2 

(8,6

9%) 

PT 

g/dL 

6,4 – 

8,3 

4,0 – 

8,59 

20 

(50

%) 

19 

(47,5

%) 

1 

(2,5%) 

3,84 

– 

11,9

5 

7 

(30,

43%

) 

14 

(60,8

6%) 

2 

(8,6

9%) 

ALB 

g/dL 

3,5 – 

5,5 

2,74 – 

5,36 

37 

(92,

5%) 

3 

(7,5

%) 

- 

2,86 

– 

5,0 

17 

(73,

91%

) 

5 

(21,7

3%) 

1 

(4,3

4%) 

(Dados da pesquisa, 2018) 

 

 A análise dos parâmetros bioquímicos foi feita em dois 

momentos, na primeira e segunda coleta. A primeira coleta foi 

feita na época de estiagem onde os agricultores não estavam 

cultivando, logo tendo pouco contato com o agrotóxico. 40 

agricultores que fizeram os exames neste dia. Na segunda 

coleta foi em época de chuva onde os agricultores estavam 
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usando agrotóxicos, e 23 agricultores estavam presentes na 

coleta do exame. 

 Conforme a tabela 4, na análise da ALT ou TGP, que é 

uma enzima responsável no diagnóstico de alterações 

metabólicas no fígado, na 1° coleta 17 indivíduos estão com 

valor normal desta enzima (42,5%) e não há valor elevado, já 

na 2° coleta, momento em que houve um maior contato com o 

agrotóxico, foi observado 3 agricultores com valores elevados, 

correspondendo à 13,04% da amostra, o que é um indicativo de 

alteração hepática. Batista (2010), diz que a elevação de ALT é 

proporcional à lesão encontrada, no qual pode ser hipóxia, 

inflamações, neoplasias hepáticas, etc.  

 Na análise da AST ou TGO, que é uma enzima que 

detecta e diagnostica lesões no fígado provocados por 

intoxicações, percebe-se na 1° coleta 5% de agricultores com 

valores elevados nas taxas destas enzimas e, na 2° coleta, no 

percentual de indivíduos que fizeram o exame, houve 8,69% de 

agricultores com altas taxas destas enzimas, o que implica 

afirmar que o seu aumento determina fatores de ricos ao fígado. 

No parâmetro bioquímico da GGT, que é uma enzima 

glicoproteica onde sua atividade elevada demonstra algumas 

doenças hepáticas, verifica-se que na 1° e 2° coleta não houve 

alteração na dosagem da enzima, já enquanto na frequência do 

valor elevado na 1° coleta 13 indivíduos tinham elevação desta 

enzima (32,5%), e na 2° coleta 6 indivíduos (26,08%) teve 

alteração após o uso do agrotóxico. 

 Na análise da FAL ou ALP, que é uma enzima que mede 

a atividade celular no fígado, percebeu-se um valor elevado na 

1° e 2° coleta em 2 indivíduos, correspondendo à 5% e 8,69% 

de alteração, respectivamente. Segundo Batista (2010), com 

um valor elevado de liberação de FAL de forma indireta no 
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organismo, o indivíduo pode obter doenças como lipidose 

hepática e inflamação do parênquima.  

 Em relação à proteína, é considerada alterada quando 

seu valor é reduzido, pois indica que o fígado não está 

produzindo proteínas devido algum fator de alteração no 

mesmo. Na 1° coleta, a frequência relativa de agricultores com 

hipoproteinemia foi de 47,5%, representando 19 indivíduos, e 

na 2°coleta foi de 60,86. Com relação a albumina (ALB), houve 

valor reduzido nas duas coletas, sendo 7,5% na primeira e 

21,73% na segunda, acontecendo uma redução maior na época 

de chuva, possivelmente devido ao maior uso de agrotóxico. A 

redução na capacidade hepática de síntese proteica reflete na 

diminuição de síntese de proteínas plasmáticas.  

 

CONCLUSÕES  

 

  Portanto, o trabalho realizado com os agricultores do 

povoado Pé Leve da Cidade de Arapiraca-AL, possibilitou 

identificar os agrotóxicos mais utilizados pelos agricultores 

desta região e o processo agrícola. Na identificação dos 

defensivos agrícolas percebeu-se maior uso pelos produtos 

mais tóxicos, assim, acometendo incidências de intoxicações 

no produtor. Na avaliação da função hepática através dos 

exames obtidos foi possível determinar os valores dos analitos 

bioquímicos, onde através da exposição ao agrotóxico 

observou aumento na indução das enzimas ALT, AST, GGT e 

FAL, acometendo doenças hepáticas graves. Houve grande 

redução das proteínas total e da Albumina (ALB) ocasionando 

hipoproteinemia como ademais agravos que esta redução 

influencia. 
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RESUMO: A Síndrome de Burnout consiste no estresse laboral 
crônico com esgotamento físico-emocional do trabalhador. 
Estudos apontam enfermeiros como profissionais submetidos 
continuamente a elementos de estresse associados à 
Síndrome. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar 
presença de características de Burnout entre enfermeiros e o 
percentual segundo cada variável sócio-demográfica. Trata-se 
de pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, realizada 
na Unidade de Terapia Intensiva adulto de um hospital-escola 
de João Pessoa (PB), onde 15 (quinze) enfermeiros foram a 
população. O instrumento selecionado foi o Maslach Burnout 
Inventory. Dentre os dados, 78,57% apresentaram pelo menos 
uma característica alterada dentre variáveis associadas à 
Síndrome: a “baixa realização profissional”, seguida da “alta 
despersonalização” e “alta exaustão emocional”. Nesta 
perspectiva, a atuação em Terapia Intensiva aparece como 
condicionante de adoecimento, atingindo a salubridade 
daqueles ali inseridos, evidenciando-se pela constatação de 
características de Burnout naqueles que possuem fatores que 
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poderiam ser atenuantes: atividade física regular e salários 
considerados suficientes. 
Palavras-chave: Esgotamento Profissional. Enfermeiros. 

Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante das várias transformações que ocorrem na 

atualidade em virtude das modificações rápidas das tecnologias 

em saúde, das interaçoes pessoais e das trocas instantâneas 

de informações atrelado ao exercício laboral em ambientes 

insalubres com suas pressões e exigências, tem propiciado a 

ampliação do adoecimento dos trabalhadores, a exemplo do 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout e outras doenças a 

ela relacionadas.  

A Síndrome de Burnout (SB) ou “do Esgotamento 

Profissional” trata-se de um dos grandes problemas 

psicossociais mundiais resultantes da tensão emocional crônica 

vivenciada pelo trabalhador. Caracteriza-se por exaustão 

emocional, despersonalização e baixa realização pessoal que 

pode acometer profissionais cujo trabalho requer contato direto 

com o público, especialmente quando envolve cuidados e 

atividades assistenciais, a exemplo das áreas da saúde, 

educação e serviços humanos (SILVA, et al 2015). 

 O ambiente hospitalar em si expõe o profissional a riscos 

ambientais e estes são potencializados quando se trata de 

profissionais intensivistas. No ambiente hospitalar, verifica-se 

que em relação aos riscos ocupacionais, os riscos biológicos se 

destacam, acrescentando-se ainda uma expressão significativa 

dos riscos psicossociais, também altamente presentes na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (PEREIRA et al, 2015). 
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 Todo esse contexto, portanto, pode vir a ser um 

desencadeador da Síndrome de Burnout nos profissionais ali 

inseridos, sendo interessante enfatizar que os trabalhadores de 

enfermagem que atuam em UTI estão sujeitos aos riscos 

ocupacionais a ela associados, tais como o risco de acidentes, 

seguido dos riscos biológico, químico e ergonômico (FROTA et 

al, 2013). 

 Diante das evidências apontadas e das peculiaridades 

que envolvem a atuação do Enfermeiro Intensivista em um 

hospital escola, justifica-se a realização da presente 

investigação, pois além da rotina árdua de trabalho semelhante 

as demais UTIs, associa-se o ensino e a partir dele, ambientes 

por vezes, estressantes, pela grande quantidade de 

aprendentes de diferentes níveis, das diversas áreas da saúde. 

Com base no exposto, o presente estudo objetivou 

identificar a presença de características que constituem a 

Síndrome de Burnout entre os enfermeiros que trabalham em 

uma Unidade de Terapia Intensiva adulto de um hospital escola 

e a expressão percentual dessas características em cada 

variável sócio-demográfica selecionada.. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa, realizada entre os enfermeiros lotados na Unidade 

de Terapia Intensiva Adulto de um hospital escola no município 

de João Pessoa – PB, onde se encontra o quantitativo de 15 

(quinze) profissionais, constituindo-se a população do estudo. 

Adotou-se como critério de inclusão na investigação, o fato de 

ser enfermeiro atuante na unidade e como critérios de exclusão 
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a recusa em participar da pesquisa e/ou ter envolvimento direto 

com a construção do estudo. 

 Diante dos critérios adotados, 01 (um) profissional foi 

excluído do estudo por enquadrar-se no segundo critério, 

resultando em 14 (quatorze) enfermeiros que após aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com parecer favorável 

conforme CAAE nº 60636516.9.0000.5183 responderam ao 

Questionário sócio-demográfico, onde foram fornecidos dados 

relativos a sexo, idade, número de filhos, estado civil, prática de 

atividade física, anos de atuação profissional como enfermeiro 

na Terapia Intensiva, outros vínculos empregatícios e 

satisfação com o salário e ainda o instrumento sobre as 

dimensões da Síndrome de Burnout. 

O instrumento selecionado como base consistiu no 

Maslach Burnout Inventory – MBI, um questionário de 22 itens 

tipo likert que são estados de sentimentos relatados no 

trabalho, para ser respondido por meio de uma escala de 

frequência de sete pontos que vai de 0 (nunca) até 6 (todos os 

dias) (NOGUEIRA et al, 2018). 

Comporta três sub-escalas que correspondem a três 

dimensões que avaliam possíveis manifestações de burnout: 

“Exaustão emocional”, “Despersonalização” e “Realização 

Profissional”, esta última inversamente relacionada com a 

síndrome. A primeira é avaliada pela soma de nove itens, a 

segunda por cinco e a terceira por oito. Para a classificação de 

cada uma das três dimensões do burnout, que o MBI avalia, 

serão utilizados os valores de referência do Núcleo de Estudos 

Avançados sobre Síndrome de Burnout (Nepasb) (NOGUEIRA 

et al, 2018), observados no Tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores da escala do MBI desenvolvidos pelo Núcleo 
de Estudos Avançados sobre a Síndrome de burnout, 2001 

 
DIMENSÕES 

 

 
VALORES DE REFERÊNCIA 

BAIXO MÉDIO ALTO 

EXAUSTÃO EMOCIONAL 0-15 16-25 26-54 

DESPERSONALIZAÇÃO 0-02 03-08 09-30 

REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

0-33 34-42 43-48 

Fonte: Núcleo de Estudos Avançados sobre Síndrome de Burnout (2001) 

 

Nesse cenário, com a obtenção de altas pontuações em 

exaustão emocional e despersonalização associados a baixos 

valores em realização profissional, concluir-se-á que o indivíduo 

apresenta síndrome de Burnout (BERND et al, 2017). A versão 

aplicada deste questionário foi a MBI-HSS (Human Services 

Survey), voltada para as áreas de saúde/cuidadores ou serviços 

humanos/sociais. É auto-aplicável e demora cerca de 7 minutos 

a ser respondido. 

  Este estudo excetuou-se de qualquer interesse 

financeiro, tendo sido respeitado o anonimato e 

confidencialidade dos sujeitos da pesquisa, havendo todos de 

fornecer seu consentimento mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, em atendimento aos 

critérios preconizados na Resolução nº 466/12 que dispõe 

sobre a realização de pesquisa com seres humanos (BRASIL, 

2012).  

Os dados foram condensados em planilhas de 

Microsoft Excel® 2010 dos quais foram extraídos os valores 

absolutos e percentuais, sendo apresentados em forma de 

tabelas. Para algumas variáveis socioeconômicas (sexo e 
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idade) foram aplicados o teste de igualdade de proporções, 

para verificar igualdade dos percentuais encontrados, 

utilizando-se o Software R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Burnout decorre de um processo gradual que 

acompanha sinais e sintomas de desgaste de humor,  desgaste 

físico e psíquico do trabalhador, consequente a desmotivação 

pelo seu ambiente de trabalho e suas funções (SILVA et al, 

2015). Resulta em uma série de sintomas como alterações 

cardiovasculares, fadiga crônica, cefaleias, enxaqueca, úlcera 

péptica, insônia, dores musculares ou articulares, ansiedade, 

depressão, irritabilidade, entre outras. 

Existem três dimensões na síndrome que são 

independentes, mas podem ser associados: a exaustão 

emocional, a despersonalização e a diminuição da realização 

pessoal no trabalho (SILVA et al, 2015; NOGUEIRA et al, 2018). 

Dentre os dados obtidos, constatou-se que 11 (78,57%) 

entrevistados apresentaram pelo menos uma característica 

alterada dentre as variáveis associadas à Síndrome, e um 

enfermeiro (7,14%) obteve características alteradas nas três 

dimensões extremas da escala, evidenciando a ocorrência da 

Síndrome.  

Segundo as dimensões, observou-se a ocorrência da 

“baixa realização profissional” como a mais prevalente, em oito 

(57,14%) profissionais, seguida da “alta despersonalização” em 

quatro (28,57%) profissionais e “alta exaustão emocional” com 

dois (14,28%) profissionais, como observado no Tabela 2.   
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Tabela 2 – Valores absolutos e percentuais de indivíduos 
segundo as dimensões da Síndrome de Burnout 

 Alta 
exaustão 

emocional 

Alta 
desperso-
nalização 

Baixa 
realização 

profissional 

Síndrome 
de 

burnout 

f (%)  2 (14,28%) 4 (28,57%)    8 (57,14%) 
 

1 (7,14%) 

Fonte: Pesquisa direta. 2015 

 

Com relação à ocorrência da síndrome de Burnout, em 

estudo aplicando o mesmo instrumento, também com 

enfermeiros intensivistas, resultado semelhante foi encontrado: 

2 enfermeiros, correspondendo a um percentual de 6% (SILVA 

et al, 2014). 

Apresentando valores maiores dos que os encontrados, 

estudo realizado em hospitais-escola da cidade de Teresina-

Piauí apresentou como percentual prevalente, a “alta exaustão 

emocional” (27%), seguida da “baixa realização profissional” 

(18%) e “alta despersonalização” (13%) (SILVA, 2014). 

Valores inferiores aos dados encontrados foram 

apresentados em estudo realizado entre enfermeiros atuantes 

em unidade de emergência em hospital público de médio porte 

do interior da Bahia nos quais ficaram assim representados: 

“alta despersonalização” (96,3%) seguidos de “baixa realização 

profissional” (92,6%) e “alta exaustão emocional” (85,2%) 

(OLIVEIRA, 2016). 

A constatação da “baixa realização profissional” como a 

mais prevalente entre enfermeiros no hospital escola em estudo 

vem representar algo contraditório, posto tratar-se de 

servidores públicos concursados, por vezes, uma das principais 

realizações almejada por tais profissionais. 
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Complementarmente profissionais enquadrados nos 

níveis médio e baixo da dimensão “exaustão emocional” 

representaram 85,72%; médio e baixo da dimensão 

“despersonalização” 71,43% e; médio e alto da dimensão 

“realização profissional”, 42,86% (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Valores absolutos e percentuais de indivíduos 

segundo as dimensões da Síndrome de Burnout 

 Média/Baixa 

Exaustão 

Emocional 

Média/Baixa 

Desperso-

Nalização 

Alta 

Realização 

Profissional 

f (%) 12 (85,72%) 10 (71,43%) 6 (42,86%) 

Fonte: Pesquisa direta. 2015. 

 

 A exaustão emocional se refere à sensação de 

esgotamento físico e mental, aos sentimentos de falta de 

energia para as atividades diárias, ou seja, de haver chegado 

ao limite das forças e levando à falta de entusiasmo, frustração 

e tensão. A despersonalização indica que o indivíduo vem 

alterando seus sentimentos e comportamentos, tornando-se frio 

e impessoal com os usuários e colegas e, por vezes, cínico e 

irônico em relação às pessoas e situações. Já a falta de 

realização profissional se refere aos sentimentos de 

insatisfação, baixa autoestima, sensação de fracasso 

profissional, inadequação e desmotivação com as atividades 

laborais (SILVA, 2014; OLIVEIRA, 2016). 

 Com relação às características socioeconômicas dos 

enfermeiros intensivistas, o sexo feminino foi predominante com 

11 (78,57%) dos entrevistados contra três (21,42%) do sexo 

masculino (Tabela 4). Pelo menos uma característica da 
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Síndrome de Burnout se fez presente em nove (81,81%) das 

mulheres e dois (66,66%) dos homens entrevistados, 

demonstrando uma predominância proporcional de 

características da Síndrome no sexo feminino. Aplicando o 

Teste de Igualdade de proporções, encontra-se p-valor = 1 ao 

nível de 0,05 de significância, deixando evidências de que não 

se pode descartar a evidência de que homens e mulheres 

possuam a mesma proporção estatística para ocorrência de 

pelo menos uma característica da Síndrome de Burnout no 

estudo. 

 

Tabela 4 – Caracterização sociodemográfica e profissional de 
enfermeiros de Unidade de Terapia Intensiva com 
características de Síndrome de Burnout 
Fonte: Pesquisa direta. 2015 

 

Varíáveis sócio-
demográficas 

f(%) 

Indivíduos com 
pelo menos uma 

caracteristica 
nas dimensões 
de síndrome de 

burnout 

 
 

P-
valor 

Sexo 
Fem 
Mas 

 
11 (78,57%) 
3 (21,42%) 

 

 
9 (81,81%) 
2 (66,66%) 

 
 

1 

Faixa etária 
20-30 anos 
31-40 anos 
41-50 anos 

>50 anos 

 
1 (7,14%) 
6 (42,85%) 
4 (28,57%) 
3(21,42%) 

 
1(100%) 

4 (66,66%) 
4 (100%) 

2 (66,66%) 
 

 
 
 
 

0,55 
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A faixa etária variou de um (7,14%) profissional entre 20 

a 30 anos, seis (42,85%) entre 31 a 40 anos, quatro (28,57%) 

Tempo de 
trabalho na uti 

7 dias 
3-6 anos 

12-17 anos 
20-37 anos 

 
 

1 (7,14%) 
6 (42,85%) 
4 (28,57%) 
3 (21,42%) 

 
 

1 (100%) 
4 (66,66%) 
4 (100%) 

2 (66,66%) 
 

 

Estado civil 
Solteiro 
Casado 

Divorciado/desqui
tado 

 
2 (14,28%) 
9 (64,28%) 
3 (21,42%) 

 
1 (50%) 

6 (66,66%) 
3 (100%) 

 

 
Número de 
filhos 

Nenhum 
1 a 2 filhos 

>3 filhos 

 
 
 

5 (35,71%) 
6 (42,85%) 
3 (21,42%) 

 
 
 

4 (80%) 
4 (66,66%) 
3 (100%) 

 

 

Atividade física 
Regular 

Raramente 
Nunca 

 
8 (57,14%) 
5 (35,71%) 
1 (7,14%) 

 
7 (87,5%) 
3 (60%) 

1 (100%) 
 

 

Outro vínculo 
empregatício 

Sim 
Não 

 
 

4 (28,57%) 
10 (71,42%) 

 
 

2 (50%) 
9 (90%) 

 

 

Salários 
Suficiente 
 Mais que 
suficiente 

 
13 (92,85%) 
1 (7,14%) 

 
10 (76,92%) 

1 (100%) 
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entre 41-50 anos e três (21,42%) maiores de 50 anos. As 

características encontradas relacionadas ao Burnout, porém, se 

fizeram presentes igualmente nas faixas de 31-40 e >50 anos 

(66,66% em cada) e em 100% dos indivíduos de 20-30 e 41-50 

anos, estes compostos de respectivamente uma e quatro 

pessoas. Aplicando o Teste de Igualdade de proporções, 

encontra-se p-valor = 0,55 e ao nível de 0,05 de significância, 

evidencia-se, neste estudo, a mesma proporção estatística 

entre as faixas etárias. 

Percebe-se que uma das maiores prevalências foi 

encontrada entre os mais jovens, entre aqueles que ainda não 

alcançaram 30 anos. Acredita-se que tais parâmetros devam-

se a falta ou pouca de experiência destes profissionais, 

podendo ocasionar insegurança ou crise de identidade 

profissional decorrente das dificuldades de socialização 

encontradas no início da carreira profissional (BATISTA et al, 

2016). Com isso, a excessiva motivação, paradoxalmente, torna 

os indivíduos mais vulneráveis à Síndrome de Burnout. 

Ao correlacionar os dados sociodemográficos dos 

enfermeiros que apresentaram a síndrome de Burnout em 

estudo semelhante, observou-se que ambas eram do sexo 

feminino, com faixa etária entre 22 a 40 anos, sem filhos, sendo 

uma casada e a outra solteira (SILVA, 2014).  

 Outras variáveis do trabalho associadas ao Burnout são 

o tempo de trabalho e o tempo na profissão. Quanto ao “Tempo 

de trabalho na Terapia Intensiva” analisado neste estudo, a 

maioria dos entrevistados referem trabalhar há 3-6 anos: seis 

(42,85%) enfermeiros; seguido dos que trabalham de 12-17 

anos: quatro (28,57%) enfermeiros; 20-37 anos: três (21,42%) 

enfermeiros e há 7 dias: um (7,14%) enfermeiro. Destes 

números, os que trabalham há 7 dias e de 12-17 anos 
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apresentaram 100% de indivíduos com pelo menos uma 

característica de Burnout, enquanto de 3-6 e 20-37 anos 

demonstraram 66,66% cada (quatro e dois profissionais, 

respectivamente). 

O tempo de trabalho exercido pelo enfermeiro é um 

importante mediador das respostas relacionadas ao sofrimento 

e perdas decorrente das limitações organizacionais, assim 

como a percepção da desvalorização social. Estudos apontam 

que a Síndrome de Burnout pode ter início no primeiro ano que 

o indivíduo ingressa na instituição de trabalho. É atribuída às 

dificuldades do trabalhador para sua inserção no grupo, para 

execução das tarefas, ao sentimento de instabilidade no 

emprego associada à necessidade de aceitação e 

reconhecimento, entre outros aspectos, posto que aqueles com 

menor tempo de serviço acabam sofrendo mais e sendo mais 

desesperançosos em relação aos mais experientes no serviço 

(BATISTA et al, 2016). 

 A maior parte dos indivíduos apresentou estado civil 

“casado”: nove (64,28%) profissionais, seguido de 

“divorciado/desquitado”: três (21,42%) profissionais e “solteiro”:  

dois (14,28%) profissionais, onde três (100%) dos divorciados 

apresentaram pelo menos uma característica de Burnout, 

seguidos de nove (66,66%) dos casados e um (50%) dos 

solteiros. Quanto ao número de filhos, três (100%) dos que 

possuem 3 ou mais tiveram alterações, assim como quatro 

(66,66%) dos que possuem de 1 a 2 filhos (maioria de 42,85%) 

e quatro (80%) dos que não possuem nenhum.   

Dados semelhantes são apresentados em estudo 

realizado em hospitais de Teresina, onde com relação ao 

estado civil predominou a porcentagem de casados (52%), 
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seguidos pelos solteiros (36%) e 70% da amostra relataram ter 

filhos (SILVA, 2014). 

 Dos entrevistados, oito (57,14%) refere praticar atividade 

física regular, cinco (35,71%) refere praticar raramente e um 

(7,14%), nunca pratica. Semelhante a outro estudo descritivo-

exploratório onde se observou que 55% dos enfermeiros 

praticavam algum tipo de atividade física (SILVA, 2014).  

O indivíduo que referiu nunca praticar apresentou 

característica positiva para a síndrome, enquanto dos que 

praticam raramente, três (60%) apresentaram pelo menos uma 

característica de Burnout juntamente com sete (87,5%) dos que 

praticam regularmente. Sabe-se que há na literatura evidências 

da atividade física na redução de tensões, minimizando, assim, 

o estresse e atuando na manutenção da condição de saúde no 

trabalho, porém o resultado se apresentou contraditório bem 

como o resultado apresentado em outro estudo no qual 

profissionais que apresentaram a síndrome praticavam 

exercícios (SILVA, 2014). 

 A maioria dos entrevistados, 10 (71,42%) não 

apresentavam outro vínculo empregatício, porém, ainda assim, 

nove (90%) destes apontaram pelo menos uma característica 

da Síndrome contra dois (50%) dos que responderam “sim” à 

presença de outro vínculo. Os enfermeiros também referiram 

possuir um salário “suficiente” para suas necessidades: 13 

(92,85%) profissionais e um (7,14%) referiu possuir uma 

remuneração “mais que suficiente”. 

 Sabe-se que os profissionais de enfermagem estão 

submetidos continuamente a elementos geradores do estresse 

laboral caracterizada por ter, em sua essência, o cuidado e por 

grande parte de trabalho ser o contato direto com pacientes e 

familiares e outros elementos que são associados à Síndrome, 
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tais como a indefinição do papel profissional; a sobrecarga de 

trabalho frequentemente justificada por falta de pessoal e 

estimulada pelo pagamento de horas-extras; falta de autonomia 

e autoridade na tomada de decisões, entre outras. Estas 

situações acumuladas geram um estado de estresse crônico, 

identificando-se como uma da profissão de maior incidência de 

Burnout (SILVA, 2015). 

Atuar nas instituições de saúde geralmente exige um 

controle emocional maior que em outras profissões pela 

exposição a riscos biológicos, tensão em lidar com o sofrimento 

e a morte, jornada de trabalho excessiva e baixa remuneração. 

Somado a esses fatores temos as organizações hospitalares 

que investem na parte estrutural, com objetivo de gerar 

avaliação positiva no usuário,  e negligenciam muitas vezes, os 

profissionais (CARVALHAIS, et al., 2015). 

Segundo Ferreia, Aragão e Oliveira (2017) cuidar dos 

que cuidam é desafiador,  tendo em vista a aproximação diária 

dos profissionais aos elementos estressantes e pela visão 

tradicional que a sociedade desenvolveu sobre esses 

profissionais, exigindo um serviço competente, sem 

necessariamente receberem a devida contribuição financeira.  

Embora o presente estudo tenha sido aplicado a quase 

toda a população da UTI de um hospital universitário, a amostra 

utilizada vem a representar um limitador para generalizações e 

para validações estatísticas, porém traz a potencialidade de 

apontar características percussoras da Síndrome de Burnout no 

ambiente de trabalho em questão, permitindo a gestão local 

atuar prevenindo o agravamento de tais situações, além de 

planejar alterações de rotina de trabalho naquele profissional 

identificado com a síndrome. 
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O estudo, também, abre um leque para novos potenciais 

estudos a serem realizados com um maior quantitativo de 

enfermeiros e em um maior número de hospitais na região. 

 

CONCLUSÕES  

 

No presente estudo foi possível constatar que algumas 

características das dimensões da Síndrome de Burnout foram 

identificadas numa Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 

escola da cidade de João Pessoa, Paraíba, porém permitiu 

identificar um profissional com todas as dimensões alteradas 

para Síndrome segundo a escala utilizada. 

Observou-se, também, elevada prevalência de pelo 

menos uma característica de Síndrome de Burnout na maioria 

dos enfermeiros, detectando presença de condições físicas e 

psicológicas alteradas, resultando na necessidade de maior 

atenção a ser dedicada pelos profissionais e gestores no que 

refere aos fatores de riscos a que estão expostos os 

profissionais de unidades fechadas e complexas, o que se 

amplia pela constatação de características da Síndrome de 

Burnout em indivíduos com presença de fatores que poderiam 

ser atenuantes, tais como a prática de atividade física regular e 

salários considerados suficientes. 

Portanto, faz-se necessário que haja uma cultura de 

saúde ocupacional nas organizações que possa proporcionar 

atividades preventivas do estresse crônico, a partir da atuação 

em equipes multidisciplinares, numa perspectiva de resgatar 

políticas que possam tornar possível a melhoria da qualidade 

de vida no ambiente de trabalho. 
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RESUMO: A Radiologia Intervencionista é uma técnica não 
cirúrgica, minimamente invasiva, podendo ser empregada para 
fins terapêutico ou diagnóstico. Apesar de oferecer diversas 
vantagens, este método é guiado por raios-X, expondo os 
pacientes e profissionais envolvidos a altas doses de radiação 
ionizante. Este estudo tem como objetivo quantificar as doses 
recebidas por médicos anestesistas em determinados 
procedimentos intervencionistas, bem como verificar se a 
utilização das ferramentas de proteção radiológica é rotineira. A 
pesquisa foi feita em três hospitais localizados na região 
metropolitana do Recife, onde foram acompanhados 11 
procedimentos. Para a coleta de dados, definiu-se o protocolo, 
houve a elaboração de um questionário, e foram utilizados 
dosímetros termoluminescentes (TLDs) do tipo LiF:Mg, Ti. Os 
TLDs foram calibrados em termos das grandezas operacionais 
Hp(10), Hp(0,07) e Hp(3). Para monitoramento foram utilizados 
nove dosímetros, dispostos nas regiões mais radiosensíveis e 



ESTUDO DOSIMÉTRICO EM MÉDICOS ANESTESISTAS DURANTE 
PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS 

806 
 

nos membros dos anestesistas. Ao final, os TLDs foram lidos 
por meio de uma termomultiplicadora pertencente ao 
Laboratório de Proteção Radiológica/DEN-UFPE. Os 
resultados mostraram que não existe padrão nos valores do 
equivalente de dose pessoal dos anestesistas, como acontece 
com médicos radiologistas, o que pode ser justificado devido ao 
fato de não permanecerem na mesma posição no decorrer do 
procedimento. Além disso, constatou-se que a utilização dos 
óculos de proteção não era habitual, ao contrário do avental 
plumbífero e do protetor de tireóide. 
Palavras-chave: Radiologia intervencionista. Dosimetria. 

Anestesista. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as aplicações médicas são as principais 

responsáveis por submeter a população mundial às exposições 

artificiais de radiações ionizantes (LEYTON et al., 2014; 

SANTOS E BOLOGNESI, 2014). Segundo a National Council 

on Radiation Protection and Measurements (NCRP), nos 

Estados Unidos, entre os anos de 1980 e 2006, houve um 

aumento de 600% na produção de imagens utilizando radiação 

ionizante (LEYTON et al., 2014).  

Um dos procedimentos na medicina que utiliza radiação 

ionizante e possui alto potencial para exposição é a radiologia 

intervencionista. Esta especialidade médica pode ser 

empregada para fins terapêuticos (cardiologia intervencionista, 

neurorradiologia e radiologia vascular periférica) ou 

diagnósticos, cujo objetivo é a utilização de procedimentos 

minimamente invasivos (SANTOS et al., 2014a; SANTOS et al., 

2014b; FORNAZARI et al., 2015; KORKES et al., 2015; SOUZA 

E PINHAL Jr, 2015; TERRA et al., 2016; LIEBEL et al., 2017; 
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SANTOS et al., 2017; TYNG et al., 2017; OLIVEIRA et al., 

2015). Em se tratando de uma técnica não cirúrgica, a incisão 

na pele é de cerca de cinco milímetros, geralmente na região 

da virilha, o que dispensa a necessidade de pontos. Os 

tratamentos são realizados com auxílio de um cateter 

conduzidos por dentro de veias e artérias, que é guiado por 

imagens de alta resolução, utilizando um equipamento de 

angiografia (MEDRONHA et al., 2017). Possui algumas 

vantagens em relação a outros métodos, tais como: diminuição 

ou ausência do período de internação; geralmente, não há 

utilização de anestesia geral; na maioria das vezes, sem 

complicações, dor e menor tempo de recuperação (MOURA E 

NETO, 2015; NUNES, 2018). Todas as vantagens citadas 

colaboram juntamente para a diminuição dos custos, quando 

comparado, por exemplo, a intervenções cirúrgicas (REAL et 

al., 2014).  

Os benefícios da radiologia intervencionista são claros, 

porém procedimentos que utilizam radiação ionizante podem 

proporcionar danos à saúde dos profissionais e pacientes 

(MELO et al., 2015b; MELO et al., 2015c; GUIDETTI et al., 

2016; HUHN et al., 2016; OKUNO E YOSHIMURA, 2017). 

Estudos mostram que determinados procedimentos 

intervencionistas guiados por fluoroscopia, por exemplo, a 

Cardiologia Intervencionista, podem gerar altas doses de 

radiação ao paciente (KIM et al., 2013; GARCIA et al., 2016) e 

à equipe médica (LEYTON et al., 2014; ESTEYBAR E 

IRAVEDRA, 2017). Além disso, têm sido detectadas doses de 

radiação exacerbadas em radiologistas (SANS et al., 2015; PAZ 

E BOLOGNESI, 2017), o que aumenta a probabilidade de 

ocorrência de tumores cerebrais e no pescoço, bem como 

lesões nas mãos (DIAS, 2017; OKUNO E YOSHIMURA, 2017).  
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Medidas de radioproteção para pacientes e 

trabalhadores estão fundamentadas nos princípios da 

justificação, otimização e de limitação de dose. Essas medidas 

são implementadas por meio de treinamentos (MIRANDA et al., 

2014); utilização de equipamentos de proteção individual; 

elaboração e execução correta da infraestrutura; respeito aos 

protocolos dos procedimentos e equipamentos apropriados 

(PEREIRA E VERGARA, 2015; SILVA E JÚNIOR, 2016; 

DESCALZO et al., 2017; FAUSTINI, 2017; OKUNO E 

YOSHIMURA, 2017). Existem também as exigências 

normativas, que compõem o enquadramento legal para regular 

o uso seguro das radiações ionizantes na medicina (MAURICIO 

et al., 2015). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) pertencente ao Ministério da Saúde, publicou, em 

1998, a Portaria SVS/MS 453/98, em que estabelece requisitos 

de proteção radiológica e controle de qualidade para a 

radiologia médica, odontológica e intervencionista (BRASIL, 

1998). A Norma Regulamentadora nº 32, Segurança e Saúde 

no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, 

fornece instruções básicas relacionadas à proteção da saúde 

dos trabalhadores da área da saúde. Esta norma determina a 

obrigatoriedade dos equipamentos de fluoroscopia conter 

“cortina ou saiote plumbífero inferior e lateral” para proteger o 

operador contra a radiação espalhada (BRASIL, 2002). 

Entretanto, no Brasil é comum encontrar equipamentos de 

angiografia sem estes elementos, bem como sem o medidor do 

produto kerma-área ou produto dose-área (PKA) (LEYTON et al., 

2014).  

Embora não seja obrigatório, um acessório de grande 

relevância, utilizado como blindagem externa de radiação, é o 

biombo de teto, com espessura de 0,5 mmPb (MOURA E 
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NETO, 2015). Este item apresenta maior eficiência que os 

óculos de proteção, pois não protege somente o cristalino do 

olho, mas também a cabeça, a tireóide, os braços e a região do 

tronco superior do médico (LEYTON et al., 2014).  

O grande problema é a formação insuficiente dos 

profissionais em relação à proteção radiológica, inclusive 

daqueles responsáveis pelo processo de especificação de 

compra dos equipamentos de fluoroscopia, que muitas vezes 

não atentam para a importância dos acessórios de blindagem 

externa da radiação (MOURA E NETO, 2015; SILVA E PINHAL 

Jr, 2016; SOFFIA et al., 2017).  

Uma pesquisa realizada em dez centros de Cardiologia 

Intervencionista pertencentes a países latino-americanos, onde 

o Brasil está inserido, revelou que somente 64% dos 

trabalhadores utilizavam dosímetro, ao mesmo passo que 

apenas 36% possuíam consciência do resultado da dosimetria. 

Em relação à utilização do angiógrafo, apenas 14% sabiam 

manipular corretamente o equipamento (VANO et al., 2011) 

Na literatura, diversos estudos estimam a dose recebida 

por médicos radiologistas em procedimentos intervencionistas 

guiados fluoroscopicamente. Quando se trata de médicos 

anestesistas a literatura ainda se encontra escassa (ANDISCO 

et al., 2014; GAONA et al., 2014; NETO et al., 2014a; NETO et 

al., 2014b; BORBA et al., 2015; FILIPOV, 2015; MELO et al., 

2015a; SANTOS et al., 2015; LESYUK et al., 2016; NETO et al., 

2016; NUNES et al., 2016).  

Desta forma, este trabalho tem por objetivo geral avaliar 

a dose de radiação recebida por médicos anestesistas devido a 

procedimentos de radiologia intervencionista, bem como avaliar 

a utilização de elementos de radioproteção por este público e a 

presença do saiote e tela de acrílico plumbíferos nos 
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equipamentos. Especificamente, serão analisados os valores 

de dose equivalente pessoal e calculada a dose efetiva para 

cada procedimento. Os valores das leituras dos dosímetros 

termoluminescentes (TLDs) permitirão analisar as doses de 

radiação recebida pelos médicos anestesistas no decorrer de 

determinados procedimentos intervencionistas guiados por 

fluoroscopia, considerando as nove regiões de interesse 

determinadas no protocolo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para este estudo foram selecionados 7 anestesistas em 

onze procedimentos de radiologia intervencionista: Angiografia 

Cerebral; Drenagem Percutânea de Vias Biliares; Embolização 

Arterial de Próstata (PAE); Quimioembolização Hepática; 

Venografia + Stent Hepático; Angiografia de Membros Inferiores 

(MMII); Drenagem Hepática; Embolização de Malformação 

Arteriovenosa (MAV); Embolização Hepática; Cateterismo e 

Embolização de Mioma em três hospitais (A, B e C) da Região 

Metropolitana do Recife.  

Todos os indivíduos receberam informação clara e 

suficiente sobre a natureza e objetivos deste estudo e apenas 

foram incluídos nele após aceitarem participar voluntariamente. 

Para a obtenção de resultados estatísticos confiáveis, um 

formulário foi criado e um protocolo de coleta de dados foi 

previamente estabelecido. 

A observação dos procedimentos foi realizada da sala de 

comandos e os anestesistas foram instruídos a agir de acordo 

com suas práticas habituais. Os procedimentos foram 

classificados em diagnóstico ou terapêutico.   
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O detector de radiação utilizado foi o Dosímetro 

Termoluminescente (TLD) do tipo LiF:Mg, Ti (fluoreto de lítio 

dopado com magnésio e titânio), com dimensões 3mm x 3mm 

x 1mm, fabricado pela Thermo Scientific. A calibração dos 

detectores foi realizada no Laboratório de Metrologia das 

Radiações Ionizantes pertencente ao Departamento de Energia 

Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (LMRI-

DEN/UFPE) em termos das grandezas operacionais Hp(10), 

Hp(0,07) e Hp(3) utilizando, para tanto, fantomas de referência 

e coeficientes de conversão reportados na literatura (ISO, 

1999). Estes dosímetros foram encapsulados aos pares em 

plásticos com dimensões de 1,4cm x 1,4cm.  

A cada procedimento, nove pares de TLDs foram 

dispostos, de forma padronizada, ao longo do corpo dos 

profissionais avaliados: nas áreas dos membros superiores; nos 

membros inferiores; e nas regiões de órgãos mais 

radiosensíveis como, os intercílios, olho direito, olho esquerdo, 

tireóide, tórax (por baixo do avental plumbífero), mão direita, 

mão esquerda, pé direito e pé esquerdo.  

Na Tabela 1 é apresentada a localização do posicionamento 

dos TLDs e a numeração correspondente, enquanto na Figura 

1 é apresentada a distribuição de 8 dos nove pares de 

dosímetros ao longo do corpo de um dos anestesistas, uma vez 

que o pé direito não aparece na imagem. 
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Tabela 1. Posição dos TLDs em cada anestesista. 

TLD Posição 

1 Intercílios 

2 
Olho 

esquerdo 

3 Olho direito 

4 Tireoide 

5 Tórax 

6 
Mão 

esquerda 

7 Mão direita 

8 
Pé 

esquerdo 

9 Pé direito 
Fonte: O autor. 

Figura 1. Disposição dos TLDs no corpo do anestesista. 

 
Fonte: JARAMILLO, 2016. 

 



ESTUDO DOSIMÉTRICO EM MÉDICOS ANESTESISTAS DURANTE 
PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS 

813 
 

Após o término de cada procedimento de radiologia 

intervencionista analisado, os nove pares de TLDs foram lidos 

por meio de uma termomultiplicadora (modelo 2800M, fabricada 

pela VICTOREEN), operada no modo de aquecimento STEP, 

do LMRI-DEN/UFPE. Uma vez que os TLDs foram 

encapsulados aos pares, foi considerado o valor médio das 

leituras. Estes resultados fornecidos pela termomultiplicadora 

foram na unidade de nanocoulomb (nC), sendo assim, fez-se 

necessário utilizar um fator de calibração (mSv/nC) para 

obtenção dos valores médios da dose efetiva (E) e do 

equivalente de dose pessoal (Hp(d)) (JARAMILLO, 2016). Para 

o cálculo da dose efetiva (E), foi utilizado o algoritmo da 

dosimetria dupla sugerido por von Boetticher et al. (2010), 

segundo a Equação 1. 

 

𝐸 = 0,84× 𝐻𝑝,𝑢(10) + 0,051×𝐻𝑝,𝑜(10),           (1) 

em que: 

��,� (10): valor obtido pelo par de TLDs posicionado na região 

do tórax (por baixo do avental plumbífero); 

��,� (10): valor obtido pelo par de TLD posicionado na região da 

tireóide.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram avaliadas as doses recebidas por 7 

anestesistas em procedimentos de radiologia intervencionista, 

bem como a utilização de elementos de radioproteção por este 

público. A Tabela 2 apresenta a relação dos elementos de 

radioproteção utilizados em cada uma das instituições. 
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Tabela 2. Utilização de equipamentos de radioproteção. 

Instituição 
Avental 

plumbífero 

Protetor 
de 

tireóide 
Óculos 

Saiote 
plumbífero 

Tela de acrílico 
plumbífero 

A SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

B SIM SIM NÃO SIM SIM 

C SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

Fonte: O autor. 

 

De acordo com os dados coletados, todos os 

profissionais avaliados neste trabalho utilizaram o avental 

plumbífero e o protetor de tireóide durante os procedimentos de 

radiologia intervencionista. O mesmo não aconteceu com os 

óculos de proteção, que não houve utilização, e com o saiote e 

tela de acrílico plumbíferos, que estavam acoplados em apenas 

um dos equipamentos. 

Para a avaliação do equivalente de dose pessoal (Hp(d)) 

nos anestesistas foram utilizados nove pares de TLDs 

posicionados em pontos específicos na superfície do corpo, 

considerando uma profundidade d (medida em milímetros). Na 

Tabela 3 são apresentados os resultados dosimétricos, já 

convertidos em mSv, para os procedimentos de radiologia 

intervencionista realizados pelos 7 profissionais participantes.  

Considerando a avaliação dosimétrica nos 

procedimentos de Embolização Arterial da Próstata, 

apresentada na Tabela 3, ainda que não seja uma amostra 

significativa, percebe-se que não existe um padrão de dose 

recebida nas regiões estudadas do anestesista, visto seu 

constante movimento na sala. Diferente do médico principal, em 

que um padrão é encontrado de acordo com sua posição em 

relação ao acesso intravascular do paciente e do tubo de raios-

X (JARAMILLO, 2016). 
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Tabela 3. Avaliação do equivalente de dose pessoal dos 

anestesistas. 

n 
   

Técnica 
Anes-
tesista 

Hp(3) (mSv) Hp(0,07) (mSv) Hp(10) (mSv) 

IC OD OE MD ME PD PE Tórax Tireoide 

1 PAE 1 0,229 0,259 0,175 0,198 0,178 0,442 0,435 0,0144 0,130 

2 PAE 2 0,049 0,025 0,050 0,029 0,076 0,149 0,118 0,0094 0,066 

3 PAE 3 0,552 0,568 0,376 0,297 0,606 0,318 0,318 0,0063 0,519 

4 
Veno-

grafia + 
Stent 

3 0,013 0,057 0,146 0,081 0,078 0,175 0,300 0,0145 0,079 

5 

Angio-
grafia 
cere-
bral 

4 0,009 0,012 0,023 0,011 0,006 0,008 0,011 0,0020 0,011 

6 

Drena-
gem 

hepáti-
ca 

4 0,015 0,014 0,022 0,031 0,011 0,018 0,019 0,0046 0,013 

7 
Angio-
plastia 

de MMII 
5 0,039 0,188 0,018 0,026 0,018 0,031 0,029 0,004 0,026 

8 

Drena-
gem de 

vias 
biliares 

5 0,003 0,012 0,015 0,010 0,007 0,024 0,013 0,018 0,007 

9 

Drena-
gem de 

vias 
biliares 

5 0,033 0,002 0,018 0,009 0,010 0,016 0,028 0,057 0,010 

10 
Embo-
lização 
de MAV 

6 0,054 0,044 0,044 0,011 0,070 0,087 0,077 0,0087 -------- 

11 

Embo-
lização 
hepá-
tica 

6 0,039 0,034 0,033 0,014 0,014 0,063 0,051 0,0019 0,026 

12 
Quimio-
emboli-
zação 

6 0,062 0,066 0,066 0,066 0,063 0,061 0,057 0,0727 0,082 

13 

Embo-
lização 

de 
mioma 

5 0,012 0,024 0,028 0,025 0,037 0,141 0,185 0,0144 0,011 

14 PAE 5 0,077 0,076 0,071 0,050 0,036 0,425 0,416 0,0056 0,017 

15 
Cate-

terismo 
7 0,070 0,061 0,063 0,044 0,025 0,098 0,097 0,0062 0,0053 

Legenda: IC = Intercílios; OD = Olho direito; OE = Olho esquerdo; MD = Mão 
direita; ME = Mão esquerda; PD = Pé direito; PE = Pé esquerdo. 

Fonte: O autor. 

 

Observou-se também que os médicos anestesistas 

permanecem o menor tempo possível próximo ao tubo de raios-

X e do paciente, dependendo da complexidade do 

procedimento e necessidades especiais do paciente. Esta 

conduta parece rotineira, uma vez que eles foram instruídos a 

seguir seus hábitos durante a realização das técnicas.  
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Na Tabela 4 são apresentadas as doses efetivas (E), na 

unidade de µSv, recebidas por cada anestesista no decorrer 

dos procedimentos avaliados. Os valores foram obtidos 

segundo equação proposta por von Boetticher et al. (2010), 

conforme descrito na Equação 1. Como o cálculo depende do 

equivalente de dose pessoal nas regiões do tórax e tireóide, não 

foi possível obter este valor para o procedimento de número 10, 

por não possuir a leitura do TLD utilizado na região da tireóide, 

uma vez que o mesmo foi perdido na sala de procedimentos. 

 

Tabela 4. Avaliação da dose efetiva recebida pelos 

anestesistas. 

n Técnica Anestesista 
Dose Efetiva 

(µSv) 

1 PAE 1 18,7 

2 PAE 2 11,3 

3 PAE 3 31,7 

4 Venografia + Stent 3 16,2 

5 
Angiografia 

cerebral 
4 2,2 

6 Drenagem hepática 4 4,5 

7 
Angioplastia 

de MMI 
5 4,7 

8 
Drenagem de vias 

biliares 
5 1,8 

9 
Drenagem de vias 

biliares 
5 5,3 

1
0 

Embolização de MAV 6 -------- 

1
1 

Embolização hepática 6 2,9 

1
2 

Quimioembolização 6 65,2 

1
3 

Embolização de 
mioma 

5 12,6 

1
4 

PAE 5 5,6 
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1
5 

Cateterismo 7 7,9 

Fonte: O autor. 

 

Comparando o equivalente de dose pessoal das quatro 

PAEs, segundo a Tabela 3, os maiores valores foram 

identificados no procedimento realizado pelo anestesista 3, 

devido à complexa vascularização do paciente e outras 

intercorrências encontradas, o que demandou a presença 

constante do profissional em sala. Diferente das PAEs 

realizadas pelos anestesistas 1, 2 e 5, que passaram a maior 

parte do tempo na sala de comandos, implicando em doses 

bem menores. Consequentemente, observando a Tabela 4, 

percebe-se que a PAE com maior dose efetiva foi a realizada 

pelo anestesista 3, cujo valor foi de 31,7 µSv. O menor valor 

reportado desta variável foi de 5,6 µSv, com média de 16,83 

µSv. 

Já no procedimento de angiografia cerebral foram 

registrados valores de equivalente de dose pessoal baixos, 

como pode ser observado na Tabela 3. Este foi realizado na 

instituição C, onde a sala de procedimentos é um pouco maior 

se comparada às dos demais hospitais, o que possibilitou o 

anestesista se distanciar mais do paciente (aproximadamente 3 

m), embora tenha permanecido em sala na totalidade do 

exame. O procedimento é classificado como sendo de baixa 

complexidade, não houveram intercorrências e o tempo de 

fluoroscopia foi de 13 min e 8 s, ou seja, um curto intervalo de 

tempo, se comparado a procedimentos mais complexos como, 

por exemplo, quimioembolizações, que, em alguns casos, 

chegam a atingir 54 min (JARAMILLO, 2016). Todas as 

circunstâncias colaboraram para que os valores de equivalente 

de dose pessoal fossem baixos. Além disso, obteve a segunda 
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menor dose efetiva, perdendo apenas para a drenagem de vias 

biliares, realizada pelo anestesista 5.  

A angioplastia de MMII foi realizada no hospital A, onde 

a sala é relativamente pequena e o anestesista ficou em média 

1,5 m de distância da mesa do paciente. O tempo de 

fluoroscopia foi de 27 min e 8 s, maior se comparado à 

angiografia cerebral, por exemplo. Em consequência, os 

valores de Hp(d) e dose efetiva também foram mais elevados, 

porém bem inferiores aos observados em procedimentos de 

maior complexidade, como quimioembolização e PAE.  

Em relação às drenagens de vias biliares, foi possível 

observar que a experiência do médico principal parece reduzir 

o tempo de fluoroscopia. O procedimento de número 8 foi 

realizado por um médico radiologista residente, durando 13 min 

e 8 s, enquanto o de número 9 foi realizado por médico 

radiologista experiente e o tempo foi reduzido para 12 min e 9 

s. Considerando a dose efetiva calculada para o anestesista, o 

procedimento de número 8 obteve o valor de 1,8 µSv, enquanto 

o 9 alcançou 5,3 µSv, diferença que se deve ao Hp(10) 

referente ao TLD posicionado no tórax, que no primeiro foi de 

1,8 µSv e no segundo de 5,7 µSv. O fato implica que não basta 

haver redução no tempo de fluoroscopia, o anestesista deve, 

quando possível, ficar a uma distância segura do paciente e do 

tubo de raios-X.  

 Fato equivalente pôde ser verificado na comparação 

entre os procedimentos de embolização de mioma e 

angioplastia de MMII, em que no primeiro o tempo de 

fluoroscopia foi de 17 min e 9 s e a dose efetiva foi de 12,6 µSv, 

enquanto o segundo acarretou em um tempo de fluoroscopia de 

27 min e 8 s, com dose efetiva de 4,6 µSv. Novamente, tempo 
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de fluoroscopia e dose efetiva não foram variáveis 

proporcionais.  

 Na embolização de MAV, o TLD posicionado na tireóide 

foi perdido na sala de exames, o que impossibilitou o cálculo da 

dose efetiva. O Hp(10) referente ao TLD posicionado no tórax, 

teve valor comparado aos reportados nas PAEs, o que pode 

sugerir alto valor da dose efetiva. Os valores para Hp(3) e 

Hp(0,07) foram comparáveis aos encontrados em 

procedimentos de alta complexidade. Em adicional, foram 

observados dois representantes de venda de cateteres 

acompanhando o procedimento e, quando questionados, 

ambos relataram não conhecer os riscos relacionados à 

radiação.   

 Neste trabalho, a dose efetiva encontrada no 

anestesista devido a um procedimento de quimioembolização 

foi de 65,2 µSv. Segundo Jaramillo (2016), a máxima dose 

efetiva reportada em médico radiologista principal devido a este 

procedimento foi de 76,9 µSv. Sendo assim, percebe-se que 

dependendo do posicionamento do anestesista em sala e das 

projeções utilizadas do braço C do equipamento, os médicos 

anestesistas podem receber altas doses de radiação, tão altas 

quanto o médico principal. Anastasian et al. (2011), em um 

estudo realizado no Columbia University Medical Center em 

Nova York, onde foram avaliadas as doses de radiação em 

médicos radiologistas e anestesistas devido a 31 

procedimentos de neuroradiologia intervencionista em adultos, 

verificou que a dose em anestesistas chegou a ser 3 vezes 

maior que no médico principal. Os autores justificaram os 

resultados pelo fato do anestesista receber mais radiação 

espalhada que o médico principal devido algumas projeções 
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laterais do braço C, corroborando com os resultados 

encontrados neste trabalho e no de Jaramillo (2016). 

 Para a consolidação da venografia e do implante de 

stent hepático o tempo de fluoroscopia foi de 23 min e 3 s. O 

anestesista permaneceu a maior parte do tempo próximo ao 

paciente, provavelmente contribuindo para os altos valores de 

Hp(d) e dose efetiva. As regiões onde foram identificadas as 

doses mais altas foram: IC, OE, PD, PE e Tórax.  

 O cateterismo foi um exame diagnóstico sem 

complicações, porém o anestesista permaneceu em sala 

durante todo o procedimento. O maior valor para Hp(3) foi 

registrado no intercílio, enquanto para Hp(0,07) os maiores 

valores foram obtidos no PD e PE, respectivamente. A dose 

efetiva foi de 7,9 µSv.  

 Pôde ser constatado que as maiores doses efetivas 

ocorreram no procedimento de quimioembolização e nas PAEs, 

ou seja, os procedimentos de maior complexidade e que exigem 

a presença do anestesista mais próximo ao paciente. Percebeu-

se, também, que não é apenas o número de procedimentos que 

têm relevância para contribuir com o aumento da dose efetiva 

nos trabalhadores, o tipo de procedimento realizado, bem como 

a conduta do médico no decorrer do procedimento, influenciam 

diretamente neste valor. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho pôde constatar que ainda existe uma 

necessidade de conscientização dos profissionais em relação à 

importância do uso dos elementos de proteção radiológica. Um 

dado alarmante foi que nenhum dos anestesistas tinha o hábito 

de utilizar óculos de proteção, mesmo a International Comission 
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of Radiation Protecion (ICRP) tendo reduzido o limite anual de 

dose ocupacional do cristalino de 150 mSv para 20 mSv. Em 

contrapartida, um ponto positivo foi a integralidade dos 

anestesistas em utilizar o avental plumbífero e o protetor de 

tireóide ao entrarem na sala de procedimentos. Além disso, os 

sete anestesistas observados permaneceram o maior tempo 

possível afastados do tubo de raios-X e do paciente, o que 

mostra preocupação com a radiação ionizante que estavam 

recebendo. O saiote e a tela de acrílico plumbíferos só foram 

encontrados em um dos três equipamentos analisados. O que 

pode ser um indício da falta de conhecimento quanto a 

importância destes elementos de proteção por parte dos 

profissionais envolvidos no processo de compra do angiógrafo.  

Em relação à dose efetiva anual dos anestesistas, esta 

foi estimada pela equação proposta por von Boetticher (2010). 

Porém, para obter resultados estatisticamente confiáveis seria 

necessário um número de amostras representativo de cada 

procedimento, para que fosse possível calcular a média dos 

valores e a partir da carga de trabalho anual reportada pelo 

médico em questão, fazer um comparativo com os limites de 

dose efetiva estabelecidos na legislação. Apesar do fato, uma 

análise comparada entre este trabalho e alguns resultados 

encontrados por Jaramillo (2016) e Anastasian et al. (2011), que 

realizaram pesquisas com médicos radiologistas e 

anestesistas, revelam que foram identificados valores de dose 

efetiva em médicos anestesistas tão elevados quanto os 

encontrados em médicos principais, em procedimentos de alta 

complexidade.  

Outro ponto identificado foi que, ao contrário do que 

acontece com os médicos principais, os anestesistas não 

permanecem na mesma posição no decorrer do procedimento, 
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logo não foi identificado um padrão nos valores do equivalente 

de dose pessoal, como acontece com os médicos radiologistas.  

Em adicional, entendeu-se a importância de prosseguir 

com os estudos dosimétricos, para assim ajudar a promover a 

cultura do uso correto dos elementos de proteção radiológica, 

bem como conscientizar a equipe médica da relevância de não 

exceder a carga de trabalho recomendada.  
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RESUMO: As Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde foram instituídas no âmbito do SUS em 2006, trazendo 
como seu objetivo principal, a ampliação da oferta desses 
recursos terapêuticos no SUS, garantindo qualidade, eficácia, 
eficiência e segurança no uso, visando melhorar o caminho 
do cuidar. Assim, este trabalho vem relacionar as práticas 
integrativas com a necessidade terapêutica dos funcionários 
da saúde, visando a melhoria em índices de estresse 
ocupacional. O que se acredita ser o problema mais inerente 
na atual conjuntura social, por atingir a área profissional e 
social do paciente. Sendo assim, a exposição a fatores de 
riscos físicos, biológicos e ergonômicos, acabam tomando 
proporções inferiores em relação a fatores psicossociais, 
contribuindo para o adoecer da mente e corpo. Os eventos 
estressores existentes no trabalho agem individualmente em 
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diferentes proporções, conforme a estrutura psicológica e 
física de cada profissional, tornando-se perceptível o efeito 
negativo do estresse dentro das atividades desempenhadas 
pelos trabalhadores. Assim, o relato de experiência relata a 
implementação das PICS em uma Unidade de Saúde da 
Família (USF) de um município brasileiro, acompanhada por 
enfermeirando de uma universidade pública brasileira, a fim 
de analisar como esta atividade interfere na qualidade de vida 
e produtividade/ rendimento desses trabalhadores da saúde. 

Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares; 
Unidade de saúde da Família; Saúde do Trabalhador. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Rebehy e Godoy (2017), a proveniência da 

palavra trabalho vem do latim tripalium, três paus, motivado 

pelo nome de um instrumento de tortura, utilizado em 

escravos da Idade Antiga; personificando o trabalho como 

algo torturante ou que exige sacrifício para que um objetivo 

seja atingido. Partindo desta visão, passamos a discutir sobre 

as doenças “psicossociais” desencadeadas pelas relações 

conflituosas entre os aspectos psicológicos e sociais do 

indivíduo, tornando visível a influência do ambiente em que se 

trabalha, e das relações interpessoais, na saúde psicológica 

dos funcionários. 

Dentro desse contexto, os profissionais de saúde, 

como qualquer outro trabalhador, estão sujeitos ao processo 

de adoecimento relacionado ao trabalho, aumentando por sua 

vez, o número de afastamento das atividades profissionais, 

sendo as crises econômicas responsáveis pela precarização 
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da relação entre os indivíduos e o trabalho, no último triênio, 

2015-2017 (LOURENÇO;LACAZ;GOULART, 2017).  

Ademais, são esses impactos causados pelas 

mudanças de valores no mundo moderno e a globalização do 

perfil do trabalho e dos trabalhadores que modificou-se para 

se adaptar às inovações tecnológicas com os novos modelos 

gerenciais de qualidade estabelecidos. Juntamente com isso 

houve intensificação do trabalho decorrente do aumento do 

ritmo, das responsabilidades e da complexidade das tarefas, 

trazendo também o aumento do desemprego, do trabalho 

informal, mudanças nas formas de trabalho e dos 

determinantes do processo saúde-doença.  

Sendo assim, a exposição a fatores de riscos físicos, 

biológicos e ergonômicos, acabam tomando proporções 

inferiores em relação a fatores psicossociais, como: a  

exposição ao sofrimento, a dor e à morte do outro somado 

aos fatores intrínsecos da jornada de trabalho, relações 

interpessoais conturbadas, competição entre os 

companheiros de trabalho, assédio moral, entre outros; 

contribuindo para o adoecer da mente e corpo (FAGUNDES; 

PEREZ, 2017). 

Temos assim, uma sociedade em que questões 

relacionadas à saúde mental estão a cada dia mais 

evidenciadas, fazendo com que a busca pelo tratamento e 

saídas para quadros mais graves venham sendo abordados 

em grande parte pelos setores sociais, tendenciando a 

diminuição do preconceito e a efetivação de ações 

norteadoras para uma assistência qualificada.  

De acordo com Lopes e Neto (2014), o processo de 

adoecimento pode ser definido como uma resposta adaptativa 
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do organismo a situações novas, especialmente quando são 

ameaçadoras, ocorrendo a falta de capacidade do trabalhador 

de se adaptar às demandas existentes no trabalho percebidas 

por ele como ameaçadoras. Neste sentido, a ansiedade, a 

depressão, o esgotamento físico e mental e a Síndrome de 

Burnout são consequências dessa resposta adaptativa que 

acometem a saúde dos trabalhadores, não afetando somente 

o estado psicológico, como também a condição relativa de 

estabilidade do sistema do indivíduo, o que pode interferir 

diretamente em sua produtividade no campo de trabalho.  

Sob esta ótica, os trabalhadores da saúde, 

especialmente os das Unidades Básicas, destacam-se como 

sendo um dos grupos de profissionais com maior risco para 

desenvolver estresse ocupacional por lidarem diretamente 

com a realidade da população e o processo de saúde-doença, 

com o déficit de insumos para a efetivação das atividades, 

atraso salarial - em algumas ocasiões- e demanda excessiva 

de trabalho. Esses eventos estressores existentes no trabalho 

agem individualmente em diferentes proporções, conforme a 

estrutura psicológica e física de cada profissional, tornando-

se perceptível o efeito negativo do estresse dentro das 

atividades desempenhadas pelos trabalhadores (RIBEIRO, 

2016). 

Assim, o aumento da expectativa de vida, a 

propagação de técnicas e novas especialidades na área da 

saúde, que se multiplicam de forma alucinante, são ao mesmo 

tempo a riqueza e o drama do setor. Sendo o desafio mais 

premente, o de conceber equipes multiprofissionais 

implementando medicinas alternativas, de forma simultânea à 

medicina farmacológica, em todos os níveis de complexidade. 
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Por este motivo, em 2006, as Prática Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS) foram institucionalizadas 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), porém já eram 

realizadas no âmbito da saúde em sistemas particulares, 

privados, levantando questionamentos importantes sobre sua 

eficácia e a necessidade de sua implantação na esfera 

pública. Desse modo, partindo da integralidade como 

princípio doutrinário da Política do Estado brasileiro para a 

saúde, subentende-se que as PICS são uma forma de 

cuidado imprescindível para a materialização da saúde como 

direito e como serviço para a população, atuando juntamente 

aos exames específicos para diagnóstico, escuta qualificada 

e as intervenções farmacológicas.  

E apesar das PICs serem utilizadas por um número de 

pessoas cada vez mais crescente em todo o mundo, a sua 

institucionalização na Atenção Básica cresce em menor 

proporção. Isso ocorre porque todo o sistema de implantação 

depende da viculação a evidencias cientificamente 

comprovadas por pesquisas quantitativas em detrimento das 

quanlitativas, pela  visão de Contatore (2014). 

Segundo a Cartilha da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS (2006), o 

documento final da política, que foi aprovado por unanimidade 

pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo publicada na 

forma das Portarias Ministeriais nº 971 em 03 de maio de 

2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006, é recomendado 

oficialmente a adoção da modalidade pelas Secretarias de 

Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da 

implantação e implementação das ações e serviços relativos 

a essas práticas, utilizando-se de recursos terapêuticos nos 
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diferentes sistemas médicos complexos (BRASIL, 2018). 

Trazendo como seu objetivo principal, a ampliação da oferta 

desses recursos terapêuticos no SUS, garantindo qualidade, 

eficácia, eficiência e segurança no uso, na perspectiva da 

prevenção de agravos e da promoção e recuperação da 

saúde, com ênfase no cuidado continuado, humanizado e 

integral em saúde.  

Recentemente fui publicado pela OMS o Traditional 

Medicine Estrategy 2014-2023, que tinha por finalidade 

avaliar os níveis da implantação das PICs no mundo, as 

características da sua utilização e sua institucionalização no 

sistema de saúde na última década, o investimento na área 

de pesquisas sobre o assunto, e definir as metas para que a 

implantação seja efetivamente feita na década seguinte. 

Trouxe como resultados que na década vigente da pesquisa, 

houve um crescimento significativo na utilização das PICs, 

estimando que mais de 100 milhões de europeus, e um 

número ainda maior de pessoas na África, Ásia, Austrália e 

Estados Unidos são usuários destas práticas. Apontando 

como motivos para este crescimento, o aumento da demanda 

causado pelas doenças crônicas, o custo abusivo dos 

serviços de saúde, e juntamente a insatisfação com os 

serviços prestados nas formas de saúde disponíveis, fazendo 

com que o cliente passe a ter o interesse por um cuidado 

holístico e preventivo para consigo. Caractérizando 83,1 

bilhões de dólares no ano de 2012, no consumo artigos 

direcionados a área. 

Justifica-se o presente estudo, ao considerar a 

gravidade dos afastamentos destes trabalhadores no que diz 

respeito às suas causas e consequências. A realização do 
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estudo permitirá uma análise específica sobre a 

implementação das PICS na Atenção Básica, direcionada à 

melhoria de parâmetros da saúde do trabalhador, melhorando 

a assistência prestada a esses trabalhadores, a fim de que as 

instituições conduzam as estratégias que orientam suas 

intervenções na área, enfatizando a importância da 

subjetividade nas práticas e nos cuidados, caminho para uma 

visão mais ampla e global do ser humano.  

Assim, objetivou-se relatar a experiência da 

implementação das práticas integrativas e complementares 

vivenciadas por enfermeirandos do curso de graduação em 

Enfermagem de uma Universidade pública federal e 

profissionais de uma Unidade de Saúde da Família (USF) de 

um município brasileiro, e como esta atividade interfere na 

qualidade de vida e produtividade/ rendimento desses 

trabalhadores, tendo em vista que,  observou-se alto índice 

de afastamentos de funcionários desta unidade por 

problemas psicossociais entre os anos de 2013 a 2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

relato de experiência, desenvolvido durante as atividades 

práticas na Atenção Primária à Saúde, durante estágio 

supervisionado de enfermeirandos do Curso de Graduação 

em Enfermagem de uma Universidade pública brasileira. 

As atividades foram desenvolvidas no período entre os 

meses de agosto a novembro do ano de 2018 em uma 

Unidade de Saúde da Família (USF) de um município 

brasileiro onde, juntamente com funcionários da unidade em 
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questão, os enfermeirandos participaram das atividades 

voltadas à saúde do trabalhador.   

        Para desenvolver a experiência, este estudo foi baseado 

na Política Nacional de Humanização (PNH) (2013), 

valorizando as dimensões subjetiva e social em todas as 

práticas de atenção e gestão e a atuação em rede de modo 

cooperativo e solidário, articulando a autonomia e o 

protagonismo de sujeitos e da coletividade. Os mesmos 

princípios se articulam à Política Nacional das PICS, na 

medida em que estas práticas preconizam o desenvolvimento 

comunitário, à solidariedade e à participação social, 

desenvolvendo aspectos não restritos ao processo de 

adoecimento do corpo, atrelando à Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

Devido à constatação do alto índice de afastamentos 

de funcionários da USF por problemas psicossociais, alguns 

integrantes da equipe 22 (área vermelha, sendo quatro áreas 

na unidade), que já possuem formação em cursos das PIC’s 

(aromaterapia, florais australianos e auriculoterapia) 

elaboraram um planejamento voltado à promoção da saúde 

do trabalhador com o intuito de desenvolver medidas para a 

redução destes índices  de afastamento.  

A partir da implantação do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ), para incentivar gestores e equipes a melhorar a 

qualidade dos serviços de saúde, algumas estratégias foram 

traçadas a partir da elaboração de uma matriz de intervenção. 

O plano de ação vem sendo executado na USF desde 

o mês dezembro de 2016 com a capacitação voltada às 

Práticas Integrativas e Complementares a alguns 
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profissionais da unidade para que posteriormente pudessem 

aplicar seus conhecimentos no momento oportuno e 

programado.    

Em consenso com a gestão e com os demais 

funcionários da unidade, ficou estabelecido que os encontros 

para o desenvolvimento dessas atividades ocorreriam 

semanalmente, às quintas-feiras à tarde com a participação 

de todos eles. Além disso, ficou estabelecido que a cada 

semana uma PIC específica seria aplicada por um profissional 

diferente e capacitado, além de pessoas convidadas, a fim de 

criar nos servidores a expectativa por aquele momento. 

Dessa forma, as terapias incorporadas às práticas do 

cuidado aos profissionais da USF foram o Tai Chi Chuan, o 

Reiki, a meditação, massagens, corredor do cuidado, terapias 

comunitárias, musicoterapia, aromaterapia, Tenda do Conto, 

dentre outras. 

Com base nessas informações, os enfermeirandos 

realizaram a coleta de dados durante o estágio, com o intuito 

de verificar se esta atividade interfere na qualidade de vida e 

produtividade/ rendimento desses trabalhadores. Para tal, 

utilizou-se os seguintes instrumentos: A ata de reuniões do 

grupo, denominada de “Saúde do Trabalhador - USF 

PANATIS”, no qual os encontros são documentados e 

especificados com riquezas de detalhes; pesquisa efetiva das 

declarações de comparecimento e atestados médicos 

apresentados pelos funcionários da unidade, e ainda a 

participação dos encontros, durantes os meses da pesquisa. 

Além de, conversas com os funcionários onde relataram as 

mudanças após a implementação dessas atividades.  
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 O referencial teórico utilizado para esse estudo foi 

adquirido em bases de dados disponíveis nas plataformas 

online, revistas e websites. 

Dessa forma, o relato de experiência é baseado nas 

vivências dos acadêmicos de enfermagem e de referencial 

teórico, com foco nos benefícios das PIC´s para os servidores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Partindo-se do pressuposto apresentado por Carvalho 

e Nóbrega (2017) de que as práticas integrativas e 

complementares, além de, incentivarem uma escuta 

acolhedora e o desenvolvimento de um vínculo terapêutico, 

também promove uma melhor integração do indivíduo com o 

meio em que vive. Da mesma maneira, permite que a vivência 

dos enfermeirandos em estágios passados fomentem o 

desenvolvimento dessas práticas na USF. 

Assim, após a elaboração da matriz de intervenção, foi 

possível detectar como principal problema o absenteísmo 

cuja causa central estava relacionada a saúde mental dos 

indivíduos, motivos dos grandes índices de atestados 

médicos apresentados nas figuras 1. E então, partindo da 

missão do Centro de Referência em Práticas Integrativas e 

Complementares - CERPIC, que é promover saúde e bem-

estar com consciência e responsabilidade, valorizar a vida e 

incentivar o autocuidado, buscando o equilíbrio do ser em sua 

integralidade, passou-se a implementar as PICS para a 

melhoria a saúde dos trabalhadores da Unidade. “O que se 

tornou um divisor de águas”, segundo palavras de 

funcionários. 
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Figura 1. Número de declarações e atestados 
médicos contabilizados em 2017. 

 
Fonte: Elaboração dos próprios autores. 

 

Contudo, não só a equipe de enfermagem fica 

responsável pela realização dos encontros. Outros 

profissionais são convidados para inovar e desenvolver novos 

aprendizados. Dessa forma, gradativamente, as terapias 

como o Tai Chi Chuan, o Reiki, a meditação, massagens, 

corredor do cuidado, terapias comunitárias, musicoterapia, 

aromaterapia, Tenda do Conto entre outras são incorporadas 

às práticas do cuidado aos profissionais da USF. 

E assim, a partir da inserção das práticas observou-se 

que os profissionais passam a valorizar de forma mais 

consistente seu espaço de autocuidado. E em relação ao 

relacionamento interpessoal, verificou-se maior união, 
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exercitando a ética, a compreensão dos limites individuais, a 

descoberta de potencialidades antes adormecidas. 

Na prática das ações, percebeu-se que no caminho do 

“cuidar”, se fez emergente estimular a integração entre o 

sentir, o pensar e o intuir, em consonância com o agir. Não 

obstante, considera-se a subjetividade, na prática integrativa, 

valiosa para a construção de profissionais de saúde mais 

conscientes, reflexivos, comprometidos consigo mesmo, com 

o próximo e com o planeta. 

De acordo com a descrição supracitada das ações, e 

com uma análise mais aprofundada do estudo de Lima, Silva 

e Tesser (2014), é possível conceber que quando as PICS 

são utilizadas como promoção de saúde, se tornam formas de 

estimular mudanças de hábitos de vida ou de comportamento. 

O que sustenta essa percepção é o fato de que as PICS 

possuem seus fundamentos em uma concepção holística do 

ser humano, que consequentemente fomenta a ampliação da 

saúde como sinais do modo de ser e viver. 

Essas práticas ainda promovem o empoderamento 

“psicológico” que objetiva favorecer a autoestima, a 

capacidade de adaptação ao meio e o desenvolvimento de 

mecanismos de autoajuda e solidariedade.   

Diante do exposto podemos afirmar que alguns 

resultados foram alcançados, em especial a diminuição do 

número de atestados médicos por motivos emocionais, como 

podemos observar na Figura 2, a qual apresenta a 

interpretação de que a quantidade de atestados médicos 

apresentados no vigente ano deste estudo, demonstrando 

uma melhora nos quadros psicossociais de cada indivíduo/ 
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funcionário, bem como a melhora considerável nas relações 

interpessoais dos funcionários. 

 

Figura 2. Número de declarações e atestados médicos 
contabilizados de janeiro a agosto de 2018. 

Fonte: Elaboração dos próprios autores. 

 

 Concluímos ainda, com a confirmação de que os 

funcionários apresentaram uma melhora em seus quadros de 

processo saúde-doença, resultando em uma menor 

quantidade de atestados médicos apresentados à USF, o que 

podemos comprovar com a figura 3. 

 

Figura 3. Comparativo entre os atestados apresentados em 
2017 e 2018, até o mês deste estudo. 
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Fonte: Elaboração dos próprios autores. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conforme o pensamento de Ruas (2017) cuidado visto 

como arte está ligada diretamente a assistência de 

enfermagem, mas as PICS disseminam está arte para todas 

as profissões, já que tais práticas tem como objetivo principal 

proporcionar um cuidado humanizado, considerando o ser 

humano de forma holística, proporcionando aos trabalhadores 

uma prática alternativa para proporcionar-lhes uma bem estar 

físico e mental, junto a utilização das formas 

medicamentosas. (BRASIL,2015). 

Assim, o presente estudo mostra-se relevante para 

fomentar a reflexão sobre a implantação e implementação das 

Práticas Integrativas e Complementares na Saúde do SUS, 
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considerando sua aplicabilidade em demandas internas, no 

âmbito da Saúde do Trabalhador.  Segundo Mendes, et at 

(2015), a implementação reafirma a necessidade da formação 

de projetos e ações voltadas para a saúde na atenção básica 

que estreitem os laços entre o trabalhador e seu trabalho. 

Sendo expressiva a evolução para a qualidade das relações 

pessoais/profissionais, a melhoria no atendimento dos 

usuários, e a diminuição nos quadros de afastamentos por 

sintomas relacionados a saúde mental.   

É imperante o interesse, a aceitabilidade e a vontade 

de aperfeiçoamento visto nos profissionais em relação às 

PICS. Demonstrando ser imprescindível a qualificação 

através da educação continuada, e da aquisição de novas 

técnicas pelos profissionais, para que assim se tornem aptos 

a conceber tais técnicas como mais um recurso terapêutico 

em saúde. 

Reconhecemos como limitação da presente 

experiência a restrição da aplicação das práticas por um 

pequeno grupo de profissionais. Acreditamos assim que mais 

pessoas devem receber a formação adequada para 

desempenhar as atividades terapêuticas, e apesar de 

compartilharem de profissionais convidados a participar dos 

encontros, cremos que quantos mais profissionais internos 

obtiverem formação nas práticas, mais fácil será para que a 

atividade seja desempenhada em período duradouro. 

Frisamos ainda, a limitação espacial, por não ter um local 

reservado somente para o desenvolvimento dos encontros, 

sendo por vezes, interrompidos por usuários ou colegas 

dispersos. Porém, este estudo apresenta magnitude ao 

oferecer elementos que podem contribuir para ampliar o 
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cuidado em saúde no dia a dia do funcionário da atenção 

básica. 

É fundamental ainda, que mais momentos como o da 

saúde do trabalhador, seja promovido pela administração da 

instituição, no qual haja o estreitamento dos laços 

profissionais, que possam dividir experiências, dificuldades, 

conflitos interpessoais, e que haja a discussão dos trabalhos 

desenvolvidos para o público na unidade. Fazendo com que 

haja uma melhor comunicação e desenvolvimento das 

atividades, visando diminuir os conflitos interpessoais, que 

por muitas vezes são estressores.  

Sendo este vinculo estreitado, a instituição 

demosntrará uma melhoria em seus atendimentos, e a sua 

resolutividade irá aumentar, levando em consideração os 

postos chaves desta pesquisa. 

No que diz respeito aos enfermeirandos, a  experiência 

do estágio curricular supervisionado possibilita uma 

ampliação das oportunidades, do desenvolvimento de 

técnicas e procedimentos e aprimoramento de competências 

como a gerência, que por meio da realização de práticas de 

enfermagem junto a indivíduos, famílias, grupos e 

comunidades, promove uma vivência concreta de situações 

do mundo do trabalho, ligadas às demandas da população e 

aos desafios e possibilidades dos serviços de saúde 

(RIGOBELLO et al., 2018).  

Proporcionando por fim, a junção do raciocínio clinico, 

das competências técnicas, mas também da impatica com o 

outro, caminhando para um cuidado humanizado. 
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RESUMO: Os agentes de segurança penitenciária são 
considerados como mediadores de situações divergentes entre 
a condição dos encarcerados, seus familiares e a ordem da 
instituição. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 
destacar o papel de agentes de segurança penitenciária e os 
impactos na saúde mental desses trabalhadores. Como 
causadores de estresse e ansiedade no trabalho foram 
reveladas condições desfavoráveis quanto à infraestrutura, 
recursos financeiros e humanos, superlotação, risco iminente 
de violência do trabalho e desvalorização profissional. Levando-
os a trabalharem em estado de alerta, pressão, ameaça de 
morte, insultos verbais, perigo, tensão devido a possibilidade de 
rebeliões, fuga e insegurança, ocasionando desgaste 
emocional, depressão, distúrbio do sono, síndrome metabólica, 
sintomas que contribuem para o trabalhador desencadear 
sofrimento psíquico e emocional. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de abordagem qualitativa e natureza descritiva nas 
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bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): LILACS 
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e no Portal 
de Periódicos da CAPES. Este estudo aponta a preocupação 
acerca do processo de trabalho dos agentes de segurança 
penitenciária e a necessidade de oferta de programas para a 
saúde desses trabalhadores que possuem um papel relevante 
no funcionamento das prisões melhorando dessa forma sua 
qualidade de vida, bem como seu processo de trabalho.  
Palavras-chave: Penitenciária. Trabalhadores. Saúde mental.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A segurança pública constitui como um dos temas 

importantes para a população e para os órgãos públicos do 

país, tendo o sistema prisional e o agente de segurança 

penitenciária (ASP) como responsável por prezar pela 

segurança, pela custódia interna, vigia, ordem entre os réus, e 

reeducação dos internos (BONEZ; DAL MORO; SEHNEM, 

2013). 

Mister destacar que muitas das características que 

marcam o sistema prisional atual originam-se das heranças da 

trajetória histórica (NUNES, 2013). 

Os dados do Instituto de Pesquisa Criminal (World Prison 

Brief), mostra que entre 223 países o Brasil superou a Rússia 

com a terceira maior população carcerária mundial com mais de 

600.000 presos, perdendo para os Estados Unidos que possui 

aproximadamente mais de 2.000.000 e China 1.600.00 presos 

(WORLD PRISON BRIEF, 2018). 

Em 2016 havia um déficit total de 358.663 mil vagas e 

uma taxa de ocupação média de 197,4% em todo o país 

(BRASIL, 2016). 
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Informações coletadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça em agosto de 2018, registrou no Brasil 602.217 pessoas 

privadas de liberdade, desse total 29.453 são do sexo feminino 

correspondendo a 5% enquanto que 572.764 são do sexo 

masculino com percentual de 95%. O estado com maior 

população carcerária é São Paulo, seguido pelos estados do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais (BRASIL, 2018). 

Em relação ao quantitativo de presos por agente 

penitenciário, a resolução Nº 1, de 09 de março de 2009 do 

Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciário, 

preconiza que deve haver 1 agente penitenciário para cada 5 

presos (BRASIL, 2009). Entretanto, o Brasil possui 7 presos por 

agente penitenciário. No Estado de Pernambuco existem 

aproximadamente 20 apenados para 1 profissional. Já em 

Tocantins há 3 presos para 1 servidor. O elevado número de 

presos aumenta a carga de trabalho para os profissionais que 

lidam com o sistema penitenciário (VELASCO; CAESAR, 2018). 

Conforme a Lei 7.210 de Execuções Penais (LEP), o 

condenado deve ter seu processo de reintegração social, 

tratamento humanista, aproximação com a família, educação, 

trabalho, saúde e o profissional do sistema prisional dever 

contribuir para o processo de ressocialização (BRASIL, 1984).  

Na segurança pública brasileira, no que diz respeito ao 

sistema prisional, apresenta sucateamento e a falta de 

modernização, necessidade de recursos materiais e humanos, 

investimento nas condições de trabalho e no trabalho 

intersetorial com demais políticas para a ressocialização e 

cumprimento das penas de acordo com LEP. Tais condições 

refletem no processo de trabalho do agente penitenciário, 

sobretudo devido a precarização das condições oferecidas a 

estes profissionais. 
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De acordo com a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), o trabalho do Agente Penitenciário é a segunda mais 

perigosa do mundo, sendo considerada pelo site CareerCast 

entre as dez profissões mais estressantes, quatro estão 

relacionadas à segurança pública. Esse perigo traz um elevado 

grau de estresse e de doenças (CARVALHO; GALGLIARDI, 

2014). 

Os Agentes Penitenciários são profissionais 

considerados como mediadores de situações divergentes entre 

a condição dos sentenciados, de seus familiares e a ordem da 

instituição, no exercício profissional desempenhado (BRASIL, 

2014).  

Os ASP mantêm contato direto com os presos, executam 

um trabalho contínuo e intenso (TSCHIEDEL; MONTEIRO, 

2013). Geralmente trabalham 40h semanais, em regime de 

plantão de 24h por 72h de folga, exercendo suas atividades 

dentro da unidade ou em ambiente externo, em caso de 

custódia. Na maioria dos casos não existe a possibilidade de 

desempenharem suas funções com tranquilidade, pois, o 

trabalho pode ser considerado estressante devido às condições 

precárias de instalações físicas, baixa demanda de recursos 

humanos, sobrecarga de atividades, turnos extensos e baixos 

salários, resultando em riscos para à saúde física e mental 

desses profissionais. Essa tensão do trabalho pode ocasionar 

a síndrome burnout como exaustão emocional, 

despersonalização e falta de realização profissional, associado 

ao trabalho do agente penitenciário a relações de estresse, 

crônica e violentas com o outro (BEZERRA; ASSIS; 

CONSTANTINO, 2016). 

Desta forma, o trabalho dos agentes é marcado por 

estereótipos, preconceito e o estigma da profissão, onde faz 
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com que altere seus hábitos e rotinas sociais e às vezes evita 

de explicitar e dialogar sobre o exercício de suas funções, o que 

faz e onde trabalha (MONTEIRO, 2013), para evitar assim a sua 

exposição. Face ao exposto, os mesmos apresentam grande 

papel na dinâmica prisional (MORAES, 2013). 

Estudos conduzidos em unidades penitenciárias do Rio 

Grande do Sul e Sergipe, revelaram que o cárcere sempre 

enfrentou dificuldades e mantém problemas como os riscos no 

trabalho e a insalubridade (BARCINSKI; ALTENBERND; 

CAMPANI, 2014; JASKOWIAK; FONTANA, 2015; 

ALBUQUERQUE; ARAÚJO, 2018). Assim, o ambiente prisional 

acaba por de certa forma vitimizar as pessoas, sejam presos ou 

os trabalhadores causando danos à saúde dos mesmos (LIMA; 

SOARES; SANTOS, 2018).  

O presente trabalho tem por objetivo trazer reflexões 

sobre a atuação dos profissionais e as alterações ocorridas na 

saúde mental dos agentes de segurança penitenciária (ASP) no 

sistema prisional brasileiro, a partir de um estudo de revisão. O 

interesse por esse tema surgiu devido às consequências do 

processo do trabalho do ASP, que muitas vezes para o fomento 

de suas funções não dispõe de equipamentos de proteção 

individual, falta recursos materiais e físicos para exercer seu 

trabalho e formação. Por precisar estar sempre atento, tensão 

e perigo, poderão desencadear doenças mentais as quais não 

são percebidas por eles, como ansiedade, estresse, fadiga, 

depressão, medo, fobia, angústia, burnout, distúrbio de sono, 

necessitando de apoio psicológico e uma política de governo 

mais eficaz, uma vez que a prevenção com a saúde mental da 

agente beneficia os profissionais, família e a sociedade, daí a 

importância de conhecer os impactos na saúde destes 

trabalhadores.  
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Esta reflexão possibilitará a partir de um levantamento de 

trabalhos publicados sobre a temática realizar intervenção 

como apoio psicológico e, para melhoria da qualidade de vida, 

além de implantação de política de governo mais eficaz, uma 

vez que a prevenção com a saúde mental dos agentes beneficia 

os profissionais, a família e a sociedade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que possibilitou a 

síntese do estado da arte sobre a temática proposta acerca do 

exercício profissional de agentes de segurança penitenciária e 

os impactos na saúde mental desses trabalhadores, utilizando 

trabalhos científicos publicados nos últimos 5 anos. 

O levantamento dos trabalhos que tratassem do tema 

proposto, foi feito por meio de pesquisas nos bancos de dados 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online) e no Portal de Periódicos da 

CAPES. 

 Para o delineamento desta revisão foram utilizadas as 

palavras-chaves: sistema prisional, agente de segurança 

penitenciária e saúde, mediante termo "AND" que uniu duas 

palavras-chave, tais como: sistema prisional AND agente de 

segurança penitenciária e agente de segurança penitenciária 

AND saúde.  

 Como critérios de inclusão foram elencadas produções 

científicas, no idioma português com publicação no período de 

2013 a 2018. Salienta-se que além dos resumos foram 

consultados os textos completos dos trabalhos e que 

contemplassem o objetivo desta pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a leitura criteriosa dos artigos nas bases de dados 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 5 anos, 

obedecendo ao período de publicação, os trabalhos foram 

selecionados de forma minuciosa e verificada a adequação aos 

critérios de inclusão conforme a importância para responder ao 

tema proposto, onde realizou-se o fichamento catalográfico do 

material bibliográfico. 

Dessa forma, foram selecionados 11 trabalhos, sendo 

dez artigos científicos publicados em periódicos nacionais e 

uma dissertação de mestrado. Tais publicações encontram-se 

dispostas na tabela 1 segundo autor/ano de publicação, 

formação acadêmica do autor principal, natureza do estudo, 

instituição de ensino/periódico referentes a temática 

relacionada com exercício profissional de agentes de 

segurança penitenciária e/ou os impactos na saúde desses 

trabalhadores.  

Durante a análise e interpretação dos resultados foi 

percebido que o ano de maior publicação foi 2013 com cinco 

publicações, seguido de 2014 e 2018 com duas publicações. 

Os anos de 2015 e 2016 tiveram apenas uma publicação. No 

que diz respeito à formação acadêmica a psicologia foi a mais 

representativa entre os autores principais estudados. 
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Tabela 1. Síntese de publicações quanto ao autor (es)/ano, à formação 
acadêmica, natureza do estudo e instituição de ensino/periódico  

Autor (es) / Ano Formação 
acadêmica  

Natureza do 
estudo 

Instituição de 
Ensino / 
Periódico 

Moraes (2013) Ciências Sociais Artigo Revista de 
Sociologia da 
USP 

Tschiedel; 
Monteiro (2013) 

Psicologia Artigo Estudo de 
Psicologia 

Bonez; Dal Moro; 
Sehnem (2013) 

Psicologia  Artigo Psicologia 
Argumento 

Monteiro (2013) Psicologia Dissertação de 
Mestrado 

Universidade 
Federal da 
Bahia - UFBA 

Taets (2013) Ciências Sociais Artigo Revista de 
Ciências Sociais 

Barcinski; 
Altenbernd; 
Campani (2014)  

Psicologia Artigo Revista Ciência 
& Saúde 
Coletiva 

Carvalho; 
Gagliardi (2014) 

Administração Artigo Revista 
Eletrônica 
Gestão & Saúde 

Jaskowiak; 
Fontana (2015) 

Enfermeira Artigo Revista 
Brasileira de 
Enfermagem 

Bezerra Assis; 
Constantino 
(2016) 

Psicologia Artigo Revista Ciência 
& Saúde 
Coletiva 

Lima; Soares; 
Santos (2018) 

Enfermeira Artigo Revista de 
Enfermagem 

Albuquerque; 
Araújo (2018) 

Assistente Social Artigo Revista de 
Psicologia e 
Saúde 

Fonte: Próprio autores (2018). 

 

  É importante ressaltar que quanto ao local de estudos, 

a maioria foi desenvolvido em penitenciárias, correspondendo a 

nove trabalhos desenvolvidos no Rio Grande do Sul, Paraná, 
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Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, 

Salvador e Sergipe e dois estudos eram de revisão integrativa.  

 Pode-se verificar que a maioria dos trabalhos versava 
sobre os impactos à saúde mental dos ASP conforme dados da 
tabela 2. 

 
Tabela 2. Síntese de publicações referente ao exercício profissional de 
agentes de segurança penitenciária e/ou os impactos na saúde desses 
trabalhadores 

Referência Objetivo 

Moraes 
(2013) 

Explorar o processo de construção da identidade de agentes 
penitenciários a partir da dinâmica no interior das prisões e 
também da relação destes com a sociedade de forma mais 
ampla 

Tschiedel; 
Monteiro 
(2013) 

Identificar os aspectos da organização do trabalho que 
produzem prazer e sofrimento no trabalho das agentes de 
segurança penitenciária e descrever as estratégias 
defensivas utilizadas por estas trabalhadoras no seu 
cotidiano laboral 

Bonez; Dal 
Moro; 
Sehnem 
(2013) 

Descrever as variáveis que interferem na saúde mental dos 
agentes penitenciários, envolvendo o perfil 
sociodemográfico, as condições de saúde mental e os níveis 
de estresse desses profissionais 

Monteiro 
(2013) 

Investigar possíveis associações entre condições de 
trabalho e saúde de agentes penitenciários de Salvador-BA 

Taets (2013) Compreender as interrelações entre a instituição prisional e 
seus funcionários 

Barcinski; 
Altenbernd; 
Campani 
(2014) 

Verificar de que modo o discurso de uma agente 
penitenciária que trabalha com mulheres encarceradas 
reflete de formas diversas a contradição inerente à 
instituição prisão, a saber, sua dupla missão de punir e 
ressocializar criminosos 

Carvalho; 
Gagliardi 
(2014) 

Avaliar o risco de adoecimento dos Agentes de Atividades 
Penitenciárias (AGEPEN) do Complexo da Papuda do 
Distrito Federal 

Jaskowiak; 
Fontana 
(2015) 

Conhecer as condições de trabalho de agentes 
penitenciários e os reflexos do exercício de atividade laboral 
em saúde pública 

Bezerra; 
Assis; 

Realizar o levantamento da produção sobre sofrimento 
psíquico e estresse no trabalho de agentes penitenciários 
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Constantino 
(2016) 

nos periódicos nacionais e internacionais entre os anos de 
2000 e 2014 

Lima; Soares; 
Santos 
(2018) 

Analisar as produções científicas na área de enfermagem a 
respeito da situação de saúde dos agentes penitenciários no 
contexto brasileiro 

Albuquerque; 
Araújo (2018) 

Analisar formas de precarização do trabalho e 
consequências que essa conjuntura provoca à saúde mental 
de agentes de segurança 

Fonte: Próprio autores (2018). 

 

 Diante do que foi exposto nos objetivos das publicações 

desta revisão expressos na tabela 2, cumpre ressaltar que a 

discussão dos resultados desta revisão será apresentada 

mediante os apontamentos acerca do processo de mental 

trabalho e as consequências para a saúde do agente de 

segurança penitenciária, conforme os artigo selecionados. 

Acrescentam Bezerra e colaboradores (2016) e 

Jaskowiak e colaborador (2018), que o agente realiza um 

serviço relevante. Esses autores, bem como Moraes (2013), 

Tschiedel e colaborador (2013), Barcinski (2014) e Lima e 

colaboradores (2018) ressaltam que o agente é encarregado 

pela organização, disciplina, manter a ordem, vigilância e 

segurança dos réus, escolta, revista, apreensão de ilícitos, 

fiscaliza a entrada e saída de pessoas nas unidades, controla e 

verifica diariamente a população carcerária, executa atos e 

procedimentos das infrações disciplinares e auxilia no processo 

de ressocialização. 

De acordo com Monteiro (2013) aponta que o ASP presta 

serviço junto à segurança pública, convive com o preso durante 

o cumprimento da pena, regulando seus limites, cabe à 

responsabilidade de punir, controlar o ergástulo, visando à 

reinserção social dos presos. Trata-se da segurança prisional 

ao mesmo instante da ressocialização. Diante disso, no seu 
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cotidiano, esses profissionais promovem ordem e disciplina por 

serem repressores ao punir, vigiar e castigar e ao mesmo tempo 

são agentes ressocializadores de quem cometeu crime. 

Ademais, no exercício de suas atividades, tais 

trabalhadores se dividem em postos de trabalho e 

desempenham as funções de controlar os passos dos presos, 

abertura e fechamento das celas, escolta interna e externa, 

conferir material e equipamento local, identificação dos 

visitantes, banho de sol, revista íntima e de alimentos, registro 

de ocorrências, mediação, resolução de conflitos, cumprir 

determinações estabelecidas nos regimentos internos, como 

também, na Lei de Execução Penal e outras leis, dentre outras 

(BRASIL, 2014).  

O primeiro registro a descrever de forma detalhada a 

função de Guarda de Presídio ocorreu através do Decreto nº 

3.706 de 29 de abril de 1924, que designava ao diretor do 

estabelecimento escolher e nomear os guardas, que deveriam 

ser brasileiro entre 21 anos e menor de 45 anos, apresentar ter 

boa aparência física e saúde e provar bons antecedentes. O 

regime de trabalho era de 24 horas como plantonista e das 08 

às 17 horas para os diaristas (MONTEIRO, 2013). 

Amaral (2014) enfatiza que o ASP assume funções 

complexas pelas quais a profissão supera o paradigma de 

carcereiro, dos tempos mais remotos, como na época medieval. 

Segundo Thompson (2002), devem ser escolhidos por critérios 

exigentes, quanto ao grau de escolaridade, participem de 

cursos de treinamentos e recebam salários condizentes. 

No que diz respeito aos deveres, o profissional deve 

manter a disciplina, a segurança e o compromisso com a 

instituição a qual pertença; executar um trabalho de alto risco, 

por salvaguardar a sociedade durante a execução da pena ou 
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medida de segurança; zelar pela integridade física e moral das 

pessoas na unidade; receber e repassar as ocorrências do 

plantão; revistar as instalações, os presos, os alimentos e os 

objetos; acompanhar e fiscalizar os réus; controlar a entrada e 

saída de pessoas no estabelecimento; ter atitudes estratégicas, 

realizar com legalidade e ética; manter sigilo em assuntos que 

possam comprometer o serviço; e, desenvolver outras 

atividades compatíveis com a função exercida (BRASIL, 2014). 

Nesse contexto, Moraes (2013) reforça a importância das ações 

desses trabalhadores na dinâmica prisional. 

 Entre atitudes e condutas profissionais necessárias, 

destacam-se: aptidão, honestidade, conhecer funções e 

atribuições, responsabilidade, iniciativa, disciplina, legalidade, 

equilíbrio emocional, autoridade, liderança, criatividade, 

empatia e comunicabilidade (BRASIL, 2014b).  

No estudo de Jaskowiak e Fontana (2015), com 26 

agentes de um presídio regional, onde possui 220 presos, na 

região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, foi apontado 

que a estabilidade, o salário, família e amigos no sistema 

motivou o servidor a está atuando como agente penitenciário. 

Na pesquisa de Monteiro (2013) foi mostrado que a afinidade 

com a segurança pública, estabilidade, remuneração razoável 

foram os motivos que levaram o indivíduo ser agente de 

segurança penitenciária. 

O trabalho requer responsabilidade e empenho, os 

profissionais são expostos a situações de alto risco e a 

circunstâncias geradoras de estresse inerente a função 

desempenhada por estar em contato permanente com os réus, 

pessoas de diversas personalidades, em um ambiente 

considerado penoso, perigoso e insalubre (BONEZ; DAL 

MORO; SENHEM, 2013). 
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Tschiedel e colaborador (2013) retratam o trabalho no 

sistema prisional gaúcho e as implicações na saúde mental das 

agentes de segurança penitenciária no albergue feminino da 

região metropolitana de Porto Alegre/RS, onde foram 

identificados riscos de violência, além da precariedade das 

condições de trabalho sejam elas materiais e humanas, a falta 

de reconhecimento provoca sofrimento por desempenharem 

funções que podem desencadear prejuízos à saúde. 

Esses profissionais realizam muitas vezes suas 

atividades em ambientes precários, com celas superlotadas 

sobrecarregando o profissional. Devido às condições de 

precarização do trabalho, muitas atribuições para pouco efetivo, 

excesso de atividades, turnos extensos, resultando riscos para 

à saúde física e mental desses profissionais, levando a 

distúrbios tanto físicos quanto psicológicos ocasionado 

estresse e sofrimento psíquico (BONEZ; DAL MORO; 

SEHNEM, 2013; TSCHIEDEL; MONTEIRO, 2013; LIMA; 

SOARES; SOUSA, 2018).  

Na pesquisa desenvolvida por Bonez e colaboradores 

(2013) realizada na Unidade Prisional do Oeste de Santa 

Catarina, foi analisado que os entrevistados tinham condições 

de saúde mental considerada relativamente boa, dos quais 

100% não possuíam desesperança e depressão, 5,26% 

apresentaram grau mínimo de ansiedade e foi apontado que 

31,57% encontrava na fase de resistência de estresse, talvez 

seja pelo motivo de que os entrevistados estarem pouco tempo 

no serviço, em que 21,05% exercem suas atividades menos de 

um ano nesta função e entre um e cinco anos correspondente 

a 42,10%. Deste modo, os profissionais deste estudo possuem 

boas condições de saúde, a grande maioria não apresentou 

problemas psicológicos e baixos graus de estresse. 
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Resultados divergem de outras realidades nos estudos 

deste artigo como foi apontado na pesquisa de Monteiro (2013) 

que aproximadamente 50% dos entrevistados relatam 

apresentar problemas físicos e emocionais. 

No estudo de Jaskowiak e colaborador (2015) revelou 

que as condições de trabalho são insatisfatórias, há deficiência 

de recursos materiais, estrutura física precária, periculosidade 

e a insalubridade, ambiente desfavorável e descaso do poder 

público com à ressocialização podem resultar em insatisfação, 

desgaste emocional, síndrome metabólica, estresse para o 

trabalhador, mesmo assim, o profissional busca realizar o 

trabalho de melhor forma para não deixar o ambiente mais 

tenso e estressante. 

Qualquer profissão apresenta algum nível de risco, seja 

ele biológico, físico, psicológico ou social, em relação aos ASP's 

estão sujeitos a desencadearem problemas de saúde, como 

desgaste emocional, contrair mal-estar como ansiedade, 

angústia, depressão, palpitações, tontura, irritabilidade, dores 

no corpo, tosse, gastrite, enxaqueca, dependência química, 

estresse, burnout e distúrbios psiquiátricos que envolvem a 

insônia, a fobia e o nervosismo. Além disso, são acometidos a 

contrair doenças devido ao contato com os apenados, como 

micoses, hepatite, tuberculose, HIV/AIDS (MORAIS e 

MONTEIRO, 2013; CARVALHO; GAGLIARDI, 2014; 

BEZERRA; ASSIS; CONSTANTINO, 2016). Apontam 

Joskowiak e colaborador (2015) que os problemas de saúde 

são uma das causas para o afastamento do trabalhador. 

 Para Dejours (1992), o medo está presente em todos 

os tipos de serviços profissionais, em atividades repetitivas em 

que alguns trabalhos são expostos a riscos vinculados ao 

corpo, à integridade física, e o risco, que via de regra, é coletivo, 
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independente da vontade do trabalhador. O medo dos riscos 

das condições de trabalho destrói a saúde do trabalhador 

podendo gerar ansiedade, problemas de sono, uso de 

substâncias alcoólicas, angústia, seja ele originado pelo ritmo 

das atividades ou das péssimas condições de trabalho, 

afetando à saúde mental, que podem ocasionar problemas 

físicos e psíquicos. Nesse contexto, os trabalhadores enfrentam 

um desafio em manter emoções de ansiedade, raiva e medo 

escondido de forma que não prejudique seu desempenho no 

trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após realização do presente trabalho verificou através da 

literatura que o desempenho das funções do agente de 

segurança penitenciária por ser realizado em ambiente violento, 

insalubre, perigoso e penoso, infraestrutura inadequada, 

superlotação, equipamentos escassos, falta de matérias físicos 

e humanos, sobrecarga de trabalho, falta de investimento na 

educação permanente e valorização profissional poderá 

acarretar adoecimento e sofrimento psíquico, como medo, 

fobias, ansiedade, angústia, insônia, estresse, depressão, 

burnout, síndrome metabólica, dores no corpo, irritabilidade, 

dependência química, contrair doenças. Tendo em vista que o 

papel do agente é importante na conjuntura social, no 

funcionamento das prisões e as consequências de seu trabalho 

possuem impactos na saúde mental conforme foi apontado a 

partir da revisão bibliográfica. 

Embora nem todos sejam acometidos por doenças que 

afetam sua saúde, faz-se necessário a oferta de programas 

direcionados para os cuidados físico e mental, já que muitos 
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agentes negam e não admitem que precisam ou que se 

submetem a tratamento ou acompanhamento de saúde. 

Mediante essa situação embora as penitenciárias 

estejam longe de ser uma prioridade entre as políticas públicas 

do Estado, ressalta-se a necessidade de ações de prevenção 

de riscos à saúde do servidor, criação e implantação de um 

Programa de Saúde Mental direcionado para cuidar de quem 

cuida do sistema prisional, valorizando-o, com ações 

preventivas, buscando a recuperação de sua saúde, de seu 

bem-estar biopsicossocial, que possa envolver um espaço para 

qualidade de vida do trabalhador, com assistência psicológica 

direcionada à saúde para prevenir ou minimizar o sofrimento, 

grupos de acolhimento e atendimento, seja com 

acompanhamento psicossocial, terapias holísticas, práticas de 

esportes, torneios, palestras ou mediante campanhas 

assistenciais direcionadas aos cuidados com a prevenção e 

promoção da saúde; implantar Segurança de Trabalho, em 

locais inexistente; fomentar convênios e parcerias entre outras 

instituições em prol do agente de segurança penitenciário; 

promover treinamentos e cursos de qualificação profissional. 

Para tanto, faz-se que se tenha maior estudo sobre a 

temática e que o Estado, enquanto instituição empregadora 

tenha um olhar para os profissionais que cuidam do sistema 

prisional, capacitando, motivando, preparando para os 

desafios, mediante ações direcionadas para a qualidade de 

vida, no que diz respeito à saúde do APS, garantindo e fazendo 

valer dos direitos enquanto cidadãos e trabalhadores. 
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RESUMO: as condições de trabalho desencadeiam 
desconfortos emocionais nos trabalhadores. A promoção do 
bem-estar físico e mental atua na “positividade emocional” e 
capacita para enfrentamento das tensões. Em se falando da 
promoção da saúde de forma integral, surge as Práticas 
Integrativas e Complementares, as quais atuam na prevenção 
de agravos, na promoção, recuperação e manutenção da saúde 
e não estão presentes na biomedicina. O estudo objetivou 
investigar na literatura dos últimos 4 anos o uso das Práticas 
Integrativas e Complementares em agravos de saúde advindos 
da atividade laboral em saúde. Consiste em uma Revisão 
Integrativa da Literatura, realizada no mês de outubro de 2018, 
que buscou nas bases de dados: CINAHL, LILACS, MEDLINE, 
MOSAICO, SCIELO, SCOPUS e WEB OF SCIENCE, artigos 
publicados na literatura nos anos de 2014 a 2018, através dos 
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descritores: “saúde do trabalhador”, “estresse ocupacional”, 
“terapias complementares”, utilizando o operador booleano 
AND. A amostra foi composta por 5 artigos. Após a leitura 
desses artigos foi possível evidenciar duas categorias: público 
alvo e agravos investigados nos estudos componentes dessa 
Revisão Integrativa da Literatura e as Práticas Integrativas e 
Complementares e as formas como foram abordadas nas 
pesquisas. Através do desenvolvimento de estudos voltados 
para a temática aqui discutida é que poderemos implementá-la 
na grade curricular dos cursos da saúde, no ambiente de 
trabalho e na assistência prestada a comunidade. 
Palavras-chave: Terapias complementares. Saúde do 
trabalhador. Pessoal de saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

  
Os fatores que compõem o ambiente de trabalho sejam 

eles físicos e/ou biológicos, podem de forma direta ou indireta 

contribuir para danos físicos ou emocionais no bem-estar dos 

profissionais e repercutir no desempenho profissional dos 

mesmos (ANDRADE; SIQUEIRA JÚNIOR, 2014; WORM et al., 

2016). 

No que diz respeito aos profissionais da saúde estes 

fatores provenientes do ambiente de trabalho são agravados 

mais ainda, devido: as escalas noturna, o estabelecimento de 

vínculo com os pacientes e seus familiares (principalmente na 

atenção básica à saúde), contato frequente com o sofrimento 

do outro e o morrer (FERREIRA et al., 2015).  

Esses fatores juntamente com a relação interpessoal da 

equipe prejudicada, acabam acarretando para o profissional: 
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diminuição da memória; dificuldade de concentração; cansaço; 

menor desempenho profissional; ansiedade, devido à 

necessidade de agilidade e ao mesmo tempo de atenção; 

injustiça e frustração, por achar que sua assistência não é 

reconhecida nem pelos seus colegas do trabalho nem pelo 

paciente; incapacidade, já que as vezes, não solucionam os 

problemas de saúde dos pacientes que estão sob sua 

assistência e relações familiares e sociais prejudicadas.  Todos 

eles são geradores de estresse (KIM; PARK, 2016; NUNES et 

al., 2018; WORM et al., 2016).  

Até agora nos detemos apenas à consequência psíquica 

causada pelo ambiente laboral, sabemos que essa, apesar de 

ter maior prevalência, não é a única, há também as 

consequências físicas, entre elas merecem destaque os 

problemas no sistema musculoesquelético, cujas lesões são 

causadas por esforço repetitivo, que proporcionam dor e 

limitação de movimentos e influenciam no desempenho 

profissional (ANDRADE; SIQUEIRA JÚNIOR, 2014; WORM et 

al., 2016).  

A promoção do bem-estar físico e mental, além de 

proporcionar benefícios para o profissional, melhora a 

qualidade da atividade laboral desempenhada, pois atua na 

“positividade emocional” e capacita para enfrentamento das 

tensões (ANDRADE; SIQUEIRA JÚNIOR, 2014).  

A frase que inicia o parágrafo acima “promoção do bem-

estar físico e mental”, ou seja, promoção da saúde de forma 

integral, vem sendo discutida desde a carta de Ottawa em 1986 

no Canadá, dessa forma, na intenção de promover a saúde, 

surgiram as Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s) ou 
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como a Organização Mundial de Saúde (OMS) denomina, 

Medicinas Tradicionais/Complementares e Alternativas, tais 

práticas atuam na prevenção de agravos, na promoção, 

recuperação e manutenção da saúde, além disso,  não estão 

presentes na biomedicina. (BRASIL, 2015; LIMA; SILVA; 

TESSER, 2014). 

Sendo assim, sabendo dos benefícios dessas práticas, 

bem como, da exposição dos profissionais de saúde aos fatores 

de riscos para o adoecimento advindo do trabalho, sentiu-se a 

necessidade de realizar esse estudo, cujo objetivo foi de 

investigar na literatura dos últimos 4 anos o uso das Práticas 

Integrativas e Complementares em agravos de saúde advindos 

da atividade laboral em saúde.   
 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma pesquisa de Revisão Integrativa da 

Literatura, realizada no mês de outubro 2018, esse tipo de 

pesquisa possibilita um acesso rápido aos resultados científicos 

(TEIXEIRA et al., 2013).  

Os estudos que utilizam esse método primeiramente faz 

uma análise dos artigos selecionados, por exemplo, a do tipo 

categorial-temática para um determinado tema e logo em 

seguida a discussão a qual pode ser baseada em outras 

referências; ao todo são 5 etapas pelas quais o estudo passa: 

formulação da questão norteadora; definição dos critérios de 

inclusão e exclusão dos estudos; estabelecimento  das 

informações a serem extraídas; avaliação, análise e 

interpretação dos dados; e apresentação da revisão e síntese 
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do conhecimento (BOTAZINI; CARVALHO, 2017; SOARES et 

al., 2014; SOUZA et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2013).  

A coleta de dados foi baseada na seguinte questão 

norteadora: o quê a literatura dos anos de 2014 a 2018 tem 

abordado sobre o uso das Práticas Integrativas e 

Complementares pelos profissionais da saúde em agravos de 

saúde advindos da sua atividade laboral? 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-

se uma busca nas seguintes bases de dados: CINAHL 

(Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature), 

LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde); MEDLINE (Medical Literature Analysisand 

Retrieval System on-line); MOSAICO (Modelos de Saúde e 

Medicamentos Tradicionais, Complementares e 

Integrativos nas Américas; SCIELO (Scientific Eletronic 

Library Online); SCOPUS e WEB OF SCIENCE. 

Foram utilizados para a busca dos artigos os seguintes 

descritores e suas combinações nas línguas portuguesa e 

inglesa: “Saúde do trabalhador”, “Estresse ocupacional”, 

“terapias complementares”, esses descritores foram 

combinados com o operador booleano AND, sendo assim 

combinou saúde do trabalhador AND terapias complementares 

e estresse ocupacional AND terapias complementares. 

Para selecionar os artigos componentes desse estudo 

utilizou os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em 

português, inglês e espanhol, com acesso gratuito, originais, na 

íntegra que retratasse o uso das PIC’s pelos profissionais da 

saúde para problemas de saúde advindos da atividade laboral 

e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados 
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nos últimos 4 anos (2014 a 2018). Foram excluídos da amostra 

os artigos que eram repetidos, as revisões de literatura e os que 

não tinham como público alvo da pesquisa profissionais da 

saúde. A busca nas 7 bases de dados resultou em 474 artigos, 

porém ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão e depois 

disso realizar uma leitura na íntegra dos que restaram, chegou-

se a um quantitativo de 5 artigos que compuseram a amostra 

final desse estudo.    
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão a busca 

resultou em 6 artigos, porém ao realizar a leitura na íntegra, 

permaneceram 5 artigos para ser analisados.  

Ao combinar saúde do trabalhador AND terapias 

complementares, foi encontrado: 13 artigos no CINHAL, 2 na 

LILACS, 48  na MEDLINE, 7 na MOSAICO, um na SCIELO, 243 

na SCOPUS e 74 artigos na WEB OF SCIENCE. 

Ao utilizar os critérios de inclusão, restaram: no CINAHL 

2 artigos, porém um era repetido e o outro não era relacionado 

ao uso das terapias complementares na saúde do trabalhador; 

na  MEDLINE  9 artigos, contudo,  um era revisão sistemática 

da literatura e 7 artigos não abordavam o uso das terapias 

complementares na saúde do trabalhador; na base de dados 

MOSAICO restaram 5 artigos, mas 2 não atendiam à temática 

uso das terapias complementares na saúde do trabalhador  e 

os outros 2 eram tese; na WEB OF SCIENCE 8 artigos, mas um 

era repetido, outro não era voltado somente para os 

trabalhadores, mas também para pessoas que estavam na 
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idade de trabalhar; um era voltada para saúde do trabalhador 

mas não abordava a temática uso das Práticas Integrativas e 

Complementares e  4 artigos não eram relacionados ao uso das 

terapias complementares na saúde do trabalhador; na 

SCOPUS 5 artigos, porém 4 não eram relacionados ao uso das 

terapias complementares na saúde do trabalhador e um era 

revisão sistêmica; na LILACS e na SCIELO  um artigo cada,  

mas um era repetido e o outro era uma revisão integrativa da 

literatura, respectivamente.   

Ao cruzar estresse ocupacional AND terapias 

complementares na base de dados: CINAHL foram encontrados 

14 artigos; LILACS não apresentou artigo;  na MEDLINE foram 

encontrados 3 estudos; na MOSAICO e SCIELO um artigo 

cada, na SCOPUS 53 artigos e na WEB OF SCIENE 15 

estudos. 

Contudo ao aplicar os critérios de inclusão, resultou em: 

um artigo na CINAHL que era repetido, na SCIELO, também foi 

encontrado um, mas era uma revisão sistemática da literatura; 

nenhum artigo na MOSAICO, SCIELO e SCOPUS; e 4 artigos 

na WEB OF SCIENCE, sendo que desses, 3 não eram 

relacionados ao uso das terapias complementares na saúde do 

trabalhador. Ao final a amostra foi composta por 5 artigos, que 

são expostos no quadro 1, logo abaixo. 

Os artigos componentes dessa revisão integrativa da 

literatura têm em sua autoria profissionais de diversas áreas, a 

seguir citaremos a classe profissional dos autores e seus 

respectivos estudos: enfermeiro (2 e 3), dentista (1), naturologo 

(5), terapeuta ocupacional (5), médico (4) e psicólogo (2). 
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QUADRO 1: Distribuição dos estudos referente ao uso das 
Práticas Integrativas e Complementares pelos profissionais da 
saúde, nos agravos de sua saúde advindos da atividade laboral, 
segundo identificação do estudo, autoria, ano de publicação, 
país no qual foi desenvolvido e base de dados da qual foi 
selecionado. 

Sequên

cia 

Título Autores Ano de 

publicação/

país onde o 

estudo foi 

realizado 

Base de 

dados da 

qual foi 

selecion

ado 

1 Is 

complement

ary and 

alternative 

medicine 

effective in 

job 

satisfaction 

among 

dentists With 

usculoskelet

al disorders? 

A cross 

sectional 

Gupta, D. 

et al. 

2014/Índia WEB OF 

SCIENC

E 

2 Nurses’ 

views on 

workplace 

Wright, 

N.; 

Zakarian, 

M.; Blake, 

H. 

2016/Reino 

Unido 

MEDLIN

E 
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wellbeing 

programmes 

 

3 Occupationa

l low back 

pain in 

nursing 

workers: 

massage 

versus pain   

Borges, 

T. P.; 

Kurebaya

shi, L. F. 

S.; Silva, 

M. J. P. 

2014/Brasil WEB OF 

SCIENC

E 

4 The Value of 

a Brief 

Thought for 

the Day 

Reflection 

on an 

Academic 

Consult 

O’Neil, T. 

et al. 

2017/Estad

os Unidos 

da América 

MEDLIN

E 

5 Terapias 

complement

ares no 

cuidado aos 

profissionais 

de saúde 

que cuidam 

Cunha, J. 

H. S.; 

Frizzo, H. 

C. F.; 

Souza, L. 

M. P. 

2016/Brasil MOSAIC

O 
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de pessoas 

com câncer 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Como podemos observar a enfermagem foi a classe 

profissional que predominou na autoria dos artigos utilizados 

nesse estudo. Dentre as classes profissionais da área da 

saúde, ela foi a primeira em reconhecer o uso das PIC’s, 

processo que teve início em meados do ano 1995, através do 

parecer normativo n° 04 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEn), no qual reconhece essas práticas como sendo uma 

especialidade e/ou qualificação do profissional de enfermagem. 

Em 1997 o COFEn lança a resolução n° 197 reconhecendo tais 

práticas como uma espacialidade do profissional de 

enfermagem, desde que tenha concluído curso nessa temática 

com a carga horária mínima de 360 horas (SALLES; HOMO; 

SILVA, 2014).  

Percebe-se que o ano de 2014 e 2016 obtiveram maior 

prevalência de artigos publicados, apesar de apresentar apenas 

2 artigos por ano, esse fato pode estar relacionado a poucas 

pesquisas disponibilizadas nas bases de dados que 

correlacionem as duas temáticas, ao quantitativo, 

consideravelmente alto de artigos com acesso pago e até 

mesmo ao número elevado de pesquisas que não constituem 

um artigo científico, já que algumas bases, antes de aplicar os 

critérios de inclusão, tinham uma quantidade 

consideravelmente satisfatória de publicações. 
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Após a leitura desses artigos foi possível evidenciar duas 

categorias: a primeira intitulada Público alvo e agravo 

investigados nos estudos componentes dessa Revisão 

Integrativa da Literatura e a segunda, as Práticas Integrativas e 

Complementares e as formas como foi abordada nas 

pesquisas. 

Público alvo e agravo investigados nos estudos 

componentes dessa Revisão Integrativa da Literatura 

 

O adoecimento profissional não é uma consequência 

somente dos fatores físicos e biológicos provenientes do 

ambiente de trabalho, mas também da desorganização laboral, 

a qual é uma potencializadora de tais fatores e se  origina das 

mudanças econômicas e precarização do trabalho; das 

relações sócio profissionais e das exigências físicas, psíquicas 

e até mesmo cognitivas necessárias para desenvolver a 

atividade laboral (BARROS; HONÓRIO, 2015; SILVA; 

SILVEIRA; ROBAZZI, 2018) .  

Na literatura, há a predominância de pesquisas voltadas 

para adoecimento ocupacional em profissionais da saúde, 

nosso estudo é composto por pesquisas que tiveram como 

objeto de estudo: 1.257 dentistas registrados no conselho 

profissional em um estado da Índia (1), profissionais de 

enfermagem (2 e 3) e com relação aos outros dois estudos, um 

foi com pessoas que participavam do cuidado paliativo as 

pessoas internadas em um hospital acadêmico (docentes, 

funcionários e estudantes) (4) e o outro envolveu 6 profissionais 

da saúde que atuam no setor de quimioterapia de um hospital 

localizado no triângulo Mineiro (5).  
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Frente a essa descrição, mesmo tendo um artigo que não 

especificou as classes profissionais participantes da pesquisa, 

percebemos que houve predominância de pesquisas que 

utilizaram como público alvo os profissionais de enfermagem. 

Faz-se importante os estudos que investiguem a saúde do 

trabalhador de enfermagem, já que, por ser uma profissão que 

requer um alto nível de habilidade, atenção e esforço físico; um 

desequilíbrio no bem-estar físico e mental desses profissionais, 

influenciaria a qualidade da assistência e consequentemente 

colocaria em risco a segurança do paciente. Os principais 

agravos à saúde dos trabalhadores da saúde investigados nos 

artigos aqui utilizados foi o estresse ocupacional e a lombalgia 

(BORGES; KUREBAYASHI; SILVA, 2014; WRIGHT; 

ZAKARIN; BLAKE, 2016).  

O estresse ocupacional foi uma temática investigada no 

estudo 2, no qual os autores entrevistaram, através de um 

questionário disponibilizado no site do hospital, 12 enfermeiros 

que atuavam no setor de emergência e de queimados. Contudo, 

diferentemente de alguns artigos, esse objetivou evidenciar as 

percepções e as vivências dos enfermeiros com relação às 

práticas integrativas e complementares disponibilizadas no 

local de trabalho. Os autores observaram que mesmo o serviço 

ofertando aos seus profissionais algumas PIC’s, a procura por 

tais era mínima, a justificativa foi que os enfermeiros sentiam-

se incapazes de designar alguns minutos da sua jornada de 

trabalho para o uso de tais práticas, temendo serem julgados 

de forma negativa por estarem realizando uma consulta no local 

de trabalho durante o expediente (WRIGHT; ZAKARIN; BLAKE, 

2016).  

https://www.magonlinelibrary.com/author/Blake%2C+Holly
https://www.magonlinelibrary.com/author/Blake%2C+Holly
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Esse achado nos deixa preocupadas, uma vez que, esse 

público-alvo por estar em contato direto com pessoas com 

algum tipo de sofrimento (físco, mental ou emcional) e 

consequentemente desenvolver empatia, bem como, estarem 

alocados em dois setores caracterizados por: ter 

imprevisibilidade de assistência, exigirem decisões difíceis e 

rápidas, estão mais predisponentes a desenvolver o estresse 

ocupacional e apesar de ter disponível no seu local de trabalho 

práticas que atuam no bem-estar físico e mental, não as 

utilizam, sendo assim o estresse ocupacional acumulado 

porporcionará consequências negativas, por exemplo, uso de 

drogas, adoecimento mental (Burnout) e até mesmo desistência 

da profissão (SOUSA; ARAÚJO, 2015). 

O estudo 3, por sua vez, direcionou o seu olhar para a 

saúde física, investigando o efeito de uma PIC na lombalgia 

ocupacional dos 43 trabalhadores de enfermagem de um pronto 

socorro da cidade de Carapicuíba, localizada no estado de São 

Paulo e observaram que a dor lombar era desencadeada e 

agravada, principalmente, pela manipulação do paciente. No 

estudo 5, ao realizar a anamnese dos participantes, também, foi 

identificada a lombalgia como o principal agravo físico da 

saúde. Assim como o estresse ocupacional, esse agravo tem 

sido bastante comum nos profissionais de enfermagem e 

consequentemente tem sido um importante contribuinte para 

afastamento e faltas no ambiente de trabalho 

(BORGES; KUREBAYASHI; SILVA, 2014).  

O fato de ela ser uma das causas de afastamento e 

absenteísmo dos profissionais de enfermagem está relacionado 

às exigências e as sobrecargas físicas, ambas originárias do 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4326617
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3741102
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ambiente de trabalho: ficar em pé por muito tempo, realizar 

frequentemente movimentos de flexão, extensão e rotação do 

tronco, levantamento de peso e até mesmo a desmotivação 

com o trabalho (BORGES; KUREBAYASHI; SILVA, 2014; 

SILVA; RODRIGUES FILHA; MORAES, 2013).   

A lombalgia faz parte do grupo dos distúrbios 

musculoesqueléticos, esses distúrbios anualmente acometem 

cerca de 2 milhões de trabalhadores de diferentes classes 

profissionais. Dentre os sintomas da lombalgia podemos citar: 

fraqueza dos músculos e articulações, dormência e algia, esse 

último é responsável por prejudicar o desempenho funcional, 

uma vez que, há a restrição de movimentos. A algia pode ser 

aguda, quando tem início súbito e duração inferior a um mês; 

subaguda quando deixa de ter inicio súbito e passa a ser 

recorrente, com duração inferior a 3 meses; e crônica  quando 

essa recorrência ultrapassa 3 meses, mas se limita a 6 meses 

de duração (GUPTA et al., 2014; SILVA; 

RODRIGUES FILHA; MORAES, 2013). 

Como foi observado no estudo 1, outra classe 

profissional que tem os problemas musculoesqueléticos como 

principal agravo à saúde, é a odontológica, esses agravos estão 

relacionados com a realização de movimentos repetitivos, os 

quais necessitam de maior destreza manual e uma postura 

estática prolongada e se caracterizam por ser um 

desencadeador do sofrimento mental. Felizmente, ao contrário 

de alguns agravos semelhantes, a Lesão por Esforço Repetitivo 

e/ou Doença musculoesquelética pode ser prevenida, desde 

que ocorra a identificação e o controle adequado dos seus 
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fatores de riscos (GUPTA et al., 2014;  SILVA; SILVEIRA; 

ROBAZZI, 2018).   

Como já foi dito anteriormente os estudos 5 e 6 não 

especificaram quais profissionais participaram da pesquisa, 

mas deixam claro que era uma equipe multiprofissional 

prestadora de assistência a cuidados paliativos e oncológicos 

respectivamente, ambos os setores se caracterizam por lhe dá 

com a morte rotineiramente, fato esse que causa sobrecarga 

emocional e física, já que os profissionais da área da saúde, 

durante a graduação, não são preparados para situações desse 

tipo e quando se deparam com uma acabam por desenvolver 

diversos sentimentos, dentre eles: impotência, tristeza, raiva e 

negação, dessa forma ambos os artigos buscaram investigar os 

efeitos das PIC’s no alívio do sofrimento desses profissionais, 

os resultados serão discutidos na próxima categoria intitulada 

“as Práticas Integrativas e Complementares e as formas como 

foram abordadas nas pesquisas” (CUNHA; FRIZZO; SOUZA, 

2016; NUNES et al., 2018).   

As Práticas Integrativas e Complementares e as formas 

como foram abordadas nas pesquisas  

Ultimamente a qualidade dos serviços de saúde tem sido 

uma temática bastante discutida tanto na literatura como nos 

encontros de gestores de serviços públicos de saúde. Dentre as 

várias formas de melhorar a oferta do cuidado, se encontra a 

prevenção e tratamento dos agravos de saúde advindos da 

atividade laboral, as PIC’s, por sua vez, podem ser utilizadas 

como uma opção para se atingir esse objetivo (CARVALHO et 

al., 2015).     
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Nos 5 artigos componentes desta revisão integrativa da 

literatura, a temática práticas integrativas e complementares foi 

abordada de diferentes formas: nos estudos 1 e 2, foi avaliado 

se os participantes utilizavam ou não as PIC’s para tratar os 

agravos de saúde relacionados ao trabalho; os estudos 3, 4 e 5 

investigaram o efeito de algumas PIC’s sobre os agravos de 

saúde dos participantes; felizmente, apesar de diferentes 

objetivos,  todos eles afirmaram que o uso dessas práticas são 

beneficentes para a saúde do trabalhador. 

Os estudos os quais aplicaram a PIC em seus 

participantes investigaram os efeitos das seguintes práticas: 

massagem (3), auriculoterapia e Reiki (5), o estudo 4 também 

investigou os benefícios de uma prática existente no serviço, o 

pensamento do dia. O uso da massagem terapêutica também 

foi evidenciada no estudo 1 e 2, porém o seu uso acontecia fora 

do ambiente de trabalho.   

A massagem com a finalidade terapêutica é realizada 

através de pressões em determinadas partes do corpo, através 

dela é possível fornecer uma assistência na prevenção, na cura, 

na reabilitação e alívio da tensão do músculo, contudo, há 

recomendações para que o uso dessa prática seja em conjunto 

com uma outra forma de tratamento para a dor.  O alívio da dor, 

bem como o estado de relaxamento são os principais motivos 

de busca por essa prática, devido ao seu efeito calmante, 

analgésico, térmico e outros. Em se tratando do efeito de 

analgesia, esse foi observado no estudo 3, no qual os autores 

observaram uma redução nos escores de dor logo após a 

primeira sessão (ALVES et al., 2015; 
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BORGES; KUREBAYASHI; SILVA, 2014; WRIGHT; 

ZAKARIN;  BLAKE, 2016). 

O estudo 5, por sua vez, ao utilizar a Auriculoterapia e o 

Reiki para tratar a ansiedade e a lombalgia, chegou a um 

resultado positivo na redução de ambos os agravos, justificado 

pelas PIC’s utilizadas, já que o Reiki, a energia vital universal, 

é uma das práticas com efeitos no físico e emocional (redução 

de dor, agitação e níveis de ansiedade) do ser humano. Apesar 

de ter  origem Japonesa, atualmente existem diversas versões 

dessa prática, inclusive aquelas adaptadas ao mundo ocidental; 

por ser considerada uma prática não invasiva, pois passa a 

energia universal para o outro através da imposição das mãos 

nos 7 chacras, tem pouquíssimas contraindicações, por isso no 

ano de 2004 foi considerada pelo Ministério da Saúde a PIC 

mais utilizada nos serviços públicos de saúde (BARBOSA et al., 

2016). 

A Auriculoterapia, por sua vez, é uma PIC da Medicina 

Tradicional Chinesa que tem como objetivo equilibrar a energia 

nos órgão e vísceras estimulando pontos - através de sementes 

de mostarda, agulhas e microesferas - localizados no pavilhão 

auricular (anexo do corpo bastante inervado) os quais 

representam órgãos do corpo e estão ligados ao encéfalo. Os 

seus efeitos podem ser evidenciados tanto no emocional como 

no físico do individuo, por exemplo: na redução dos níveis de 

ansiedade e no alívio da dor desencadeada por variáveis 

(CHEROBIN; OLIVEIRA; BRISOLA, 2016; KUREBAYASHI et 

al., 2017;  MAFETONI; SHIMO, 2016).  

Já o pensamento do dia ou o momento da missão é uma 

reunião interdisciplinar entre os prestadores de cuidados 

https://www.magonlinelibrary.com/author/Blake%2C+Holly
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paliativos. Ela é realizada no inicio do dia, tendo como condutor 

um capelão, assistente social ou provedor de cuidado espiritual, 

que faz uma reflexão sobre cuidado paliativo, crescimento 

espiritual e outros, através de textos, videoclipes e músicas, 

antes de iniciar a discussão clínica dos pacientes (O’NEIL et al., 

2017).   

No momento de reflexão os participantes compartilham 

algo que estimule força, esperança e outros sentimentos 

semelhantes, possibilitando-os se conhecerem, compartilharem 

suas emoções e assim se sentirem em família, já que pode ter 

o apoio social dos colegas que entendem as angustias 

provenientes da atividade laboral (O’NEIL et al., 2017).   

Apesar de não ser reconhecida como uma PIC, ela pode 

ser considerada uma, primeiramente por não ser uma prática 

da biomedicina, como a própria Organização Mundial de saúde 

considera práticas da Medicinas Tradicionais/Complementares 

e Alternativas como sendo aquelas que não estão presentes na 

biomedicina, em segundo lugar por possibilitar o crescimento 

espiritual, necessitar de pouco investimento financeiro e tempo, 

apenas 15 minutos, para ser  implementada (LIMA; SILVA; 

TESSER, 2014; O’NEIL et al., 2017; VELLOSO et al., 2016).   

Os demais estudos 1 e 2 tiveram como objetivo investigar 

o uso das PIC’s pelos profissionais, tanto no ambiente de 

trabalho como fora dele. O estudo 1 ao investigar o uso de PIC’s 

pelos dentistas para amenizar as consequências dos distúrbios 

musculoesqueléticos, evidenciou que as práticas mais 

utilizadas foram: massagem, meditação, yoga e acupressão. Os 

autores compararam as repostas dos que tratavam esse agravo 

de saúde fazendo uso somente das PIC’s com os que 
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utilizavam somente a medicina convencional e evidenciou que 

o grupo que utilizou a medicina integrativa e complementar, 

demonstrou maior satisfação com o trabalho e profissão e 

consequentemente o quantitativo do número de faltas, será 

menor (GUPTA et al., 2014).  

A satisfação profissional é tida como uma reação afetiva 

com o trabalho, esse por sua vez, possibilita ao indivíduo recriar 

a sua subjetividade e dá sentido a vida, se ele não está satisfeito 

com o trabalho ou com a profissão, os resultados da sua 

atividade laboral divergem das aspirações e dos resultados 

merecidos, ele não tem um bom desempenho profissional, isto 

é, não presta uma boa assistência à saúde dos outros e, além 

disso, prejudica a sua própria saúde (BORDIGNON et al., 2015; 

GRADIM et al., 2018).  

Como já foi discorrido na categoria anterior, o estudo 2 

entrevistou 12 enfermeiros, porém desses, apenas 2 fizeram 

uso das PIC’s no ambiente de trabalho, as quais foram: 

massagem e acesso à unidade de bem-estar (utilizada para 

intervalos de relaxamento de 15 minutos), além dessas, o 

serviço também disponibilizava: aromaterapia e reflexologia. 

Apesar de ter e saber da disponibilização dessas práticas no 

ambiente de trabalho, o quantitativo de enfermeiros que 

procuram por elas foi pequeno, felizmente dos 10 enfermeiros 

que não utilizaram as práticas no ambiente de trabalho, 8 

fizeram uso delas fora do ambiente de trabalho (WRIGHT; 

ZAKARIN;  BLAKE, 2016). 

Independentemente do local de uso das PIC’s, a maioria 

as procurou com o objetivo de reduzir o estresse, a importância 

dos benefícios dessas práticas no gerenciamento do estresse, 

https://www.magonlinelibrary.com/author/Blake%2C+Holly
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bem como, da sua oferta no ambiente de trabalho foram 

reconhecidas pelos profissionais, pois o fato de o empregador 

disponibilizar para seus empregados ações terapêuticas que 

possibilitam o autocuidado fez com os profissionais se sintam 

valorizados pelo o mesmo (WRIGHT; ZAKARIN;  BLAKE, 

2016).  

Com relação ao não uso das práticas no ambiente de 

trabalho, os profissionais responderam que era devido ao 

tempo, os mesmos não encontram tempo para cuidar de si, 

preferem atender as demandas do serviço, pois temem que ao 

realizar o autocuidado sejam criticados pelos colegas de 

trabalho,  contudo, as práticas também são disponibilizadas fora 

do horário do turno de trabalho, mas os participantes não vão 

ao local de trabalho quando estão de folga, esse fato, também 

nos deixa preocupadas, já que a negligencia do autocuidado 

tem limite que quando atingido gera frustrações e outros 

sentimentos negativos por não conseguir atender a 

necessidades pessoais (NUNES et al., 2018; WRIGHT; 

ZAKARIN;  BLAKE, 2016).  

Frente ao que foi discorrido nessa categoria, fica 

perceptível os benefícios que as PIC’s têm no ambiente de 

trabalho, principalmente na promoção da satisfação, um fator 

que influencia na felicidade, na permanência na profissão e no 

trabalho, na saúde física e mental e no comportamento social 

do indivíduo (GUPTA et al., 2017; TAMBASCO et al., 2017).  

 

  

https://www.magonlinelibrary.com/author/Blake%2C+Holly
https://www.magonlinelibrary.com/author/Blake%2C+Holly
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CONCLUSÃO 

 

Ao alcançar o objetivo desse estudo, o qual foi investigar 

na literatura dos últimos 4 anos o uso das Práticas Integrativas 

e Complementares em agravos de saúde advindos da atividade 

laboral em saúde, chegou-se a alguns aspectos. 

O primeiro deles foi que mais informações sobre as 

práticas integrativas e complementares e os seus benefícios 

precisam ser divulgadas, principalmente no âmbito da saúde, 

uma vez que, os profissionais devido ao desconhecimento ou a 

crenças pessoais sobre as mesmas, não as utilizam e 

consequentemente não as indicam aos seus pacientes. Uma 

das formas de divulgação dessas informações é a inclusão 

dessa temática na grade curricular dos cursos da saúde, a fim 

de romper crenças pessoais que possam ter sido construídas 

e/ou estimuladas durante a própria graduação, bem como de, 

direcionar a mudança da assistência curativista para a 

preventiva. 

Outro aspecto observado foi com relação à 

implementação das PIC’s no ambiente de trabalho, apesar de 

apenas um artigo abordar esse assunto, percebeu-se os 

benefícios que essas ações de prevenção de agravos à saúde 

possibilitam ao profissional da saúde, resultando em uma 

assistência à saúde de qualidade.  

Por fim, o último aspecto observado, mas não 

necessariamente nessa ordem de importância, foi no que diz 

respeito ao pequeno quantitativo das produções cientificas que 

atendem o objetivo desse estudo. Há uma necessidade de um 

maior quantitativo de produções cientificas voltadas para essa 
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temática, para que se possa reverter as lacunas identificadas 

nos pontos anteriormente elencados.  
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RESUMO: O objetivo foi traçar o perfil dos afastamentos dos 
servidores públicos de um município paraibano. Foram 
analisados 489 afastamentos a partir do banco de dados 
fornecido pelo instituto de previdência. Observou-se que a 
maioria dos afastamentos (35,8%) foi de servidores que 
possuem entre 21 e 30 anos de serviço. Os agravos que mais 
acometeram os servidores foram doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido conjuntivo (29,4%), seguida por 
transtornos mentais e comportamentais (14,7%). Conclui-se 
que a maioria dos agravos motivadores dos afastamentos estão 
diretamente relacionados ao tipo de atividade excercida pelo 
servidor. 
Palavras-chave: Servidores públicos. Saúde do trabalhador. 

Afastamento por motivo de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

O afastamento do trabalho relacionados a problemas de 

saúde se faz uma realidade crescente no Brasil. De acordo com 

dados do Anuário do Sistema Público de Emprego e Renda do 

Dieese junto a informações do Ministério do Trabalho, só em 

2015, foram contabilizados 181,6 mil casos de natureza 

diretamente relacionada ao ambiente profissional, 

representando uma alta de 25% comparado aos dez anos 

anteriores (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, segundo Mendes (2010), o Brasil vive 

uma rápida transição política, social, econômica, demográfica e 

epidemiológica, assim como o crescimento de enfermidades 

não infecciosas/transmissíveis e de etiologia incerta, resultado 

da reestruturação produtiva e do acelerado envelhecimento da 

população. 

O perfil epidemiológico dos trabalhadores brasileiros tem 

revelado modificações ao longo dos anos, com a predominância 

das lesões por esforços repetitivos – LER/DORT - e o indicativo 

de que os transtornos mentais assumirão maior relevância nas 

próximas décadas. 

Os acidentes e doenças do trabalho que ocorrem nessa 

população, a reestruturação produtiva, o enfraquecimento da 

coletividade entre os trabalhadores nas novas relações 

trabalhistas e condições de trabalhos ruins podem acarretar 

períodos prolongados de incapacidade temporária para o 

trabalho. Nesse sentido, o estabelecimento de prioridades em 

termos de prevenção e de aprimoramento de ações em Saúde 

do trabalhador fazem-se cruciais para a precaução de futuras 

doenças e, consequentemente, o afastamento dos 

trabalhadores. 
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Tais mudanças têm repercutido direta e/ou 

negativamente na saúde dos trabalhadores, refletindo em 

diversas formas de adoecimento/afastamento por curtos e/ou 

longos períodos. Eles podem ter como causa um caráter 

crônico, variam desde lesões osteomusculares por esforços 

repetitivos, transtornos/distúrbios mentais, doenças do 

aparelho circulatório, digestório e respiratório, gravidez, 

neoplasias e etc. 

Segundo as estimativas publicadas pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), os benefícios 

acidentários concedidos no Brasil em 2017 aos trabalhadores 

celetistas apresentaram como as maiores causas: doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, como a primeira 

maior causa (50%) de concessão de auxílio-doença por 

acidente de trabalho na previdência social, seguido de 

transtornos mentais e comportamentais (25%). Tais distúrbios 

compõe um problema de saúde pública no mundo todo pela 

redução da qualidade de vida dos indivíduos e da incapacidade 

de trabalho (BRASIL, 2017). 

No Brasil, o sistema de saúde encontra-se focado 

principalmente em doenças agudas, e não tanto em patologias 

de caráter crônico, dessa maneira, as condições crônicas não 

são respondidas com eficiência, efetividade e qualidade, 

podendo repercurtir em danos permanetes à vida da população, 

respondendo a um sistema falho; fragmentado, isolado e com 

pouca interdisciplinaridade. 

Desse modo, pode-se dizer que ainda existe uma certa 

dificuldade em estabelecer o nexo causal entre a doença e o 

trabalho, por isso, nem sempre o registro oficial da doença é 

obtido. Quando um acidente/doença é reconhecido como 

proveniente do trabalho, a empresa deve emite o Comunicado 
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de Acidente de Trabalho (CAT) ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), ou a própra vítima, seus dependentes, sindicato, 

ou médico que o acompanha poderá realizá-lo. 

Esse processo garante o acesso ao benefício auxílio 

doença acidentário, o qual pode disponibilizar ao trabalhador 

um ano de estabilidade na empresa, além desse registro ser 

fonte importante de informações epidemiológicas. O 

comunicado de acidente de trabalho se refere aos 

trabalhadores cobertos pelo SAT (Seguro Acidente de 

Trabalho), nesse sentido, são excluídos trabalhadores 

autônomos, domésticos, funcionários públicos estatutários, 

subempregados, trabalhadores rurais, etc. 

Por isso, vale salientar que pode ocorrer uma 

pseudonotificação de dados, já que os números estatísticos 

relacionados aos acidentes de trabalho correspondem à 

totalidade, devido a exclusão de determinadas profissões. Os 

afastamentos por motivos de doença podem resultar na 

desestrutura de identidade para o indivíduo, uma vez que o 

impossibilita de seu papel social para transformar-se em um ser 

doente/deficiente, no contexto de que o atual capitalismo 

valoriza o indivíduo produtivo, e isso repercutindo em uma 

pessoa/população excluída socialmente. 

A Saúde do Trabalhador, no Brasil, resulta de um 

patrimônio acumulado no âmbito da Saúde Coletiva, com raízes 

no movimento da Medicina Social latino-americana, 

influenciado significativamente pela experiência operária 

italiana.  

A Saúde do Trabalhador compreende um conjunto de 

atividades que destina-se, através das ações de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária, à promoção e proteção da saúde 

dos trabalhadores, além disso, propõe a  recuperação e 
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reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos 

e agravos provenientes das condições de trabalho. A Divisão 

de Vigilância em Saúde do Trabalhador foca de forma integrada 

para com as demais vigilâncias, seguindo o princípio da 

descentralização, no qual os municípios assumem as ações das 

unidades e serviços de saúde, de forma intersetorial, no sentido 

da promoção da integralidade e resolutividade das ações. 

Nesse sentido, para que as ações em saúde do 

trabalhador sejam disseminadas, articuladas às demais redes 

do Sistema Único de Saúde o  RENAST (Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) , por meio dos 

CEREST ( Centro de Referência em Saúde do trabalhador), tem 

implantado uma nova lógica de trabalho nos municípios 

brasileiros baseada na construção de ações intersetoriais 

dentro dos  serviços de saúde, como a rede básica e as 

vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária, e prevê ações 

coordenadas com os órgãos de atuação nos ambientes de 

trabalho (PAT), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 

do Trabalho (Fundacentro), Ministério Público (MP), Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS) entre outros. 

Vale salientar que a atualização permanente de 

conhecimentos da equipe técnica dos CEREST também fazem 

parte da diretriz da política nacional de saúde do trabalhador, 

assim como a participação dos trabalhadores, depende da rada 

essencial para o diagnóstico dos riscos para que ocorra 

intervenção e mudança. 

Na administração pública, novos modelos de gestão tem 

enfatizado a profissionalização e o uso de práticas gerenciais 

do setor privado, tais como: o banco de horas, carga horária 

extensa, imposição de metas e objetivos a serem cumpridos em 
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curto espaço de tempo e pressão por resultados. Soma-se a 

isso, A política de desvalorização do setor público é visível 

através das perdas salariais e das precárias condições de 

trabalho (VALE et al., 2015). 

Atualmente, está consolidada a concepção de que o 

absenteísmo é um sério problema para as organizações pela 

interrupção dos processos de trabalho, pelo aumento das 

tarefas e carga horária entre os colegas não absenteístas e pela 

perda de produtividade (DANIEL et a, 2017). 

É provável que profissionais do setor público se vejam 

em situações mais estáveis quanto ao seu trabalho, decorrente 

talvez da menor possibilidade de demissão em instituições 

públicas. No entanto, esses servidores estão expostos 

atualmente a outras formas de instabilidade, tais como 

deterioração das condições de trabalho, privatização de 

empresas públicas seguidas de demissões, terceirização de 

setores dentro da empresa e responsabilização, por parte do 

público em geral, pelas deficiências dos serviços públicos 

(LANCMAN et al., 2007). Esses aspectos são geradores de 

estresse e sobrecarga de trabalho, podendo levar a 

adoecimentos. 

Diante dessas possibilidades, o objetivo desse estudo foi 

de traçar o perfil dos afastamentos dos servidores do município 

de Cabedelo, através de dados secundários obtidos do Instituto 

de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo se trata de um delineamento transversal de 

abordagem quantitativa, que utilizou banco dados de servidores 

públicos do município de Cabedelo-PB afastados por motivo de 
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saúde nos anos de 2016 e 2017. Essas informação foram 

obtidas por meio de planilha eletrônica do Instituto de 

Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo (IPSEMC) 

sem que houvesse a identificação dos servidores. 

Como critérios de elegibilidade, selecionou-se os 

prontuários que apresentassem de forma clara e legível as 

seguintes variáveis do estudo: sexo, cargo, tempo de serviço, 

período de afastamento solicitado, período de afastamento 

homologado pela perícia médica oficial e Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10). Dessa forma, foi obtido um 

quantitativo de 489 afastamentos a partir do banco de dados 

fornecido pelo IPSEMC. 

A população da pesquisa, portanto, constitui-se de todos 

os servidores públicos do município, sob regime jurídico do 

funcionalismo público, que recorreram à perícia médica e 

obtiveram licenças médicas no período de 1º de janeiro de 2016 

a 31 de dezembro de 2017. 

Para garantir o direito ao sigilo, não há qualquer 

identificação do servidor afastado e não há, também, indicação 

de se o afastamento se refere ao mesmo servidor. A pesquisa 

atendeu ao que prescreve a resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que 

normatiza a pesquisa com seres humanos e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).  

Os dados foram exportados para o programa IBM-SPSS 

versão 20 para fins de análise. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A grande maioria dos afastamentos no município foi de 

servidores do sexo feminino, que corresponde a 77,9% do total 

analisado. 

Uma parcela de 35,8% dos afastamentos foi de 

servidores que possuem entre 21 e 30 anos de serviço, no 

entanto, esse percentual foi apenas um pouco maior que os 

35,4% dos afastamentos de servidores que estão a menos de 

dez anos na instituição (Tabela 1).  

Os afastamentos por período de até 15 dias 

corresponderam a 41,9%, seguido dos afastamentos de 16 a 30 

dias (25,8%). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos afastamentos para 
tratamento de saúde servidores públicos do município 
de Cabedelo-PB nos anos de 2013-2014. 

Variáveis n % 

Sexo 
Masculino 108 22,1% 

Feminino 381 77,9% 

Tempo de Serviço 

Até 10 anos 173 35,4% 

11 a 20 anos 122 24,9% 

21 a 30 anos 175 35,8% 

Mais de 30 anos 19 3,9% 

Período de Afastamento 

Até 15 dias 205 41,9% 

16 a 30 dias 126 25,8% 

31 a 60 dias 103 21,1% 

61 a 90 dias 41 8,4% 

Mais de 90 dias 14 2,9% 

 

 

Verificou-se uma fraca correlação entre tempo de serviço 

e dias de afastamento do trabalho (r=0,119; p=0,008). 
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Mesmo os homens sendo minoria, eles se afastaram por 

mais tempo que as mulheres, foram 44,60 e 35,27 dias, em 

média, respectivamente (p=0,041).  

Quando analisado o período de afastamento concedido 

pela perícia médica oficial do município, houve uma forte 

concordância com o quantitativo de dias atestado pelos 

médicos solicitantes (kappa=0,827; p<0,001). 

Ao se analisar o cargo dos servidores afastados, 

observou-se que 25,4% eram professores, seguidos de 

auxiliares de serviços gerais (17,2%), guardas civis (13,1%) e 

profissionais da enfermagem (10,5%). Esses quatro perfis 

profissionais estão presente, portanto, em quase dois terços 

dos afastamentos realizados no município (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Quantitativo dos afastamentos de 
acordo com o cargo ocupado pelo servidor. 

Cargos n % 

Professor 124 25,4% 

Auxiliar de Serviços Gerais 84 17,2% 

Guarda Civil 64 13,1% 

Técnico em Enfermagem 35 7,2% 

Agente Comunitário de Saúde 20 4,1% 

Médico 19 3,9% 

Agente PET 16 3,3% 

Enfermeiro 16 3,3% 

Assistente Administrativo 15 3,1% 

Regente de Ensino 15 3,1% 

Motorista 13 2,7% 

Odontólogo 12 2,5% 

Nutricionista 9 1,8% 

Auxiliar em Saúde Bucal 7 1,4% 

OUTROS 40 8,2% 

TOTAL 489 100% 
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Conforme mostra a Tabela 3, os agravos que mais 

acometeram os servidores foram doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo (29,4%), principalmente 

as dorsalgias (CID 10 – M54) e lesões de ombro (CID 10 – 

M75). Em seguida, os transtornos mentais e comportamentais 

(14,7%), especificamente episódios depressivos (CID 10 – F32) 

e outros transtornos ansiosos (CID 10 – F41). E em terceiro 

lugar, estão as lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas (12,3%), dentre elas, os 

traumatismos do tornozelo e do pé (CID – S90 a S99). 

Em um estudo realizado por Cunha et al. (2009), cujo 

objetivo foi de analisar a tendência temporal das taxas de 

afastamento do trabalho por problemas de saúde de servidores 

públicos estaduais, das Secretarias de Estado da Saúde e da 

Administração do Estado de Santa Catarina, no período de 

1995 a 2005, observou-se tendência de decréscimo das taxas 

de afastamento e o respectivo aumento da média de dias de 

afastamento refletem mudanças no perfil de morbidade dos 

servidores públicos, com o predomínio de transtornos mentais 

e doenças do sistema osteomuscular, que exigem maior tempo 

de recuperação para o retorno ao trabalho. 

Concomitante ao decréscimo nas taxas de afastamento, 

segundo o estudo acima citado, o aumento considerável da 

média dos dias de afastamento, observados ao longo do 

período analisado, evidencia 

que as patologias motivadoras dos afastamentos, no final da 

série histórica, exigiram maior tempo de recuperação e 

reabilitação para o retorno ao trabalho, apontando para um 

possível aumento da gravidade das doenças, com ênfase nos 

capítulos XIII e V da CID10. 
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 Baasch et al. (2017) ao descrever o perfil epidemiológico 

dos Transtornos Mentais e do Comportamento (TMC) de 

servidores públicos do estado de Santa Catarina, que 

culminaram em Licenças para Tratamento de Saúde entre 2010 

e 2013, dos 8.765 servidores em licença, foram verificadas 

diferenças significativas na prevalência de afastamentos entre 

sexo (mais mulheres, em geral), graus de instrução, órgão de 

vínculo e cargo ocupado. 

 

Tabela 3 - Principais causas de afastamento dos servidores 
do município de acordo com o Código Internacional das 
Doenças (CID-10) 

Capítulos (CID-10) n % 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 144 29,4% 

Transtornos mentais e comportamentais 72 14,7% 

Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de 
causas externas 

60 12,3% 

Doenças do aparelho circulatório 49 10,0% 

Doenças do aparelho geniturinário 27 5,5% 

Neoplasias 23 4,7% 

Doenças do sistema nervoso 19 3,9% 

Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 
serviços de saúde 

18 3,7% 

Doenças do olho e anexos 17 3,5% 

Gravidez, parto e puerpério 13 2,7% 

Doenças do aparelho respiratório 12 2,5% 

Doenças do aparelho digestivo 12 2,5% 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 6 1,2% 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 5 1,0% 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 5 1,0% 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório, não classificados em outra parte 

3 0,6% 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas 

2 0,4% 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 0,2% 
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Causas externas de morbidade e de mortalidade 1 0,2% 

TOTAL 489 100% 

 

Um estudo realizado por Cunha (2016) apresentou como 

um dos objetivos o de analisar dados dos benefícios concedidos 

a servidores públicos do estado de Santa Catarina com ênfase 

nas licenças para tratamento de saúde, detalhando as 

principais patologias que motivaram os afastamentos. O que foi 

constatado pelo autor foi a prevalência de afastamentos por 

transtornos mentais e comportamentais (29%) e doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (18%). Como 

terceiro grupo, aparecem fatores que influenciam o estado de 

saúde (14%), que se constituem, predominantemente, das 

convalescenças pós-cirurgia. Lesões, envenenamentos e 

algumas outras conseqüências de causas externas (8%) 

ocupam o quarto lugar e as doenças do aparelho circulatório 

(6%) surge como quinto motivo de afastamento. Esses dados 

corroboram com os achados do nosso estudo. 

Situação semelhante foi encontrada por Araújo (2012) 

que, ao estudar a incidência de absenteísmo dos servidores da 

Universidade de Brasília – UnB, verificou que Os principais 

motivos de afastamentos dos servidores foram doenças do 

sistema osteomuscular (15,2%), seguida por transtornos 

mentais e comportamentais (13,2%), doenças do aparelho 

respiratório (10,4%), fatores que influenciam o estado de saúde 

(8%) e doenças do aparelho circulatório (6%). 

Ao se analisar os principais agravos que acometeram os 

servidores dos cargos com maior taxa de afastamento, 

observou-se que as doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo foram mais prevalentes entre os professores, 

auxiliares de serviços gerais e profissionais da enfermagem. Já 
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dentre os guardas civis municipais, os transtornos mentais e 

comportamentais apareceram em maior frequência (Tabela 4). 

Os servidores auxiliares de serviços gerais  são 

responsáveis por atividades mais operacionais, que são o 

conjunto das principais ações diárias que formam o objeto da 

instituição, sendo os executores de tarefas auxiliares que 

exigem muito do físico - atividades musculoesqueléticas 

(VIVOLO, 2014). 

 

Tabela 4 - Afastamentos de servidores pertencentes aos 
cargos mais citados, de acordo com o Código Internacional 
das Doenças (CID-10) 

Cargo CID-10 % 

Professor 

Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido 
Conjuntivo 

24,19 

Transtornos Mentais e Comportamentais 19,35 

Doenças do Aparelho Circulatório 12,09 

Outros 44,37 

Total 100 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido 
Conjuntivo 

35,71 

Doenças do Aparelho Circulatório 16,67 

Lesões, Envenenamento E Algumas Outras 
Conseqüências de Causas Externas 

15,47 

Outros 32,15 

Total 100 

Guarda Civil 
Municipal 

Transtornos Mentais e Comportamentais 31,25 

Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido 
Conjuntivo 

25,00 

Lesões, Envenenamento e Algumas Outras 
Conseqüências de Causas Externas 

17,19 

Outros 26,56 

Total 100 

Técnico em 
Emfermage
m/ 
Enfermeiro 

Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido 
Conjuntivo 

28,57 

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 11,43 

Lesões, Envenenamento e Algumas Outras 
Conseqüências de Causas Externas 

8,57 



PERFIL DOS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE UM MUNICÍPIO 
PARAIBANO 

902 
 
 

Outros 51,43 

Total 100 

 

Quanto aos transtornos mentais e comportamentais, no 

estudo de Vale et al. (2015) foram observados também 

diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos, 

principalmente em professores, podendo tais alterações ser 

devido a uma gama de fatores que afetam a saúde mental tais 

como: o acúmulo de carga horária, anos em sala de aula, 

ambiente de trabalho violento e inadequado, falta de 

reconhecimento, baixos salários e excesso de cobrança 

(Batista et al., 2013). 

Dentre o grupo dos guardas civis municipais, observou-

se uma predominância de afastamentos decorrentes de 

transtornos mentais e comportamentais (31,25%). Tal fato tem 

relação com o que afirma Silva e Vieira (2008) quando aponta 

que o cotidiano de profissionais da área da segurança indica 

que aspectos organizacionais do trabalho e as situações de 

risco a que esses profissionais estão expostos (violência e 

precarização do trabalho) geram sofrimento e contribuem para 

implicações danosas à saúde mental. 

Assim como nos estudos de Daniel et al (2017), que 

analisou os indicadores de absenteísmo dos servidores 

municipais da prefeitura de Curitiba, não se buscou com esssa 

pesquisa fazer uma relação de causa e efeito dos afastamentos 

do trabalho, mas sim mostrar um necessidade urgente de se 

refletir sobre as relações entre trabalho e saúde.  
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CONCLUSÕES  

 

De acordo com o presente estudo, foi possível observar 

que a maioria dos afastamentos são predominantemente do 

sexo feminino, sendo a maior parte entre aqueles servidores 

que possuíam entre vinte e um a trinta anos de serviço, a 

quantidade de afastamento que mais possuiu predomínio foi de 

até 15 dias. Como a população mais acometida pode-se citar 

professores, auxiliares de serviços gerais, guardas municipais 

e técnicos de enfermagem.  

Por isso, para que não ocorra maiores prejuízos tanto 

para o indivíduo quanto para a sociedade, é necessário que as 

empresas aprimorem aspectos da área trabalhista, com 

melhores condições de trabalhos, horários e incentivos 

(gratificação), assim como a  atenção ao uso dos EPI's e 

favorecimento a saúde dos trabalhadores quanto a prevenção 

de doenças, também se faz necessário o incentivo a uma vida 

ativa, com alimentação balanceada e acompanhamento 

psicológico. 

Conclui-se que a maioria dos agravos motivadores dos 

afastamentos observados no presente estudo estão 

diretamente relacionados ao tipo de atividade excercida pelo 

servidor, sendo os mais afetados os professores, auxiliares de 

serviços gerais e guardas civis, corroborando com a literatura 

voltada à saúde do trabalhador. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARAÚJO, J.P. Afastamento do trabalho: Absenteísmo e presenteísmo 
em uma Instituição Federal de Ensino Superior. Dissertação (Mestrado). 
Universidade de Brasília. Programa de Pós-graduação em Ciências da 



PERFIL DOS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE UM MUNICÍPIO 
PARAIBANO 

904 
 
 

Saúde. 123fl. Brasília – DF, 2012. Disponível em: < http://repositorio.unb.br 
/handle/10482/11239>. Acesso em: out. 2018. 
BAASCH, D.; TREVISAN, R.L.; CRUZ, R.M. Perfil epidemiológico dos 
servidores públicos catarinenses afastados do trabalho por transtornos 
mentais de 2010 a 2013. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 5, p.1641-
1650, 2017. Disponível em: < https://www.scielosp.org/pdf/csc/2017. 
v22n5/1641-1650/pt>. Acesso em: nov. 2018. 
BATISTA, J.B.V.; CARLOTTO, M.S.; MOREIRA, A.M. Depressão como 
causa de afastamento do trabalho: Um estudo com professores do ensino 
fundamental. Psico, v.44, n.2, 257-262, 2013. Disponível em:< 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/115
51/9644>. Acesso em: nov. 2018. 
BRASIL. Dor relacionada ao trabalho: lesões por esforços repetitivos 
(LER): distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort). 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde; 68 p. 2012. 
_______. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 2016. Disponível em: 
<http://www.mtps.gov.br/servicos-do-ministerio/servicos-da-
previdencia/mais-procurados/aposentadoria-por-tempo-de-
contribuicao/documentos-para-comprovacao-de-tempo-de-
contribuicao/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat.>. Acesso em: out. 
2018. 
_______. Anuário Estatístico da Previdência Social. Ministério da 
Fazenda; Secretaria de Previdência; Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência [internet]. Brasília, DF: MF/DATAPREV; 2017. 
Disponível em:< http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/03/Auxilio-
Doen%C3%A7a-Acidentario_2017_completo_CID.pdf>. Acesso em: out. 
2018. 
CUNHA, J.C.C.B. A análise estatística dos afastamentos por problemas de 
saúde de servidores públicos: ferramenta para a gestão da área de saúde 
do servidor. Anais do II Congresso Consad de Gestão Pública, p.3-25, 
2016. Disponível em: < http://www.escoladegestao.pr.gov.br/arquivos/File/ 
Material_%20CONSAD/paineis_II_congresso_consad/painel_12/a_analise
_estatistica_dos_afastamentos.pdf>. Acesso em: nov. 2018. 
CUNHA, J.B.; BLANK, V.L.B; BOING, A.F. Tendência temporal de 
afastamento do trabalho em servidores públicos (1995-2005). Rev Bras 
Epidemiol, v. 12, n. 2, p. 226-236, 2009. Disponível em: 
<https://www.scielosp.org/pdf/rbepid/2009.v12n2/226-236/pt>. Acesso em: 
nov. 2018. 



PERFIL DOS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE UM MUNICÍPIO 
PARAIBANO 

905 
 
 

DANIEL, E.; KOERICH, C.R.C.; LANG, A. O perfil do absenteísmo dos 
servidores da prefeitura municipal de Curitiba de 2010 a 2015. Rev Bras 
Med Trab, v. 15, n. 2, p. 142-149, 2017. 
LANCMAN, S.; SZNELWAR, L.I.; UCHIDA, S.; TUACEK, T.A. O trabalho 
na rua e a exposição à violência no trabalho: um estudo com agentes de 
trânsito. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 11, n. 21, p.79-92, 
2007. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/icse/v11n21/v11n21a08. 
pdf>. Acesso em: nov. 2018. 
MENDES, E.V. As redes de atenção à saúde. Ciênc Saúde Colet, v. 15, n. 
5, p.2297-2305, 2010. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index. 
php?option=com_docman&view=download&category_slug=servicos-
saude-095&alias=1402-as-redes-atencao-a-saude-2a-edicao-
2&Itemid=965>. Acesso em: nov. 2018. 
SILVA, M.B.; VIEIRA, S.B. O processo de trabalho do militar estadual e a 
saúde mental. Saúde e sociedade, v. 17, n. 4, p.161-170, 2008. Disponível 
em:< http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v17n4/16.pdf>. Acesso em: out. 2018. 
VALE, S.F.; MACIEL, R.M.; NASCIMENTO, A.P.T; VASCONCELOS, 
J.W.O.; PÍMENTEL, F.H.P. Análise de diagnósticos associados às licenças 
médicas de servidores públicos do Ceará. Revista de Psicologia, v. 6 n. 1, 
p. 68-81, 2015. Disponível em:< http://www.periodicos.ufc.br/psicologiaufc/ 
article/view/1694>. Acesso em: out. 2018. 
VIVOLO, R.A.K. Afastamentos por problemas de saúde dos servidores 
públicos estatutários da Coordenadoria de Serviços de Saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Dissertação (Mestrado). 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Programa de Mestrado 
Profissional em Saúde Coletiva da Coordenadoria de Recursos Humanos. 
82 fl. São Paulo – SP. 2014. Disponível em:< http://www.saude.sp.gov.br 
/resources/instituto-de-saude/homepage/mestrado-profissional/ritakietis-
dissertacaocompleta.pdf>. Acesso em: nov. 2018. 



PERSPECTIVA DE TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA SOBRE SUAS 
CONDIÇÕES LABORAIS 

906 
 
 

CAPÍTULO 48 
 

PERSPECTIVA DE TRABALHADORES DE 
LIMPEZA URBANA SOBRE SUAS 

CONDIÇÕES LABORAIS 
 

Laís Forte FERREIRA1 
Eleazar Marinho de Freitas LUCENA2 

Renata Newman Leite dos Santos LUCENA3 
Rafaela Gerbasi NÓBREGA4 

 Leonildo Santos do NASCIMENTO JÚNIOR4 

 1Graduanda do curso de Fisioterapia - UNIPÊ, 2Orientador/Doecente do curso de Fisioterapia 
do UNIPÊ; 3Fisioterapeuta, doutoranda em Modelos de Decisão e Saúde- UFPB; 4Docente do 

curso de Fisioterapia do UNIPÊ.  
lais.forte94@outlook.com 

 

RESUMO: Este capítulo permite problematizar a perspectiva de 
trabalhadores sobre suas condições laborais e de saúde. O 
objetivo deste estudo consistiu em investigar a perspectiva de 
trabalhadores de limpeza urbana sobre suas condições laborais 
e de saúde. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo 
exploratória, descritiva e de abordagem quantitativa. A pesquisa 
envolveu 30 trabalhadores, sendo homens e mulheres de uma 
Empresa Municipal de Limpeza Urbana de uma capital no 
nordeste brasileiro. Para a coleta de dados utilizou-se um 
questionário contendo questões sociodemográficas e 
condições de gerais de saúde, além de outro que investigou a 
percepção dos trabalhadores quanto as suas atividades 
laborais. Na análise, percebeu-se que 33,3% referiram que 
frequentemente a atividade exige a aquisição de posições 
incômodas. Quanto a atividade exigir muita força física, 23,3% 
responderam que frequentemente; e 46,7% afirmaram que sua 
atividade se apresenta um pouco desgastante fisicamente. 
Apenas 16,6% relataram que suas atividades no trabalho são 



PERSPECTIVA DE TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA SOBRE SUAS 
CONDIÇÕES LABORAIS 

907 
 
 

monótonas; 80,0% responderam que não necessitam ficar 
atentos à atividade e 96,7% afirmaram que a atividade é 
psicologicamente desgastante. Com relação à atividade que 
realizam, 86,7% relataram satisfação. Os aspectos investigados 
corroboraram com as questões respondidas referentes à 
satisfação profissional, nas quais os sujeitos relataram estar 
satisfeitos com a execução de suas atividades. 
Palavras-chave: Saúde Física. Estado de saúde. Saúde do 

trabalhador. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem um importante papel na vida do homem, 

pois além de ser fonte do seu sustento, nele pode sentir-se útil, 

produtivo e valorizado. Contudo, quando realizado em 

condições inapropriadas, pode ser lesivo, prejudicando a 

saúde, provocando doenças, levando à inatividade, reduzindo 

a vida e até causando a morte (VITTA et al., 2012). 

Moura et al. (2018), apontam que as condições de 

trabalho interferem no processo saúde-doença do trabalhador. 

Uma grande parte do estilo de vida dos empregados é 

estabelecida antes da vida adulta, podendo influenciar na 

incidência de agravos à saúde. Além disso, existem alguns 

fatores que podem influenciar de forma negativa a saúde como, 

por exemplo, álcool, drogas, estresses, tensões e trabalho 

infantil, que, se começarem de maneira precoce podem 

desencadear vários danos à saúde. Estes processos de 

adoecimento dos trabalhadores, além de impactar na qualidade 

de vida, podem também gerar um impacto na saúde pública, no 

que diz respeito ao aumento de custos. 

Teodoro e Longen (2009) apontam que as condições 

precárias e insalubres, por vezes presentes em ambientes de 
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trabalho, podem expor os trabalhadores aos mais distintos 

riscos ocupacionais, dependendo da função e do setor de 

atuação. Estes riscos são: físicos, químicos, de acidentes ou 

mecânicos e riscos ergonômicos. Souza e Santana (2010) 

complementam que há também o risco psíquico, que pode 

afetar o psicológico do trabalhador. Todos esses riscos causam 

significativo impacto socioeconômico, representado por baixa 

qualidade de vida dos trabalhadores incapacitados, perda de 

produtividade, dias de trabalho perdidos, custos com 

assistência médica e pagamentos de compensação 

previdenciária. 

As doenças do trabalho tem se tornado um contratempo 

a saúde pública, devido ao seu impacto social e econômico, 

gerado a partir de prevalências um aumento epidemiológico em 

todo o mundo (GRAUP, 2012). Os agravos à saúde dos 

brasileiros, decorrente do trabalho, constituem uma grande 

adversidade para o país, não só pelo fato de gerar custos a 

saúde pública como também o afastamento das atividades 

laborais. Cortez et al. (2017) afirmaram que as estatísticas 

associadas aos acidentes de trabalho (AT) no Brasil 

apresentam números significativos. 

Nesse cenário, as aplicações de análises posturais no 

trabalho são muito úteis para a solução de problemas de queda 

de produtividade e aumento de acidentes no trabalho. As más 

posturas podem ser corrigidas por meio de alterações no 

método de trabalho e treinamentos específicos, com a 

finalidade de adoção de posturas mais seguras, saudáveis e 

confortáveis (BARBOSA et al., 2014). 

De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de 

Trabalho (AEAT), em 2017, foram registrados 549.405 

acidentes de trabalho em todo o Brasil. Esse número representa 



PERSPECTIVA DE TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA SOBRE SUAS 
CONDIÇÕES LABORAIS 

909 
 
 

uma queda de 6,19% em relação a 2016, com 585.626 

registros. Houve também uma redução do número de mortes 

causadas por acidente do trabalho. Os registros passaram de 

2.288, em 2016, para 2.096 no ano seguinte. Isso representa 

uma diminuição de 8,4%.   

Dessa forma, Barbosa et al. (2014) enfatiza a 

importância de uma promoção e prevenção a saúde dos 

trabalhadores, que tem como objetivo diminuir os dados 

epidemiológicos de afastamentos e as prevalências de doenças 

relacionadas ao trabalho, bem como melhorar a qualidade de 

vida dos trabalhadores. 

O interesse nessa temática surgiu pela importância de 

uma análise ergonômica, de qualidade de vida e as condições 

de saúde dos trabalhadores de limpeza. Diante do exposto esse 

estudo levantou o seguinte questionamento sobre “Como os 

trabalhadores de limpeza urbana de uma capital no nordeste 

brasileiro percebem suas condições laborais e de saúde?”. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo consistiu em 

investigar a percepção de trabalhadores da empresa de limpeza 

urbana de uma capital no nordeste brasileiro quanto as suas 

atividades laborais e de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa 

de campo, do tipo exploratória, descritivo e de abordagem 

quantitativa,. A pesquisa foi realizada na Empresa Municipal de 

Limpeza Urbana de uma capital nordestina, no período de 

agosto a novembro de 2018.  

A população da pesquisa foi constituída por 

trabalhadores de limpeza urbana municipal, constituída por 600 
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sujeitos. Dessa forma, calculou-se a amostra mínima de 235 

sujeitos a serem incluídos no estudo. Entretanto, como a 

pesquisa ainda encontra-se em andamento, este trabalho 

consiste em um recorte preliminar, no qual foram coletados 

dados de 30 trabalhadores, de ambos os sexos, com idade 

entre 18 anos a 59 anos, que se disponibilizaram a participar da 

pesquisa. Como critério de inclusão para este estudo os 

voluntários precisariam ser agentes de limpeza e, foram 

excluídos os  trabalhadores que estavam afastados da sua 

função. 

O convite para participação na pesquisa foi realizada no 

próprio local de trabalho dos sujeitos. Aqueles que se 

dispuseram a participar foram previamente esclarecidos quanto 

à importância do estudo e do procedimento da coleta de dados. 

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um 

questionário contendo questões sociodemográficas e 

condições gerais de saúde. Utilizou-se também um questionário 

para investigar a percepção dos trabalhadores quanto as suas 

atividades laborais, desenhado exclusivamente para esta 

finalidade. Os itens do questionário relacionados à percepção 

das atividades laborais foram adaptados do estudo de 

Hofelmann (2006). 

Inicialmente, os dados quantitativos foram tabulados em 

uma planilha eletrônica (Microsoft Office Excel 2007) e em 

seguida transferidos para um programa estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), versão 20.0, no qual 

realizou-se a análise descritiva, a partir de frequências 

absolutas e relativas para variáveis categóricas do estudo, além 

do cálculo da médias para as variáveis contínuas. 

Todos participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo informado 
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sobre os possíveis riscos e a utilização das informações 

obtidas. Ademais, o estudo respeitou os preceitos éticos para 

pesquisa em seres humanos preconizados pela resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do UNIPÊ (CAAE 

54749215.0.0000.5176).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As características gerais da amostra são apresentadas na 

tabela 1. Os sujeitos do estudo foram em sua maioria homens 

(53,3%), com média de idade de 45,5 anos, destes 46,7% 

estando na faixa etária entre 40 a 49 anos. Quanto ao estado 

civil, 33,3% relataram participar de uma união estável. A maior 

parte (86,7%) possui o ensino fundamental incompleto e renda 

média mensal de até R$ 1038,30; 56,7% recebem até um salário 

mínimo e apenas 6,7% informaram ter renda mensal maior que 

dois salários mínimos. Constatou-se que 66,7% apresentam 

mais de 11 anos de trabalho nesta empresa, enquanto que 20% 

menos de 5 anos. Ao analisar a ocupação, 40% dos 

trabalhadores são garis e 20,0% trabalham na coleta, 6,6% 

ocupam estas duas funções e 20% são responsáveis pela 

limpeza da sede da empresa de limpeza urbana.  

No que diz respeito à prevalência de comorbidades, 

73,3% dos trabalhadores são acometidos por doenças 

reumáticas, enquanto que a metade são hipertensos e um terço 

diabéticos. Chama a atenção que 40% relataram sofrer de 

ansiedade e 16,7% de depressão. Em relação aos hábitos de 

vida, a maioria informou que são sedentários (66,7%), enquanto 

que 23,3% e 20,0% são etilistas e tabagistas, respectivamente.  

 



PERSPECTIVA DE TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA SOBRE SUAS 
CONDIÇÕES LABORAIS 

912 
 
 

Tabela 1 – Características gerais dos participantes da 
pesquisa. 

 n % 

Sexo   
Feminino 14 46,7 

Masculino 16 53,3 
Faixa etária   

30 a 39 anos 6 20,0 
40 a 49 anos 14 46,7 

50 ou mais 10 33,3 
Estado civil   

Solteiro 5 16,7 
Casado 9 30,0 

Divorciado 3 10,0 
Viúvo 3 10,0 

União estável 10 33,3 
Escolaridade   

Fundamental incompleto 26 86,7 
Fundamental completo 5 13,3 

   
Renda mensal   

Até um salário mínimo 17 56,7 
Entre dois e três salários mínimos 11 36,7 

Mais de dois salários mínimos 2 6,7 
Ocupação auto declarada   

Coleta 10 33,3 
Gari 12 40,0 

Coleta/Gari 2 6,7 
Limpeza de sede 6 20,0 

Tempo de trabalho   
Até quatro anos 6 20,0 

Cinco a dez anos 4 13,3 
11 a 15 anos 6 20,0 

Mais de 15 anos 14 46,7 
Comorbidades   
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Diabetes 10 33,3 
Hipertensão arterial 15 50,0 

Depressão 5 16,7 
Doença reumática 22 73,3 

Ansiedade 12 40,0 
Hábitos de vida   

Etilista 7 23,3 
Tabagista 6 20,0 

Sedentário 20 66,7 
   

Total 30 100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Os aspectos relacionados à percepção dos 

trabalhadores acerca das suas atividades laborais são 

apresentados na tabela 2. Percebeu-se que 33,3% referiram 

que frequentemente a sua atividade exige a aquisição de 

posições incômodas. Quanto ao fato da atividade exigir muita 

força física, 23,3% responderam que frequentemente. 

Constatou-se que 46,7% consideram que sua atividade laboral 

é um pouco desgastante fisicamente, enquanto que 20,0% 

consideram muito. Apenas 16,6% relataram que suas 

atividades no trabalho são monótonas, aborrecidas. Em relação 

à necessidade de ficar atento à atividade, sem se distrair, 80,0% 

responderam que não, enquanto que 96,7% afirmaram que a 

atividade é psicologicamente/mentalmente desgastante. 

Quando questionados sobre a possibilidade de escolher o 

jeito/forma de fazer as suas tarefas, chama a atenção que 

apenas 30% responderam que sim, e 16,7% às vezes. Com 

relação à atividade que realizam, 63,3% responderam que se 

sentem satisfeitos, 23,3% plenamente satisfeitos; enquanto 

13,3% relataram insatisfação. 
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Tabela 2 – Percepção quanto às atividades laborais. 

 n % 

A sua atividade exige que você trabalhe em 
posições incômodas 

  

Não 16 53,3 
Raramente 13 10,0 

Frequentemente 10 33,3 
Todo o tempo 1 3,3 

A sua atividade exige que você faça muita força 
física 

  

Não 16 53,3 
Raramente 5 16,7 

Frequentemente 7 23,3 
Todo o tempo 1 3,3 

Sua atividade é fisicamente desgastante   
Não 10 33,3 

Um pouco 14 46,7 
Muito 6 20,0 

Suas tarefas no trabalho são monótonas, 
aborrecidas 

  

Não 25 83,3 
Um pouco 4 13,3 

Sim 1 3,3 
   
Sua atividade exige que você fique atento, sem se 
distrair 

  

Não 24 80,0 
Às vezes 3 10,0 

Sim 3 10,0 
Sua atividade é psicologicamente (mentalmente) 
desgastante 

  

Não 29 96,7 
Às vezes 1 3,3 

Sim 0 0 
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No seu trabalho, você pode escolher o jeito (a 
forma) de fazer suas tarefas 

  

Não 10 33,3 
Às vezes 5 16,7 

Sim 15 30,0 
Com relação à atividade que você realiza,  
você se sente 

  

Plenamente satisfeito 7 23,3 
Satisfeito 19 63,3 

Insatisfeito 3 10,0 
Muito insatisfeito 1 3,3 

   
Total 30 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

De acordo com Souza et al. (2016), a maioria dos 

profissionais que trabalham como garis, são do sexo masculino, 

por se tratar de um trabalho mais pesado, necessitando de uma 

força muscular maior. Além disso, a maior parte dos indivíduos 

exerciam a profissão a pelo menos 6 anos, apresentando um 

tempo médio de atuação  alto, significando um longo período de 

exposição aos fatores negativos dessa profissão. 

Para Gonçalves e Mann (2016) a profissão dos garis é 

buscada em todo o Brasil, principalmente por pessoas de classe 

baixa, por não haver a necessidade de uma formação superior, 

nem nível elevado de escolaridade, seus principais requisitos 

são saber ler, ter boa saúde, e saber escrever, o que leva uma 

grande parte da população a seguir esse trabalho, visto que 

ainda existe um grande numero de pessoas com grau de 

escolaridade baixo. 

Segundo Motta e Borges (2016), a maioria de garis 

relacionados ao seu estudo eram do sexo feminino, onde 

exerciam a profissão entre 14 e 36 anos, com uma média de 
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idade entre os indivíduos de 54 anos, representando uma 

predominância da população adulta, trabalhando há muitos 

anos no serviço, tendo na sua maioria baixo índice de 

escolaridade, com alguns relatos de analfabetos, tendo uma 

população profissional com nível escolar baixo, concordando 

com os resultados encontrados nesse estudo. 

Relatado por Foli et al. (2015) a maioria de sua amostra 

foi composta de profissionais do sexo masculino, com uma 

maioria possuindo apenas o ensino fundamental. Em relação à 

renda mensal desses indivíduos há uma variação de R$ 350,00 

a R$ 1050,00, percebendo que a maioria recebe entre esses 

valores, porém uma grande parte desses trabalhadores 

necessita da realização de horas extras para suprir as 

necessidades familiares. 

As funções principais dos garis são coletar os lixos nas 

residências, depositar no carro de coleta e levar o lixo para o 

destino final, o que acarreta diversas fragilidades físicas, pelo 

levantamento de cargas excessivas, uma jornada de trabalho 

longa e cansativa, movimentos repetitivos e, caminhadas e 

corridas percorrendo milhares de quilômetros recolhendo 

materiais de todos os tipos de procedência, estando expostos a 

diversos fatores prejudiciais (CAMPOS; RUBINHO; PEREIRA, 

2015). 

No tocante à avaliação da percepção de trabalhadores 

quanto à realização de suas atividades laborais, o estudo de 

Klein et al. (2017) destacou que em espaços de trabalho 

adequados o trabalhador se sente mais atraído pelo trabalho, 

por sua atividade e pelos resultados positivos das tarefas. Em 

contrapartida, Costa et al. (2012) relataram que a convivência 

no trabalho, quando insalubre e com a realização das atividades 
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em posições incomodas, predispõe o adoecimento de 

trabalhadores e acidentes de trabalho. 

Segundo Oliveira e Araujo (2017), o trabalho como fonte 

de tensão e desprazer, propicia o aparecimento da fadiga, 

astenia, transtornos mentais e outras doenças. As condições 

avaliadas como péssimas em decorrência do estado geral de 

manutenção dos ambientes de trabalho são fatores que 

contribuem para o aparecimento de doenças. Dessa forma, as 

posturas desconfortáveis de trabalho, limitadas, repetidas e 

prolongadas, os movimentos repetitivos, e a utilização de força 

excessiva podem causar sobrecarga e ultrapassar os limites de 

estresse tecidual, causando lesões, devido a esforços 

inadequados (NUNES et al., 2018). 

Oliveira e Araujo (2017) destacaram que os estudos 

realizados no Brasil vêm mostrando que estruturas e condições 

de trabalho na saúde têm sido preditores de desequilíbrio e 

adoecimento entre os seus trabalhadores. Klein et al. (2017) 

ressaltaram a importância de um ambiente seguro, saudável e 

com salubridade para a qualidade de vida do trabalhador. O 

espaço de trabalho age como catalisador de comportamentos, 

induzindo determinada ação, ou inibindo-a, apresentando 

diversas variáveis associadas com o bem estar dos 

trabalhadores, como ruído, iluminação, temperatura, umidade e 

pureza do ar, ferramentas adequadas, tipo de vestimenta. 

 Embora a maior parte dos trabalhadores expressarem 

que não realizam atividades monótonas, é preciso salientar que 

os fatores psicossociais do trabalho exercem um papel 

adicional no desenvolvimento de doenças relacionadas ao 

trabalho, com destaque ao trabalho monótono, controlado por 

pressões de produtividade, com baixo apoio social, com 
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ausência de pausas, atividades repetitivas e que favoreçam o 

estresse e a ansiedade (DÓSEA et al., 2016).  

Neste contexto, avalia-se o quão bem o indivíduo se 

sente e está feliz no lugar em que trabalha. Para justificar esse 

fator pode-se tomar como base a definição de satisfação no 

trabalho. Satisfação no trabalho é um estado de prazer 

emocional resultante da avaliação que um profissional faz sobre 

até que ponto seu trabalho apresenta a capacidade de facilitar 

ou permitir o atendimento de seus objetivos e valores (KLEIN et 

al. 2017).  

A maioria dos trabalhadores é afetada por afecções 

musculoesqueléticas, o que é visto como uma grande 

dificuldade na saúde pública, sendo o de maior complexidade 

na saúde do trabalhador. Esse grupo de agravos está 

relacionado diretamente à qualidade de vida do profissional 

acometido, limitando suas atividades cotidianas, como o próprio 

trabalho, atividades de vida diária e lazer, levando a enfrentar 

obstáculos com relação à sociedade e convívio família (PAULA 

et al., 2016). 

Segundo França, Menezes e Siqueira (2012), a situação 

para os garis tem uma maior relevância, devido aos números 

de agravos, considerando as condições ambientais, 

submetidos quando realizam suas atividades nas ruas, com 

exposição a calor, vento, chuva e frio. Além disso, determinados 

locais são muito violentos, aproximando a violência para os 

garis, visto que a maioria trabalha nas ruas, colocando em risco 

seus aspectos biopsicossociais. 

No decorrer dos anos foi percebido um aumento na 

alteração do estilo de vida e características epidemiológicas da 

população, acarretando diversas comorbidades como a 

hipertensão e diabetes, seguidos de artrose, artrite, lombalgia e 
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colesterol elevado, sendo também, relatada uma relação no 

aumento nessas doenças crônicas pela inatividade física, 

sendo considerado um dos principais fatores do estilo de vida 

que causam esses tipos de patologias (TURI et al., 2011). 

 De acordo com Vitta et al. (2012), as atividades 

ocupacionais exaustivas acontecem em virtude de excesso de 

horas trabalhadas e ausência de pausas, posturas 

inadequadas, tarefas repetitivas e monótonas, mobiliário e 

equipamentos inadequados, dificuldade de relacionamentos 

interpessoais, pressão da chefia, dentre outros. 

Segundo Oliveira e Araujo (2017), transtornos mentais 

têm sido registrados entre grupos de trabalhadores. As 

consequências individuais, econômicas e sociais advindas 

desse processo de adoecimento psíquico reforçam a 

necessidade de identificação precoce para orientação e 

intervenções individuais e coletivas voltadas para a redução da 

ocorrência desses eventos e dos impactos negativos sobre a 

vida das pessoas e das atividades de trabalho. 

Um indicador de envelhecimento funcional e seguro, em 

relação ao trabalhador é a capacidade para o trabalho, pois 

abrange aspectos amplos, desde a saúde física, habilidades 

individuais, bem-estar psicológico e social, até a organização 

no ambiente de trabalho. Os programas voltados à promoção 

de saúde no ambiente de trabalho visam favorecer o estilo de 

visa, assim como, a saúde e as capacidades e produtividade no 

ambiente trabalhista (HIPÓLITO et al., 2017). 

 Klein et al. (2017) consideraram a autonomia como uma 

dimensão a ser analisada durante a execução das tarefas por 

um indivíduo, e a definem como o grau em que a tarefa fornece 

aos indivíduos liberdade para planejar e executar suas 

atividades. Estes autores enfatizaram ainda que determinadas 
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dimensões do trabalho, quando adequadamente fornecidas ao 

trabalhador, geram satisfação e motivação, como destaque, a 

liberdade e autonomia.  

 

CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a 

análise da perspectiva de trabalhadores de uma empresa 

municipal de limpeza urbana de uma capital do nordeste 

brasileiro, sendo analisados seus dados sociodemográficos e 

suas condições laborais, desde estruturais a psicológicas, 

relacionadas à sua auto avaliação sobre o ambiente de trabalho 

e suas comorbidades.   

Os resultados apontaram que a maioria dos profissionais 

não exercem suas atividades em posições incômodas, assim 

como não necessitam de excesso de força na realização de 

suas tarefas, apresentando mínimo desgaste físico. Em relação 

às tarefas monótonas e aborrecidas, bem como a necessidade 

de atenção absoluta nas atividades, a maioria relata de forma 

negativa a presença desses fatores, visto que as funções 

exercidas por esses indivíduos são dinâmicas e em distintas 

localizações.  

Na dimensão psicológica, não há perspectiva de 

desgaste mental presente nos participantes da pesquisa, o que 

pode minimizar agravos inerentes às condições de trabalho, 

como por exemplo, a relação interpessoal. Os aspectos 

investigados corroboraram com as questões respondidas 

referentes à satisfação profissional, nas quais os sujeitos 

relataram estar satisfeitos com a execução de suas atividades.  
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RESUMO: Objetiva-se relatar a experiência acadêmica acerca 
da extensão universitária associando as Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde e a Saúde do Trabalhador no 
contexto da Atenção Básica.  Trata-se de um estudo qualitativo 
do tipo relato de experiência, no qual são descritos momentos 
vivenciados duante o projeto de extensão universitária intitulada 
Terapias Alternativas e Complementares em Saúde no contexto 
da Atenção Básica, vinculado ao Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Proporcionaram-se momentos de escalda-pés, degustação de 
chás, palestras sobre plantas-medicinais e dança circular. Tem-
se que a inserção das terapias integrativas e complementares 
consitituem-se como uma potencial estratégia de terapêutica a 
ser utilizada na Atenção Primária, considerando o seu baixo-
custo e a sua efetividadade como uma terapia complementar as 
convencionais comumemente utilizadas.  
Palavras-chave: Terapias Complementares. Enfermagem. 
Atenção Básica. 
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INTRODUÇÃO  

 

O processo de trabalho causa impactos na saúde física 

e mental de diversos profissionais. Essa temática vem 

ganhando espaço nos múltiplos cenários de discussão nos 

últimos anos. Por vezes, esse impacto assume aspecto 

negativo e pode levar o profissional a desenvolver problemas o 

efetam de forma danosa, como insatisfação, exaustão, a 

doenças e a conjuntos de sintomas, como a Síndrome de 

Burnout, afetando, assim a qualidades dos serviços prestados 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2010; LIMA et al., 2013 SILVA et al., 

2015). 

Nesse sentido, na Atenção Primária à Saúde (APS) não 

é diferente. Em estudo, Silva et al. (2015) concluíram que a 

maioria dos profissionais da Rede de APS não apresentavam a 

Síndrome de Burnout, contudo, apresentavam alto índice de 

desenvolvê-la. Esse fato constatato, relete o processo de 

adoecimento de potencial nocivo ao Bem-estar dos referidos 

profissionais. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) preconiza 

que esse nível de atenção considera o sujeito em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a 

atenção integral.  

Essas práticas buscam estimular os mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e promoção da saúde por 

meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta 

acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 

integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade 

(BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, foram elaborados estratégias e políticas 

para resgate da saúde e prevenção de doenças e agravos a 
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classe trabalhadora. Uma dela está contida no artigo 6° da Lei 

Orgânica de Saúde (Lei n° 8.080/90) que define a saúde do 

trabalhador como um “conjunto de atividades que se destina, 

através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como 

visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho”. 

Embasado em uma Lei maior que rege o Sistema Único 

de Saúde (SUS) e aliado a PNAB, surge a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de 

Saúde (PNPIC) como uma forma de atender o que foi norteado 

pela Lei 8.080/90. Segundo o Ministério da Saúde (2006),  a 

PNPIC contempla sistemas médicos complexos e recursos 

terapêuticos os quais são também denominados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de medicina tradicional 

e complementar/alternativa (MT/MCA) (WHO, 2002). 

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que 

buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de 

agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 

humano com o meio ambiente e a sociedade (BRASIL, 2014; 

2009; 1998). 

Ao inserir as práticas integrativas e complementares na 

Atenção Primária em Saúde, entende-se que a PNPIC contribui 

para a implementação do SUS, na medida em que favorece 

princípios fundamentais como: universalidade, acessibilidade, 

vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, 

responsabilização, humanização, equidade e participação 

social. Por humanização entende-se a valorização de saberes 
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e práticas dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção 

e Gestão no Sistema Único de Saúde – HumanizaSUS – foi 

implementada com vistas à integralidade, à universalidade, à 

busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, 

saberes e práticas no SUS. 

Dessa forma, entende-se que as práticas integrativas e 

complementares e a humanização na Atenção Básica são 

imprescindíveis, assim é necessário reformular os processos de 

trabalho, repensando as condições de trabalho, as dificuldades 

e os transtornos sofridos pelos profissionais. 

Nesse sentido é que se insere o presente estudo, que 

objetiva relatar as experiências vivenciadas por acadêmicos do 

curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte como atores da extensão universitária associando as 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e a Saúde 

do Trabalhador aplicado em uma unidade da rede de Atençã 

Primária do Município do Natal/RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de 

experiência, no qual são descritos momentos vivenciados 

duante o projeto de extensão universitária intitulada Terapias 

Alternativas e Complementares em Saúde no contexto da 

Atenção Básica, vinculado ao Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O cenário das ações de extensão escolhida foi a Unidade 

Básica de Saúde de Candelária inserida no território do Distrito 

Sanitário Sul do municío do Natal/RN. O publico-alvo foram os 
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trabalhadores e profissionais de saúde da referida unidade que 

estavam presentes no local e os que decidirem participar da 

ação de extensão universitária. 

O projeto foi realizado em duas etapas. Na primeira 

etapa foi estruturado um planejamento de oficinas de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) a partir da 

identificação das queixas relatadas pelos trabalhadores e 

profissionais de saúde em reuniões agendada previamente. Em 

seguida foi programada uma data adequada que viabilizasse a 

maior participação dos referidos sujeitos alvos onde se 

possibilitou a realização das PICS organizadas em forma de 

oficinas. 

 A segunda etapa consistiu na sensibilização dos 

trabalhadores a participação de distintas oficinas. Nessas 

oficinas foram oferecidas áreas de degustação de receitas 

como bolos/pães integrais e chás, associados a confecção dois 

cartazes acerca das Plantas Medicinais em que continham 

informações sobre seus benefícios para a saúde, além de 

exposições de outros cartazes que abordaram temáticas como 

o Reiki, Atividade Laboral, Shiatsu e Auriculoterapia. Em outra 

oficina foi oferecida escalda-pés para os profissionais de saúde, 

utilizando bolas de gude, salsa desidratada, sal grosso e água 

morna, associando simultaneamente com Musicoterapia e 

Shiatsu.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 

1990, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de 

atividades que busca a promoção e proteção dos trabalhadores, 

através da investigação dos riscos presentes nos ambientes e 
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condições de trabalho e dos agravos decorrentes; assim como 

visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho.  

Os trabalhadores da saúde estão expostos a diversas 

cargas psíquicas. Atualmente os transtornos mentais, como 

estresse e ansiedade, constituem importante fator de 

adoecimento entre os trabalhadores de saúde (CARVALHO; 

ARAUJO; BERNARDES, 2016). 

Nesse sentido, através de diálogos para a coleta de 

informações com os profissionais e trabalhadores da UBS de 

Candelária, foi possível identificar alguns aspectos 

relacionados a saúde, como a sobrecarga no trabalho, os 

hábitos de vida sedentários relacionados à má alimentação, 

estresse e absteísmo, devido as altas cargas psíquicas.  

Diante a identificação dos problemas foi realizado o 

planejamento das oficinas com a finalidade de atender as 

demanas de saúde identificadas. 

Uma das maneiras utilizadas para trabalhar as 

demandas de saúde levantadas foram a utilização das plantas 

medicinais, institucionalizadas através do Decreto nº 

5.813/2006 que aprova a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, foram selecionados para a oficina de 

degustação os chá de camomila, que possui ação calmante 

(URGATE; ROJAS; CHOQUE, 2015); o chá de hortelã que 

também possui propriedade calmante e antiespamódica; o chá 

de boldo que possui propriedades de combate à azia, má 

digestão e dores de estômago; o de erva cidreira que tem ação 

calmante e de combate à insônia; o chá de carqueija, utilizado 

no combate à má digestão, problemas nas vias urinárias, 
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inflamação de garganta e diabetes (SCHVEITZER, 2015; 

SANTOS; TESSER, 2012; SANTOS, 2012);  o campim santo 

empregado como analgésico e controle de hipertensão e, por 

fim, o eucalípto,  utilizado em forma de chá nos casos de 

problemas respiratórios, como asma e bronquite (REZENDE; 

COCCO, 2002; SOUSA; TESSER, 2017; SILVA et al., 2015). 

Além da utilização dos chás na oficina de degustação, 

também foram utilizados bolos e pães integrais, devido ao teor 

elevado de fibras, produzindo um impacto sobre a velocidade 

do trânsito intestinal e diminuição da absorção de colesterol, 

gordura e açúcares, reduzindo os riscos para o 

desenvolvimento de doença arterial coronariana (DAC), 

acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão arterial,  diabetes 

melito (DM) e algumas desordens gastrointestinais (BERNAUD; 

RODRIGUES, 2013). 

Além disso, o aumento na ingestão de fibras melhora os 

níveis dos lipídeos séricos, reduz os níveis de pressão arterial, 

melhora o controle da glicemia em pacientes com diabetes 

melito (DM) , auxilia na redução do peso corporal e ainda atua 

na melhora do sistema imunológico (BERNAUD; RODRIGUES, 

2013). 

Ressalta-se que os participantes não sabiam, em sua 

maioria, a importância da inserção das fibras na alimentação 

diária para o auxílio no desenvolvimento da saúde.  
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Figura 1. Degustação de chá, bolos e pães integrais. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Outra questão levantada pelos profissionais é o desgaste 

físico. Nesse sentido foi aplicado a técnica de escalda-pés que 

consiste em repousar os pés em uma bacia com água morna, 

bolas de bude e ervas desidratadas, com objetivo de promover 

relaxamento (SPAGNOL; FREITAS; NEUMANN, 2013; TELESI 

JÚNIOR, 2014).  
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Figura 2. Técnica de escalda-pés. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Para potencializar o efeito relaxante da técnica de 

escalda-pés, foi associado à musicoterapia que é utilizado 

como uma modalidade terapêutica para redução do estresse 

laboral. 

 O uso das terapias complementares, como a escalda-

pés e musicoterapia, além da degustação de chás, 

reposicionam o indivíduo como centro do paradigma médico, 

estimulando a construção de uma medicina que busca acentuar 

a autonomia do indivíduo, possuindo como categoria central a 

saúde e não a doença (SANTO; TESSER, 2012). 

 Assim, possibilitam aos trabalhadores e profissionais da 

saúde um relaxamento e vigor extra para poder desenvolver 
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suas habilidades junto à população, tornando, assim, a sua 

agenda de trabalho, antes considerada exaustiva, mais 

prazerosa e produtiva.  

Após a conclusão das oficinas se propôs uma discussão 

com a equipe de saúde onde foi possível constatar a 

importância das Terapias Complementares em Saúde como 

atividades de potencial igual ou maior em eficácia nas situações 

comuns de adoecimento, como elas devem ser desenvolvidas 

de forma a beneficiar tanto os trabalhadores quanto os usuários 

de saúde, assim como a sua continuidade. Logo, foram 

elaborados e expostos cartazes na UBS, explicando sobre os 

benefícios de outras Práticas Integrativas e Complementares, 

como o Reiki, Shiatsu, auriculoteria e plantas medicinais. 

Segundo Ministério da Saúde (2006), a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares no SUS contempla 

sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos os quais 

são também denominados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa 

(MT/MCA) (WHO, 2002). 

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que 

buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de 

agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 

humano com o meio ambiente e a sociedade (CARVALHO; 

ARAUJO; BERNARDES, 2006).  

Outros pontos compartilhados pelas diversas 

abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do 

processo saúde-doença e a promoção global do cuidado 

humano,especialmente do autocuidado.  
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Dentre as PICs, destacam-se aquelas no âmbito da 

Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, Homeopatia, 

Fitoterapia e da Medicina Antroposófica, além das práticas 

complementares de saúde.  

A Medicina Tradicional Chinesa se traduz em um sistema 

médico integral criado na China com o objetivo de equilibrar a 

dualidade do ser humano. Acupuntura compreende um 

conjunto de procedimentos permitem o estímulo preciso de 

locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas 

filiformes metálicas para promoção, manutenção e recuperação 

da saúde, bem como para prevenção de agravos e doenças 

(SPAGNOL; FREITAS; NEUMANN, 2013).  

A Homeopatia sistema médico complexo de caráter 

holístico, baseada no princípio vitalista e no uso da lei dos 

semelhantes enunciada por Hipócrates no século IV a.C. Em 

larga utilização, deste este tempo,embora de forma empírica,a 

partir da criação do SUS e com a descentralização da gestão 

ocorreu ampliação da oferta de atendimento homeopático 

(UGARTE; ROJAS; CHOQUE, 2015; COHN, 2005).  

A Fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso 

de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, 

sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de 

origem vegetal. O uso de plantas medicinais na arte de curar é 

uma forma de tratamento de origens muito antigas, relacionada 

aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de 

informações por sucessivas gerações.  

O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento 

dessa terapêutica, como a maior diversidade vegetal do mundo, 

ampla sociodiversidade. Essa ampla oferta atua como fator 

facilitador da busca por esse tipo de tratamento.  
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O Termalismo compreende as diferentes maneiras de 

utilização da água mineral e sua aplicação em tratamentos de 

saúde. A Crenoterapia consiste na indicação e uso de águas 

minerais com finalidade terapêutica atuando de maneira 

complementar aos demais tratamentos de saúde. A Medicina 

Antroposófica apresenta-se como uma abordagem médico-

terapêutica complementar, de base vitalista, que está 

organizado de maneira transdisciplinar, buscando a 

integralidade do cuidado em saúde (BRASIL, 2006) 

Essas práticas realizadas, possuem meios terapêuticos 

simples, menos dependentes de tecnologia científica dura e de 

baixo custo, possibilitam sua reprodução e continuidade, 

tornando, assim, os profissionais multiplicadores dos 

conhecimentos milenares das PICS aplicando-os em seu 

processo de trabalho, tanto a outros profissionais da mesma 

unidade onde estão inseridos como uma forma de promover 

tanto à saúde do trabalhador quanto a promoção à saúde dos 

usuários da referida Unidade de Saúde.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante disso, foi possível concluir que as atividades 

realizadas junto aos profissionais e trabalhadores de saúde da 

Unidade Básica de Saúde de Candelária produziram um retorno 

positivo relacionado ao cuidado oferecido através das ações do 

projeto de extensão.  

As ações realizadas são de grande importância em 

virtude da sua magnitude e alcance social da classe que 

engloba profissionais da saúde. É necessário ter um olhar 

holístico para o trabalhador no sentido de orientá-lo a adotar 

hábitos saudáveis e assim, prevenir futuros danos 
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biopsicossociais. Além disso, as atividades contribuiram  para a 

disseminação do conhecimento das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde e no exercício das mesmas.  

As PICS, praticadas ritualmente, trazem a melhoria da 

qualidade de vida dos profissionais, afastando estressores e 

proporcionando um ambiente de trabalho mais harmônico e 

uma assistência mais humanizada 
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RESUMO: O envelhecimento populacional trouxe muitas 
implicações à vida das pessoas, sejam os idosos, sejam os 
cuidadores. Assim, a qualidade de vida dos cuidadores de 
idosos tem se tornado uma preocupação emergente na 
sociedade atual. O estudo objetivou realizar uma revisão 
integrativa sobre a qualidade de vida de cuidadores de idosos 
em publicações online. Trata-se de revisão integrativa da 
literatura, com busca de estudos online indexados na Biblioteca 
Virtual em Saúde, publicados ente 2012-2017. Após 
atendimento aos critérios de inclusão e exclusão, o universo de 
análise consistiu em 10 trabalhos completos. Os resultados 
foram apresentados em forma de quadro sinóptico, contendo 
Autor principal, Ano, Revista científica, Título, Metodologia, 
Desfecho e Conclusão dos autores. Os estudos fizeram parte 
da discussão, sendo comparado às outras pesquisas na área, 
que não fizeram parte da amostra final. Todos os estudos 
trouxeram nuances relacionadas à identificação da qualidade 
de vida, por meio de instrumentos reconhecidos 
internacionalmente, apontando dados relativos à influência da 
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sobrecarga do cuidador de idoso sobre a qualidade de vida. A 
enfermagem deve trabalhar em equipe, englobando o cuidador 
na promoção do cuidado. É importante que o cuidador seja 
reconhecido como parte integral no cuidado e reabilitação do 
idoso pela equipe de saúde, mesmo por que o cuidador também 
é uma pessoa humana e que possui suas qualidades, 
limitações e inseguranças. 
Palavras-chave: Cuidadores. Idoso. Qualidade de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo universal, progressivo 

e natural, que traz alterações orgânicas, psicossociais e 

emocionais bastante significativas. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) descreve o envelhecimento como um processo 

individual, cumulativo e não patológico de deterioração do 

organismo maduro, diminuíndo a sua capacidade frente ao 

estresse do meio ambiente e consequentemente aumentando 

seu risco de morte. Além disso, a maneira como o 

envelhecimento se manifesta em cada indivíduo apresenta 

variações, podendo ocasionar sua dependência e a 

necessidade de uma vida de muitos cuidados (BRITO et al. 

2013). 

No passado, o cuidado à pessoa idosa era realizado pela 

própria família, geralmente por uma figura feminina. Algumas 

mudanças ocorridas na seara familiar, como a saída da mulher 

para o mercado de trabalho, crises financeiras, viuvez, 

separações e diminuição do número de filhos, acabaram 

impossibilitando a família de exercer o cuidado ao idoso de 

forma integral. Assim, alguns idosos passaram ser assistidos 

por cuidadores formais, ou mesmo por instituições 
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especializadas nesse tipo de atendimento, com serviços 

multiprofissionais (MARTINS, 2009). 

Na maior parte dos casos, inclusive nas instituições 

especializadas, a exemplo do home care, a maioria dos 

profissionais são de técnicos de enfermagem, com formação 

básica insuficiente. Além disso, a tarefa de cuidar deflagra 

diversos sentimentos que são vivenciados pelo cuidador 

diariamente. Consequentemente, esses cuidadores acabam se 

deparando com situações geradoras de conflitos e limitações 

de sua atuação, que interferem diretamente na sua qualidade 

de vida. 

Segundo Martins (2009), qualidade de vida diz respeito 

a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, no 

contexto cultural e no sistema de valores em que se insere, 

como em seu objetivos pessoais, por exemplo. Para o autor a 

maior característica inerente ao conceito de qualidade de vida 

é a sua natureza multidimensional. Dessa forma a qualidade de 

vida pode ser discutida sobre vários enfoques, que vão desde 

a saúde física, passando pelo estado emocional, até relações 

sociais, cada um comportando vários aspectos. 

Nesse sentido, a sobrecarga relacionada ao cuidado 

também impõe algumas consequências para o cuidador, 

relacionados ao desenvolvimento de problemas físicos e fadiga, 

stress, perda de equilíbrio financeiro, além de sintomas 

psiquiátricos, uso de medicamentos psicotrópicos, efeitos 

sociais e emocionais. A literatura sugere que os efeitos da 

sobrecarga de trabalho ou da falta de capacitação adequada 

para exercer a função estão associados, primariamente, as 

incapacidades funcionais, entretanto, com frequência, também 

afetam seu equilíbrio emocional, relações sociais, familiares e 

a qualidade de vida do cuidador (CAMPOS, 2016). 
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Por isso, um olhar atento deve ser voltado ao cuidador 

de idosos devido às repercussões biopsicossociais trazidas 

pela sobrecarga de trabalho. Além do cuidado integral à saúde 

do idoso, o cuidador passa por entraves relacionados à sua vida 

familiar que reflete diretamente na forma como ele se cuida. 

Logo, esta profissão merece atenção dos pesquisadores para 

que os resultados das pesquisas possam melhorar a sua 

qualidade de vida, tornando-o um trabalhador em saúde mais 

habilitado e capacitado para o cuidado com o outro. 

Considerando o envelhecimento populacional como algo 

que vem ocorrendo em todo o mundo, entendendo que o 

cuidado ao idoso pode ser direcionado aos profissionais 

capacitados e compreendendo que o cuidador de idoso pode 

ter uma qualidade de vida insatisfatória devido à sobrecarga de 

trabalho, esta proposta foi norteada pela seguinte questão: Qual 

a tendência das publicações online sobre a qualidade de vida 

de cuidadores de idosos? 

O interesse pelo desenvolvimento desse trabalho se 

justifica pela relevância do tema escolhido, evidenciando as 

questões pertinentes aos cuidadores de idosos formais e a sua 

qualidade de vida, sendo revelado pela literatura uma carência 

na rede assistencial de saúde para a educação do cuidador de 

idoso e apoio a família, que por obrigação ou vontade própria, 

se propõe a cuidar dos idosos mesmo sem um processo 

educativo. Por esses motivos é necessário um maior 

investimento nas políticas públicas voltadas a capacitação dos 

cuidadores de idosos, bem como o desenvolvimento de estudos 

e pesquisas visando melhorar a qualidade de vida desses 

indivíduos. 

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo 

identificar características dos estudos online acerca da 
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qualidade de vida de cuidadores de idosos bem como apontar 

reflexões sobre a Assistência de Enfermagem voltada aos 

cuidadores de idosos.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo através do método de revisão 

integrativa. A pesquisa fora construída respeitando as seguintes 

etapas: (i) formulação do problema da pesquisa; (ii) 

estabelecimento dos critérios para inclusão ou exclusão dos 

estudos encontrados nas bases disponíveis; (iii) definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados; (iv) 

avaliação dos dados; (v) interpretação dos resultados e; (vi) 

apresentação da revisão integrativa ou síntese do 

conhecimento analisado. 

A busca e a seleção dos artigos foram realizadas por 

meio da utilização dos descritores oficiais, em português, 

disponibilizados pela interface da plataforma DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde): Cuidadores, Idoso e Qualidade de 

Vida, os quais foram interligados pelo operador booleano “AND” 

para favorecer a busca dos estudos pela Biblioteca Virtual em 

Saúde.  

O levantamento dos artigos científicos ocorreu por meio 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) devido a integração das 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), o Índice Bibliográfico Espanhol de 

Ciências da Saúde (IBECS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE), bem como pela biblioteca 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

A busca inicial utilizando os descritores supracitados 

resultou em 2.573 trabalhos. Como forma de elegibilidade, foi 



QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA 
DA LITERATURA 

943 
 
 

aplicada a ferramenta “Filtro”, sendo os critérios de inclusão: 

texto completo, idioma português e tipo de documento: artigo 

científico. Além disso, foi priorizado o período de 6 anos, sendo 

entre 2012 a 2017, considerando a atualização das evidências 

científicas. Após o refinamento, totalizaram-se 90 produções.  

A leitura dos títulos permitiu a separação dos 

manuscritos por meio de critérios de exclusão, sendo artigos de 

revisão (41), reflexão (2), relatos de experiência (3), duplicados 

(7) e não correspondente à temática (15). Portanto, a seleção 

inicial resultou em 22 artigos científicos. Após a leitura do texto 

na íntegra, foram identificados outros artigos que condiziam 

com o objetivo do estudo (12). Por fim, elegeram-se 10 artigos 

para compor o universo de análise. 

Os resultados foram apresentados sob a forma de 

quadros. As variáveis para elaboração dos resultados foram: 

Autor principal, Ano, Revista científica, Título, Metodologia, 

Desfecho e Conclusão dos autores. Estes itens foram 

suficientes para descrever os resultados de maneira sucinta e 

relevante ao objeto de estudo. Posteriormente, foram 

analisados e interpretados conforme a própria publicação e 

outros estudos na área, havendo uma reflexão crítica sobre a 

assistência de enfermagem direcionada ao cuidador de idoso.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos publicados foram descritos conforme autor 

principal, título, objetivos, delineamento, desfechos e conclusão 

(Quadro 1).  

Quadro 1. Distribuição dos estudos sobre cuidadores de idosos 
e qualidade de vida, publicados entre 2012-2017. João  
Pessoa, Paraíba, 2018. (N=10). 
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Título,  

Autor  

Ano 

Objetivos Delineamento Principais  

resultados 

Conclusão 

Correlaçã
o entre 
qualidade 
de vida e 
morbidad
e do 
cuidador 
de idoso 
com 
acidente 
vascular 
encefálic
o. 
(SANTOS; 
TAVARES
, 2012). 

Descrever as 
características 
sociodemográfi
cas e a 
qualidade de 
vida dos 
cuidadores de 
idosos com 
histórico de 
acidente 
vascular 
cerebral e 
correlacionar o 
número de 
morbidades 
com os escores 
de qualidade 
de vida do 
cuidador. 

Inquérito domiciliar 
transversal que 
entrevistou 46 
cuidadores de 
idosos utilizando-
se de instrumentos 
semiestruturados 
World Health 
Organization 
Quality of Life 
abreviado e 
Brazilian 
Multidimensional 
Functional 
Assessment 
Questionnaire. 

O maior escore de 
qualidade de vida foi 
no domínio relações 
sociais (67,57) e, 
menor, no domínio 
meio ambiente 
(54,82). 

O maior número 
de morbidades 
do cuidador 
correlacionou-se 
com menores 
escores em 
todos os 
domínios de 
qualidade de 
vida, ou seja, 
quanto maior a 
quantidade de 
doenças do 
idoso, menor o 
bem-estar do 
cuidador. 

Qualidade 
de vida e 
estado 
nutriciona
l de 
cuidadore
s de 
idosos 
dependen
tes. 
(MACIEL 
et al., 
2015). 

Avaliar a 
qualidade de 
vida e estado 
nutricional de 
cuidadores de 
idosos 
dependentes. 

Estudo transversal, 
oriundo de fonte 
primária, com 
amostra obtida por 
conveniência, 
entre os 
cuidadores de 
idosos atendidos 
nas enfermarias de 
clínica médica de 
um hospital de 
ensino na cidade 
de Belém (PA), 
Brasil, no período 
de junho a julho de 
2015. O 
instrumento 
utilizado foi o 
WHOQOL-BREF. 

Os resultados 
revelaram que 
67,74% dos 
cuidadores 
apresentam risco 
cardiovascular e 
61,29%, diagnóstico 
nutricional de 
sobrepeso, 
mostrando que as 
atividades inerentes à 
ocupação de cuidador 
podem repercutir em 
diversos aspectos da 
sua vida e levá-lo a 
negligenciar o 
autocuidado. 

Os cuidadores 
devem ser 
avaliados de 
maneira holística 
pelos 
profissionais de 
saúde para 
contemplar as 
diversas 
situações que 
possivelmente 
intervenham em 
sua QV. 

 

Reconhec
endo a 
sobrecarg
a e a 
qualidade 
de vida de 
cuidadore
s 
familiares 
de idosos 
frágeis. 

Analisar as 
correlações 
entre o grau de 
dependência 
funcional de 
idosos 
residentes na 
comunidade, o 
nível de 
sobrecarga 
relacionada ao 

Estudo 
observacional, 
descritivo e 
analítico, com 
amostragem não 
probabilística 
selecionada por 
conveniência entre 
dezembro de 2008 
e maio de 2009, na 
área urbana de 

Foram entrevistados 
45 cuidadores, 
predominando 
mulheres (91,11%) 
com elevada 
escolaridade, 
assistindo idosos 
funcionalmente 
dependentes 
(66,77%). Percebeu-
se sobrecarga 

Há correlações 
significativas 
entre menor 
nível de 
sobrecarga 
relacionada ao 
cuidado e 
melhores 
percepções de 
qualidade de 
vida, bem como 
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(WACHH
OLZ; 
SANTOS; 
WOLF, 
2013). 

cuidado e a 
percepção de 
qualidade de 
vida dos 
cuidadores 
familiares 
desses idosos. 

Curitiba, Estado do 
Paraná. 

moderada/severa em 
75,55% da amostra. 
Observou-se 
correlação entre 
dependência 
funcional e maior 
sobrecarga no 
cuidador (r=-
0,281,p=0,013) e pior 
percepção de 
qualidade de vida. 

associação entre 
maior grau de 
dependência do 
idoso assistido e 
maior 
sobrecarga e 
qualidade de 
vida menos 
satisfatória. 

Percepçã
o da 
qualidade 
de vida 
dos 
cuidadore
s de 
octogenár
ios. 
(NOGUEI
RA et al., 
2013).  

Investigar a 
percepção de 
cuidadores de 
octogenários 
em relação à 
qualidade de 
vida e aspectos 
de vida que 
mais 
prejudicam tal 
qualidade. 

Estudo transversal, 
descritivo, com 
abordagem 
quantitativa, 
realizado em 2010, 
nas Unidades de 
Saúde da Família 
de Campina 
Grande-PB. 
Participaram 52 
sujeitos, que 
responderam um 
questionário 
sociodemográfico 
e o WHOQOL-bref, 
sendo a análise 
efetuada pelo 
SPSS. 

O escore global do 
WHOQOL-bref foi de 
52,26 pontos. Os 
aspectos mais 
comprometidos 
foram: vida sexual 
(94,3%), sentimentos 
(67,4%), dor (65,5%) 
e lazer (53,8%); e os 
menos 
comprometidos: 
moradia (82,8%), 
energia (78,9%), 
aparência física 
(78,9%) e relações 
pessoais (76,9%). 

A percepção dos 
cuidadores de 
octogenários 
com relação à 
qualidade de 
vida é marcada 
pela 
insatisfação, 
fornecendo 
subsídios para 
se acreditar que 
as atividades de 
cuidado podem 
repercutir 
negativamente 
no vigor físico 
dos cuidadores. 

Convívio 
e cuidado 
familiar 
na quarta 
idade: 
qualidade 
de vida de 
idosos e 
seus 
cuidadore
s. 
(GONÇAL
VES et al., 
2013).  

Avaliar a 
dinâmica da 
família, a 
qualidade e o 
estilo de vida 
de idosos da 
quarta idade e 
de seus 
familiares 
cuidadores 

Estudo descritivo 
do qual 
participaram 100 
idosos e seus 
cuidadores. Os 
dados foram 
coletados por meio 
do Questionário do 
Perfil da Família 
Cuidadora, o 
Family APGAR, 
Whoqol-Old, 

Whoqol-Breve e o 
Estilo de vida de 
Nahas. 

Os cuidadores (67%) 
viviam na casa dos 
próprios idosos, eram 
predominantemente 
mulheres, entre filhas 
e netas, sendo 20% 
idosos cônjuges de 
ambos os sexos. O 
escore global do 
WHOQOL – Old foi de 
78,48 com variação 
de 2,84%. 

Com base na 
pesquisa, foi 
possível 
identificar a 
necessidade de 
redirecionar as 
políticas 
públicas e 
sociais a favor 
da rede de apoio 
à população 
idosa mais 
envelhecida, 
extensiva às 
famílias 
cuidadoras. 

Qualidade 
de vida do 
cuidador 
do 
portador 
da 
doença 
de 

Avaliar a 
qualidade de 
vida do 
cuidador do 
portador da 
Doença de 
Alzheimer e 
sua relação 

O estudo 
quantitativo foi 
realizado no 
Centro de 
referência ao Idoso 
de Jundiaí, entre 
os meses de maio 
e agosto de 2011, 

A qualidade de vida 
resultou em uma 
média de 65,2 pontos 
para o domínio físico; 
57,1 para o 
psicológico; 62,6 para 
as relações sociais; 
54,6 para o meio 

Não foi 
encontrada 
correlação 
significante entre 
os instrumentos. 
A avaliação da 
qualidade de 
vida pode 
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Alzheimer
. (BAGNE 
et al., 
2014). 

com o nível de 
independência 
funcional do 
portador. 

com 66 
cuidadores, e para 
a coleta foram 
utilizados os 
instrumentos 
World Health 
Organization 
Quality of Life – 
Bref e a Medida da 
dependência 
Funcional. 

ambiente; 64 para a 
questão geral de 
qualidade de vida e 
58,7 para a avaliação 
global da saúde. 
Portanto, o domínio 
físico foi o mais 
satisfatório e o 
domínio das relações 
sociais foi o mais 
atingido 
negativamente. 

contribuir para a 
diminuição do 
processo de 
adoecimento do 
cuidador, 
através de 
elaboração de 
estratégias pelos 
profissionais. 

Qualidade 
de vida e 
sobrecarg
a de 
cuidadore
s 
familiares 
de idosos 
dependen
tes. 
(RODRIG
UES et al., 
2014). 

Avaliar a 
qualidade de 
vida 
relacionada à 
saúde de 
cuidadores 
familiares de 
idosos e 
relacioná-la a 
sobrecarga de 
trabalho de 
cuidadores de 
idosos 
atendidos em 
duas unidades 
de Saúde da 
Família. 

Estudo analítico 
com 50 
cuidadores, de 
corte transversal e 
abordagem 
quantitativa. Foram 
utilizados um 
instrumento de 
caracterização 
sociodemográfica 
e auto percepção 
da saúde, o Zarit 
Burden Interview 
(ZBI), para 
avaliação da 
sobrecarga 
percebida, e o 
Medical Outcomes 
Study Short-Form 
Health Survey (SF-
36), para avaliação 
da qualidade de 
vida relacionada à 
saúde. 

As menores médias 
dos escores no SF-36 
foram nas dimensões 
Estado geral de 
saúde, Aspectos 
emocionais e 
Aspectos físicos. A 
média do escore de 
Zarit foi 26,5 (DP 
11,5). A sobrecarga 
da maioria dos 
cuidadores variou de 
moderada à severa. 

Constatou-se 
existência de 
relação entre a 
sobrecarga e 
piora da 
qualidade de 
vida dos 
cuidadores de 
idosos nessas 
unidades de 
saúde. Implantar 
grupos de 
suporte social 
para o cuidador 
e organizar o 
cuidado no 
domicílio 
poderão 
contribuir para 
minimizar os 
efeitos da 
sobrecarga e 
melhorar a 
qualidade de 
vida do cuidador. 

Qualidade 
de vida e 
saúde de 
cuidadore
s de 
idosos 
longevos: 
interferên
cias 
intrafamili
ares. 
(NOVAIS 
et al., 
2013). 

Conhecer as 
relações 
intrafamiliares 
e compreender 
como 
interferem na 
qualidade de 
vida e saúde 
dos familiares 
cuidadores de 
idosos 
longevos. 

Pesquisa quanti-
qualitativa e 
exploratório-
descritiva, com 25 
sujeitos, com 
idades entre 20 e 
93 anos. Os 
instrumentos foram 
WHOQOL-Bref, 
APGAR familiar e 
Diário de Campo. 

Os resultados 
demonstraram que as 
variáveis 
“relacionamento 
intrafamiliar”, “fator 
econômico”, “sexo do 
cuidador” e “grau de 
parentesco com o 
idoso cuidado” 
exerceram influência 
significativa na 
percepção da 
qualidade de vida dos 
cuidadores. Quanto 
maior a idade do 

Cuidadores com 
mais idade 
tenderam a 
prestar cuidados 
primários, e 
foram os que 
mais relataram 
doenças físicas 
e mentais. 
Concluiu-se que 
a saúde precisa 
estar para o 
idoso como 
também para a 
sua família. Por 
isso, urge a 
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Fonte: elaboração dos autores. 

 

cuidador, menor a sua 
qualidade de vida. 

inclusão do 
cuidador-família 
como eixo 
central no 
planejamento 
público. 

Qualidade 
de vida de 
egressos 
de curso 
de 
cuidadore
s de 
idosos. 
(BITTAR 
et al., 
2012). 

Avaliar a 
qualidade de 
vida de 
egressos de 
Curso de 
Cuidadores de 
Idosos. 

Estudo transversal 
desenvolvido no 
Centro Formador 
de Recursos 
Humanos Caetano 
Munhoz da Rocha 
no Estado do 
Paraná. A amostra 
constituiu-se de 59 
egressos que 
responderam ao 
questionário 
WHOQOL-bref. 

A maioria dos 
cuidadores era do 
sexo feminino, com 
idade média de 39,9 ± 
10,8 anos, casados 
ou vivendo como 
casados e com 
Ensino Médio 
completo. Os 
egressos avaliaram 
possuir melhor 
qualidade de vida no 
domínio relações 
sociais (75,6± 16,9), 
seguida dos domínios 
psicológicos (71,4 ± 
13,2), físicos (69,1 ± 
14,2) e meio ambiente 
(58,6± 11,6). 

O estudo revelou 
aspectos 
relevantes dos 
cuidadores de 
idosos e pode 
fornecer 
sustentação 
para 
implementação 
de novas 
estratégias para 
melhoria da 
qualidade de 
vida desses 
indivíduos. 

Qualidade 
de vida, 
sobrecarg
a, suporte 
social, 
ajustame
nto 
conjugal 
e 
morbidad
e 
psicológi
ca em 
cuidadore
s de 
idosos 
com 
dependên
cia 
funcional. 
(PEREIRA
; 
CARVAL
HO, 2012).  

O estudo 
focou-se nas 
implicações do 
cuidar do idoso 
ao nível da 
sobrecarga, 
atividades de 
vida diária, 
qualidade de 
vida, satisfação 
com o suporte 
social, 
depressão e 
ansiedade. 

Os instrumentos 
usados foram: 
Índice de Barthel; 
Escala de 
Sobrecarga do 
Cuidador; 
WHOQOL-bref; 
Escala da 
Satisfação com o 
Suporte Social; 
Escala de 
Ajustamento 
Conjugal Revista. 

A qualidade de vida 
estava negativamente 
relacionada com a 
sobrecarga e 
morbidade 
psicológica, e 
positivamente, com a 
satisfação com os 
amigos. A sobrecarga 
e qualidade de vida 
correlacionaram-se 
com o suporte social 
total. Os cuidadores 
cônjuges apresentam 
menor qualidade de 
vida e os cuidadores 
filhos, mais 
morbidade 
psicológica. 
Cuidadores que 
possuem apoio ao 
nível da prestação de 
cuidados apresentam 
maior satisfação 
conjugal. 

Os instrumentos 
são efetivos para 
mensuração da 
qualidade de 
vida dos 
cuidadores de 
idosos com 
dependência 
funcional. 
Atenção deve 
ser dada a 
sobrecarga de 
trabalho e à 
saúde mental 
dos cuidadores. 
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A qualidade de vida de cuidadores de idosos com 

acidente vascular encefálico (AVE) se associa com a 

quantidade de morbidades trazidas pela lesão cerebral. 

Portanto, acredita-se que quanto maior o número de problemas 

de saúde o idoso possui, menor a qualidade de vida do seu 

cuidador (SANTOS; TAVARES, 2012).  

Costa e colaboradores (2016), realizaram um estudo 

para investigar a associação entre os domínios da qualidade de 

vida relacionada à saúde dos cuidadores familiares e as 

características sociodemográficas dos idosos com sequelas de 

AVE. Como resultados, verificou-se que aqueles cuidadores de 

indivíduos com idade inferior aos 65 anos, casados, com 10 a 

12 anos de escolaridade, apresentaram melhores escores nos 

domínios de qualidade de vida, relacionados aos aspectos 

sociais, emocionais e saúde mental. Para os autores, existe a 

necessidade de inserir os cuidadores familiares de indivíduos 

com sequelas de AVE no planejamento de cuidados prestados 

pelos profissionais de saúde. 

De acordo com Maciel e colaboradores (2015), em linhas 

gerais, a família quase sempre está encarregada de cuidar das 

pessoas idosas dependentes em domicílio. Estes cuidadores, 

nem sempre são remunerados e possuem jornadas de trabalho 

extenuantes, preocupando-se em alimentar o idoso e prover 

assistência em tempo integral. Todos esses fatores acabam 

influenciando em sua qualidade de vida, ou seja, em sua 

posição na vida e nos contextos de sistemas e valores, nos 

quais vivem em relação aos seus objetivos. 

Costa e colaboradores (2015), realizaram um estudo cujo 

objetivo era investigar a associação entre qualidade de vida 

com características sociodemográficas e a carga de trabalho 

cuidadores de indivíduos com AVE. Os resultados do estudo 
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mostraram significativas médias de qualidade de vida 

verificadas nos cuidadores de idosos com mais de 60 anos de 

idade, principalmente nos campos de capacidade funcional e de 

vitalidade, daqueles que tinham uma renda maior.  

Quanto ao cuidado familiar, este é tido como importante 

ferramenta de apoio ao enfrentamento da dependência pelo 

idoso. Reconhecer o perfil dos cuidadores e disponibilizar 

assistência profissional adequada a este grupo poderá 

contribuir não apenas para melhorar a qualidade do cuidado, 

mas para disponibilizar maneiras de garantir a manutenção da 

saúde física e mental da família e do cuidador familiar 

(WACHHOLZ; SANTOS; WOLF, 2013).  

Tomomitsu e colaboradores (2014) investigaram os 

fatores associados à satisfação com a vida em idosos 

cuidadores e não cuidadores mostrando que, cuidadores com 

menor satisfação e maior estresse apresentaram sintomas 

como fadiga, falta de sono, presença de doenças e baixo 

desempenho das Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVD). Os que mostraram mais satisfação e menores níveis de 

stress apresentaram bom nível de suporte social.  

Pesquisa realizada por Gonçalves e colaboradores 

(2013) com idosos da quarta idade constataram 

que  relacionado à funcionalidade familiar, os resultados 

apontam que 80% dos idosos possuem elevada 

disfuncionalidade, afirmando que os domínios relacionados a 

qualidade de vida "autonomia", "atividades passadas, 

presentes e futuras" e "participação social" tendem a diminuir 

com o passar dos anos. Relacionado aos cuidadores dos 

referidos idosos da pesquisa, 84% destes afirmam ter boa ou 

ótima saúde, evidenciando o menor escore em “meio 

ambiente”.  
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Polaro e colaboradores (2013), realizaram um estudo 

cujo objetivo foi identificar o padrão de funcionamento familiar 

nas relações de cuidado cotidiano de adultos na quarta idade, 

com idosos de 80 anos ou mais, dependentes de cuidados. O 

estudo conseguiu identificar que, a família tinha boa 

funcionalidade. Entretanto, os demais dados relativos à 

qualidade de vida de idosos e seus cuidadores, recaíram em 

um nível mediano, levando a considerar certa dificuldade, em 

relação ao padrão de funcionamento familiar.  

Na intenção de analisar as evidências disponíveis sobre 

os fatores que influenciam a QV do cuidador familiar do idoso 

com demência, a revisão integrativa realizada por Pereira e 

Carvalho (2012) identificou que, os fatores que influenciam a 

QV desse cuidador são: depressão, má qualidade do sono, tipo 

de demência e sintomas neuropsiquiátricos, apoio, suporte 

social e acesso aos serviços de saúde, lazer, problemas de 

saúde pré-existentes. Sugere-se que o enfermeiro identifique 

necessidades desse cuidador, para que assim possa traçar 

estratégias de cuidado. 

Para Nogueira e colaboradores (2013), o aumento da 

longevidade no mundo está diretamente relacionado ao 

aumento da qualidade de vida das pessoas, aos avanços 

científicos e melhoria no acesso aos serviços de saúde, sendo 

portanto, necessário uma assistência adequada para promover 

melhor QV aos indivíduos na velhice. 

Para analisar a dimensionalidade, validade de constructo 

convergente e consistência interna do questionário de avaliação 

da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI), Monteiro e 

colaboradores (2015), realizaram um estudo com 132 

cuidadores informais de idosos, com dependência nas 

atividades básicas ou instrumentais de vida diária. Como 
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resultados, notou-se que a validação de constructo do 

instrumento utilizado se mostrou válida e confiável para 

mensurar a sobrecarga de cuidadores informais de idosos e 

verificar também o bem estar do cuidador.  

Os cuidadores estão sempre expostos à sobrecarga de 

trabalho, que podem ocasionar problemas físicos, clínicos, 

psicológicos e sociais comprometem diretamente a sua 

qualidade de vida, podendo ser evidenciado pela presença de 

fatores como depressão, exaustão e desgaste (BAGNE et al. 

2014). 

O estudo desenvolvido por Marins e colaboradores 

(2016), mostrou que metade dos idosos que estavam sob 

cuidado dos participantes requeriam supervisão e proteção de 

maneira constante, tendo em vista as alterações de 

comportamento ocasionadas pelo Alzheimer. Já Mendes e 

Santos (2016), analisaram as representações sociais dos 

cuidadores frente ao cuidado na doença de Alzheimer. Os 

resultados do estudo trouxeram o cuidado como prisão, missão, 

desarmonia de identidades sociais e gratidão, como 

contraponto. As representações relacionadas às ideias de 

prisão e desarmonia de identidade acrescentam ansiedade, 

sendo representações de cuidado negativas. 

De acordo com pesquisa realizada por Rodrigues e 

colaboradores (2014), muitos cuidadores definiram sua saúde 

como regular, existindo problemas de ordem física e emocional. 

Além disso, houve relato de piora do estado de saúde após 

assumir a função de cuidador. 

Segundo Loureiro e colaboradores (2015), é essencial 

que os profissionais de enfermagem reconheçam as 

características e a tensão relacionada a atividade de cuidar, 

objetivando o planejamento e desenvolvimento de intervenções 
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necessárias, visando a prevenção ou minimização dos efeitos 

nocivos inerentes à atividade de cuidar. 

O envelhecimento populacional, a inserção da mulher no 

mercado de trabalho e arranjos familiares modernos, trazem 

para família certa dificuldades em cuidar dos idosos, seja por 

problemas financeiros ou relacionados ao tempo (NOVAIS et al. 

2013). 

O estudo realizado por Dantas e colaboradores (2015), 

chegou à conclusão de que o processo de dependência da 

pessoa idosa está relacionado a processos patológicos, como 

neoplasias, demência ou AVE. Entretanto, também foi possível 

notar que os fenômenos fisiológicos, também podem tornar o 

idoso um ser dependente de seu cuidador.  

A presença de um cuidador em domicílio traz para o 

idoso a possibilidade de receber tratamento sem excluir seu 

convívio familiar diário. Também poderá substituir as 

internações e reduzir possíveis riscos de contaminação 

presentes em hospitais (BITTAR et al. 2012). 

Segundo Pereira e colaboradores (2012), as mudanças 

recentes nos serviços de saúde possibilitaram internamentos 

mais curtos nos hospitais, e a procura de cuidadores para 

cuidar de pessoas doentes, ou dependentes, aumentou. 

Entretanto, em determinados casos, a internação em 

instituições de longa permanência ainda são opções para as 

famílias dos idosos que não tem como assisti-lo. 

Araújo e colaboradores (2014), objetivaram avaliar as 

condições de atendimento ao idoso realizado pelos 

colaboradores em uma instituição de longa permanência. O 

estudo mostrou que a maioria dos colaboradores da instituição 

tem dificuldade de definir os conceitos básicos de cuidado. 

Também se notou a existência de algumas divergências em 
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relação à prestação de serviços aos idosos nesse tipo de 

instituição, em decorrência da precariedade estrutural e 

ausência de formação técnica dos responsáveis pelo cuidado 

em si. 

Através de um estudo realizado para conhecer os 

discursos e as práticas sobre os Cuidados Paliativos (CP), e as 

dificuldades no exercício desses cuidados, mostrou que os 

cuidados paliativos são compreendidos como práticas que 

visam o alívio da dor, o amparo aos familiares do paciente 

assistido e o uso correto da medicação (Alves et al., 2015). 

Entretanto, notou-se que existem dúvidas em relação às 

repercussões psicológicas nos CP, ainda que sejam efetuadas 

práticas correlatas. O estudo foi relevante porque poderá 

auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à 

promoção da qualidade de vida de pessoas com doenças 

terminais e de seus cuidadores (ALVES, et al. 2015). 

 

Reflexão Sobre a Assistência de Enfermagem Voltada aos 

Cuidadores de Idosos 

  

A sociedade tem passado por mudanças significativas. 

O número de idosos está aumentando e consequentemente o 

número de profissionais cuidadores. Apesar da longevidade 

maior, como consequência na melhoria da qualidade de vida da 

população idosa, muitos indivíduos chegam aos 60 anos de 

idade com algum grau de dependência, quer seja por doença 

ou incapacidades decorrentes de acidentes, quedas ou 

mutilações. Além disso, o nível de prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, perdas cognitivas e declínio 

sensorial são maiores no período da velhice (TERRA; 

MORIGUCHI; NASCIMENTO, 2017). 
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Por isso, o envelhecimento saudável tem se tornado um 

desafio. Alcançar a velhice sem apresentar algum tipo de 

doença que tenha interferência nas atividades da vida diária é 

algo que as equipes de saúde têm tentado conseguir com seus 

pacientes, uma vez que as incapacidades tornarão o idoso 

dependente. Dessa forma, diante da ocorrência de alguma 

incapacidade funcional, a família se torna responsável pelo 

cuidado com o idoso, por vezes sem qualquer tipo de 

experiência ou conhecimento, preparação e suporte adequados 

(ALVES et al. 2015). 

De acordo com Casagranda e colaboradores (2015), a 

experiência com o cuidado tem se tornado cada vez mais 

frequentes nos lares, de modo que há uma tendência em 

diminuir a hospitalização dos indivíduos e cuidá-los no ambiente 

do lar, o que gera melhores respostas aos tratamentos e evita 

contaminações e microrganismos presentes no hospital. Assim, 

o cuidador assume um papel de destaque na vida do idoso que 

recebe o cuidado, uma vez que oferece suporte as suas 

limitações, necessidades e dificuldades, buscando 

corresponder ao que lhe é solicitado. 

Para Alves e colaboradores (2015), esse cuidado deve 

levar em conta a satisfação das necessidades humanas básicas 

da vida, que geralmente encontram-se afetadas na pessoa 

idosa. Consequentemente o cuidador também sofre alterações 

perante as suas necessidades, que são ofuscadas pela atenção 

e responsabilidade que os cuidados demandam. Normalmente 

os conflitos negativos e positivos se misturam e surgem os 

conflitos psicológicos, receios, aflição e insegurança. Esses 

sintomas geralmente estão ligados a sobrecarga física e 

psicológica a qual estão expostos os cuidadores. 
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A atividade de cuidar de outro indivíduo gera na vida do 

cuidador muitas alterações de rotina e consequências como 

isolamento social, alterações em sua saúde, sobrecarga de 

trabalho, alterações no sono e falta de tempo para o lazer. Por 

isso, o cuidado com qualidade não envolve apenas técnicas e 

conhecimentos científicos, mas é fundamental que o cuidador 

conheça o contexto familiar daquele de quem cuida, suas 

crenças, costumes e valores. No caso dos idosos, também é 

importante que ele se sinta acolhido e tenha confiança em seu 

cuidador (TERRA; MORIGUCHI; NASCIMENTO, 2017). 

Nesse sentido, novos estudos e pesquisas são 

fundamentais para as intervenções que possibilitem a 

diminuição dessa sobrecarga e melhoria da qualidade de vida 

dos cuidadores. Dessa forma, para que as necessidades dos 

cuidadores sejam corretamente identificadas, é importante o 

emprego de métodos de avaliação eficazes para qualidade de 

vida. O cuidador, assim como o idoso, deve ser visto como um 

sujeito que também precisa de suporte e atenção, até por que 

também passa por processos dolorosos, físicos ou psicológicos 

(CAMPOS, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

A revisão integrativa com estudos online permitiu 

fornecer um parâmetro sobre a qualidade de vida de cuidadores 

de idosos, destacando as características dos manuscritos e 

permitindo a construção de uma reflexão sobre a assistência de 

enfermagem voltada a estes profissionais. Os instrumentos 

utilizados para verificação da qualidade de vida foram: Índice de 

Barthel, Escala de Sobrecarga do Cuidador; WHOQOL-bref; 

Escala da Satisfação com o Suporte Social; Escala de 
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Ajustamento Conjugal Revista; Brazilian Multidimensional 

Functional Assessment Questionnaire, Questionário do Perfil da 

Família Cuidadora, o Family APGAR, Whoqol-Old, Estilo de 

vida de Nahas, Medida da dependência Funcional, Zarit Burden 

Interview (ZBI) e o Medical Outcomes Study Short-Form Health 

Survey (SF-36).  

Desta feita, para prestar um cuidado com qualidade é 

necessário que o cuidador se encontre bem, físico e 

psicologicamente. Deve sempre se atentar as suas dúvidas, 

angústias ou eventuais problemas relacionados à sua saúde, 

contribuindo para uma qualidade de vida satisfatória. Assim, 

colabora-se para um cuidado com qualidade, a diminuição dos 

níveis de stress e traumas, melhora da qualidade de vida do 

cuidador e do indivíduo que recebe cuidados e a satisfação em 

cuidar. 

A enfermagem deve trabalhar em equipe, englobando o 

cuidador na promoção do cuidado. O enfermeiro deve atuar em 

conjunto com o cuidador e com sua família, além de auxiliar na 

reorganização de tarefas, observando as dificuldades e 

controlando adversidades. É importante que o cuidador seja 

reconhecido como parte integral no cuidado e reabilitação do 

idoso pela equipe de saúde, mesmo por que o cuidador também 

é uma pessoa humana e que possui suas qualidades, 

limitações e inseguranças. 
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RESUMO: o professor é a categoria mais estudada na 
Fonoaudiologia e na área de voz por ser o mais predisposto a 
desenvolver distúrbios da voz devido à multifatoriedade 
presente em seu contexto de trabalho. Sendo assim, a 
presença de um distúrbio de voz em professores pode 
promover um impacto negativo tanto emocionalmente quanto 
fisicamente e, consequentemente, gerar distúrbios emocionais 
como o  estresse. O objetivo dessa pesquisa foi verificar se 
existe relação entre o distúrbio da voz e o estresse em 
professores do ensino fundamental de escola pública. Trata-se 
de um estudo observacional, transversal, descritivo e de caráter 
quantitativo. Participaram 26 professores, de ambos os sexos, 
de escola pública do ensino fundamental. Os professores 
responderam os questionários Condição de Produção Vocal-
Professor, Índice de Triagem de Distúrbio de Voz e Job Stress 
Scale, bem como foram coletadas amostras de voz para a 
avaliação perceptivo auditiva por meio da escala EAV. Foi 
realizada a análise descritiva e inferencial dos dados. Verificou-
se que 69,2% (n=18) dos professores apresentaram desvio na 
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qualidade vocal em algum grau, bem como houve relação entre 
distúrbio de voz e o estresse, sendo este último, possivelmente, 
gerado por situações de exigências contraditórias ou 
discordantes presentes no ambiente de trabalho.   
Palavras-chave: Docentes. Distúrbios da voz. Saúde do 
trabalhador. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A voz é o som originado da vibração das pregas vocais 

que ocorre na laringe, pelo ar procedente dos pulmões e requer 

uma boa articulação para se perceber satisfatoriamente a 

mensagem que se pretende transmitir (BEHLAU, 2001). Os 

profissionais que mais utilizam desse recurso como mecanismo 

de trabalho são os professores, teleoperadores, cantores, 

atores, locutores, entre outros, sendo estes profissionais os que 

mais apresentam predisposição para desenvolver Distúrbios da 

Voz Relacionado ao Trabalho –DVRT (FERREIRA et al, 2010; 

BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Conforme o protocolo publicado pelo Ministério da Saúde 

em 2018, “O Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT) 

é qualquer forma de desvio vocal relacionado à atividade 

profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação ou 

a comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração 

orgânica da laringe” (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, 

p.11).  

 Dentre os profissionais da voz, os professores são os 

que manifestam elevados riscos para o desenvolvimento de 

distúrbios da voz devido à multifatoriedade presente no seu 

contexto profissional, como por exemplo: condições precárias 

de infraestrutura das escolas, ritmo estressante, elevada carga 

horária de trabalho, responsabilidade de repassar seus 
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conhecimentos em sala e as diversas situações que podem 

gerar conflitos intrínsecos, tornando-os assim, sujeitos à 

adoecimentos que podem comprometer tanto emocionalmente 

como fisicamente o professor (ALVES et al. 2009; UGULINO; 

OLIVEIRA; BEHLAU, 2012). 

O grande número de pesquisas na área da voz do 

professor é justificada pelo alto índice de docentes que 

desenvolvem distúrbios de voz em nosso país e que, 

comumente, procuram assistência fonoaudiológica ou médica 

no geral pelo aparecimento de tais distúrbios (VERDOLINI; 

RAMING, 2001). De acordo com estudos epidemiológicos 

realizados com professores, os sintomas vocais que mais 

prevalecem nessa categoria profissional são: rouquidão, falha 

na voz, voz fraca, voz grossa, esforço ao falar, garganta seca, 

secreção na garganta pigarro e cansaço ao falar (CAPOROSSI; 

FERREIRA, 2011; VALENTE; BOTELHO; SILVA, 2015; PAIVA 

et al. 2016; LIMA-SILVA et al. 2016; BRASIL; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 

Dentre os diversos fatores responsáveis pelo 

aparecimento de tais sintomas vocais, pode-se destacar os de 

origem ambiental, organizacional e individual. Os fatores de 

origem ambiental estão associados ao ruído do ambiente, a 

acústica inadequada, presença de poeira, umidade, fumaça e 

produtos químicos entre outros.  Em relação ao organizacional, 

este está relacionado à elevada carga horária de trabalho, a 

carência de recursos materiais, ritmo de trabalho acelerado e 

estressante, tempo curto para executar as atividades, falta de 

autonomia, tamanho da sala e grande quantidade  de alunos, 

entre outros. E por fim, há ainda os fatores individuais, como 

por exemplo a idade, sexo, alergias respiratórias, 

medicamentos, ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, 



RELAÇÃO ENTRE O DISTÚRBIO DE VOZ E O ESTRESSE EM PROFESSORES 
DE ESCOLA PÚBLICA 

963 
 
 

entre outros (ROCHA; BEHLAU; SOUZA, 2014; PENTEADO; 

RIBAS; GARCÍA-ZAPATA, 2015; BRASIL; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). Todos os fatores citados, podem trazer 

consequências negativas ao docente, desencadeando 

distúrbios da voz e comprometimento da saúde mental 

(FERREIRA et al, 2009). 

Conforme Penteado e Pereira (2007), as condições de 

trabalho que, normalmente os professores estão expostos, 

podem ser fontes geradoras de estresse e contribuir para o uso 

inadequado e intensivo da voz, promovendo esforços e 

adaptações do aparelho fonador, deixando o profissional mais 

propenso ao desenvolvimento de distúrbios da voz. 

O estresse é considerado um processo fisiológico 

resultado de respostas a eventos internos e externos, bem 

como trata-se de um fator de agravamento dos distúrbios da voz 

nos professores. Segundo o estudo de Baião e Cunha (2013), 

as doenças e perturbações ocupacionais que mais ocorrem no 

meio docente são de natureza emocional, bem como os 

distúrbios de voz e disfunções, os quais são fatores que podem 

potencializar o estresse nesses profissionais (SANTANA; 

GOULART; CHIARI, 2012). 

Estudo realizado por Giannini et al. (2012) teve como 

objetivo determinar a associação entre o distúrbio de voz e o 

estresse no trabalho docente entre professoras da rede 

municipal de São Paulo. Os resultados revelaram que, a partir 

da aplicação do protocolo Job Stress Scale (JSS) e a análise 

perceptivo auditiva da voz por meio da escala GRBASI, foi 

possível verificar o quanto estes professores estão sendo 

altamente exigidos na escola, bem como o grande índice de 

sintomas vocais encontrados, confirmando a associação entre 

distúrbio de voz e o estresse no trabalho docente. 
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A coocorrência entre fatores psicológicos, como o 

estresse, a ansiedade e os distúrbios de voz têm sido 

amplamente discutida nos últimos anos (TRAJANO, 2015). A 

interferência das emoções no desenvolvimento e/ou 

manutenção de problemas relacionados à voz é demonstrada 

por evidências que indicam que pessoas com queixas vocais 

apresentam maiores níveis de sofrimento psíquico que a 

população em geral (COSTA et al. 2013; ALMEIDA et al. 2014). 

As modificações ocorridas no trato vocal influenciadas 

pelo estado emocional alteram momentaneamente a 

anatomofisiologia da produção da voz, que interfere no controle 

da respiração, no posicionamento vertical da laringe, no 

relaxamento relativo das pregas vocais e, no posicionamento e 

no relaxamento dos músculos da faringe e da língua, resultando 

assim em vozes alteradas. Essas alterações no trato vocal 

ocorrem de forma recorrente quando o estado emocional está 

relacionado a um transtorno psiquiátrico, aumentando as 

chances de instalação de distúrbio de voz (JUNG, 1999; 

SOUZA; HANAYAMA, 2005; DIETRICH; VERDOLINI-ABBOTT, 

2012). 

Como visto, o estresse pode estar associado ao 

desenvolvimento de um distúrbio de voz, ou mesmo estar 

contribuindo para a manutenção do quadro vocal alterado. 

Compreender essa associação de forma mais concisa e a 

relação de causa e efeito contribuirá para a literatura científica 

e auxiliará a conduta fonoaudiológica na busca de estratégias 

adequadas de prevenção e tratamento dos distúrbios de voz 

com quadros emocionais envolvidos.   

Quando se observa a influência de um comportamento 

emocional na gênese e/ou manutenção de um distúrbio de voz, 

a terapia fonoaudiológica isolada pode não ser eficaz, 
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necessitando a utilização de estratégias de intervenção 

comportamentais, além da possibilidade de uma abordagem 

multidisciplinar, o que aumenta as chances de sucesso 

terapêutico e alta clínica. Assim, os aspectos psicoemocionais 

dos pacientes devem ser valorizados pelo clínico durante uma 

intervenção nos casos de distúrbios da voz.   

Diante da busca pela compreensão da existência da 

relação entre o estresse e o adoecimento vocal no professor, 

despertou-se a necessidade de discutir quais métodos de 

avaliação são mais adequados para que se obtenha um 

diagnóstico multidimensional da qualidade vocal de forma mais 

precisa e precoce. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi 

verificar se existe relação entre o distúrbio da voz e o estresse 

em professores de ensino fundamental de escola pública da 

cidade de João Pessoa/PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

transversal e de caráter quantitativo, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

instituição de origem,  sob processo de número 091/13. 

 Participaram desta pesquisa 26 professores do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública da cidade de João 

Pessoa/PB de ambos os sexos. 

 Inicialmente foi realizado o contato com a direção da 

escola pública e apresentado o objetivo da pesquisa para os 

professores. Com o consentimento em participar da pesquisa, 

estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que explicava todas as informações pertinentes à 

pesquisa, permitindo desta forma, a realização e divulgação da 
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mesma e de seus resultados, conforme a resolução 

MS/CNS/CNEP nº 466/12, de 12 de Dezembro de 2012. 

 Nesta pesquisa foi utilizado três instrumentos para a 

coleta de dados. Foram aplicados os questionários Condição de 

Produção Vocal – Professor (CPV-P) e o Job Stress Scale 

(JSS), bem como foi realizado o registro da voz para a 

realização de uma avaliação perceptivo auditiva (APA). 

 O questionário Condição de Produção Vocal do 

Professor (CPV-P) foi elaborado por Ferreira et al (2007), e tem 

por objetivo caracterizar o perfil vocal de professores, bem 

como realizar um levantamento das condições de trabalho nas 

escolas. Este instrumento é composto por 79 questões relativas 

aos seguintes aspectos: identificação do questionário; 

identificação do entrevistado; caracterização do professor; 

aspectos de organização do trabalho; aspectos do ambiente de 

trabalho; aspectos perceptivos do uso vocal, na qual as 

respostas são em escala likert (nunca, raramente, às vezes, 

sempre e não sei). 

 Foi utilizado o Índice de Triagem para Distúrbio de Voz – 

ITDV, o qual foi incorporado ao CPV-P por Ghirardi et al. (2013) 

e possui um alto grau de sensibilidade para mapeamento de 

distúrbio de voz em professores por meio da autorreferência da 

presença de 12 sintomas vocais. O escore é definido como a 

somatória simples do número de sintomas presentes e o ponto 

de corte estabelecido é de cinco pontos. O professor que referir 

cinco ou mais sintomas deve ser encaminhado para avaliação 

otorrinolaringológica e fonoaudiológica.  

 O Job Stress Scale (JSS) foi elaborado por Theorell 

(1996), resumido e validado para o português com 17 questões 

por Alves et al. (2004). Esta escala tem por objetivo verificar as 

fontes de estresse no ambiente psicossocial do trabalho e o 
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desgaste resultante de sua interação, por meio das dimensões: 

demanda, controle e apoio no trabalho. 

 Após a aplicação dos questionários foi realizado a coleta 

(gravação) das amostras vocais, no qual foi utilizado o software 

livre Praat (versão 5.0.32). O corpus compreendeu a emissão 

da vogal [a]. As gravações foram realizadas na própria escola 

em locais mais silenciosos, o microfone utilizado foi do tipo 

head-set, da marca Plantronics, modelo GameCom PRO 1, a 

uma distância de aproximadamente 15 cm da boca, conectada 

a um notebook, da marca HP Pavillion ZE 4920 CEL M330 

1.4G. As vozes foram gravadas e as amostras foram 

digitalizadas no formato áudio por meio do programa Sound 

Forge 7.0, da Sony. 

 Todas as amostras vocais foram analisadas por três 

juízes especialistas em voz, em forma de consenso, 

classificaram de acordo com os parâmetros vocais de grau 

geral, rugosidade, soprosidade, tensão que são selecionados 

no CAPE-V (ASHA, 2003) e instabilidade por ser um parâmetro 

importante na avaliação das emoções. 

 As análises das amostras de fala foram avaliadas por 

meio da Escala Analógico Visual - EAV (YAMAZAKI et al. 2016), 

a qual consiste em uma linha medindo 100mm (milímetros), 

com possibilidades de marcação que entre 0 a 100, em que 

quanto mais próximo a marcação estiver do 100, mais alterado 

estará o parâmetro vocal analisado. As amostras vocais serão 

classificadas em quatro gradações de acordo com a intensidade 

do desvio vocal em: variabilidade normal da qualidade vocal 

(VNQV) quando a marcação está até 35,5mm na linha da EAV, 

desvio leve de 35,6 a 50,5mm, moderado de 50,6 a 90,5mm e 

intenso 90,6 a 100mm (YAMASAKI et al. 2016). 



RELAÇÃO ENTRE O DISTÚRBIO DE VOZ E O ESTRESSE EM PROFESSORES 
DE ESCOLA PÚBLICA 

968 
 
 

 Os dados obtidos pela APA foram tabulados no 

programa Microsoft Office Excel (versão 2016) e analisados 

através do software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0. Neste software foram extraídos a 

estatística descritiva com os valores absolutos e relativos para 

todas as variáveis. Além disso, os itens “e”, “j” e “p” do protocolo 

Job Stress Scale, foram analisados por meio do Teste de Mann-

Whitney com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A presente pesquisa abrangeu a aplicação dos 

questionários de autopercepção da voz - CPV-P e ITDV, de 

análise do estresse no trabalho por meio do JSS e avaliação 

perceptiva auditiva da voz pela EAV em 26 professores do 

ensino fundamental de escola pública da cidade de João 

Pessoa-PB. 

 A faixa etária do grupo avaliado neste estudo variou entre 

25 à 68 anos, com média de  42,26 (±11,54) anos, com 

predominância do sexo feminino 16 (61,5%). A carga horária de 

trabalho semanal que mais prevaleceu foi a de 20 a 30 horas 

por semana 34,61% (n=9) e o tempo de serviço que mais 

predominou foram dos professores que possuíam de 1 a 10 

anos 38,5% (n=10), com média de 16,09 (±10,38). Em relação 

à queixa vocal, a maioria 18 (69,2%), não apresentou. 

 

Tabela 1. Distribuição dos valores absolutos e relativos da amostra 
dos professores em relação às variáveis faixa etária, sexo, carga 
horária de trabalho, tempo de serviço e queixa vocal. João Pessoa, 
2018. 

Variáveis     N             (%) 
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Faixa Etária 

Acima de 60, 

51 a 60 anos 

41 a 50 anos 

31 a 40 anos 

18 a 30 anos 

 

          1 

          5 

          6 

          7 

          5 

 

(3,8%) 

(19,2%) 

(23,1%) 

(26,9%) 

(19,2%) 

Sexo 

   Feminino 

   Masculino 

 
      16 
      10 

 
(61,5%) 
(38,5%) 

Carga Horária de Trabalho 

Acima de 40h por semana 

30 a 40h por semana 

20 a 30h por semana 

10 a 20h por semana 

Menos de 10h por semana 

 

       5 

       6 

       9 

       5 

       1 

 

 

(19,2%) 

(23,1%) 

(34,6%) 

(19,2%) 

(3,8%) 

 

Tempo de Serviço 

Acima de 20 anos 

11 a 20 anos 

1 a 10 anos 

 

          9 

          7 

         10 

 

(34,6%) 

(26,9%) 

(38,5%) 

Queixa Vocal 

   Com queixa 

   Sem queixa 

 

          8 

         18 

 

(30,8%) 

(69,2%) 

Legenda: N=número de sujeitos por grupo. Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
 

 Nesta pesquisa foi possível verificar que houve 

predomínio do sexo feminino (Tabela 1). Tal achado é 
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semelhante aos resultados de pesquisas realizadas com 

professores do ensino básico (VALENTE; BOTELHO; SILVA, 

2015; SILVA et al. 2016; DORNELAS et al. 2017). A 

predominância das mulheres neste estudo pode estar 

relacionada à questão cultural e histórica, na qual o magistério 

tornou-se uma carreira praticada por um número significativo de 

mulheres (PROVENZANO; SAMPAIO, 2010). 

 Verificou-se que a maioria dos professores relataram a 

ausência de queixa vocal (Tabela 1). Este resultado pode estar 

relacionado ao processo de desgaste gradativo que ocorre da 

qualidade vocal, no qual o sujeito pode perder 

progressivamente a referência vocal que possuía 

anteriormente, assim como pode não considerar os distúrbios 

da voz como risco ocupacional, atribuindo alteração do seu 

padrão vocal uma consequência natural da profissão 

(PROVENZANO; SAMPAIO, 2010; FABRÍCIO; KASAMA; 

MARTINEZ, 2010). 

 

Tabela 2. Distribuição dos valores absolutos e relativos da amostra 

dos professores em relação à qualidade vocal da vogal [a]. João 

Pessoa, 2018. 

Parâmetro -   Qualidade Vocal                                               N     (%) 

Sem desvio                                                                               8    30,8%        

Com desvio                                                                              18   69,2% 

Legenda: N=número de sujeitos por grupo. Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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Tabela 3. Parâmetros vocais e grau geral do desvio vocal dos 

professores durante a análise perceptivo auditiva da vogal [a]. João 

Pessoa, 2018.  

 
VARIÁVEIS 

 

  
                  N     (%) 

 
PREDOMÍNIO DO 
DESVIO VOCAL 

VNQV 
Rugosidade   
Soprosidade  
Tensão  
Instabilidade    

                     6 
                     9 
                     3 
                     1 
                     7 

23,0% 
34,6% 
11,6% 
3,9% 
26,9% 

 

 SOMA                     26 100% 

 
GRAU GERAL DO 
DESVIO VOCAL 

Normal 
Discreto 
Moderado 
Intenso 

                     9 
                   10 
                     0 
                     7 

34,6% 
38,5% 
    0 
26,9% 

 SOMA                    26 100% 

Legenda: VNQN= variação normal da qualidade vocal. Fonte: dados da 

pesquisa, 2018. 

 

 Com relação à análise perceptivo auditiva da voz, 

verificou-se que 30,8% (n=8) apresentaram qualidade vocal 

dentro dos padrões de normalidade e 69,2% (n=18) 

apresentaram desvio na qualidade vocal (Tabela 2), 

discordando dos dados autorreferidos de queixa vocal dos 

professores. 

 Ainda na análise perceptivo auditiva da voz, foi possível 

identificar que, dos 26 professores avaliados, 17 (65,3%) 

apresentaram distúrbio da voz em algum grau na produção da 

vogal [a], destacando-se os graus discreto (n=10 – 38,5%) e 

intenso (n=7 – 26,9%) . Os parâmetros mais alterados foram a 

rugosidade e instabilidade (Tabela 3). 

 O alto número de professores com desvio na qualidade 

vocal pode estar relacionado à grande quantidade de mulheres 

no estudo, uma vez que estas são mais propensas a 
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desenvolver distúrbios de voz devido às diferenças de 

configuração glótica e as quantidades de fibronectina e ácido 

hialurônico nas pregas vocais (BUTLER et al. 2011). 

 A presença de um número considerável de professores 

que apresentaram desvio na qualidade vocal com predomínio 

de alteração nos parâmetros de rugosidade e instabilidade, 

também podem ser encontrados em outros estudos com 

professores de ensino fundamental (SILVERIO et al. 2008; 

LIMA-SILVA et al. 2012). 

 Um estudo que objetivou realizar a análise perceptivo 

auditiva em professores de escolas municipais também 

encontrou resultados semelhantes, na qual verificaram que 

80% dos docentes apresentavam distúrbios da voz 

(CARREGOSA et al. 2016). Outra pesquisa desenvolvida por 

Morais et al. (2012), a qual teve o objetivo de avaliar a qualidade 

vocal, autoavaliação e a qualidade de vida em voz em 

professoras do ensino fundamental, observou que há presença 

de desvio do comportamento vocal entre estes profissionais, 

porém com graus variados de alterações. Tal achado reforça a 

necessidade de programas que visem promover educação em 

saúde e bem estar vocal em professores, com o intuito de 

reduzir a ocorrência de distúrbios da voz. 
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Tabela 4. Distribuição numérica e percentual dos sintomas vocais 

autorreferidos pelos professores. João Pessoa, 2018. 

Variável Categorias                               N         (%) 

Sintomas Vocais Rouquidão                                 8 

Perda da voz                             7 

Falha na voz                              5 

Voz grossa                                6 

Pigarro                                     11 

Tosse seca                                8 

Tosse com secreção                 7 

Dor ao falar                               9 

Dor ao engolir                           9 

Secreção na garganta              9 

Garganta seca                         13 

Cansaço ao falar                     14 

(30,7%) 

(26,2%) 

(19,2%) 

(23,0%) 

(42,3%) 

 (30,7%) 

  (26,2%) 

 (34,6%) 

  (34,6%) 

  (34,6%) 

 (50%) 

  (53,8%) 

Legenda: N=número de sujeitos por grupo. Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 Com relação aos sintomas vocais, os mais referidos 

foram pigarro, garganta seca e cansaço vocal (Tabela 4). Estes 

sintomas também foram encontrados em outros estudos com 

professores da rede pública em que os sintomas autorreferidos 

mais prevalentes foram: rouquidão - 72,3%; garganta seca - 

74,6%; esforço ao falar - 64,5%; e cansaço ao falar - 60,6% 

(VALENTE et al. 2015).  Achados semelhantes também foram 

encontrados em outros estudos com professores de ensino 

fundamental e médio (LUCHESI; MOURÃO; KITAMURA, 2010; 

CAPOROSSI; FERREIRA, 2011; RIBAS; PENTEADO; 

GARCÍA-ZAPATA, 2014).  Tal fato provavelmente é devido aos 

professores, em sua maioria, apresentarem desconhecimento 

acerca da anatomofisiologia da fonação, falta de preparo vocal 

(aquecimento e desaquecimento), falta de hidratação adequada 
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e uso de hábitos vocais  inadequados, estilo de vida prejudicial 

à saúde vocal, bem como podem estar sob condições precárias 

de trabalho. Esses fatores podem interferir na obtenção de uma 

boa qualidade vocal (AZEVEDO et al. 2009; FERREIRA et al. 

2012). 

 

Tabela 5. Comparação dos itens “e”, “j” e “p” do Job Stress Scale entre 

os professores com e sem queixa vocal.  João Pessoa, 2018. 

Variável – Itens do JSS Estatística do teste p- valor 

e)O seu trabalho costuma apresentar exigências 
contraditórios ou discordantes? 

170,5 0,01* 

j)Você pode escolher COMO fazer seu trabalho? 167,0 0,01* 
p) No trabalho, eu me relaciono bem com meus 
chefes 

196,5 0,05* 

*Valores significativos (p<0,05) - Teste de Mann Whitney. Legenda: JSS= 
Job Stress Scale. Fonte: João Pessoa, 2018. 

 

 Foi possível verificar que a queixa vocal interferiu em 

alguns itens do questionário Job Stress Scale, na qual 

observou-se que os professores vivenciam constantemente 

situações de exigências contraditórias ou discordantes no 

trabalho, fator este que pode ser uma fonte geradora de 

estresse (Tabela 5). Resultados semelhantes foram obtidos em 

outro estudo com professores universitários, no qual foi 

constatado que grande parte dos professores apresentaram 

níveis significativos de estresse (56,5%), e a demanda 

psicológica foi a mais afetada, ou seja, o alta exigência no 

trabalho pode contribuir para desgaste mental progressivo dos 

docentes (SOUZA et al. 2013). 

 Em contrapartida, verificou-se que os professores do 

presente estudo possuem a liberdade de escolher como podem 

desempenhar as suas atividades, o que trata-se de um fator 

positivo visto que, demonstra que o profissional transmite 
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autonomia, respeito e confiança quanto ao desenvolvimento de 

seu trabalho na escola. Resultado discordante foi encontrado 

no estudo desenvolvido por Giannini et al. (2012), no qual as 

professoras apresentaram baixo controle e autonomia no 

trabalho, aspecto este que pode desencadear algum efeito na 

saúde e acarretar a perda de habilidade e desinteresse no 

trabalho. 

 Outro aspecto considerado positivo no presente estudo 

é que todos os professores referiram se relacionar bem com os 

seus superiores na escola, achado este que colabora para o 

bom convívio e relacionamento profissional, proporcionando 

bem estar no local de trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Houve relação entre o distúrbio da voz e o estresse em 

professores do ensino fundamental de escola pública, no qual 

o estresse pode estar sendo causado pela presença de 

exigências contraditórias ou discordantes no trabalho. Os 

sintomas mais autorreferidos foram: pigarro, garganta seca e 

cansaço ao falar, além disso, a maioria dos docentes 

apresentaram algum desvio na qualidade vocal, destacando-se 

os parâmetros rugosidade e instabilidade como sendo os mais 

afetados. Diante dos achados, afirma-se a importância da 

interdisciplinaridade entre Fonoaudiologia e Psicologia na 

atuação da promoção e prevenção a saúde desses 

trabalhadores dentro do próprio âmbito escolar. Sugere-se que 

estudos futuros sejam desenvolvidos com uma amostra mais 

representativa e que sejam aplicados outros instrumentos para 

se conhecer mais sobre esta problemática. 
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RESUMO: Em tempos de globalização, terceirização, 

desemprego e sociedade de rede, a organização do trabalho 

tem se caracterizado pela introdução de novas tecnologias e 

pela precarização das relações. Aliado a isso, temos que a 

Atenção Primária à Saúde é quem absorve grande demanda da 

população, e seus funcionários possuem inúmeras atribuições, 

políticas e ações a serem implementadas, gerenciadas e 

repassadas a instâncias superiores, sistemas e informações a 

serem compartilhados, além da insuficiente e descontinuada 

agenda de capacitações. O acúmulo de funções e jornadas 

resulta na diminuição da esfera de sociabilidade e o cotidiano 

do trabalho pode acarretar na normalidade sofrente, alcançada 

na luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas 

pressões de trabalho. Tendo isso em vista, este estudo 

pretendeu averiguar as condições e relações de trabalho dos 

profissionais que laboram nas ESF, no município de Serra 

Talhada, Pernambuco, e os reflexos do trabalho na saúde 
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mental dos mesmos. Para isso, buscou-se analisar 

qualitativamente as condições e relações que permeiam nas 

organizações de trabalho e, em seguida, avaliar 

quantitativamente a saúde mental, dos profissionais. Como 

resultados foram obtidos dados sociodemográficos e 

Ocupacionais, além de respostas ao Self Reporting 

Questionaire (SRQ-20), que detectam a presença de 

transtornos mentais comuns. Foi detectada uma prevalência de 

69% de TMC no grupo estudado, além de diversas falas 

relacionadas ao trabalho que podem justificar essa condição. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Atenção Primária à 

Saúde. Transtorno Mental Comum. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de globalização, terceirização, desemprego 

e sociedade de rede, a organização do trabalho tem se 

caracterizado pela introdução de novas tecnologias e pela 

precarização das relações. Dessa forma, “o trabalhador tem seu 

ritmo de trabalho intensificado à medida que se expõe a 

maiores situações de adoecimento profissional e está menos 

amparado em termos de segurança no emprego e de 

seguridade social” (SIVA, 2007). Segundo Dejours (1992) apud 

Queiroz (2014) o trabalho é um desgaste mental e que nem 

sempre funciona como fonte de crescimento e reconhecimento 

profissional, levando muitas vezes a insatisfação, irritação, 

exaustão e adoecimento. 

A Atenção Primária à Saúde absorve grande demanda 

da população, e muitas necessidades são atendidas na própria 

Unidade de Saúde. No entanto, há a preocupação com a saúde 



RELAÇÕES DE TRABALHO E TRANSTORNO MENTAL COMUM EM 
PROFISSIONAIS DAS ESFS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

982 
 
 

de quem atua nesse setor, que cada vez mais recebe 

atribuições, políticas e ações a serem implementadas, 

gerenciadas e repassadas a instâncias superiores, sistemas e 

informações a serem compartilhados, além da insuficiente e 

descontinuada agenda de capacitações (BENITES, 2014; 

ALVES, 2017),  já que é responsável por avaliar os indicadores 

de saúde de sua área, reconhecer a realidade das famílias, 

identificar e elaborar estratégias de enfrentamento aos 

problemas de saúde mais comuns, desenvolver ações 

educativas, dar assistência direta aos usuários e realizar visitas 

à domicílio (MEDEIROS, et. al, 2017). 

De acordo com Carvalho et. al (2016), os trabalhadores 

da atenção básica estão expostos a riscos biológicos, 

exposição a materiais tóxicos, contaminação e fatores relativos 

à organização e precarização do trabalho, como o arrocho 

salarial a que o setor Saúde é submetido, a divisão e o 

parcelamento das tarefas, falta de reconhecimento profissional, 

multifuncionalidade, exigência de produtividade e ausência de 

trabalho em equipe e de discussão sobre plano de cargos. 

O acúmulo de funções e jornadas resulta na diminuição 

da esfera de sociabilidade (tempo com a família, lazer etc.) e o 

cotidiano do trabalho pode acarretar na Normalidade Sofrente, 

denominado por Dejours (2006) apud Costa (2017) o resultado 

alcançado na luta contra a desestabilização psíquica provocada 

pelas pressões de trabalho. É o que realça o supracitado autor 

comentando o trabalho do segundo, apontando que “o 

sofrimento é determinado pela insatisfação do trabalhador pelo 

fato de não ter no trabalho uma via de descarga de energia que 

seja efetiva e de acordo com os seus desejos e motivações”. 

As condições de trabalho são representadas por fatores 

interdependentes, que atuam direta ou indiretamente na 
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qualidade de vida das pessoas e nos resultados do próprio 

trabalho. Assim sendo, trabalhar na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) contribui não só para a ocorrência de problemas 

na profissão, mas também para desencadear frequentes 

situações de estresse e de fadiga física e mental. Por isso, 

considera-se de grande interesse proceder a uma abordagem 

das condições do ambiente de trabalho, e, particularmente, a 

sua relação com a saúde dos indivíduos (AGUIAR E 

VASCONCELLOS, 2015; LANDIM, 2017). 

Acredita-se que o exercício da profissão vem causando 

desgaste físico e mental no cotidiano de quem trabalha na ESF, 

que gera insatisfação e compromete a assistência prestada, 

assim como dificulta as relações interpessoais no âmbito das 

dimensões públicas (PEREZ et. al, 2017), e isso justifica este 

projeto de pesquisa. 

A razão para a escolha desse tema se deu a partir de 

observações no cotidiano dos profissionais que atuam nas 

ESFs no município de Serra Talhada, PE, que sinalizam para a 

alta rotatividade dos vínculos empregatícios, e frequentemente 

acumulam funções e/ou jornadas laborais, sobrecarga de 

atribuições e responsabilidades no próprio local de trabalho. É 

necessário, portanto, dar visibilidade à saúde do trabalhador no 

âmbito da atenção básica, e, desta forma, sensibilizar a 

sociedade para com "os gritos” que ecoam no mundo do 

trabalho, contribuindo para a melhoria das condições laborais e 

a qualidade de vida desses profissionais. 

De cunho exploratório, esta pesquisa pretendeu 

averiguar as condições e relações de trabalho dos profissionais 

que laboram nas ESF, no município supracitado, e os reflexos 

do trabalho na saúde mental dos mesmos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

De acordo com Minayo e Sanches (2005) apud Meneses 

et. al (2018), a Triangulação Metodológica é uma estratégia de 

pesquisa que se adequa a determinadas realidades com 

fundamentos interdisciplinares, e deve ser escolhida quando 

contribuir para aumentar o conhecimento do assunto e atender 

aos objetivos que se deseja alcançar através de análises 

qualitativas e quantitativas. 

Neste estudo buscou-se analisar qualitativamente as 

condições e relações de trabalho que permeiam nas 

organizações de trabalho “Estratégias de Saúde da Família” e 

em seguida, avaliar quantitativamente a saúde mental, dos 

profissionais. 

           Local e amostra  

O estudo foi realizado no município de Serra Talhada, 

localizado no sertão de Pernambuco, que se destaca como 4º 

polo médico do estado. 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) de Serra Talhada 

possui 22 Estratégias de Saúde da Família (CNES, 2016), e a 

população selecionada é representada por todos os 

profissionais da saúde que apresentem vínculo empregatício na 

Secretaria Municipal de Saúde do município com função 

desempenhada nas ESF, que seriam as categorias de 

profissionais: Médico (22), Odontólogo (22), Enfermeiro (22), 

Técnico de enfermagem (22) e Agente Comunitário de Saúde 

(150) (CNES, 2016). 

A pesquisa foi realizada com um total de dezesseis (16) 

profissionais, sendo um (1) médico,  três (03) enfermeiros, três 

(03) Técnicos de enfermagem e nove (09) Agentes 

Comunitários de Saúde. 
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Destaca-se, em tempo, que esta pesquisa faz parte de 

um estudo em andamento intitulado “A relação entre trabalho, 

saúde mental e qualidade de vida: um estudo na esf's do 

município de Serra Talhada, PE”, no qual se avaliam as 

relações de trabalho, Qualidade de vida, Estresse no Trabalho 

e Transtorno Mental Comum. Explica-se e justifica-se, portanto, 

que o baixo número amostral se deve ao fato de que este 

estudo ainda não foi concluído, e aqui estão sendo 

apresentadas parte das variáveis analisadas. 

Aspectos Éticos 

Os profissionais que concordaram em participar da 

pesquisa receberam e assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido contendo informações sobre a pesquisa, e 

a mesma obedeceu aos requisitos preestabelecidos na 

resolução 466/12 do Ministério da Saúde, sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos. Vale ressaltar que esta pesquisa 

foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade de Pernambuco, respeitando o que 

dispõe a Resolução n. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 

Vale ressaltar que todos os participantes aceitaram participar 

da pesquisa de forma voluntária. Todos os informantes tiveram 

sua identidade preservada e, para tanto, os entrevistados 

citados no corpo deste texto serão identificados pela profissão 

que exercem, seguida do numeral correspondente à ordem das 

entrevistas. 

Coleta e Análise de dados 

Considerando que o desafio da triangulação 

metodológica envolve diferentes instrumentos de pesquisa, os 

métodos foram apresentados em duas etapas. 

A primeira foi uma pesquisa qualitativa, para realizar uma 

análise das condições e relações de trabalho, assim como das 
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situações de vulnerabilidades enfrentadas pelos trabalhadores 

que atuam nas ESF. A coleta de dados foi realizada com o 

auxílio da observação participante e entrevistas semi-

estruturadas. O primeiro se realiza por meio do contato direto 

do pesquisador com o fenômeno estudado, com a finalidade de 

realizar uma investigação científica. O observador está face a 

face com os observados e, ao participar do seu cenário cultural, 

colhe dados. O segundo é uma conversa a dois, feita pela 

iniciativa do entrevistador destinada a fornecer informações 

pertinentes para o objeto da pesquisa.  A entrevista do tipo 

semi-estruturada combina perguntas fechadas e abertas, onde 

o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, 

sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador 

(MENESES et. al, 2018). O roteiro semiestruturado foi 

composto por uma abordagem subjetiva que visou verificar a 

percepção dos trabalhadores acerca do processo de trabalho e 

a impressão sobre os riscos, trazendo informações a respeito 

das atuais condições de saúde, trabalho e de remuneração. A 

segunda etapa foi uma pesquisa quantitativa, tratando-se de um 

estudo descritivo de corte transversal. A parte qualitativa da 

pesquisa  foi realizada através de entrevistas, com duração de 

aproximademente 40 minutos, durante o mês de outubro de 

2018. Já na parte quantitativa, os trabalhadores participaram 

através do preenchimento de questionários de forma individual. 

As variáveis avaliadas foram: 1) Sociodemográficas e 

Ocupacionais: Idade; sexo; escolaridade; estado civil; número 

de filhos dependentes; condições de moradia; trabalho (período 

de tempo que executa a função, salário mensal, sendo 

posteriormente categorizado, morbidade relacionada ao 

trabalho,  número de faltas ao trabalho e atendimento médico)  

e estilo de vida (uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras 
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drogas). 2) Transtorno Mental Comum - através do instrumento 

Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) desenvolvido por 

Harding et al em 1980, que objetiva identificar casos suspeitos 

de Transtornos Mentais Comuns em populações sem a 

presença de um médico especialista (GUIRADO E PEREIRA, 

2016). O SRQ-20 foi validado no Brasil com sensibilidade de 

85% e especificidade de 80% e em Pernambuco com 

sensibilidade de 62% e especificidade de 80% tendo como 

padrão ouro a entrevista psiquiátrica (COSTA, 2017). O SRQ é 

composto de 20 itens sobre sintomas físicos e psíquicos, com 

escala de respostas dicotômicas (sim/não), para detecção de 

transtornos mentais comuns. Cada resposta afirmativa pontua 

com o valor 1 para compor o escore final por meio do somatório 

desses valores. Os escores obtidos estão relacionados à 

probabilidade de presença de transtorno não psicótico, variando 

de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema probabilidade). Os 

pontos de corte são de maior ou igual a 7/8 independente do 

sexo. No presente estudo adotou-se como ponto de corte maior 

ou igual a 7. Os dados foram tabulados e processados em 

planilhas eletrônicas elaboradas no programa Excel®, versão 

2010, da Microsoft®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil dos profissionais das ESFs 

 Através do questionário sociodemográfico aplicado 

durante o primeiro momento da entrevista, obtiveram-se dados 

tanto demográficos como ocupacionais dos entrevistados. Na 

tabela 1 podemos observar principais dados ocupacionais dos 

trabalhadores. 
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Tabela 1. Perfil dos Profissionais das ESF 

*Através de acordo. Na carteira de trabalho são 40h 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

 
Como exposto, têm-se que 81,25% dos entrevistados 

(n=13) são do sexo feminino, e essa prevalência maior desse 

sexo tem sido encontrada em outros estudos. Uma das 

explicações usadas para isso seria a de que mesmo no mais 

tenro início da história da humanidade, a mulher tem sido objeto 

de referência na arte de cuidar das pessoas, e que é 

confirmado, também pela tendência feminização das profissões 

nas áreas de saúde (CRESPO et.al, 2014) 

Cerca de 50% (n=8) dos entrevistados foram 

selecionados por meio de concurso público, 37,5% (n=6) 

possuem como grau de escolaridade o ensino superior, e que 

Variáveis  
ACS Enfermeiro  Médico 

 Téc. 
Enfermagem  

N %     N  %  N % N %  

Sexo  
Feminino 7 77,75  3  100 1 100 2 66.67  
Masculin
o 

2 22,25  -  - - - 1  33.3 

Residênc
ia 

Próxima  8 88.8  2  66.67 - - 3  100 

Distante  1 12,2  1  33.3 1 100 -  - 

Vínculo 

Concursa
do 

7 77,7  -  - - - 1  33.3 

Contratad
o 

2 22,3  3  100 1 100 2  66.67 

Escolarid
ade 

Ens. Méd. 4 44,4  -   - - 3  100 

Superior 4 44,4  1  33.33 1 100 -  - 

Pós.Grad. 1 11,2  2  66.67 - - -  - 

Carga 
horária 

30h* 3 33,3  -  - - - -  - 

40h 6 66.67  3  100 1 100 3  100 
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25% (n=4) dos mesmos, o equivalente a 80% dos ACS possui 

formação no Ensino Médio. Esse dado é semelhante ao 

encontrado em outros estudos que traçam o perfil desses 

trabalhadores, cuja maioria também possui essa formação 

(LIMA et. al, 2016). 

Obteve-se, ainda, que a maior parte, 81,25% (n=13), trabalha 

com carga horária de 40 horas semanais.  

É relevante destacar que 66,67% (n=6) dos ACS ainda 

possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais para visita 

domiciliar e atividades externas, o que ainda não está de acordo 

com o Lei nº 13.595 que entrou em vigor em janeiro de 2018, 

que regulamenta as atribuições de agentes comunitários de 

saúde e agentes de endemias para 30 horas semanais 

exclusivas para atividades externas, e 10 horas para 

planejamento estratégico e avaliação de ações (CAMARA, 

2017; 2018). Os demais profissionais que possuem a carga 

horária definida pela lei, a possui através de acordos 

estabelecidos com a prefeitura do município, porém, na carteira 

de trabalho o regime ainda está inscrito como 40h. 

Além desses dados, durante as entrevistas foi possível 

identificar o tempo de trabalho dos profissionais que variou de 

6 meses a 28 anos, sendo a maior parte (43%, n=7) incluída no 

intervalo de 3 a 7 anos de exercício da profissão. 

Apenas 25% (n=4) dos entrevistados já procuraram 

atendimento em unidades de saúde por conta dessas questões. 

Em relação aos salários, tem-se que os agentes comunitáriosde 

saúde recebem o valor de mil e catorze reais (1014,00), os 

técnicos recebem novecentos e cinquenta e quatro reais (954), 

as enfermeiras entre dois mil e setecentos (2700) e três mil e 

trezentos (3300) reais, e a médica, o equivalente a cinco mil e 

duzentos (5200) reais. 
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Condições de Trabalho 

O estado mental do trabalhador pode ser comprometido 

por características intrínsecas do processo de trabalho, como 

instabilidade no emprego, insatisfação com a função exercida, 

estresse, necessidade de cumprir metas para ser 

recompensado, baixa remuneração, rigidez e autoridade dos 

gestores.(GUIRADO E PEREIRA; BELLENZANI; 2016) Soma-

se a isso a interferência na qualidade dos serviços prestados à 

população causada pela falta de recursos humanos e materiais 

nas instituições públicas (GANDHI et. al, 2014; ARAÚJO et. al 

2017). 

Com relação à função que exercem, as limitações que os 

trabalhadores da saúde precisam encarar para resolver os 

problemas encontrados foram constantes durante as falas. São 

delegadas aos trabalhadores múltiplas ocupações com um alto 

grau de cobranças e responsabilidades. É o que pode-se 

observar: 

Enf 1: “Tem dias que trabalho além da minha jornada, 

ontem trabalhei por dez horas e meia e não almocei. As 

pessoas me param na rua e dizem que nunca me vêem no PSF. 

Mas sabemos que Serra Tahada é uma das poucas cidades 

onde a carga horária é cumprida ao pé da letra.” 

Enf. 2: “Nós já somos sobrecarregados. Sou enfermeira 

e coordenadora, Mas eu tenho que ser responsável pela sala 

de vacina, farmácia. Jurei que teria um técnico em farmácia, 

mas nós temos que ver se tem remédio vencido. Tenho que dar 

conta de supervisionar o dentista.” 

Dependendo do ambiente, da existência de 

capacitações, da organização do trabalho e do preparo para 

exercer seu papel, as dificuldades podem criar tensão para si e 

para equipe, como se vê na falas: 
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Enf. 2 “Tenho dificuldades para tomar decisões. Para 

instalar o e-sus tive que pensar, estudar em casa por 3 dias 

como eu iria falar para a equipe.” 

ACS 2 “Falta capacitação no e-sus, puxar relatório não 

sei. Maria* só veio e mostrou rapidamente. Eu e Ana* ficamos 

perdidas. Tem agente de saúde que não sabe digitar e paga 

paga para outra pessoa. Esse e-sus era pra ter sido bem 

trabalhado.” 

*Nomes fantasia usados para preservar identidade dos 

envolvidos. 

Isso pode gerar, também, tensão nas relações com a 

comunidade: 

Enf. 1 - “Algo que me incomoda é a impaciência  dos 

pacientes, não sabem esperar e cobram muito.” 

Enf. 2 – “Aqui a comunidade é carente. Se faltar água 

gelada é uma cobrança, se faltar dipirona, o posto não presta.” 

Méd. 1 – “O que me deixa aflita é tentar ajudar as 

pessoas e elas não conseguem seguir as orientações. Não tem 

cuidado... A falta de conscientização é difícil.” 

Ainda durante as entrevistas, quando questionado, 

identificou-se que 31% (n=5) dos trabalhadores atribuíram ao 

trabalho o motivo por estarem com problemas de saúde. 

Pode-se verificar algumas das falas: 

ACS 3: “Sinto dor nas juntas do joelho.Tinha que ter 

repouso, senão eu iria me encostar (...) então eu reduzi mesmo 

o trabalho.” 

ACS 5: “Pressão alta. Estou com a veia dilatada por 

conta da balança pesada que carrego quando ando na área. 

Nunca fiz exame pra investigar.” 
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ACS 6: “ Depois que eu comecei a digitar no e-sus afetou 

meu olho. Fui para o oftalmologista, mas ainda faço 

acompanhamento.” 

ACS 8: “Por causa do peso da balança, estou com uma 

vértebra atrofiada. A dor é forte na coluna, principalmente nos 

dias que eu levo a balança. Também estou com problema de 

vista (...) sinto que piorou depois do e-sus.” 

Transtorno Mental Comum 

A expressão Transtorno Mental Comum (TMC) foi criada 

por Goldberg e Huxley e se refere a sintomas como insônia, 

fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de 

concentração e queixas somáticas. Os autores destacam 

apesar de não serem graves no início, esses sintomas causam 

enorme sofrimento podem estar associados à incapacidade e 

ao absenteísmo no trabalho (LUA et.al, 2018). 

O conjunto desses sintomas  tem prevalência de 7 a 30% 

nos estudos populacionais de países industrializados. No Brasil, 

22,7% da população adulta urbana de Pelotas, Rio Grande do 

Sul sofria com os TMC, foi o que revelou estudo. Já no Estado 

de Pernambuco, um estudo realizado em adultos residentes em 

Olinda mostrou prevalência de 35% afetados de alguma pelos 

TMC (GUIRADO E PEREIRA, 2016). 

Uma das formas de mensurar o TMC é utilizando o SRQ-

20, que como já exposto, possui alta especificidade para 

detectar tais sintomas. Tendo isso em vista, e considerando 

que, no presente estudo, o ponto de corte adotado foi o de 7 

pontos, obteve-se que 69% dos entrevistados apresentou os 

TMC, ou seja, pontuou igual ou mais que 7. Destrinchando-se 

as respostas dos profissionais entrevistados, vemos que as 

queixas mais frequentes foram dores de cabeça, sensação de 
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desconforto no estômago e “cansaço o tempo todo”, como 

apresenta Tabela 2. 

 

Tabela 2. SRQ-20 

Grupo de Sintomas 
Sim Não 

N % N % 

1 Tem dores de cabeça 

frequentes? 
9 56,25 7 43,75 

2 Tem falta de apetite? 2 12,5 14 87,5 

3 Dorme mal? 5 31,25 11 68,75 

4 Assusta-se com facilidade? 4 25 12 75 
5 Tem tremores nas mãos? 3 18,75 13 81,25 
6 Sente-se nervoso, tenso, 

preocupado? 
4 25 12 75 

7 Tem má digestão? 6 37,5 10 62,5 
8 Tem dificuldade de pensar com 

clareza? 
3 18,75 13 81,25 

9 Tem se sentido triste 

ultimamente? 
6 37,5 10 62,5 

10 Tem chorado mais do que de 

costume? 
5 31,25 11 68,75 

11 Encontra dificuldades para 

realizar com satisfação as 
atividades diárias? 

4 25 12 75 

12 Tem dificuldades para tomar 

decisões? 
4 25 12 75 

13 Tem dificuldade no serviço 

(seu trabalho é penoso, lhe causa 
sofrimento)? 

6 37,5 10 62,5 

14 É incapaz de desempenhar 

um papel útil em sua vida? 
1 6,25 15 93,75 

15 Tem perdido o interesse pelas 

coisas? 
3 18,75 13 81,25 

16 Você se sente uma pessoa 

inútil, sem préstimo? 
1 6.25 15 93,75 

17 Tem tido a ideia de acabar 

com a vida? 
1 6,25 15 93,75 

18 Sente-se cansado o tempo 

todo? 
7 43,75 9 56,25 

19 Tem sensações 

desagradáveis no estômago? 
7 43,75 9 56,25 

20 Você se cansa com facilidade? 2 12,5 14 87,5 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 
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A literatura mostra que os trabalhadores dos serviços de 

saúde apresentaram prevalências de TMC mais elevadas que 

o restante da população. Estudo em Botucatu, no ano de 1994, 

registrou prevalência de TMC de 42,6% nos trabalhadores da 

atenção primária. Este valor foi superior ao observado para a 

população residente neste município. No mesmo local, no ano 

de 2010, estudo mostrou que situação de alta exigência foi 

responsável por prevalências de TMC de 64,4% em 

trabalhadores da atenção primária (PEREIRA, 2012). 

 A prevalência foi elevada entre aqueles que não tinham 

nível superior e nas situações de trabalho de alta exigência, 

conforme o modelo demanda-controle. Os autores atribuem os 

resultados às condições em que o trabalho é desenvolvido e ao 

acúmulo de demandas. Segundo pesquisadores, a 

sobreposição de atividades de assistência e administração 

foram responsáveis por sensações de ansiedade e impotência 

entre enfermeiras das ESF de Recife. Conforme os autores, a 

perpetuação do modelo médico assistencialista limitava a 

autonomia dessas trabalhadoras. (PEREIRA, 2012) 

Uma pesquisa realizada com profissionais de saúde 

mental constatou que quanto maior a idade, menor o impacto 

emocional no trabalho, indicando que o trabalhador  experiente 

tem mais segurança para tomar decisões e mais facilidade para 

o controle sobre a demanda de trabalho, reduzindo o estresse 

e a exaustão emocional (TREVISAN e CASTRO, 2016). Assim 

evidencia-se que a amostra do presente estudo apresenta 

maior risco de sofrimento psíquico e estresse, visto que a idade 

de maior prevalência dos TMC (83,33%; n=5) foi a de até 31 

anos.  
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Tabela 3. Idade e sofrimento psíquico pelo SRQ-20 
Idade  N 

24 1 

26 1 

28 1 

30 1 

31 1 

58 1 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante dos modelos de organização no trabalho, tanto 

estatais quanto privados, identifica-se a real necessidade de 

intervenção quanto aos cuidados relacionados à saúde mental, 

pois muito se fala em ergonomia, porém pouco se exploram 

temas como a psicodinâmica do trabalho, intrinsicamente 

relacionada à “ergonomia cognitiva”. 

E, tendo em vista os dados mostrados,reforça-se a necessidade 

de se adotar estratégias que visem a preservação da 

integridade da saúde mental dos trabalhadores das ESFs, uma 

vez que os TMC são reflexos de influências sociais, condições 

de vida e de trabalho. Quando esses sintomas acometem 

profissionais da atenção básica, há impacto na prestação dos 

serviços, relações pessoais e no planejamento em saúde.  

Para adoção de medidas de promoção e proteção à saúde 

entre esses profissionais, se faz necessário repensar e refletir 

acerca de infraestrutura, condições de trabalho e sobrecarga 

laboral. 

Por fim, resgata-se o conceito de discussão da 

Determinação Social da Saúde em que “as formas de adoecer 
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e morrer são decorrentes das relações de trabalho, relações de 

poder, modos de vida e relação com o ambiente”. 
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RESUMO: As mudanças na demografia populacional mundial 
tem colaborado para o surgimento das doenças crônicas. 
Nesse contexto, surge a Síndrome Metabólica (SM), 
caracterizada por agregação da obesidade central, disglicemia, 
dislipidemia e hipertensão arterial, podendo ainda gerar 
complicações cardiovasculares. Ainda que não comprovada, 
alguns estudos associam a depressão e ansiedade como 
fatores predisponentes à SM, havendo uma baixa considerável 
na qualidade de vida dessas pessoas, podendo elas, chegar à 
morte. Assim, o objetivo do presente estudo é ampliar o 
conhecimento da comunidade acadêmica e enfermeiros sobre 
a SM. O estudo trata-se de uma revisão da literatura do tipo 
integrativa, onde foram utilizados 10 artigos, 01 caderno da 
Atenção Básica, e a Classificação de Diagnósticos de 
Enfermagem da NANDA para a elaboração dos diagnósticos de 
enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE). Observou-se a grande prevalência da SM na população 
e idosa. O tratamento adequado é feito a partir de hábitos 
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alimentares saudáveis e exercícios físicos. Devido às 
dificuldades presentes para a identificação da doença e adesão 
da população às mudanças de hábitos, vê-se o enfermeiro 
como principal mediador para estimular que os indivíduos 
reconheçam o quadro de saúde atual e possam iniciar o 
tratamento. Percebeu-se a importância do profissional 
enfermeiro frente ao paciente com SM, estimulando o 
tratamento, dando apoio emocional e aplicando as intervenções 
necessárias. 
Palavras-chave: Síndrome x Metabólica; Enfermagem; Idosos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, vê-se uma mudança mundial em 

relação à demografia populacional. No Brasil, nesse mesmo 

período, duplicou-se o número de pessoas com 60 anos ou 

mais. Com esse envelhecimento populacional, percebe-se a 

diminuição dos índices de doenças infectocontagiosas, e 

consequentemente, a queda das taxas de mortalidade 

causadas pelas mesmas, causando um aumento do 

aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(VIEIRA; PEIXOTO; SILVEIRA, 2014). 

Nesse contexto, surge a Síndrome Metabólica (SM), 

caracterizada por agregação da obesidade central, disglicemia 

(concentração glicêmica no sangue maior que o normal), 

dislipidemia (alta concentração de lipídios no sangue) e 

hipertensão arterial (tensão exercida pelo sangue sobre as 

paredes dos vasos maior que o normal). Alguns estudos, têm 

demonstrado que a SM tem sua prevalência aumentada em 

pessoas com idade mais avançada, necessitando de um 

diagnóstico precoce e preciso, pois aumenta cerca de 2,5 vezes 

o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, e de cinco 
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vezes para se instalar o Diabetes Mellitus (DM) (SAAD et al., 

2014). 

A prevalência de SM varia muito de acordo com as 

características da população estudada e com os métodos 

diagnósticos empregados. Um estudo, utilizando as 

recomendações da National Cholesterol Education Program’s 

Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), e adotado pela I 

Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome 

Metabólica (I-DBSM), apontou uma prevalência variando de 

28,1 a 43,5% em idosos norte-americanos, de 11,3 a 34,3% 

entre idosos europeus, e de 24 a 30,5% em asiáticos. No Brasil, 

o mesmo estudo apontou uma prevalência que varia entre 45,2 

a 51,6%, sendo as mulheres mais acometidas que os homens 

(45,6 a 73,5% versus 26,5 a 44,4%) (ROSSA et al., 2016). 

A adesão à uma dieta adequada constitui-se como 

tratamento de primeira linha para a SM, pois provoca uma 

considerável redução do peso e da gordura visceral. Além 

desses, há uma mudança nos níveis séricos da glicemia de 

jejum, assim como a redução da pressão arterial. As mudanças 

nos hábitos alimentares do paciente é de fundamental 

importância para o êxito da terapêutica, sendo essencial o 

consumo de fibras, peixes, cereais integrais, legumes, frutas, e 

diminuição do consumo de sal, açúcar, frituras e embutidos 

(JACONDINO et al., 2016). 

Ainda que não comprovada, alguns estudos associam a 

depressão e ansiedade como fatores predisponentes à SM, 

havendo uma baixa considerável na qualidade de vida dessas 

pessoas, podendo elas, chegar à morte. Além dessas doenças 

poderem causar a SM, quando associadas à mesma podem 

atrapalhar o tratamento, devido ao fato do indivíduo apresentar 

constantes mudanças de humor, distorções do apetite, 
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sentimento de inutilidade, baixa autoestima, fadiga e perda de 

energia e de motivação (SABOYA et al., 2017). 

  Para tanto o trabalho justifica-se principalmente pelo 

aumento da população idosa e os riscos que eles têm em 

adquirir as SM. Os conhecimentos nesta área visam apontar os 

diagnósticos de enfermagem mais frequentes dentre esses 

idosos, para que a partir deles seja possível à elaboração de 

um plano de intervenção e desenvolvimento de cuidados 

efetivos, capaz de promover o conforto e a melhoria na 

qualidade de vida dos idosos. 

O estudo tem como objetivos, ampliar o conhecimento da 

comunidade acadêmica e profissionais da área da saúde, 

especialmente enfermeiros, em relação à SM, bem como, 

divulgar meios de atuação desses profissionais na prevenção 

da mesma, e elaborar uma Sistematização da Assistência de 

Enfermagem que norteie os enfermeiros a atuarem frente à 

esses indivíduos já diagnosticados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa. 

Para a composição dos resultados, foram utilizadas bases de 

dados nacionais e internacionais, são elas: Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) 

e na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS).  

As buscas foram realizadas durante o mês de outubro, 

utilizando os descritores “Síndrome Metabólica”, “Idosos” e 

“Enfermagem”. Tendo sido encontrados 446 artigos ao todo, e 
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utilizados apenas 10 que estavam de acordo com os critérios 

estabelecidos.  

A escolha dos artigos foi baseada nos seguintes critérios 

de inclusão: abordar a temática proposta, estar disponível na 

íntegra, nos idiomas inglês e português, e ter sido publicado nos 

últimos 5 anos, estar relacionado com a prática da enfermagem. 

Foram excluídos todos os estudos que não se encaixaram nos 

critérios de inclusão ou que não abordaram a temática de 

maneira clara e objetiva.  

Com o intuito de enriquecer a pesquisa, além dos artigos, 

foi utilizado o Caderno da Atenção Básica nº 35 que trata das 

estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, e a 

Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA para 

a elaboração dos diagnósticos de enfermagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final dessa revisão resultou em 10 artigos um 

Caderno da Atenção Básica e o livro Classificação de 

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA, selecionados através 

dos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. 

Desta forma, a tabela 1 representa as especificações dos 

materiais utilizados. 
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Tabela 1. Materiais levantados nas bibliotecas virtuais sobre a 

temática Síndrome Metabólica. 

 

Procedên
cia 

Título do artigo Autores Periódico/ Ano Considerações 

SciELO Prevalência e 
fatores 
associados à 
Síndrome 
Metabólica em 
idosos usuários 
do Sistema 
Único de 
Saúde. 

VIEIRA, E. 
D.; 
PEIXOTO, 
M. R. G.; 
SILVEIRA, 
E. A. 

Revista 
Brasileira de 
Epidemiologia/2
014. 

Avaliar a 
prevalência e 
os fatores 
associados à 
síndrome 
metabólica em 
idosos. 

SciELO Prevalência de 
Síndrome 
Metabólica em 
Idosos e 
Concordância 
entre Quatro 
Critérios 
Diagnósticos. 

SAAD et al. Arquivos 
Brasileiros de 
Cardiologia/201
4. 

Determinar a 
prevalência de 
SM em idosos 
por quatro 
critérios 
diagnósticos e a 
concordância 
entre esses. 

SciELO Síndrome 
metabólica e 
estado 
nutricional de 
idosos 
cadastrados no 
HiperDia. 

ROSA, et 
al. 

Scientia 
Medica/2016. 

Analisar a 
associação da 
síndrome 
metabólica e 
seus 
componentes. 
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SciELO Adesão à dieta 
por idosos com 
síndrome 
metabólica na 
Estratégia de 
Saúde da 
Família: 
Frequência e 
associação 
com 
depressão. 

JACONDI
NO, et al. 
 

Scientia Medica 
/2015. 

Descrever a 
frequência de 
adesão à dieta 
e analisar sua 
associação com 
depressão em 
idosos com SM 
na APS. 

SciELO Intervenção de 
Estilo de Vida 
na Síndrome 
Metabólica e 
seu Impacto na 
Qualidade de 
Vida: Um 
Estudo 
Controlado 
Randomizado. 

SABOYA 
et al. 

Arquivos 
Brasileiros de 
Cardiologia/201
7. 

Comparar os 
efeitos de três 
tipos de 
abordagem 
para programas 
de mudança no 
estilo de vida 
visando à 
redução dos 
parâmetros 
metabólicos. 

SciELO Síndrome 
Metabólica em 
idosos de Nova 
Roma do Sul, 
RS: 
prevalência e 
fatores 
associados. 

ZORASKI 
et al. 

Arquivos 
Brasileiros de 
Ciências da 
Saúde/ 2017. 

Identificar a 
prevalência de 
síndrome 
metabólica em 
idosos e fatores 
sociodemográfi
cos, 
econômicos e 
comportamenta
is. 
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SciELO Fatores 
associados à 
síndrome 
metabólica em 
idosos do 
interior do 
Nordeste 
brasileiro. 

ROCHA, F. 
L.; MELO, 
R. L. O.; 
MENEZES
, T. N. 

Revista 
Brasileira de 
Geriatia e 
Gerontologia/20
16. 

Verificar a 
prevalência de 
síndrome 
metabólica e 
fatores 
associados em 
idosos de 
Campina 
Grande, PB. 

SciELO Preditores de 
Síndrome 
Metabólica em 
Idosos: Uma 
Revisão 

OLIVEIRA, 
et al. 

Jornal 
Internacional de 
Cardiologia e 
Ciência/2017. 

Analisar 
criticamente 
estudos que 
avaliaram a 
habilidade dos 
indicadores 
antropométrico
s e clínicos. 

SciELO Análise clínica 
da relação 
entre cistatina 
C e síndrome 
metabólica em 
idosos. 

LIU, et al. Revista 
Portuguesa de 
Cardiologia/201
4. 

Estudo 
prospectivo 
realizado em 
idosos, 
incluindo 135 
pacientes com 
SM. 

Ministério 
da Saúde 
 

Estratégias 
para o cuidado 
da pessoa com 
doença 
crônica. 

BRASIL 
 

Ministério da 
Saúde/2014. 

Diretrizes, 
metodologias e 
instrumentos de 
apoio às 
equipes de 
Saúde para que 
se organize a 
Rede de 
Atenção às 
Pessoas com 
Doenças 
Crônicas. 
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SciELO Promoção da 
atividade física 
em idosas com 
síndrome 
metabólica:mo
delo de 
intervenção 
com 
pedômetros. 

PINTO, et 
al. 
 

Revista 
Brasileira de 
Atividade Física 
e Saúde/2016 

Descrever os 
métodos de 
uma 
intervenção 
utilizando 
pedômetro 
como estratégia 
motivacional 
para promoção 
da atividade 
física em idosas 
com SM. 

Armed DIAGNOSTIC
OS DE 
ENFERMAGE
M DA NANDA: 
Definicões e 
Classificação. 

HERDMAN
, T. H.; 
KAMITSU
RU, R. S. 

Dieimi 
Deitos/2015 

Diagnósticos de 
aplicação 
clínica como 
resultado da 
atenção 
criteriosa do 
Comitê de 
Desenvolviment
o Diagnóstico 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O processo de envelhecimento, apesar de ser  natural, 

provoca diversas mudanças na composição corporal, além de 

alterações biopsicossociais. Entre as modificações, vê-se o 

aumento da gordura corporal e o declínio da massa livre de 

gordura. Além disso, o isolamento social, a depressão, viuvez, 

incapacidade funcional, provocam uma ingestão inadequada de 

alimentos, ocasionando um déficit de nutrientes que tornam os 

idosos mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças 

crônicas (ZORASKI et al., 2017).  

Nessa perspectiva, surge a Síndrome Metabólica, que 

compõe um grupo de alterações fisiopatológicas relacionadas a 

distúrbios metabólicos. Esses acontecimentos afetam 

diretamente a vida do idoso, população mais acometida, 

trazendo comprometimento e limitação das funções, diminuindo 

consideravelmente a qualidade de vida dos mesmos. Algumas 
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condições crônicas estão diretamente ligadas à esses declínios, 

tais como: obesidade, diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, doenças renais, doenças osteoarticulares, e 

hipertensão arterial (ROCHA; MELO; MENEZES, 2016). 

 Os primeiros relatos registrados na literatura sobre a SM 

foram há mais de 80 anos, onde somente em 1998 um grupo 

de consultores da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

propôs um primeiro diagnóstico, com o intuito de facilitar as 

investigações clínicas e epidemiológicas da mesma, sendo a 

resistência à insulina o principal componente. Atualmente, a 

glicemia não é considerada um fator imprescindível pela 

National Cholesterol Education Program – Adult Treatment 

Panel III (NCEP ATP III), sendo considerada apenas como um 

componente diagnóstico da SM (VIEIRA; PEIXOTO; SILVEIRA, 

2014). 

 Em um recente estudo que avaliou a prevalência e os 

fatores de risco da SM, observou-se que a mesma é mais 

presente em idosos, e que essa predisposição aumenta de 

acordo com o avançar da idade e Índice de Massa Corporal 

(IMC). O mesmo estudo, mostra também que o público mais 

acometido é o feminino, sendo mais frequente em mulheres 

com idade superior a 60 anos. No Brasil, estima-se que a 

prevalência de SM seja de aproximadamente 29,8% para a 

população geral, e de 81% para os idosos (ROSSA et al., 2016). 

De acordo com a NCEP, o indivíduo é diagnosticado com 

a SM, quando apresenta simultaneamente três de cinco itens: 

obesidade abdominal, hiperglicemia de jejum, pressão arterial 

elevada, triglicerídeos elevados, HDL reduzido. Já com base 

em outra classificação, conceituada pela International Diabetes 

Federation (IDF), define-se como SM quando o indivíduo 

apresenta obesidade central (classificada pela circunferência 



A ABORDAGEM DE ENFERMAGEM FRENTE AO IDOSO COM SÍNDROME 
METABÓLICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

1010 
 
 

abdominal), como também pelo menos dois dos seguintes 

componentes associados: hiperglicemia de jejum ou diabetes 

previamente diagnosticado; elevação de triglicerídeos ou 

tratamento para tal; HDL reduzido ou tratamento para elevá-lo; 

hipertensão arterial ou tratamento anti-hipertensivo. A 

dislipidemia, hipertensão arterial, disfunção do endotélio, 

inflamação, obesidade e metabolismo alterado da insulina e 

glicose são fatores que fazem parte da síndrome metabólica, 

sendo fortemente associados a ela (VIEIRA; PEIXOTO; 

SILVEIRA, 2014). 

Como meios de diagnóstico, utilizam-se indicadores 

clínicos e antropométricos. Os clínicos associam os parâmetros 

bioquímicos a medidas analíticas, como o produto de 

acumulação lipídica (PAL) e o índice de adiposidade visceral 

(IAV). Entre os indicadores antropométricos, estão o IMC, a 

circunferência da cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ), 

relação cintura-estatura (RCE), diâmetro abdominal sagital 

(DAS), e circunferência do pescoço (CP) (OLIVEIRA et al., 

2017). 

 Além das alterações fisiológicas já discutidas, um estudo 

realizado na China, comprovou que há uma relação entre os 

níveis séricos de cistatina C e a SM. Trata-se de um inibidor de 

cisteína protease C que causa respostas inflamatórias, 

provocando alterações renais e cardiovasculares. Foram 

entrevistados 380 pacientes em dois hospitais, sendo eles o 

Second Hospital of Shandong University, e o Qilu Hospitalof 

Shandong University. Constatou-se que nos pacientes onde a 

SM estava instalada, havia uma concentração considerável dos 

níveis séricos da cistatina C. Acredita-se que essa associação 

se deve ao fato de essa proteína estar ligada ao tecido adiposo, 
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seu local de produção, tecido esse, que está inteiramente ligado 

à SM (LIU et al., 2014). 

 Além das alterações físicas e metabólicas, há uma 

diminuição na qualidade de vida (QV) dos idosos acometidos 

pela SM. Frente a isso, alguns autores afirmam a relação da 

depressão e ansiedade com o quadro clínico já citado. Os três 

fatores quando associados, fazem com que o paciente tenha 

manifestações psicológicas capazes de alterar ainda mais essa 

QV, estando esse fenômeno, mais presente no público feminino 

(SABOYA et al., 2017). 

 Indivíduos com fatores de risco necessitam de uma 

investigação especial, e nesse contexto, entra em cena os 

profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro. É 

competência do mesmo realizar a consulta de enfermagem, 

avaliando o idoso como um todo, abordando os fatores de risco, 

conhecendo sua história pregressa, seu contexto econômico e 

social, seu grau de escolaridade sondando sua capacidade de 

compreensão, além de avaliar seu potencial de autocuidado e 

condições de saúde. Conhecer os hábitos de vida e o padrão 

alimentar pessoal e familiar do idoso é fundamental para 

identificar fatores que possam interferir no controle metabólico 

ou que possam agravar as doenças (BRASIL, 2014). 

 O tratamento de primeira linha recomendado é a dieta e 

adesão à hábitos de vida saudáveis. Nesse contexto, é 

fundamental que o paciente consuma alimentos ricos em fibras, 

cereais integrais, peixes, legumes, diminuir o consumo de sal e 

evitar o consumo de açúcar, doces, frituras e embutidos. Esse 

tipo de tratamento faz com que os níveis séricos de glicemia 

diminuam, assim como os índices lipídicos e pressão arterial, 

melhorando o quadro de saúde do indivíduo. A maior 

dificuldade é justamente na adesão dos pacientes a esse tipo 
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de tratamento, onde muitas vezes se reduz somente o consumo 

do sal, causando ainda mais complicações sistêmicas, podendo 

chegar à comprometimentos cardiovasculares. Quando a SM 

está associada à depressão, essa falta de adesão é ainda mais 

frequente devido às frequentes mudanças de humor 

(JACONDINO et al., 2016). 

 A prática de exercícios físicos é um mecanismo 

importantíssimo no tratamento dessa síndrome, principalmente 

quando associado à dieta. Um estudo realizado com idosas em 

Uberaba, Minas Gerais, mostrou que quando as entrevistadas 

utilizavam pedômetros durante suas atividades físicas, elas se 

viam mais motivadas e estimuladas a continuarem praticando, 

pois esse aparelho faz uma contagem dos passos que o usuário 

realiza durante a prática de alguma atividade física, fazendo 

com que essas pacientes se vissem no desejo de a cada dia se 

superar e atingir os níveis desejados, diminuindo assim, os 

fatores causadores da SM (PINTO et al., 2016). 

 Diante disso, observa-se que o tratamento da SM 

consiste principalmente na diminuição dos fatores de risco 

cardiovasculares como: a redução do peso e da circunferência 

abdominal, normalizar a dislipidemia, redução da pressão 

arterial sistêmica (PA) e melhorar o controle glicêmico, como 

também a adesão do tratamento farmacológico (insulina, por 

exemplo). Essas medidas, por sua vez, possuem um papel 

importante tanto na prevenção como no tratamento da SM 

(JACONDINO et al., 2016). 

Devido às dificuldades presentes para a identificação da 

doença e adesão da população às mudanças de hábitos, vê-se 

o enfermeiro como principal mediador para estimular que os 

indivíduos reconheçam o quadro de saúde atual e possam 

iniciar o tratamento. Nas consultas de enfermagem, o processo 
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educativo deve focar nas orientações que melhorem a 

qualidade de vida, como hábitos alimentares saudáveis, 

práticas de atividades físicas regulares, redução do consumo 

de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. Faz-se da 

educação em saúde o diferencial do bom profissional, realizado 

através de um processo contínuo e iniciado na primeira 

abordagem. É importante que o enfermeiro estimule e pactue 

com o próprio idoso as mudanças no estilo de vida 

recomendadas para sua melhora, para que o mesmo faça parte 

das escolhas da terapêutica de acordo com a sua realidade, 

exercendo sua total autonomia (BRASIL, 2014). 

Diante do presente exposto, faz-se necessária a 

elaboração da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) pelo referido profissional, afim de que o cuidado seja 

estabelecido de maneira continuada, capaz de atender ao 

paciente diagnosticado com SM de maneira integral e 

humanizada. A referida SAE encontra-se anexada abaixo, 

trazendo os principais diagnósticos de enfermagem 

relacionados à SM, bem como os resultados esperados a serem 

alcançados a partir da implementação das intervenções de 

enfermagem. 
 

Tabela 2. Referente à Sistematização da Assistência de 

Enfermagem a ser aplicada ao paciente com Síndrome 

Metabólica. 

DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

maior do que as 

necessidades corporais, 

relacionada a 

desequilíbrio nas 

- Demonstrará 

mudanças de 

hábitos e estilo de 

vida (Em 1 mês); 

- Estimular a mudança 

de hábitos, prática de 

exercícios físicos e 

conhecimento sobre 

suas funções 
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funções metabólicas, 

evidenciada por 

obesidade. 

- Alcançará peso 

corporal desejável 

para uma saúde 

melhor (Em 6 

meses). 

metabólicas, junto ao 

educador físico; 

- Encaminhar o paciente 

ao profissional 

nutricionista 

Conhecimento 

deficiente relacionado a 

falta de informações 

sobre seu atual quadro 

clinico, evidenciado por 

ausência de domínio 

dos dados. 

- Verbalizará 

melhoria no 

conhecimento 

acerca de seu 

quadro (Em 01 

semana); 

- Fornecerá 

informações sobre 

o seu tratamento, 

participando das 

decisões do mesmo 

(Em 01 semana) 

- Orientar o paciente 

sobre seu atual quadro 

clínico;  

- Acompanhar o 

paciente em seu 

tratamento, 

esclarecendo as 

dúvidas. 

Isolamento social 

relacionado a doenças 

de base e sobrepeso, 

evidenciado por 

ausência de vontade de 

socializar. 

- Demonstrará força 

de vontade para 

modificar o quadro 

atual de saúde (Em 

01 mês);  

- Relatará desejo de 

se socializar e 

interagir (Em 01 

mês). 

- Promover contato com 

outras pessoas e 

comunidade, com o 

auxílio do profissional 

psicólogo; 

- Conversar com o 

paciente sobre seus 

problemas pessoais a 

fim de ajudar a reverter 

o caso. 

Fonte: NANDA 2015-2017. 

 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se a importância da percepção do profissional 

aos sinais apresentados pelos pacientes, para um diagnóstico 

precoce e preciso da SM. O enfermeiro, principalmente na 

Atenção Básica, exerce papel fundamental no que diz respeito 
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à educação em saúde e consulta de enfermagem, tanto para 

conscientizar a população em relação aos riscos, encaminhar o 

paciente aos devidos profissionais e estimulá-los à aderir ao 

tratamento. A compreensão do indivíduo acerca das mudanças 

de hábitos e estilo de vida torna-se um fator indispensável para 

a eficácia da terapêutica e melhora do quadro clínico.  

A ausência de literaturas que abordem os sintomas, 

diagnósticos e abordagem do enfermeiro frente à pacientes 

com SM tornou-se a principal dificuldade para a realização do 

estudo, onde muitas literaturas abordam a síndrome de maneira 

reduzida, associando-a mais a profissionais nutricionistas e 

educadores físicos.  

Apesar das lacunas encontradas, foi possível inserir o 

profissional enfermeiro nesse contexto.  Portanto, se faz 

necessário a produção de conhecimentos que englobem a 

enfermagem frente à esses pacientes, além de que os 

profissionais realizem mais ações de educação em saúde e 

prevenção da SM e suas complicações. 
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RESUMO: As queimaduras são lesões desencadeadas por 
agentes que produzem calor excessivo e danificam os tecidos 
corporais, ocasionando a morte celular. Elas representam uma 
importante causa de morte na pessoa idosa, uma vez que a 
idade avançada e as complicações fisiológicas reduzem de 
maneira muito significativa a taxa de sobrevida desinente desta 
lesão. O presente estudo tem por objetivo caracterizar a pessoa 
idosa vítima de queimadura. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura de artigos científicos encontrados nas 
bases de dados BVS e Portal CAPES, entre os anos de 2012 e 
2017. Foram encontrados estudos através da combinação dos 
descritores, selecionados os que eram compatíveis com a 
temática proposta, utilizando critérios de inclusão e exclusão. 
Houve a predominância de idosos do sexo masculino (53,65%), 
com média de idade de 65,4 anos, o ambiente doméstico foi o 
local mais frequente onde ocorreram os acidentes, tendo a 
chama como etiologia principal. A média de internação foi de 
19,45 dias e a taxa de óbito foi de 33,85%, um número mais 
expressivo do que quando comparado às demais faixas etárias. 
Este estudo mostra a importância de incentivar as produções 
nesta área, devido à escassez de literaturas nessa temática, 
assim como, investimentos em campanhas de prevenção de 
acidentes junto à pessoa idosa, especialmente no ambiente 
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doméstico, proporcionando melhor qualidade de vida desta 
população. 
Palavras-chave: Idoso. Queimadura. Acidente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos epidemiológicos sobre queimaduras são de 

suma importância, uma vez que este tipo de lesão é tido como 

problema de saúde pública. Tais estudos são baseados em 

dados registrados nos serviços especializados em tratamento 

de queimaduras e refletem diretamente no atendimento ao 

paciente queimado, visto que são abordadas e avaliadas 

vertentes que variam desde a prevenção até as causas, 

tratamento e faixas etárias mais acometidas (LUZ; 

RODRIGUES, 2014; TEODORO; PAIVA, 2013). 

Estima-se que o número de mortes anuais decorrentes 

de queimaduras seja de aproximadamente 265.000 em todo o 

mundo, e cerca de 1.000.000 de acidentes desta natureza 

ocorram no Brasil (SILVA et al., 2015 a). No estado da Paraíba 

foram registrados 666 casos no ano de 2014 (FERNANDES et 

al., 2016). 

O envelhecimento, antes considerado algo 

extraordinário, atualmente, faz parte da realidade da sociedade. 

O mundo está envelhecendo. Tanto isso é verdade, que a 

estimativa para o ano de 2050 é de que existam cerca de dois 

bilhões de pessoas idosas no mundo, a maioria delas vivendo 

em países em desenvolvimento (MATOS et al., 2014).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, no Brasil, a população de idosos tem 

crescido nos últimos anos.  Além do crescimento, nota-se que 

esta faixa etária está se tornando cada vez mais independente 

e o auxílio de terceiros para realizar suas atividades têm 
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diminuído. Entretanto, o fato de realizarem suas atividades 

sozinhos aumenta sua predisposição a acidentes, 

especialmente os domésticos (SERRA et al., 2014). 

Os fatores que contribuem para os acidentes sofridos 

pelas pessoas idosas são divididos em intrínsecos e 

extrínsecos. O primeiro corresponde às alterações fisiológicas 

próprias do envelhecimento, como diminuição dos reflexos, 

déficits sensoriais e lentidão na marcha, enquanto o segundo 

está relacionado a fatores de risco externos presentes no 

ambiente doméstico ou fora dele. Estas alterações deixam a 

pessoa idosa vulnerável e susceptível a sofrer acidentes, 

especialmente quedas, e dependendo da gravidade do trauma, 

poderá ir a óbito (FRIESTINO; FREITAS, 2016). 

Estudos apontam que os acidentes domésticos (quedas, 

asfixias, envenenamento e queimaduras) constituem a sexta 

causa de morte em pessoas idosas, sendo que a maioria trata-

se de quedas, devido aos fatores ambientais, como piso, falta 

de iluminação e falta de barras de apoio em diversas partes da 

casa, associados aos déficits cognitivos, sensoriais e motores 

(DRECH; POMATTI; DORING, 2014). 

As queimaduras representam uma importante causa de 

morte na pessoa idosa, uma vez que a idade avançada e as 

complicações fisiológicas reduzem de maneira muito 

significativa a taxa de sobrevida desinente desta lesão (SERRA  

et al., 2014; SILVA, et al., 2014).  

As queimaduras são denominadas como feridas 

traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes 

térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Pode ocasionar 

destruição parcial ou total da pele e seus anexos, atingindo 

camadas mais profundas, como tecido celular subcutâneo, 
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músculos, tendões e ossos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

QUEIMADURAS, 2017). 

As queimaduras são classificadas de acordo com a 

profundidade e as camadas da pele atingidas. As de 1° grau 

são de espessura superficial e afetam apenas a epiderme, 

caracterizando-se por serem avermelhadas e dolorosas. Já as 

de 2º grau, possuem espessura parcial e envolvem a epiderme 

e partes variadas da derme subjacente, formando bolhas. As de 

3º grau apresentam espessura total e se caracterizam por 

queimaduras espessas, secas, esbranquiçadas e com aspecto 

de couro, independentemente da raça ou coloração da pele. 

Nos casos graves, a pele tem uma aparência carbonizada, com 

trombose visível dos vasos sanguíneos. As queimaduras de 4º 

grau surgem como categoria atual que, além de atingirem todas 

as camadas da pele, queimam também o tecido adiposo, 

músculos, ossos ou órgãos internos subjacentes (BARBOSA; 

DA SILVA JÚNIOR; DE ARAÚJO LIMA, 2015). 

A melhor forma de lidar com o problema de saúde pública 

que as queimaduras representam, é preveni-lo.  A prevenção 

das queimaduras é algo que deve ser trabalhado nos serviços 

de saúde, ambientes de trabalho e escolas, especialmente junto 

à pessoa idosa e seus cuidadores, com o intuito de mostrar os 

riscos existentes no ambiente doméstico e traçar estratégias 

para minimizá-los ou preveni-los. De acordo com a literatura, o 

domicílio é o cenário onde mais ocorrem acidentes deste tipo 

devido à exposição aos riscos presentes na rotina diária, como 

o botijão de gás, a presença de produtos químicos utilizados 

para limpeza e até o preparo de alimentos no fogão, ou ainda o 

manuseio de utensílios elétricos (MARQUES; AMARAL; 

MARCADENTI, 2014; GIULI et al., 2015; SOUZA et al., 2016). 
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Entre as várias faixas etárias, as crianças menores de 

cinco anos e os idosos acima de 70 anos, têm as maiores taxas 

de mortalidade e milhões sobrevivem com limitações ou 

desfigurações (BARTEL et al., 2016). As queimaduras sofridas 

por pessoas idosas necessitam de maior atenção, visto que 

estas estão mais susceptíveis a complicações como infecções 

e maior tempo de recuperação devido a pouca vascularização 

e fina espessura da pele. Além disso, as sequelas tem maior 

impacto negativo na sua qualidade de vida do que na de uma 

pessoa mais jovem (FRIESTINO; FREITAS, 2016).  

Diante dessas considerações, surgiu o seguinte 

questionamento: qual a caracterização da pessoa idosa vítima 

de queimadura? 

A temática relacionada à pessoa idosa vítima de 

queimaduras é escassa de publicações. Assim, este estudo se 

justifica baseado no conhecimento prévio adquirido acerca da 

pessoa idosa no que diz respeito aos seus déficits e limitações 

físicas e busca entender de que forma estes déficits podem 

estar relacionados aos acidentes sofridos por ela, em especial 

a queimadura, e se suas condições sociais e estilo de vida 

também podem se tornar fatores de risco. É de grande 

relevância investigar a correlação entre os fatores e o acidente 

para que se possa pensar em maneiras eficazes de preveni-los.  

Dessa forma, esta revisão tem como objetivo 

caracterizar a pessoa idosa vítima de queimaduras, 

contribuindo para o planejamento de medidas em saúde, em 

especial, focando na prevenção de tais acidentes, além de 

trazer um conhecimento satisfatório para atuação na 

recuperação do paciente idoso vítima de queimadura, 

proporcionando uma melhoria na sua qualidade de vida. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da 

literatura. Assim sendo, seguiu-se de maneira precisa a 

metodologia utilizada, de modo a facilitar a compreensão do 

foco principal das publicações, propiciando a síntese e 

aproveitamento do conhecimento para aplicá-lo na prática 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2015; LIMA et al., 2013).  

Para a construção dessa pesquisa algumas etapas foram 

seguidas: 

1ª Etapa: Formulação da questão norteadora 

A presente revisão teve como propósito responder o 

seguinte questionamento: qual a caracterização da pessoa 

idosa vítima de queimadura? 

2ª Etapa: Busca ou amostragem na literatura 

A procura deve ser abrangente e realizada em bases 

eletrônicas de dados, buscando em periódicos as referências a 

serem utilizadas.  

Para identificar os estudos publicados acerca das 

queimaduras na pessoa idosa, foi realizada uma busca online 

no portal de periódicos CAPES e na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Para a seleção da amostra das publicações utilizadas 

neste estudo, foram estabelecidos critérios de inclusão e 

exclusão de literaturas, a fim de orientar a busca e definir a 

amostra de acordo a finalidade desta revisão. Os critérios 

definidos foram os seguintes: 

- Critérios de inclusão da amostra:  

 Estudos disponíveis nas bases de dados Portal 

CAPES e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); 

 Estudos acerca dos pacientes idosos vítimas de 

queimaduras; 
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 Estudos disponíveis na íntegra, publicados entre 

os anos de 2012 e 2017; 

 Estudos na modalidade de artigo científico e na 
língua portuguesa. 

- Critérios de exclusão da amostra:  

 Artigos em duplicidade; 

 Publicações na modalidade resenha, monografia, 

dissertação ou tese; 

 Estudos que fugiam à temática proposta. 

Para a construção deste estudo, foram utilizados três 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “idoso”, 

“queimadura” e “acidente”. Foram feitas entre os descritores um 

total de três combinações, utilizando o operador booleano AND. 

As combinações podem ser observadas no quadro 1. 

Após as combinações, foram encontrados 7.850 artigos 

relacionados aos descritores. Em seguida, foram aplicados os 

filtros, resultando na análise de 25 artigos, dos quais apenas 14 

atenderam à temática para compor esta pesquisa. Entretanto, 

apenas 07 foram utilizados para construção dos resultados, por 

conter as informações completas. 

 

Quadro 1- Combinações realizadas entre os Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS), (2018). 

 

 

 

Combinação 

 

Queimadura 

and 

idoso 

 

Queimadura 

and 

acidente 

 

Idoso 

and 

acidente 

 

Artigos 

encontrados 

 

 

5.886 

 

 

863 

 

 

1.101 
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Artigos após 

os filtros 

 

 

12 

 

 

07 

 

 

06 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3ª Etapa: Coleta de dados 

A coleta dos dados é etapa na qual se extrai os mais 

relevantes à pesquisa. Após a coleta dos dados, as informações 

foram introduzidas em uma planilha do Microsoft Excel 2010, 

contendo os seguintes dados: artigo representado pela 

abreviatura “Art” e o número sequencial, ano de publicação, tipo 

de estudo, local onde o estudo foi realizado, objetivos e 

resultados. A planilha foi utilizada como um instrumento de 

orientação da pesquisa e como facilitadora na construção dos 

resultados. 

Os dados selecionados para a construção deste estudo 

foram as populações totais de cada artigo, sexo, média de 

idade, dias de internação, a principal etiologia e onde ocorreram 

os acidentes, a taxa de óbito entre as vítimas e a amostra de 

idosos que faziam parte da população total. 

Em seguida, foi retirada apenas a amostra de pessoas 

idosas e seus respectivos dados, para melhor caracterizar estes 

indivíduos. 

4ª Etapa: Análise crítica dos estudos incluídos 

Foram realizadas leituras analíticas dos artigos 

encontrados por meio dos descritores, a fim de elaborar 

interpretações para os resultados obtidos. 

5ª Etapa: Discussão dos resultados 

Os resultados foram apresentados através de duas 

tabelas. A primeira, contendo a população de queimados, sexo, 

média de idade, dias de internação, amostra de idosos na 
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população e taxas de óbitos das vítimas de queimaduras.  Na 

segunda, as variáveis são semelhantes à tabela 1, sendo 

acrescidos a etiologia do acidente e o ambiente em que este 

ocorreu, e os dados são relativos apenas às pessoas idosas. 

Desta forma, foi realizada uma análise comparativa entre as 

queimaduras na população geral e na população de pessoas 

idosas. 

6ª Etapa: Apresentação da revisão integrativa 

Para operacionalização desta revisão todas as etapas 

descritas foram seguidas rigorosamente. 

Desta forma, vale ressaltar que durante a realização 

deste estudo, foram levadas em consideração as diretrizes 

éticas contidas na resolução COFEN n° 311/2007 que dispõe 

sobre o ensino, a pesquisa e a produção técnico-científica, 

principalmente, no que concerne ao capítulo III.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após leitura prévia, foram excluídas as produções que 

estavam em duplicidade e que não atenderam os critérios de 

inclusão propostos. Os que se adequaram à pesquisa foram 

organizados em quadros, e seus resultados discutidos 

posteriormente. 

Para melhor interpretação dos resultados, os 07 artigos 

selecionados foram dispostos em dois quadros. O primeiro é 

composto pela identificação do artigo, título e objetivo, enquanto 

o segundo apresenta os autores destes artigos, periódicos onde 

foram publicados, o ano de publicação e o tipo de estudo. 

 

Quadro 2- Artigos selecionados e seus respectivos objetivos, 

(2018). 
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Identificação Título Objetivo 
 
ART 1 

Caracterização de idosos 
vítimas de queimaduras 
internados em um centro de 
tratamento de queimados 

Analisar o perfil dos 
pacientes idosos 
acometidos por 
queimaduras 
atendidos no 
CTQ/HU/UEL no 
período de agosto 
de 2007 a agosto 
de 2015. 

ART 2 Perfil epidemiológico de idosos 
vítimas de queimaduras do 
Centro de Tratamento de 
Queimados Dr. Oscar Plaisant 
do Hospital Federal do Andaraí 
– Rio de Janeiro-RJ 

Analisar o perfil 
epidemiológico dos 
pacientes idosos 
internados no CTQ, 
no período de 2009 
ao primeiro 
semestre de 2014. 

ART 3 Perfis epidemiológicos e 
clínicos dos pacientes 
atendidos no centro de 
tratamento de queimados em 
Alagoas 

Analisar os perfis 
epidemiológicos e 
clínicos dos 
pacientes atendidos 
no centro de 
tratamento de 
queimados em 
Alagoas. 

ART 4 Perfil epidemiológico dos 
pacientes grandes queimados 
admitidos em um hospital de 
trauma 

Descrever as 
características 
epidemiológicas 
dos pacientes 
grandes queimados 
admitidos em um 
hospital de 
referência para 
tratamento. 

ART 5 Perfil epidemiológico de 
pacientes queimados 
admitidos em um serviço 
terciário de Caxias do Sul - RS 

Determinar o perfil 
epidemiológico de 
pacientes 
queimados em um 
serviço terciário da 
Cidade de Caxias 
do Sul - RS. 

ART 6 Análise de 10 anos de casos de 
queimaduras por álcool com 

Avaliar os casos de 
queimadura por 
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necessidade de internação em 
hospital quaternário 

álcool que 
necessitaram de 
internação num 
hospital 
quaternário, e perfil 
da queimadura. 

ART 7 Caracterização epidemiológica 
de pacientes adultos 
internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva de 
Queimados 

Identificar o perfil 
epidemiológico de 
pacientes adultos 
internados na UTI 
de um CTQ. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 3: Distribuição dos artigos por título, autores, periódico, 

ano de publicação e tipo de estudo, (2018). 

Artigo Autores Periódico  Ano de  
publicação 

Tipo de 
estudo 

Art 1 GIULI, ET 
AL. 

Revista 
Brasileira de 
Queimaduras 

2015 Retrospectivo 
descritivo 

Art 2 SERRA, 
ET AL. 

Revista 
Brasileira de 
Queimaduras, v. 
13, n. 2. 

2014 Retrospectivo 

Art 3 LUZ, S. S. 
A.; 
RODRIG
UES, J. E. 

Revista 
Brasileira de 
Queimaduras, v. 
13, n. 4. 

2014 Retrospectivo 
descritivo, 
transversal, 
quantitativo 

Art 4 MARQUE
S, M. D.; 
AMARAL, 
V.; 
MARCAD
ENTI, A. 

Revista 
Brasileira de 
Queimaduras, v. 
13, n. 4. 

2014 Prevalência 

Art 5 TEODOR
O, A. L.; 
PAIVA, V. 
S. 

Revista 
Brasileira de 
Queimaduras 

2013 Transversal 

Art 6 ALDUNA
TE, ET 
AL. 

Revista 
Brasileira de 

2012 Descritivo-
exploratório 
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Queimaduras, v. 
11, n. 4. 

Art 7 CAMUCI, 
ET AL. 

Revista Cogitare 
Enfermagem, v. 
19, n. 1. 

2014 Exploratório, 
descritivo, 
retrospectivo, 
quantitativo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os principais dados foram extraídos dos estudos 

selecionados e dispostos em tabelas, para posteriores 

discussões. 

Dados gerais de pacientes vítimas de queimaduras 

Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados das 

pessoas internadas em decorrência de queimaduras. Estes 

dados englobam pacientes de todas as faixas etárias. 

 

Tabela 1: Dados de pacientes internados por queimaduras, 

(2018). 

População   Masc 
   (%) 

 Fem 
   (%) 

  Méd.  
de  
Idade 

Dias de 
Interna 
ção 

Óbito 
(%) 

112 55,4 44,6 69,1 21,4 35,7 

57 51,9 48,1 61,7 17,5 32 

122 63 37 25,1 14,65 2,45 

79 38 62 35,4 20,73 15,2 

31 51,6 48,4 38,7 11,3 19,4 

1.358 61,2 38,8 27,3 26,55 4,7 

50 74 26 41,02 24 26 

1809 53,65 46,35 65,4    19,45        33,85       

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A população foi de 1.809 sujeitos que sofreram 

queimaduras, com predominância do sexo masculino (56,44%), 
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em relação ao sexo feminino (43,55%).  Entretanto, um estudo 

realizado por Marques, Amaral e Marcadenti (2014) apresenta 

um quantitativo superior de mulheres, correspondendo a 62%. 

Este dado não é comum, visto que na maioria dos estudos em 

queimaduras a predominância é de homens. Segundo os 

autores do estudo em questão, acredita-se que este dado está 

relacionado ao fato de as mulheres ainda exercerem mais 

atividades domésticas do que extradomiciliares, uma vez que o 

ambiente doméstico obteve prevalência em todos os acidentes. 

A média de idade destes pacientes é de 42,61 anos, 

onde 34,40% são pessoas com 60 anos ou mais. Em relação 

ao tempo de internação, a média encontrada foi de 19,44 dias, 

destes, 126 indivíduos evoluíram para o óbito, o correspondente 

a 19,35% do total de sujeitos. 

Dados referentes às pessoas idosas 

Das publicações analisadas, apenas duas tinham a 

amostra total referente à pessoa idosa.  

Assim como foi observado na população geral, as 

queimaduras sofridas por pessoas idosas apontam o sexo 

masculino como predominante (53,65%). A média de idade 

encontrada foi de 65,4 anos. 

Quanto ao tempo de internação, a média foi de 19,45 

dias, enquanto que na população geral foi de 19,44 dias. 

Analisando estes dados, percebe-se que apesar de serem 

valores próximos, quando voltado às pessoas idosas, este 

tempo de internação é considerado maior, devido ao tamanho 

da amostra. De acordo com Giuli et al. (2015), o tempo de 

internação varia conforme a faixa etária, e que na pessoa idosa 

este tempo é maior, devido  ao retardo no processo de 

recuperação causado pelas complicações provenientes do 

envelhecimento. 
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Entretanto, um estudo realizado por Nascimento, Barreto 

e Costa (2013), relaciona o tempo de internação com o grau da 

lesão, apontando as queimaduras de segundo grau como 

responsáveis pelo maior tempo de permanência dos pacientes 

no hospital. Eles afirmam que apesar de as queimaduras de 

terceiro grau causarem danos maiores, em seu estudo os 

pacientes acometidos por elas ficaram menos tempo internados 

que os acometidos por queimaduras de segundo grau 

Em relação à taxa de óbitos, esta foi de 33,85%, um 

número mais expressivo do que quando comparado às demais 

faixas etárias, visto que na população geral de pacientes 

queimados essa taxa foi de 19,35%. Segundo Serra et al. 

(2014), os óbitos por queimaduras nas pessoas idosas estão 

relacionados tanto à SQC, quanto às complicações decorrentes 

do trauma, a exemplo das infecções, que se acentuam nesta 

faixa etária. 

Após leituras, observou-se que estes acidentes 

acontecem, em sua maioria, no próprio domicílio e suas 

etiologias são variadas, como mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2: Etiologia das queimaduras e ambientes onde 
aconteceram. N=169, (2018). 

Variáveis N % 

Etiologia   
Chama 85 48,25 
Escaldo 49 26,5 
Causas variadas 19 12,95 
Produtos químicos 10 8,45 
Eletricidade 06 3,85 
Ambiente   
Doméstico 150 88,75 
Trabalho 09 5,32 
Autoextermínio 05 2,95 
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Via pública 03 1,80 
Tentativa de homicídio 02 1,18 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A principal etiologia foi a chama (48,25%), seguida do 

escaldo, que é a queimadura por líquidos quentes (26,5%), 

produtos químicos (8,45%), elétrica (3,85%), e as outras causas 

como radiação, contato, queimadura interna por líquidos 

quentes, representaram um total de 12,95% dos casos. Este 

dado corrobora com um estudo realizado por Aldunate et al. 

(2012), que também aponta chama e escaldo como etiologias 

predominantes das queimaduras em todo o mundo. 

Os resultados encontrados nos estudos sobre 

queimaduras em pessoas idosas utilizados para compor esta 

pesquisa mostraram que a maioria destes acidentes ocorreu no 

ambiente doméstico (88,75%), seguido de acidentes no 

trabalho (5,32%), autoextermínio (2,95%), acidentes em vias 

públicas (1,80%) e tentativas de homicídio (1,18%). 

Marques, Amaral e Marcadenti (2014) acreditam que o 

ambiente doméstico é predominante como cenário destes 

acidentes devido à exposição aos riscos rotineiros, como o 

preparo de alimentos utilizando o fogão e o botijão de gás, o 

uso de materiais inflamáveis na limpeza e o uso de utensílios 

domésticos. Entretanto, Silva, Faria e Maciel (2014), discordam, 

afirmando que estes acidentes em ambiente doméstico ocorrem 

devido à falta de informação sobre a prevenção. Outro estudo, 

realizado por Silva, Reis e Novaes (2015), relaciona estes 

acidentes com as morbidades crônicas, o uso de medicações e 

problemas de ordem psicológica. 

Outro fator de grande importância para se observar é a 

superfície corporal queimada (SQC), uma vez que com 10% da 

superfície corporal comprometida, a pessoa idosa já é 
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considerada grave, e se for de 40%-50%, é quase certo que a 

evolução será fatal (SERRA et al., 2014).  

Os dados referentes à SQC podem ser observados na 

figura 1. 

 

Figura 1: Superfície corporal queimada na pessoa idosa. 
N=169, (2018). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que 

em um total de 169 pessoas idosas, 59 apresentaram de 0% a 

19% de SQC, outras 59 de 10% a 19%, 19 de 20% a 29%, 15 

indivíduos obtiveram de 30% a 39%, 8 de 40% a 49% e outros 

8 de 50% a 59%. Apenas um indivíduo apresentou SQC 

superior a 60%. 

Estes dados são preocupantes, visto que 59 indivíduos 

apresentaram entre 10% e 19% de SQC, já podendo ser 

considerados pacientes graves. Em relação à área queimada, 

apenas um dos estudos especifica esta variável, apontando 

membros superiores e tronco como locais atingidos. 

Silva, Reis e Novaes (2015) afirmam que os óbitos por 

queimaduras em pessoas idosas estão relacionados aos danos 

casados pela inalação de fumaça e às morbidades existentes 

antes do trauma, que dificultam o tratamento e propiciam 
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complicações como infecções graves, devido à baixa 

imunidade. 

De acordo com Silva, Faria e Maciel (2014), mais de 70% 

das vítimas de queimaduras nunca assistiram nenhuma 

palestra ou tiveram qualquer tipo de informação acerca da 

prevenção de queimaduras. Afirmam, ainda, que a 

comunicação, especialmente a de grande alcance, munidas de 

investimentos dos poderes públicos é a melhor maneira de 

evitar acidentes através da promoção à saúde e campanhas 

educativas. 

Os resultados encontrados apontam que se deve investir 

mais em educação sobre prevenção, não apenas na atenção 

primária, mas em todos os níveis de complexidade (CAMUCI  et 

al., 2014).  

 

CONCLUSÕES  

 

A pessoa idosa, por seu estilo de vida mais dependente 

fica mais exposto aos riscos de acidentes, especialmente as 

queimaduras. 

Os resultados demonstram que a pessoa idosa, vítima 

de queimaduras, sofre este tipo de acidente no próprio domicílio 

e tem a chama como principal agente causal. Pode-se observar 

que a taxa de sobrevida nessa população é menor, enfatizando 

ainda mais a gravidade do trauma neste grupo. 

Foram encontradas algumas barreiras para a realização 

deste estudo. Uma delas foi a escassez de publicações sobre 

queimaduras em pessoas idosas e a outra foram dados 

incompletos em alguns artigos analisados. Entretanto, este 

estudo viabilizou a caracterização das pessoas idosas vítimas 

de queimaduras, atingindo o objetivo esperado. 
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Outro ponto que chamou a atenção foi que 70% das 

vítimas sobre queimaduras nunca assistiram uma palestra 

sobre prevenção. Este fato aliado ao baixo número de 

publicações, leva à conclusão de que a falta de informação 

também é um fator de risco para as queimaduras. 

Deste modo, este estudo mostra a importância de 

incentivar as produções nesta área, devido à escassez de 

literaturas sobre a temática. É importante também que se invista 

em campanhas de prevenção de acidentes junto à pessoa 

idosa, especialmente no ambiente doméstico, a fim de evitá-los 

e proporcionar uma melhoria qualidade de vida desta 

população. 
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RESUMO: A legislação brasileira avançou significativamente a 

partir da Constituição Federal de 1988 no que se refere à 

proteção social ao idoso, com destaque para a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) publicada em 2006. 

Observa-se que a questão da qualificação dos trabalhadores do 

Sistema Único de Saúde é regulamentada na PNSPI e em 

vários dispositivos legais. A presente pesquisa buscou analisar 

o processo de implantação da PNSPI no Município de Campos 

dos Goytacazes - RJ com ênfase na qualificação dos 

trabalhadores de nível médio e técnico em saúde (cuidadores 

de idosos e técnicos de enfermagem). Caracteriza a trajetória 

da qualificação profissional e identifica demandas para a 

formação e educação permanente no âmbito da gerontologia. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com coleta de dados 

através de entrevistas semi-estruturadas, questionários e grupo 

focal. Os dados obtidos foram analisados através da técnica de 

análise de conteúdo proposta por Bardin. Como resultados 

mailto:camila.nunes@iff.edu.br
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alguns desafios foram encontrados na implantação da PNSPI: 

insuficiência de articulações intersetoriais, o índice crescente da 

violência contra o idoso aliada à falta de preparo dos 

profissionais na identificação dos casos e a precarização no 

processo laborativo e de formação dos trabalhadores de nível 

médio e técnico envolvidos nesta pesquisa. 

 
Palavras-chave: Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

Qualificação Profissional. Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno 

mundial e no Brasil vem ocorrendo de forma acelerada, 

ocasionando mudanças epidemiológicas significativas.  

Segundo projeção do Fundo de População das Nações 

Unidas (UNFPA), até 2022 o mundo deverá ter 1 bilhão de 

pessoas com mais de 60 anos. No Brasil – quinta maior 

população do mundo – a transição demográfica vem ocorrendo 

de forma mais acelerada (GONG et al., 2016) 

Os processos de transição demográfica e epidemiológica 

no Brasil apresentam-se de forma heterogênea e estão 

associados, em sua grande maioria, às desiguais sociais 

(MIRANDA et al., 2016). 

A saúde da pessoa na velhice também sofre influência 

do acesso aos serviços de saúde desta pessoa no decorrer de 

sua vida, ligando diretamente a Política de Saúde do Idoso a 

outras políticas públicas e programas de saúde aos quais o 

idoso teve acesso, o que torna necessária a avaliação do SUS 

e do processo de formação/qualificação que os trabalhadores 
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estão recebendo no âmbito da Saúde do Idoso, pois não há 

como analisar o sistema sem levar em consideração os 

trabalhadores que nele estão inseridos. 

A qualificação dos trabalhadores para atendimento às 

necessidades da população idosa apresenta-se como uma das 

diretrizes na legislação pertinente a este grupo etário: Estatuto 

do Idoso, Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa etc. Embora presente em tais dispositivos 

legais, o tema qualificação ainda é pouco investigado, uma vez 

que tais ações frequentemente possuem pouca visibilidade, 

mesmo se relacionando diretamente à qualidade dos serviços 

prestados. 

O presente estudo teve como objetivo principal analisar 

o processo de implantação da PNSPI no Município de Campos 

dos Goytacazes – RJ com ênfase na qualificação dos 

trabalhadores de nível médio e técnico em saúde. 

Especificamente, buscamos caracterizar a trajetória de 

qualificação profissional dos trabalhadores de nível médio e 

técnico envolvidos na PNSPI no município estudado e 

identificar demandas para a formação e educação permanente, 

além da identificação de obstáculos para a plena efetivação 

dessa política. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, 

descritiva e caracteriza-se como um estudo de caso. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da Fiocruz através do Parecer 

n. 1.627.124/ CAAE: 56979016.8.0000.5241 em 07 de julho de 

2016. Como estratégias para coleta de dados foram aplicados 
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questionários semi-estruturados e realizados dois grupos focais 

com 23 trabalhadores de nível técnico e médio envolvidos na 

PNSPI e realizadas entrevistas com dois gestores no âmbito da 

Superintendência do Direito do Idoso no município estudado. 

As perguntas fechadas são aqui apresentadas por estatística 

simples. Os dados qualitativos foram analisados a partir da 

análise de conteúdo de Bardin (2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que se refere à estrutura sanitária voltada ao idoso, a 

administração direta dos serviços no município estudado é 

ligada a Superintendência de Direito dos Idosos, órgão 

vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Humano. Na 

referida Superintendência existe o Departamento de Recursos 

Humanos, o Departamento Financeiro e o Departamento 

Jurídico, além da gestão do Centro-Dia, que funciona com 

ações articuladas com a Secretaria de Saúde do Município. 

O Município possui sete Centros de Convivência onde 

são cadastrados 13 mil idosos. A proposta do Centro de 

Convivência inclui atendimento com várias especialidades 

médicas, além de atendimento odontológico e eventos de 

socialização. 

O Centro-Dia tem como proposta atuar com idosos na 

modalidade de atendimento externo (consultas ambulatoriais 

especializadas) e na modalidade interna de atendimento, onde 

os idosos passam o período diurno no local e recebem 

atendimento especializado. 

Além da PNSPI no âmbito Federal, o município conta 

ainda com uma Política Municipal para o Idoso, regulamentada 
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pela Lei nº 8.111 de 8 de outubro de 2009 e que subsidia 

também a garantia de direitos desse grupo etário. 

A partir de sua inauguração o Centro-Dia passou a 

assistir 20 idosos dos quais dois vieram a óbito. Desde a 

inauguração até a presente data não houve desligamento ou 

entrada de novos idosos o que é um entrave para a efetivação 

da PNSPI uma vez que o local apresenta características 

asilares, que não é a proposta para o local.  

Algumas atividades interessantes são desenvolvidas no 

local, como por exemplo:  

1) Grupo Nova Vida – grupo religioso de caráter 

ecumênico que se reúne às quintas-feiras em momentos de 

oração, músicas e interação com os idosos.  

2) Grupo Anti-queda – idealizado por dois 

fisioterapeutas, o grupo se reúne com aproximadamente 40 

idosos, incluindo os internos às segundas-feiras pela manhã, 

para realização de exercícios de fortalecimento da musculatura 

e orientações para prevenção de quedas. De acordo com os 

profissionais, esta atividade diminuiu em 70 % o relato de 

quedas nos idosos participantes.  

3) Grupo Dança Sênior – este grupo contempla 35 idosos 

e é dirigido pela terapeuta ocupacional do Centro–Dia, 

promovendo além da socialização, o desenvolvimento da 

movimentação e equilíbrio. 

No que se refere a serviços de saúde, a municipalidade 

conta com dois hospitais de grande porte: Hospital Geral de 

Guarus e Hospital Ferreira Machado; 3 hospitais de pequeno 

porte nos distritos de Santo Eduardo, Goitacazes e Travessão; 

e seis da rede privada, totalizando 11 unidades hospitalares. 

Em Campos dos Goytacazes existe também o Hospital Manoel 
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Cartucho, que recebe muitos idosos com doenças crônicas e 

em estágios terminais de vida.  

O Município de Campos dos Goytacazes conta com uma 

estrutura de Estratégia de Saúde da Família (ESF) ainda 

insatisfatória, com uma cobertura de aproximadamente 12% e 

apenas 38% de cobertura na Atenção Básica segundo dados 

do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 

Os dados refletem uma insuficiência da atenção primária 

em saúde no município, o que sobrecarrega o nível secundário 

e terciário da atenção à saúde, gerando uma alta demanda de 

internações que poderiam ser evitadas com um funcionamento 

satisfatório da Atenção Básica. Tal conjuntura nos remete aos 

problemas encontrados no curso de vida dos indivíduos deste 

Município, que acabam não obtendo a integralidade do acesso 

aos serviços de saúde e cujas consequências poderão ser mais 

perceptíveis na terceira idade, o que reforça a necessidade de 

reflexão acerca da real situação e acesso aos serviços que 

esses idosos possuem no Município pesquisado. 

Além da rede hospitalar já mencionada, o Município 

conta com um conjunto de instituições que prestam algum tipo 

de assistência aos idosos a saber: os lares “Associação 

Monsenhor Severino” e “Associação Nossa Senhora do 

Carmo”, Universidade da Terceira Idade da Universidade 

Federal Fluminense, diversos grupos de convivência e o Clube 

da Terceira Idade. Os lares funcionam dando suporte à velhice 

desamparada e dependem de recursos do Estado e de 

doações.  

No que se refere ao protagonismo dos idosos, em 

consonância com a legislação federal, no ano de 1993 o 

Município instituiu através da Lei nº 5.543 o Conselho Municipal 
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de Direito do Idoso (CMDI). Esta foi alterada pela Lei n°8.112 

de 08 de outubro de 2009. No conselho, os idosos discutem 

seus anseios e dificuldades no acesso aos direitos. Dentre as 

principais pautas estão: transporte municipal e assistência 

médica. 

Após realização de leitura flutuante de todo material 

coletado, surgiram as unidades de significação e 

posteriormente as categorias de análise dispostas no quadro 

abaixo. As Unidades de Significação (US) A a I são referentes 

à análise dos dados coletados dos trabalhadores através de 

questionário semi-estruturado e grupo focal e as demais (J e K) 

são oriundas da análise das entrevistas realizadas com os 

gestores envolvidos na PNSPI. Para fins de organização na 

discussão das categorias de análise, os trabalhadores técnicos 

de enfermagem serão tratados aqui como TE e os que atuam 

como cuidadores de idosos serão tratados como CI. 

Ao analisar o tempo de exercício na profissão, 

identificou-se que 61% dos profissionais (14 trabalhadores) 

possuem até cinco anos no posto de trabalho e 39% (nove 

trabalhadores) possuem a partir de seis anos no cargo. No que 

se refere ao vínculo empregatício foi evidenciada a dicotomia 

entre os vínculos formais e informais de trabalho. Os 

profissionais técnicos de enfermagem são estatutários, 

admitidos através de concurso público, com exceção apenas de 

uma técnica que é contratada. 
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Quadro 1 – Categorias resultantes da análise de conteúdo 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

A precarização do processo de trabalho dos cuidadores de 

idosos e técnicos de enfermagem 

 

Os cuidadores de idosos apresentam uma especificidade 

em relação ao vínculo trabalhista. Dos nove cuidadores 

pesquisados, seis possuem acima de seis anos no posto de 

trabalho. O tempo considerável no posto de trabalho não 

caracteriza, entretanto, uma vinculação efetiva no emprego, já 

que todos os Cuidadores lotados no Centro-Dia do Município 

trabalham por meio de Recibo de Profissional Autônomo (RPA), 

o que gera um descontentamento entre os profissionais, devido 

à instabilidade laboral e consequentemente financeira. A prática 

do RPA é comum na cidade de Campos dos Goytacazes, o que 

caracteriza a precarização dos vínculos e negação aos direitos 
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trabalhistas. 

Por representarem quase uma totalidade (exceto um) de 

profissionais técnicos de enfermagem admitidos via concurso 

público, estes profissionais relatam ter o sentimento de 

pertencimento e um maior estímulo no trabalho. Além disso, é 

notório o conflito existente entre os trabalhadores concursados 

e os trabalhadores sem vínculo formal, o que pode impactar 

diretamente na qualidade dos serviços prestados aos idosos. 

A carga horária cumprida pelos profissionais é de 30 

horas semanais para os técnicos de enfermagem e 40 horas 

semanais para os cuidadores de idosos, porém estes relatam 

que devido a questões financeiras e por terem um piso salarial 

relativamente baixo na profissão acabam tendo que ter outros 

vínculos. 

O aumento do tempo de dedicação vem levando à 

diminuição do tempo de convivência familiar. Esta é uma 

realidade que ocasiona a insatisfação destes trabalhadores. 

A falta de material para o trabalho é uma realidade vivida 

pelos profissionais da enfermagem e contribui para a 

precarização dos serviços prestados por esta categoria. A partir 

do momento que ocorre falta de materiais básicos  utilizados na 

proteção individual dos trabalhadores, começa a ocorrer a 

insatisfação, a falta de estímulos e em maior proporção o 

estresse laborativo que impactará diretamente na qualidade dos 

serviços prestados, além da própria qualidade de vida do 

trabalhador. 

Existe hoje uma ampla preocupação mundial no que diz 

respeito à definição de qualidade de vida e suas relações, 

incluindo aquelas com o trabalho. O trabalho está relacionado 

com um melhor bem-estar, satisfação pessoal e profissional e 
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a sua significação para cada profissional pode refletir em uma 

melhor ou pior qualidade de vida (DYNIEWICZ et al., 2017). 

Outro objeto de análise importante aqui refere-se à 

questão salarial. Esta apresenta-se também como objeto de 

insatisfação de 94% dos trabalhadores pesquisados. Além do 

salário propriamente dito surgiram insatisfações relacionadas 

aos benefícios que deixaram de ser concedidos pela 

administração municipal. 

As queixas apresentadas pelos TE em relação às 

situações de precarização referem–se à carga horária, falta de 

materiais para o trabalho incluindo Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) e o corte de benefícios anteriormente 

concedidos.  

Já para os CI a principal inquietação elencada foi a 

questão da fragilidade do vínculo empregatício. Em comum, as 

duas categorias profissionais enfatizam a insatisfação salarial e 

a falta de capacitações como fatores de precarização no 

trabalho e complicadores da efetivação da PNSPI em Campos 

dos Goytacazes. 

 

O processo de formação dos trabalhadores 

 

Em relação à formação profissional, algumas 

dificuldades foram levantadas pelos TE tais como: pouco tempo 

de estágios, disciplina referente à Saúde do Idoso diluída na 

disciplina de Clínica Médica (o que faz com que os conteúdos 

sejam trabalhados de forma aligeirada) e principalmente a 

deficiência nos conteúdos referentes aos aspectos psicológicos 

envolvidos no tratamento ao idoso e família.  

De acordo com os TE a questão da relação com o idoso 
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e com a família precisa ser melhor trabalhada nos espaços de 

formação profissional, uma vez que esta se apresenta ainda 

insatisfatória neste processo, levando os profissionais a terem 

contato com esta realidade apenas na prática laboral. Estas 

intervenções segundo eles, poderiam ser melhor exploradas em 

práticas de estágios e vivências durante a formação. 

A pesquisa registrou a ênfase nos procedimentos 

durante a formação dos TE, e a falta de um embasamento mais 

amplo e consistente dessas práticas com uma formação 

aligeirada que em lugar de proporcionar o acesso ao 

conhecimento teórico e possibilitar a sua articulação com a 

prática, limita-se a um treinamento em procedimentos.  

 Neste sentido, assume importância a defesa de uma 

formação que contribua para o desenvolvimento da autonomia 

e da capacidade crítica dos trabalhadores como exigência de 

uma efetiva implementação de políticas de saúde de caráter 

democrático, pautadas no respeito pelos direitos dos cidadãos. 

Dentre os CI pesquisados, os cursos que fizeram como 

pré-requisito para o ingresso no cargo divergem em carga 

horária e conteúdos ministrados. Foram identificados cursos de 

40, 60 e 120 horas, de forma que para ingresso no cargo não 

há uma especificação de pré-requisito ou carga horária mínima. 

A questão da formação e capacitação dos cuidadores foi 

objeto de discussão e impasses no decorrer da realização do 

grupo focal com a categoria. No que tange à formação 

profissional percebeu-se na fala destes trabalhadores uma 

insatisfação em relação ao aligeiramento dos cursos. 

Os cuidadores demonstraram além da insatisfação em 

relação ao tempo de duração dos cursos que realizaram, a 

insatisfação em relação aos conteúdos ministrados. Assim 
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como identificado no grupo focal realizado com os TE, pode-se 

identificar nos CI um conhecimento insuficiente dos assuntos 

relacionados aos aspectos psicológicos a serem considerados 

no cuidado ao idoso e no relacionamento com a sua família. Tal 

deficiência se apresentou na fala de cinco cuidadores com 

destaque para o relato abaixo: 

 

O maior problema do cuidador para mim é 

a família e não o idoso. Além de trabalhar 

aqui, eu trabalho na casa de uma idosa de 

92 anos há três anos. Hoje eu já ganhei a 

confiança, mas essa questão deveria ser 

mais trabalhada nos cursos de cuidador de 

idosos. Uma vez ouvi uma psicóloga falar 

que a palavra-chave do cuidador de idosos 

dentro de uma casa é jogo de cintura (CI 5) 

 

O termo “jogo de cintura” apresenta-se na fala como 

um sinônimo de manejo. A questão do manejo nas relações 

família – idoso – cuidador apresentou-se como um 

conteúdo deficitário no processo de formação profissional 

dos Cuidadores de Idosos. 

Outro aspecto importante a ser analisado aqui diz 

respeito às capacitações que deveriam ser ministradas no 

decorrer do exercício profissional. Infelizmente neste 

aspecto, a prática  não corresponde aos dispositivos legais.  

 Ao serem questionados acerca das qualificações 

recebidas na admissão e no decorrer do exercício 

profissional, todos os participantes relataram não receber 

capacitações e destacaram a importância das mesmas.  

As respostas dos trabalhadores pesquisados no 

município de Campos dos Goytacazes aponta para uma 
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formação profissional deficiente, cursos aligeirados 

gerando insegurança em situações como as mencionadas 

nas relações com a família do idoso. Aliado a isto ocorre a 

inexistência de qualificações no âmbito do exercício 

profissional. Tal ausência de ações de qualificações 

contribuem para a falta de efetividade na implantação da 

PNSPI no Município. 

 

Escolha profissional e satisfação pessoal 

 

A influência de familiares e amigos na escolha 

profissional apareceu nos relatos de 75% dos 

trabalhadores que relataram também esta influência na 

constituição identitária profissional. 

Destaca-se que três destes profissionais 

vivenciaram a realidade do cuidado no próprio domicílio 

pois algum familiar apresentava algum problema de 

saúde, o que culminou na escolha da profissão. Fato 

comum no caso de profissionais ligados à saúde e ao 

cuidado. 

É importante salientar que a satisfação com o 

trabalho e a percepção acerca das dificuldades ou pontos 

positivos não ocorre isoladamente. Estas relacionam-se 

com a história de cada indivíduo. Na fala de duas técnicas 

de enfermagem que atuam no mesmo espaço, com a 

mesma carga horária e mesmo salário pode-se identificar 

que a concepção acerca do trabalho ocorre de forma 

individual: 

 
Não estou satisfeita com minha situação de 
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trabalho atual, não estou bem remunerada. 

(TE 4) 

 

Todas as dificuldades sempre me 

motivaram a querer tentar melhorar minha 

situação de trabalho e financeira. Sei que 

hoje estou melhor que antes, tanto em 

função, quanto pessoal e financeira. (TE 5) 

 

A dicotomia dos discursos pode indicar que fatores 

como personalidade, identidade profissional e até mesmo 

a trajetória profissional podem ser determinantes para a 

satisfação ou insatisfação pessoal. 

O trabalho, no seu sentido ontológico, é o 

fundamento do próprio ser social, porque ele está na base 

do processo de construção do próprio homem 

(ENGELS,2013). 

Portanto, para compreender a identidade 

profissional do indivíduo, um dos fatores que devem ser 

analisados é exatamente seu sentimento de 

pertencimento em relação à sua profissão e instituição de 

trabalho. 

Embora existam as dificuldades, a satisfação no 

trabalho com idosos foi identificada na unanimidade dos 

trabalhadores. Tal satisfação se expressa na gratidão e 

humanização do processo do cuidado. 

 

Principais desafios da PNSPI no Município de Campos dos 

Goytacazes 

 

Muitos são os desafios encontrados na implantação e 
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efetividade da PNSPI no município pesquisado. Tais desafios 

foram levantados pelas três categorias profissionais 

envolvidas nesta pesquisa: gestores, técnicos de enfermagem 

e cuidadores de idosos. Serão discutidos aqui, aspectos 

levantados pelo gestor antigo e atual que aqui serão 

classificados em G1 e G2. 

Para os gestores entrevistados, as ações intersetoriais 

da Política de Saúde do Idoso são as mais importantes e 

desafiadoras e onde a efetividade da implantação encontra os 

principais impasses, uma vez que sua plena efetivação não 

depende exclusivamente da Secretaria de Direito do Idoso, 

mas também dos demais órgãos da Prefeitura Municipal. 

No decorrer dessa pesquisa foram identificadas algumas 

dessas ações no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria de Promoção Social, Empresa Municipal de 

Transportes de Campos etc. Diante da complexidade na 

implementação de uma política, percebe-se que ainda faltam 

várias ações intersetoriais para que esta seja eficaz. Destaca-

se que estas existem em número muito restrito no município 

dificultando a efetividade da PNSPI. 

Outro aspecto importante a ser considerado e que se 

relaciona diretamente com a questão da intersetorialidade 

refere-se ao orçamento dos recursos destinado à política 

social direcionada aos idosos por parte do poder público 

municipal. 

A partir da fala dos gestores pode-se considerar que se 

os órgãos atuassem em conjunto, o orçamento poderia ser 

melhor utilizado, porém falta planejamento das ações. A falta 

de planejamento é uma realidade no município e destaca-se 

que esta poderia ser corrigida por meio de agendas 
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governamentais no sentido de promover um planejamento 

articulado e contínuo. 

O gestor aqui classificado como G1 enfatiza a 

importância do usuário na efetividade da PNSPI e adota um 

modelo de gestão mais centrado no modelo de promoção à 

saúde. Segundo ele " A promoção da saúde, centrada na 

qualidade de vida, passa para a gestão, a ser desenvolvida 

com a centralidade no usuário..." (G1). 

Nessa perspectiva, para esse gestor ocorre uma 

deficitária articulação intersetorial no âmbito da formação dos 

trabalhadores, uma vez que estes são essenciais no que se 

refere à promoção da saúde do idoso. 

Há concordância na fala do segundo gestor (G2) sobre o 

exposto acima. Este afirma que deveriam ocorrer mais 

capacitações, porém como os processos de recrutamento e 

seleção ocorrem no âmbito da Secretaria de Saúde, a mesma 

deveria fornecer esse tipo de formação na admissão e de 

forma cíclica. 

G1 e G2 pontuam como principal desafio a 

intersetorialidade e enfatizam ainda que a inexistência do 

processo de qualificação dos trabalhadores acentua a 

ineficiência das ações intersetoriais. Outro desafio pontuado 

pelo G1 refere-se à "violência contra o idoso'. Segundo esse 

gestor: 

 

O Município enfrenta muitas dificuldades 

quanto ao respeito ao idoso, em especial o 

enfrentamento da violência contra a pessoa 

idosa, pois o Estatuto do Idoso que foi 

criado em 2003 não é respeitado pela 

sociedade campista. Exemplo: filas de 
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banco, supermercados, casas lotéricas, 

vagas de estacionamentos e muitos outros. 

O mais grave é o crime financeiro que na 

sua maioria é feito por filhos ou netos. São 

idosos que têm a sua aposentadoria e esta 

fica toda nas mãos dos netos e/ou filhos 

que inclusive fazem empréstimos em nome 

do idoso. Em relação ao transporte urbano, 

apenas este ano fizemos mais de 120 

notificações em relação ao desrespeito com 

o idoso. (G1) 

 

Para Santana et al. (2016)  existe uma variedade de 

conceitos que definem o fenômeno da violência contra a 

pessoa idosa, entre os quais podem ser citados os maus-

tratos, a negligência, a violência física e os abusos. 

Destaca-se que no Município estudado, o gestor 

enfatiza a questão da violência financeira contra o idoso. 

De todas as formas de abuso a mais frequente é aquela de 

cunho financeiro. São tentativas dos familiares de se 

apoderarem das fontes de renda do idoso, ou de seus bens 

e economias, ainda em vida. 

Pode-se afirmar que o empobrecimento 

populacional é um dos fatores que colaboram no aumento 

do índice da violência contra o idoso.  

A violência contra o idoso sequer foi citada pelos 23 

trabalhadores deste estudo, sendo um problema relatado 

apenas pelos gestores, o que pode estar relacionado à falta 

de qualificação dos trabalhadores nesta área. 

A partir da visão dos gestores, percebe-se que a 

dificuldade nas articulações intersetoriais e o 

enfrentamento à violência contra a pessoa idosa 
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apresentam-se como fatores que impossibilitam a plena 

efetivação da PNSPI no Município. 

 

CONCLUSÕES  

 

Na implantação da PNSPI no Município de Campos dos 

Goytacazes muitos desafios foram encontrados, dentre eles 

destacam-se a insuficiência de articulações intersetoriais, a 

violência contra o idoso aliada à falta de preparo dos 

profissionais na identificação dos casos e à precarização no 

processo laborativo e de formação dos trabalhadores de nível 

médio e técnico envolvidos nesta pesquisa. 

Apresentaram-se como características da precarização 

do trabalho os salários baixos, a fragilidade dos vínculos de 

trabalho dos cuidadores de idosos, a falta de estrutura no 

ambiente de trabalho e a inexistência de qualificações para os 

trabalhadores. 

Destaca-se que a precarização leva à insatisfação no 

trabalho e esta, por sua vez, interfere na qualidade dos serviços 

prestados. Sendo assim, a precarização do trabalho impactará 

diretamente no atendimento ao idoso, dificultando desta forma 

a existência de um atendimento pleno. 

Em relação ao processo formativo destes trabalhadores, 

foi evidenciado o aligeiramento no processo de formação e/ou 

no tratamento dado ao tema Saúde do Idoso/Gerontologia 

durante a formação profissional. A questão dos aspectos 

psicológicos e manejo com a família do idoso surgiram como 

temas deficitários na formação. Aliado a este fato, foi 

identificada a inexistência de qualificações no processo de 

trabalho dos envolvidos nesta pesquisa.  
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No ano de 2016 mudanças no cenário político brasileiro 

aconteceram repentinamente e colocaram na pauta das 

discussões a garantia do acesso universal às políticas públicas 

de saúde no Brasil. Dessa forma, vive-se um momento de total 

instabilidade e fragilidade dos direitos. Este momento nos leva 

a refletir sobre o futuro dos idosos e das próximas gerações de 

idosos uma vez que a tendência à adoção de medidas de 

austeridade, com forte impacto no financiamento do conjunto 

das políticas sociais coloca em risco a sustentação de 

seguridade social, trazendo consequências para o SUS e para 

a garantia dos direitos do idoso brasileiro. 
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RESUMO: É notório o crescimento da população idosa no 
Brasil e a incidência das doenças crônicas na terceira idade que 
juntamente com o problema da polifarmácia facilitam o acúmulo 
de medicamentos em casa e consequentemente o aumento do 
índice de automedicação entre os idosos. Nesse sentido, o 
presente trabalho foi realizado objetivando avaliar a prevalência 
da prática de automedicação, assim como os fatores 
relacionados com a prática, em idosos da Universidade Aberta 
à Maturidade (UAMA). Tratou-se de um estudo transversal, 
observacional e descritivo com uma amostra de 41 indivíduos. 
Dos resultados, quanto a prática de automedicação observou-
se que há uma maior predominância do sexo feminino (80%), 
quanto a renda, a maioria possui entre um e dois salários (40%). 
O principal fator de influência foi o de acreditar ter 
conhecimentos suficientes (26,27%) sobre a devida utilização 
dos medicamentos e nota-se que a automedicação é 
preponderante com os MIPs. 78,05% de todos os idosos que 
compunhama amostra apresentam algum tipo de doença 
crônica. 47,61% afirmaram possuir conhecimento sobre os 
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possíveis riscos da automedicação e 60% dos idosos afirmaram 
que não procuram o Centro de Informação sobre Medicamento 
quando possuem dúvida. Mediante o exposto, ressalta-se a 
importância do profissional de saúde, em orientar quanto ao 
medicamento que deve ser utilizado na automedicação visando 
uma prática segura e eficaz. 
Palavras-chave: Automedicação. Idosos. Medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as sociedades contemporâneas estão 

passando por uma transição demográfica marcada pelo 

envelhecimento populacional, decorrente de uma diminuição 

das taxas de mortalidade (RODRIGUES et al., 2016).  

O envelhecimento está relacionado ao processo de 

degeneração progressiva e morte celular, levando a uma 

diminuição da capacidade funcional do organismo (ROLIM, 

2018). Associado a isso há também um aumento na 

probabilidade de um indivíduo usar algum tipo de medicamento 

a partir da quarta década de vida, com prevalência crescente a 

partir dos 60 anos. Isso porque o idoso apresenta uma saúde 

variável a depender da terapia medicamentosa, visto que é 

acometido por diversas doenças crônicas, dentre outros 

agravos à saúde (SILVA; FONTOURA, 2014; ARRAIS et al., 

2016). Dessa forma, a incidência dessas doenças na terceira 

idade, juntamente com o problema da polifarmácia e a queixa 

frequente dos problemas de saúde facilitam o acúmulo de 

medicamentos em casa, e consequentemente o aumento do 

índice de automedicação (LUZ; LIMA; MONTEIRO, 2013). 

Embora o medicamento seja tido como um símbolo de cura e 

de retardo da progressão de doenças, seu uso indiscriminado 
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ou indevido pode agravar o estado de saúde do paciente 

(PEREIRA-JÚNIOR, et al., 2013).  

A automedicação se enquadra como uso irracional de 

medicamentos quando o indivíduo determina qual 

medicamento utilizar sem conhecimento adequado ou 

orientação profissional, também quando a indicação de 

medicamentos é feita por pessoas não habilitadas 

(FERNANDES; CEMBRANELLI, 2015). Aparentemente não 

oferece perigo algum, porém pode culminar em uma possível 

piora do quadro de saúde do paciente, seja por uma dose 

inadequada, administração por via imprópria, indicação 

terapêutica equivocada por um autodiagnóstico incorreto, 

reações adversas, interações medicamentosas, risco de 

dependência e abuso, ou até mesmo mascarar quadros mais 

graves, dificultando assim o seu diagnóstico. Por esses motivos 

pode  ser considerada um problema de saúde pública 

(ALMEIDA; SILVA, 2013; BERTOLDI; et al., 2014; GARCIA; 

GIMENES; VALE, 2018; RIBEIRO; SANTOS, 2015;SILVA; 

FONTOURA, 2014; SILVA et al., 2017). 

Por outro lado a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda a automedicação como um meio de desonerar o 

sistema público de saúde, desde que seja acompanhada por 

orientação adequada ao consumidor (BERTOLDI et al., 2014; 

RIBEIRO; SANTOS, 2015). 

Nesse contexto, por intermédio da resolução 586 de 29 

de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, a 

prescrição farmacêutica é legalizada sobre medicamentos de 

venda livre. Assim, pode-se tornar a automedicação 

independente em uma indicação farmacêutica realizada com 

critérios, favorecendo o uso racional de medicamentos 

(FERNANDES; CEMBRANELLI, 2015). 
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Em se tratando de idosos o cuidado deve ser maior, já 

que os mesmos apresentam alterações em suas funções 

fisiológicas e físicas que contribuem para uma farmacocinética 

diferenciada e de maior sensibilidade aos efeitos terapêuticos e 

adversos dos fármacos, podendo influenciar de forma 

significativa na farmacodinâmica e consequentemente no efeito 

farmacológico (CATRIB, et al., 2013; SILVA; FONTOURA, 

2014; DINIZ, 2016). Associado a esses fatores existe a 

dificuldade do acesso aos serviços de saúde bem como na 

memorização dos horários da tomada dos medicamentos 

(NEVES, et al., 2013; SANTOS, et al., 2013), justificando a 

necessidade da atenção especial ao público idoso por parte dos 

profissionais de saúde (TELLES; ALMEIDA; PINHEIRO, 2013). 

Sabe-se que atualmente existem muitos medicamentos 

de venda livre, ou de fácil aquisição, possibilitando ter um vasto 

leque dos mesmos em casa. Tudo isso permite que as pessoas 

utilizem indiscriminadamente tais medicamentos, sem conhecer 

os verdadeiros efeitos dos mesmos (LUZ; LIMA; MONTEIRO, 

2013). Pensando nisso, o presente trabalho foi realizado 

visando avaliar a prevalência da automedicação assim como 

analisar os fatores relacionados com essa prática, em idosos da 

Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) na tentativa de alertar os 

profissionais de saúde quanto a atenção que deve ser 

promovida a essa faixa etária. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi caracterizado como um estudo transversal, 

observacional e descritivo. Esse por sua vez avaliou uma 

amostra selecionada aleatoriamente de 41 indivíduos 

matriculados regularmente na UAMA no período de 2017 à 

2019 sem distinção de raça, sexo ou condição social, com 

técnica de abordagem quantitativa por meio de um questionário. 

 A pesquisa foi desenvolvida nas salas de aula e 

consultório farmacêutico da UAMA em Campina Grande (PB). 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário realizada nos meses de setembro a outubro de 

2018 no turno matutino. Adotando-se como critério de inclusão 

indivíduos que apresentassem capacidade cognitiva 

preservada. Para análise dos dados, foi caracterizado como 

automedicação o consumo de medicamentos e chás sem a 

devida indicação ou orientação do profissional prescritor ou que 

tenham sido indicados por outrem (conhecidos, parentes, entre 

outros) dentro do período de seis meses. As variáveis incluíram 

a prática de automedicação, idade, sexo, renda familiar mensal, 

com quem mora, escolaridade, presença de doença crônica, 

justificativa para automedicação, classe dos medicamentos 

utilizados na prática, disponibilidade dos mesmos, 

conhecimento dos riscos à saúde associados a essa prática, 

orientação de profissionais da saúde e conhecimento a respeito 

do Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM). 

 Para análise estatística dos dados, a partir das 

informações obtidas, utilizou-se o programa SPSS “for Windows 

2010”, no qual foram codificados e tabelados. Posteriormente, 

os dados foram organizados sob a forma de tabelas e gráficos 

com valores absolutos e percentuais usando o programa 
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Microsoft Excel, sendo os mesmos quantificados de acordo com 

as variantes do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) tem como 

objetivo atender a demanda educativa de idosos a partir dos 60 

(sessenta) anos de idade, contribuindo na melhoria das 

capacidades: pessoais, funcionais e socioculturais, por meio da 

formação e atenção social. Proporciona uma leve atividade 

física antes do início das aulas, assim como atendimento aos 

idosos pelos graduandos de farmácia, enfermagem, psicologia 

e educação física da Universidade Estadual da Paraíba. 

O grupo amostral foi formado por um total de 41 idosos, 

em que 30 (73,17%) afirmaram usar medicamentos por conta 

própria, dados que corroboram com o estudo de Luz, Lima e 

Monteiro (2013) em que foi verificado que 88,52% dos 

entrevistados afirmaram realizar essa prática. Entretanto, 

outros estudos demonstraram índices percentuais menores, 

como os trabalhos de Marquesini (2011) e Pereira, Neto e Cruz 

(2014), que obtiveram 42,3% e 66,7% respectivamente. A 

discrepância desses resultados pode ser explicada pela 

diferente significação da automedicação. Ou seja, alguns 

grupos consideram o uso de chás, unguentos, lambedores e 

beberagens; outros consideram o uso de medicamentos que 

não precisam de prescrição, como analgésicos e antigripais, e 

ainda outros consideram como automedicação apenas quando 

fazem uso de medicamentos que necessitam de prescrição 

médica (ALVES; CEBALLOS, 2018). 

Tabela 1. Análise das variáveis de idosos que praticam 

automedicação.  
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 Feminino Masculino 
Variáveis  N % N % 

Faixa etária 

60-69 13 54,18 4 66,67 
70-79 10 41,66 2 33,33 
80-89 1 4,16 0 0,00 
>90 0 0,00 0 0,00 
Total 24 100,00 6 100,00 
Escolaridade1 

EFI 3 12,50 0 0,00 
EFC 3 12,50 0 0,00 
EMI 1 4,16 0 0,00 
EMC 3 12,50 2 33,33 
ESI 2 8,34 1 16,67 
ESC 10 41,66 3 50,00 
PÓS-C  2 8,34 0 0,00 
Total 24 100,00 6 100,00 
Renda Familiar Mensal  

<1 salário mínimo 3 12,50 0 0,00 
1-2 salários  mínimos 11 45,83 1 16,67 
2-3 salários  mínimos 5 20,83 1 16,67 
≥ 3 salários  mínimos 5 20,83 4 66,67 
Total  24 100,00 6 100,00 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 
1EFI= Ensino fundamental incompleto; ESC= Ensino superior completo; 

EFC= Ensino fundamental completo; EMI= Ensino médio incompleto; EMC= 

Ensino médio completo; ESC= Ensino superior completo. 

 

Analisando a Tabela 1 é possível avaliar as variáveis no 

que se refere a sexo, faixa etária, grau de escolaridade e renda 

familiar mensal daqueles que apresentaram resposta positiva 

para a prática de automedicação. 

Observou-se que quanto a prática de automedicação 

(TABELA 1) houve um predomínio do sexo feminino com 80%. 

Em relação ao sexo masculino, 60% pratica automedicação e 

comparando ambos os sexos nota-se uma superioridade do 

sexo feminino. Esses dados estão em concordância com 

aqueles apresentados por Pereira et al. (2017), que 
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evidenciaram também um maior número de indivíduos do sexo 

feminino. A maior tendência das mulheres em se automedicar 

pode ser explicada pelo papel que a mesma representa na 

sociedade, já que sua figura está relacionada com o papel 

social e preocupação com a saúde da família (MONTEIRO; 

AZEVEDO; BELFORT, 2014). A prevalência do sexo feminino 

refletiu o quadro geral dos idosos no Brasil, havendo maior 

proporção de idosas, assim como na amostra analisada cujo o 

percentual de idosas é 75,6 %. 

Em relação à faixa etária, de ambos os sexos, é possível 

analisar que a prevalência da prática de automedicação está 

entre 60-69 anos (70,6%), tal fenômeno se assemelha ao 

encontrado no estudo de Monteiro, Azevedo e Belfort (2014) 

que obteve 56,71% dos indivíduos nessa faixa etária e 

justificam que isso seja possivelmente pela maior necessidade 

do uso crônico de medicamentos nessa idade ou pela ausência 

de um cuidador que atente para essa utilização nestes 

indivíduo. 

No tocante ao grau de escolaridade, quando revisada a 

literatura foram encontradas divergências quanto a justificativa 

da relação entre a prática da automedicação e o conhecimento 

dos indivíduos. Santos e colaboradores (2013) abordam que 

quanto menor a escolaridade, maior a realização dessa prática, 

já que os idosos supostamente não teriam entendimento do que 

estavam fazendo, enquanto que no estudo de Monteiro, 

Azevedo e Belfort (2014) afirmaram, durante a discussão, que 

o público que mais realiza automedicação são pessoas com 

maior nível de escolaridade, isso por acreditarem ser detentoras 

de um maior conhecimento e por isso se consideram capazes 

de se automedicar. Sendo essa última justificativa a mais 

plausível para os dados apresentados na Tabela 1, já que 
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41,6% do sexo feminino e 50% do sexo masculino que praticam 

automedicação possuem ensino superior completo. 

Com relação a renda familiar mensal dos idosos 

constatou-se que tanto para as idosas que se automedicam 

como as que não, a renda prevalente está entre um e dois 

salários mínimos, sendo 45,83% e 42,86% 

respectivamente.  Para os idosos, 66,67% dos que se 

automedicam relatam ter renda acima de três salários e 50% 

dos que não se automedicam possuem renda entre um e dois 

e 50% de dois a três salários mínimos. Sendo assim, observa-

se que independentemente do grau de desenvolvimento 

socioeconômico a automedicação constitui uma prática 

universal presente nas mais diversas sociedades e culturas 

(MONTEIRO; AZEVEDO; BELFORT, 2014). 

 Sobre os que praticam automedicação (TABELA 1) 

quando avaliado ambos os sexos, aqueles que dispõem de 

renda entre um e dois salários são maioria (40%), esses dados 

se assemelham aos obtidos por Pereira et al. (2017) que 

evidenciou 79,7%. Em contrapartida, os que recebem mais de 

três salários representam 30% dos indivíduos diferente dos 

resultados de Lopes et al. (2013) que apenas 12,1% recebiam 

mais de dois salários. 

Quando questionados sobre os sintomas mais comuns 

para se automedicarem foram predominantemente citados: dor 

de uma maneira geral (37,21%), gripe (30,23%) e insônia 

(13,95%). Corroborando com os resultados de Santello et al. 

(2013) que dentre os principais motivos estavam a dor de uma 

maneira geral (66,69%) e gripe (55,74%). Os sintomas 

apresentados podem estar relacionados a faixa etária dos 

entrevistados, já que são susceptíveis a doenças crônicas não 

transmissíveis e muitas dessas contribuem para o 
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aparecimento de queixas de dor (ELY et al.,2015). Além da dor, 

essa população também está sujeita a contrair gripes e 

resfriados, por essa razão o Ministério da Saúde instituiu a 

campanha de vacinação tendo como principal objetivo reduzir 

na população idosa a morbimortalidade e as internações 

causadas pelo vírus influenza, contribuindo assim para o 

aumento da expectativa e da qualidade de vida (GOMES et al., 

2013). Por fim, a insônia também acomete os idosos que podem 

sofrer com interrupções do sono normalmente acompanhada de 

insônia primária (LIRA et al., 2014). 

 

Tabela 2. Medicamentos utilizados sem prescrição pelos 

idosos.  

 
Classe de medicamentos Valor percentual (%) 

Analgésico 48 
Antigripal 16 
Antiinflamatório 12 
Protetor gástrico 12 
Relaxante Muscular 8 
Antitussígeno 4 
Total 100,00 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 
 

Analisando-se a Tabela 2 nota-se que a automedicação 

é preponderante com os Medicamentos Isentos de Prescrição 

(MIPs). Apesar disso, não se pode ignorar  possíveis 

intoxicações e efeitos adversos que eles podem causar a seus 

usuários. Segundo Soterio e Santos (2016) os MIPs  estão entre 

os mais utilizados como forma de automedicação. Além do 

mais, constatou-se o uso de analgésicos como a classe mais 

prevalente com 48% na automedicação dos idosos, seguido 

dos antigripais (16%). Os dados assemelham-se aos de Santos 
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et al. (2013) que demonstraram que entre os medicamentos 

envolvidos, os analgésicos também foram os mais citados. 

Segundo esse mesmo estudo, essa classe de medicamentos é 

bastante utilizada na automedicação e ocupam um lugar de 

destaque entre os idosos, considerando que o seu consumo 

está relacionado ao tratamento da dor e inflamação, sintomas 

comuns nesse grupo etário. 

Quando confrontado com os principais sintomas 

analisados anteriormente que levam a essa prática, percebe-se 

que os medicamentos utilizados estão intimamente 

relacionados a eles, sendo normalmente empregados para 

aliviar sinais e sintomas ou incômodos agudos. 

Os antiinflamatórios tiveram uma porcentagem de 12% 

de uso, o que pode ser preocupante para essa faixa etária, já 

que um de seus representantes mais comuns é o paracetamol 

que possui um metabólito tóxico podendo se acumular no 

fígado, portanto deve ser utilizado em doses reduzidas para os 

idosos e para pacientes com doença hepática (O’NEILl; 

HANLON; MARCUM, 2012). Essa cautela não deve ser 

atrelada apenas ao paracetamol, mas também a todos os 

outros medicamentos que contenham metabólitos tóxicos ou 

predisposição a se acumular no organismo, visto que os idosos 

apresentam peculiaridades em relação ao uso de certos 

fármacos, devido a alterações fisiológicas como a massa 

corporal, diminuição da proporção de água, diminuição das 

taxas de excreção renal e o metabolismo hepático, tendendo a 

aumentar as concentrações plasmáticas dos medicamentos, 

incrementando as taxas de efeitos tóxicos (GARLHADO; 

ASSUNÇÃO, 2013). 

Além dos medicamentos alopáticos indicados na Tabela 

2 também verificou-se que houve utilização de chás pelos 
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idosos sem que houvesse orientação por profissionais da 

saúde, representando 26,5%. Como visto anteriormente, o 

presente trabalho abordou a utilização de chás como sendo 

automedicação. Dentre as plantas mais citadas para o preparo 

dos chás obteve-se a Melissa officinalis L. (erva cidreira), 

utilizada principalmente como calmante e para insônia, seguida 

da Peumus boldus Molina (boldo), usada para distúrbios 

intestinais, representando 17,64% e 14,70%, respectivamente. 

De uma maneira geral, a população ainda acredita que essa 

terapia, por ser de origem natural não traz qualquer malefício a 

saúde, se referindo a efeito adverso ou interação 

medicamentosa (ÂNGELO; RIBEIRO, 2014). Entretanto, é 

importante que o profissional de saúde oriente quanto a isso, 

visto que muitas plantas e fitoterápicos podem apresentar grau 

de toxicidade e interações medicamentosas, além disso cada 

planta possui uma forma diferente de utilização, a depender do 

tipo e da parte específica da planta que contém o princípio ativo 

(LIMA; RENOVATO, 2012). 

Analisou-se ainda que a automedicação foi praticada 

pelos idosos principalmente sob orientação própria (26,27%). 

Os autores Domingues et al. (2017) apresentaram em seus 

resultados que dos participantes que realizaram 

automedicação, 66% utilizaram o medicamento por conta 

própria e 30% realizaram a automedicação sob a indicação de 

pessoas não qualificadas para tal. Desses 26,27%, tem-se que 

75,00% acredita ter conhecimentos teórico suficiente para 

realizar a prática, é possível relacionar esse dado ao fato de 

que 43,33% dos indivíduos possuem ensino superior completo, 

podendo essa ser uma predisposição na hora de se 

automedicar e se autodiagnosticar, como visto anteriormente. 

Além disso, 12,50% dos que afirmaram se automedicar sob 
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orientação própria, mencionaram que após uma consulta 

médica e posterior resolução do problema de saúde com o 

medicamento prescrito, recorrem ao mesmo medicamento 

sempre que há uma ocasião semelhante, sem buscar uma nova 

consulta. Os outros 12,50% justificam dizendo que todos os 

seus familiares usaram determinado medicamento, logo, o 

mesmo resolverá também seu problema de saúde. 

Para além disso, avaliou-se que a influência de familiares 

na prática representou 16,67%. Relaciona-se a isso o fato de 

66,6% dos indivíduos que praticam automedicação moram com 

algum familiar. Os resultados apresentados por Barroso et al. 

(2017) corroboram com esse dado, de forma que também foi 

identificado que a automedicação estava associada a idosos 

que moravam com outras pessoas. Há também respaldo no 

trabalho de Pereira et al. (2017) que referente à moradia, 89,1% 

relataram morar com a família. Essa relação evidencia que 

morar com familiares nem sempre significa presença garantida 

de assistência medicamentosa e uso racional dos mesmos, pois 

muitos idosos não recebem afabilidade e atenção necessária 

dos familiares (AFONSO, 2009). Ainda, os familiares podem 

não possuir níveis de conhecimento suficientes para transmitir 

a informação correta para o utente, podendo ocorrer possíveis 

negligências (LUZ; LIMA; MONTEIRA, 2013). 
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Tabela 3. Relação entre presença de automedicação e doença 

crônica. 

 

 Feminino Masculino 

Faixa etária Portador Não portador Portador Não portador 

60-69 anos 10 3 3 1 
70-79 anos 8 2 2 0 
80-89 anos 1 0 0 0 
>90 anos 0 0 0 0 
Total 19 5 5 1 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Tabela 4. Relação entre ausência de automedicação e doença 

crônica. 

 Feminino Masculino 

Faixa etária Portador Não portador Portador Não portador 

60-69 anos 3 2 1 1 
70-79 anos 1 0 1 0 
80-89 anos 1 0 0 0 
>90 anos 0 0 1 0 
Total 5 2 2 1 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 
 

Tomando como base a incidência de doenças crônicas 

na terceira idade e considerando que é um fator que pode 

aumentar o uso de medicamentos, realizou-se a investigação 

sobre esta variável representada nas Tabelas 3 e 4. Obteve-se 

que tanto para os praticantes de automedicação como para os 

que não praticam, a presença de doenças crônicas apresentou 

prevalência com 80%, o que totaliza de 78,05% da amostra 

total. O Diabetes mellitus (DM) (21,8%) e hipertensão arterial 

(HA) (62,5%) foram as mais frequentes. Dados que corroboram 

com o achado de Luz, Lima e Monteiro (2013) em que 74% 

eram portadores de patologias crônicas, cuja principais também 

se mostraram ser DM e HA, morbidades que apresentam maior 

prevalência entre os idosos no Brasil (MENEZES, et al., 2016). 
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Sendo este quadro tão presente entre a terceira idade, é preciso 

aconselhá-los a praticar exercícios físicos regularmente e 

manter uma dieta adequada, visto que a aplicação destes 

previne e auxilia no tratamento podendo minimizar os efeitos 

deletérios do envelhecimento, mantendo a capacidade física e 

a autonomia do idoso (MOTTA et al., 2014; WERNECK et al., 

2015). 

É importante ressaltar que 80% dos  portadores de 

doença crônica são indivíduos que praticam automedicação, 

essa associação pode desencadear a iatrogenia causada pelo 

efeito colateral de um fármaco ou a interação com 

medicamentos em uso (GARDELHO; ASSUNÇÃO, 2013). 

Os usuários não foram questionados a respeito do nível 

de resolutividade dos problemas de saúde por meio da 

automedicação, porém, quando perguntados a respeito da 

utilização dos mesmos medicamentos frente aos mesmos 

sintomas, antes tratados, 46,34% afirmaram que faziam uso 

dos mesmos fármacos, fato este que revela indiretamente a 

eficácia dos medicamentos utilizados empiricamente. Galhardo 

e Assunção (2013) apontam que a familiaridade do leigo com 

os medicamentos, as experiências positivas anteriores e a 

dificuldade de acesso a serviços de saúde estão entre os 

fatores que contribuem para a automedicação. Contudo, essa 

prática pode levar ao uso de fármacos inadequados para a 

doença existente, uma vez que sintomas semelhantes nem 

sempre possuem a mesma causa.  

Uma das práticas que pode ser observada frente aos 

resultados obtidos presentes na Figura 1 é a de ter estoques 

domiciliares de medicamentos, seja sujeitos a prescrição 

médica, controle especial que sobraram de tratamentos 

anteriores, seja aqueles adquiridos sem a devida prescrição, ou 
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ainda medicamentos isentos de prescrição. Conforme Tavares 

(2017) no domicílio além do problema intrínseco da facilidade 

de acesso a medicamentos sem orientação médica, ainda pode 

haver problemas de armazenamento, salientando que os 

medicamentos devem ser guardados em local arejado e seguro, 

sem exposição à luz, calor ou umidade, em sua embalagem 

original, identificados pelo nome comercial ou genérico e 

princípio ativo e com data de validade e lote, o que nem sempre 

ocorre. 

 

Figura 1. Disponibilidade dos medicamentos   utilizados na 

automedicação (em casa). 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 
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Tabela 5. Relação de polifarmácia de idosos que praticam 

automedicação. 

 
 Polifarmácia + Polifarmácia - 

 Feminino Masculino Feminino Masculino 

Faixa etária N % N % N % N % 

60-69 anos 5 62,5 0 0 7 46,7 2 66,6 

70-79 anos 3 37,5 1 100 7 46,7 1 33,4 

80-89 anos 0 0 0 0 1 6,6 0 0 

90-100 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 100 1 100 15 100 3 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Tabela 6. Relação de polifarmácia de idosos que não praticam 

automedicação. 

 
 Polifarmácia + Polifarmácia - 

 Feminino Masculino Feminino Masculino 

Faixa etária N % N % N % N % 

60-69 anos 2 50 0 0 3 100 2 100 

70-79 anos 1 25 1 50 0 0 0 0 

80-89 anos 1 25 0 0 0 0 0 0 

90-100 anos 0 0 1 50 0 0 0 0 

Total 4 100 2 100 3 100 2 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Outro aspecto analisado nas Tabelas 5 e 6 foi a presença 

de polifarmácia, em que foi levado em consideração a categoria 

grande (quando acima de 5 fármacos são utilizados) para 

análise dos dados segundo Junior et al. (2013). 
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Os idosos da UAMA apresentaram uma frequência de 

39,47% quanto a polifarmácia, e apenas 7,31% não tomam 

medicamento algum. No estudo de Goulart et al. (2014) o índice 

de polifarmácia foi um pouco menor 15,97%. Dentre aqueles 

que praticam automedicação, o uso de mais de 5 

medicamentos concomitantes esteve presente em 33,33% dos 

idosos. Esse resultado é preocupante, visto que o uso 

simultâneo de inúmeros fármacos, principalmente com outras 

drogas não prescritas, associado a fatores intrínsecos a cada 

indivíduo, leva a risco de saúde, especialmente quando se 

tratam de intoxicações, reações adversas e interações 

medicamentosas (PEREIRA; NETO; CRUZ, 2014; 

GOTARDELO, 2013). Para aqueles que não praticam 

automedicação, a polifarmácia esteve mais presente no sexo 

feminino com a faixa etária de 60-69 anos (50%), resultado que 

não exclui a atenção que esses pacientes devem receber, o que 

diferencia é que podem estar menos sujeitos aos riscos citados 

anteriormente, entretanto os perigos não estão eliminados. 

Deve-se ressaltar que apenas a polifarmácia em si, com 

ou sem automedicação, deve ser vista com cautela pelos 

profissionais de saúde, já que os idosos possuem dificuldades 

de seguir as regras da terapêutica, pondo em causa o respeito 

das doses e horário de administração dos medicamentos, 

tornando essa população sujeita a complicações 

medicamentosas, como por exemplo: sobredosagem, que pode 

acarretar complicações ao organismo (LUZ; LIMA; MONTEIRO, 

2013).  

Sabe-se ainda, que na UEPB existe o CIM que está 

disponível para auxiliar a população. Entretanto, dos 

entrevistados que praticam automedicação 60% afirmaram que 

não procuram o CIM e quando questionados, a principal 
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justificativa para esse fato foi de não conhecer ou de não achar 

necessário recorrer ao mesmo. Contudo, esse critério avaliado 

na pesquisa não possui total fidelidade com a veracidade, já 

que os mesmos fazem uso do CIM diariamente, haja vista que 

na própria UAMA existe o consultório farmacêutico para 

atendimento aos mesmos. 

 O que se pôde observar com o resultado foi que muitos 

idosos não conhecem esse atendimento pelo nome CIM, já que 

não existe identificação no local. Além disso, alguns não 

demonstram interesse em fazer um aconselhamento ou 

acompanhamento pelos graduandos em farmácia sobre seus 

medicamentos por acreditarem possuir conhecimento suficiente 

sobre suas doenças e os medicamentos, como analisado 

anteriormente. També foi visto que 26,5% relataram a utilização 

de chás com a finalidade de curar ou aliviar sintomas, os 

mesmos apresentam um pensamento muito comum em relação 

a produtos naturais, “aquilo que é natural não apresenta 

ameaça ao estado de saúde”. Esse pensamento pode também 

ser uma das justificativas para a não procura do CIM. 

Corroborando com essa análise, os idosos que praticam 

automedicação foram questionados sobre ter ou não 

conhecimentos a respeito dos riscos que essa prática pode 

acarretar. 60% deles afirmaram saber que a prática pode 

promover riscos à saúde, entretanto 47,61% não souberam 

dizer qual seria o risco. Afirmam simplesmente que sabiam que 

a prática poderia causar consequências negativas, 

demonstrando que os conhecimentos apresentados por eles 

não são suficientes para uma automedicação segura e eficaz. 

Nesse contexto, quando perguntados se algum 

profissional de saúde já lhes havia prestado informações sobre 

os cuidados com a automedicação, 53,33% daqueles que 
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praticam afirmaram que já receberam orientação. Assim, deve 

ser enfatizado o papel do profissional de saúde, já que a 

utilização de medicamentos sem orientação de um profissional 

pode acarretar em possíveis situações de risco já citadas 

(SILVA; FONTOURA, 2014). Além de informar, é interessante 

que haja um acompanhamento farmacoterapêutico feito pelo 

farmacêutico, visto que as informações oferecidas podem não 

preencher todas as lacunas, restando espaços de dúvidas nos 

pacientes (LUZ; LIMA; MONTEIRO,2013). 

 

CONCLUSÕES   

 

Frente aos resultados apresentados nota-se que a 

prática de automedicação está bem presente no cotidiano dos 

idosos da UAMA, sendo mais presente no sexo feminino. A  

maioria dos indivíduos se automedicam por acreditar ter 

conhecimentos suficientes. Ressalta-se a importância dos 

cuidados farmacêuticos praticados exclusivamente por esse 

profissional, visando melhores resultados terapêuticos com 

consequente melhoria na qualidade de vida. O aconselhamento 

e o acompanhamento devem ser realizados durante o 

atendimento, assim como a análise farmacoterapêutica do 

paciente, orientando quanto aos medicamentos e ou 

tratamentos não farmacológicos que podem ser utilizados na 

automedicação. 
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RESUMO:A doença de Alzheimer (DA)é caracterizada por um 

declínio progressivo das funções cognitivas. 

Consequentemente leva muitas vezes a alterações no 

comportamento, na personalidade e na capacidade nutricional 

e funcional da pessoa.Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o 

estado nutricional de idosos portadores de Alzheimer residentes 

em uma instituição de longa permanência. Para isso foi 

realizado um estudo do tipo descritivo e de campo, de caráter 

qualitativo, o qual verificou-se peso, altura, Índice de Massa 

Corporal, circunferência da panturrilha. O estudo foi realizado 

com 27 pacientes idosos portadores de Alzheimer em uma 

instituição de longa permanência no município de Cabedelo-PB. 

Para avaliação antropométrica isolada foram utilizados como 

indicadores o Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência 

da Panturrilha (CP), o qual verificou-se peso, altura, Índice de 



AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS PORTADORES DE ALZHEIMER 
RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

1082 
 
 

Massa Corporal. A pesquisa obedeceu aos aspectos éticos 

estabelecidos pelo Conselho de Ética, onde os voluntários e ou 

responsáveis assinaram o TCLE. Na população estudada, foi 

possível observar que todas as variáveis utilizadas nesse 

estudo apontaram desnutrição, conforme classificação do IMC 

e CP. Os valores apontados e o diagnóstico nutricional de 

desnutrição, comprovaram que a presença DA, a 

institucionalização do idoso e a idade avançada tendem a 

diminuir as variáveis antropométricas levando a uma grave 

depleção do estado nutricional dos idosos.  

. 
Palavras-chave:Avaliação Nutricional. Idosos. Alzheimer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio progressivo 

do cérebro que destrói gradativamente a memória do portador, 

a capacidade de pensar, agir, julgar, comunicar e cuidar de 

suas atividades diárias. Normalmente, afeta pessoas de faixa 

etária igual ou maior aos 65 anos, e, caracteriza-se por 

processo degenerativo que acomete inicialmente a formação 

hipocampal, com posterior comprometimento de áreas 

corticais associativas e relativa preservação dos córtices 

primários, e possui caráter idiopático (WHO, 2015).  

A DA foi descrita em 1907 pelo neuropatologista alemão 

Alois Alzheimer, que observou uma mulher com os sintomas 

da demência e sua evolução lenta e progressiva. Trata-se de 

uma doença de origem multifatorial e idiopática, caracterizada 

por perda progressiva da memória e de outras funções 

cognitivas, que prejudicam o paciente em suas atividades de 
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vida diária e em seu desempenho social e ocupacional devido 

à degeneração cerebral que ocorre pela perda de neurônios e 

emaranhamentos neurofibrilares (RIBEIRO, 2008). O 

Alzheimer atinge, sem distinção de sexo, cerca de 10% a 20% 

da população com mais de 60 anos, sendo a quarta causa de 

morte nos Estados Unidos, atingindo 1,5 a 2 milhões de 

americanos. Estima-se que nos EUA exista cerca de 4 milhões 

de pacientes e, no Brasil, 1 milhão. Embora a doença de 

Alzheimer não seja curável ou reversível, existem formas de 

se aliviar os sintomas e o sofrimento do paciente, de ajudar 

sua família e de diminuir a velocidade de progressão da 

doença (VALENTIM; CARVALHO, 2009; MARTIN et al., 2015).  

A DA pode ser dividida em três fases: leve, moderada e 

grave  de acordo com o nível de comprometimento cognitivo e 

o grau de dependência do indivíduo. Até hoje não se descobriu 

a cura para a Doença de Alzheimer, o que existe são 

medicações à base de anticolinérgicos que visa controlar a 

doença tornando a sua progressão diminuída e controlando os 

sintomas que surgem junto a esta, demonstrando a 

necessidade de se empreender novas abordagens que 

possam levar ao desenvolvimento de novas intervenções 

terapêuticas (SQUITTI; SIOTTO; POLIMANTI, 2014).  

Entretanto, estudos recentes demonstram que qualquer 

medida de prevenção é bem sucedida contra o Alzheimer e 

atitudes como ler, escrever com a mão esquerda (se destro), 

jogar jogos de tabuleiro associadas a uma dieta onde estão 

incluídos frutas, vegetais, peixes, vinho e azeite reduzem e/ou 

atrasam as chances de desenvolver a DA. A alimentação é 

uma das maiores preocupações para com o idoso com 

Alzheimer, visto que a ingestão de alimentos se torna mais 

complicada devido à confusão mental e à dificuldade de 
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realizar as tarefas, mesmo as mais simples (SILVA; 

MAURÍCIO, 2017).  

Com a progressão da doença há o surgimento de novos 

comprometimentos produzindo dificuldades para executar 

ações essenciais para a qualidade de vida como levar o garfo 

à boca, mastigar e deglutir alimentos sólidos, iniciando, assim, 

um quadro de disfagia (dificuldade de engolir). Além disso, há 

também uma preocupação com o controle do peso, pois 

mesmo com uma dieta adequada às necessidades do idoso, 

alguns deles podem apresentar uma perda lenta e gradual do 

peso, levando-os à desnutrição (MI et al., 2013).  

Somando todos estes problemas alimentares há uma 

necessidade imediata de, através da avaliação nutricional e 

da suplementação de nutrientes, corrigir o estado 

nutricional do paciente para a manutenção do equilíbrio. 

Idosos, principalmente os residentes em instituições de 

longa permanência, merecem atenção, pelo fato de 

apresentarem dificuldades inerentes à própria idade (SILVA 

et al., 2014). 

Assim, este estudo de avaliação do perfil nutricional 

torna-se de grande importância, pois, ainda que a Doença de 

Alzheimer não tenha causas nutricionais, portadores de 

Alzheimer podem apresentar deficiências nutricionais com 

consequências sobre a saúde em geral, justificando a 

adequada intervenção nutricional, como parte importante do 

cuidado multidisciplinar que busca maior sobrevida, 

diminuição dos sintomas e melhora da qualidade de vida. 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar o estado 

nutricional de idosos portadores de Alzheimer residentes em 

uma instituição de longa permanência. 
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Doença de Alzheimer 

 

O primeiro estágio costuma caracterizar-se pela 

agnosia- problemas moderados de memória sutis que não 

permite que a doença seja imediatamente detectável e vai ser 

posteriormente agravado com dificuldades concomitantes com 

a atenção, essa combinação pode conduzir a dificuldades em 

desempenhar tarefas. Os pacientes começam a mostrar 

indícios de desorientação no espaço (delirando, e até mesmo 

perdendo-se num ambiente familiar, como a sua própria casa). 

Muitos pacientes desenvolvem gostos estranhos (por exemplo, 

em roupa), e alguns mostram uma preferência por cores 

berrantes. Outros podem mostrar uma falta de espontaneidade 

e de ação, e desenvolvem uma tendência para olhar fixamente 

em frente, com uma marcada incapacidade para mudar a 

posição dos olhos (REJI et al, 2014).  

No segundo estágio, a gravidade dos sintomas leva 

muitas vezes os pacientes a abandonarem o seu emprego 

e a deixarem de conduzir, tornando-os mais dependentes 

de outros. Os problemas de memória acentuam-se, com 

predomínio de afecção para a recordação de eventos 

recentes e afastados, embora a memória para 

acontecimentos distantes permaneça intacta por mais 

tempo. Acresce o fato dos pacientes terem, 

frequentemente, dificuldade em reconhecer a sua própria 

família; possui maior dificuldade em interpretar os 

estímulos (tato, paladar, vista e audição), repercutindo em 

sua vida diária, sob a forma de: perda de apetite, 

incapacidade para ler, e alucinações visuais/auditivas; 

passa a ter insônia, pois não percebe a diferença entre dia 

e noite, demonstrando que a noção de tempo e de espaço 
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é afetada; de forma geral, as atividades diárias, tais como 

lavar e vestir, tornam-se impossíveis de executar sem 

ajuda, por causa da perda de memória, da confusão e da 

dificuldade em manipular objetos, além da apraxia (os 

movimentos menos precisos e menos coordenados), 

apresentam ainda incontinência urinária, diplopia (visão 

dupla) e mudanças bruscas e frequentes de humor 

(ANSTEY et al., 2011). 

Já o terceiro estágio, o paciente sofre de demência 

grave, suas funções cognitivas desapareceram quase por 

completo. O paciente perde a capacidade de entender ou 

utilizar a linguagem e pode simplesmente repetir os finais das 

frases, sem compreender o significado das palavras. A 

incontinência passa a ser total, e perde-se a capacidade para 

andar, sentar, sorrir e engolir. O paciente está cada vez mais 

vulnerável a uma pneumonia, e corre o risco de impetrar 

úlceras de decúbito (escariar), caso não seja regularmente 

posicionado (REJI et al, 2014). 

Ele torna-se rígido, perde os reflexos aos estímulos, 

e podem-se tornar agitados e irritáveis. Um 

acompanhamento constante é claramente necessário. No 

entanto, apesar da gravidade dos sintomas neste estádio, 

os pacientes ainda costumam responder bem ao toque e a 

vozes suaves familiares. Enquanto a doença de Alzheimer 

se espalha através do córtex cerebral (a camada exterior do 

cérebro), a capacidade de crítica e julgamento declinam, 

crises emocionais podem ocorrer e a linguagem se 

compromete. A progressão da doença conduz à morte de 

maior parte de tecido nervoso, proporcionando 

expressivas mudanças do comportamento, tais como 

vaguear sem rumo e agitação (MORRIS et al., 2015).  
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Desnutrição do idoso 

 

 Nutrição e dieta estão diretamente relacionadas 

com as doenças do envelhecimento. Distúrbios relacionados a 

nutrição do idoso são comuns e o estado nutricional representa 

tanto um fator de risco como também um marcador de 

doenças. A má nutrição do idoso resulta num 

comprometimento no quadro geral do paciente, como 

consequência, o risco maior de morbidade e mortalidade. 

Neste sentido, o estado nutricional adequado é de extrema 

importância para a qualidade de vida, como também para a 

redução desses índices (GUEDES; GAMA; TUSSI, 2008; 

SILVA et al., 2015).  

A desnutrição é um fator de risco no envelhecimento, 

podendo ser desencadeada por várias razões, dentre as quais: 

ausência de educação nutricional, restrições financeiras, 

diminuição das capacidades física e psicológica, isolamento 

social e tratamento de distúrbios múltiplos ou doenças 

concomitantes. São causas secundárias da desnutrição: 

incapacidade de alimentação, anorexia, má absorção por 

disfunção gastrointestinal (GI), necessidades aumentadas de 

nutrientes como resultado de lesão ou doença, interações de 

drogas e nutrientes e excesso do consumo de álcool 

(SHUMAN, 2010; SOARES et al., 2016). 

A nutrição pode agir de diferentes formas, beneficiando 

os idosos com a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças, potencializando tratamentos e a consequente 

reabilitação do idoso. Alguns autores consideram que a 

desnutrição pode ser difícil de distinguir das alterações 

resultantes do processo natural do envelhecimento, porém, se 
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não for detectada, pode resultar em agravamento de 

condições clínicas e aumento da mortalidade (GIL, et al., 2006; 

VIEIRA et al, 2016).  

  Apesar da verificação de um índice elevado na 

expectativa de vida mundial, que disfarça as reais condições 

que sofrem milhares de idosos, a longevidade não está 

necessariamente associada a um envelhecimento saudável. 

Distúrbios nutricionais, como a desnutrição e a deficiência de 

micronutrientes, constituem um problema comum no 

envelhecimento, vistos muitas vezes erroneamente, como 

sendo parte do processo natural do envelhecimento. Um 

estudo baseado em exames conduzidos na Índia, Europa, 

Estados Unidos e Canadá, estimou, que mais de 35% das 

pessoas que possuem idade igual ou acima de 50 anos 

apresentem deficiência de uma ou mais vitaminas e/ou 

elemento, corroborando estudos anteriormente desenvolvidos 

que demonstraram que as deficiências nutricionais são muito 

comuns em idosos (MALAFAIA, 2008; MORRIS et al., 2015). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo caracterizado como uma 

pesquisa do tipo descritiva, quanto aos objetivos, do tipo 

campo quanto às fontes de informação, onde foi realizada a 

antropometria de idosos em uma instituição de longa 

permanência, para diagnóstico do estado nutricional destes 

idosos.  
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Caracterização da população de estudo 

 

O estudo foi realizado na instituição de longa 

permanência localizado na cidade de Cabedelo-PB, e foram 

avaliados os idosos diagnosticados com Alzheimer que vivem 

nessa instituição e excluídos do estudo os que se negarem a 

participar e/ou não foram autorizadas pelos responsáveis.  

A população pesquisada foi constituída por 27 idosos  

acima de 60 anos de ambos os sexos. Foram excluídos do 

estudo os que se negaram a participar e aqueles que não se 

enquadraram nos critérios de inclusão citados acima.  

 

Coleta de dados 

 

Avaliação do estado nutricional  

 

Para diagnosticar o estado nutricional dos idosos foi 

utilizado o indicador nutricional (IMC) expresso em kg/m2, 

sendo utilizado o ponto de corte estabelecido por Lipschitz 

(1994) de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde 

(SISVAN, 2004). Para avaliação do estado nutricional foi 

verificado o peso, altura, circunferência do braço, 

circunferência da panturrilha foram utilizadas para avaliação 

para avaliação nutricional dos idosos.  

 

Peso e altura 
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Os perímetros constituem-se de massa adiposa, massa 

muscular e tamanho ósseo, porém, sua medida reflete a 

depleção da reserva de gordura corpórea e proteica que induz 

a um problema nutricional, pois pode interferir com os 

mecanismos adaptativos de utilização de gordura, como 

combustível endógeno em estados de inanição ou semi-

inanição. 

Para verificação do peso, foi utilizada uma balança 

digital com capacidade de 150 kg, os idosos foram pesados 

em posição ereta com pernas e calcanhares juntos, descalços, 

no centro da balança e braços ao longo do corpo.  

Para a altura utilizou-se uma fita fixada a parede e um 

esquadro para facilitar a leitura. O indivíduo permaneceu em 

pé, descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços 

estendidos ao lado do corpo, onde ficaram olhando para o 

horizonte (NACIF; VIEBIG, 2008).  

 

Quadro 1: Equação para preconização do peso  

.  

Homens: Peso = (1,73 x PB) + (0,98 x PP) + (0,37 x 

DSE) + (1,16 x AJ) – 81,69.  

Mulheres: Peso = (0,98 x PB) + (1,27 x PP) + (0,4 x 

DSE) + (0,87 x AJ) – 62,35.  

 

Fonte: Botelho, D’Oliveira, 2009. 

 

 

Circunferência  
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 A circunferência do braço (CB) é muito utilizada e 

reflete modificação da massa muscular e do tecido subcutâneo 

sem distinguir tecido adiposo e massa magra.  A circunferência 

do braço - CB foi mensurada com o braço formando um ângulo 

de 90 C0 e flexionado em direção ao tórax, no ponto médio 

entre o acrômio e o olécrano, com fita métrica inelástica. O 

resultado obtido  foram  comparados  com  valores  de  

referência do NHANES III (National Health 

andNutritionExaminationSurvey), 2009 e de SAMPAIO (2004).  

A circunferência da panturrilha (CP) foi medida 

utilizando uma fita métrica inelástica, com os idosos sentados 

com os pés ligeiramente afastados e a perna em ângulo de 

450, sendo a fita colocada na circunferência máxima da 

panturrilha (MARTINS; CARDOSO, 2000). Para avaliação da 

CP foi utilizado o ponto de corte com valores inferiores a 31 

cm, como indicador de perda de massa muscular (WHO, 

1995).  

 

Quadro 2: Equação para preconização da altura.  

 

Homem: 64,19 – (0,04 x idade) + (2,02 x AJ cm)  

Mulher: 84,88 – (0,24 x idade) + (1,83 x AJ cm)  

 

Fonte: Botelho, D’oliveira, 2009. 

 

Análise estatística 
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Os dados coletados foram analisados de forma 

descritiva pelo programa Excel 2007 for Windows Vista. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho foram avaliados os estados nutricional de 

27 idosos, nos quais 87% eram do sexo feminino e 13% do sexo 

masculino. De acordo com o IBGE, que utilizou os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2017, a 

razão de sexo da população brasileira é bastante diferenciada, 

sendo bem maior o número de mulheres.  

De acordo com a pesquisa do PNAD, as mulheres idosas 

são maioria, assim como a população feminina em geral. Elas 

são 56% das pessoas com pelo menos 60 anos de idade, contra 

44% de homens. Tal diferença é explicada pelos diferenciais de 

expectativas de vida entre os sexos, fenômeno mundial, mas 

que é bastante intenso no Brasil. Tendência que se evidenciou 

na amostra deste trabalho, pois, observa-se que dos idosos que 

participaram deste estudo a maioria era do sexo feminino. 

Para avaliação antropométrica isolada foram utilizados 

como indicadores o Índice de Massa Corporal (IMC), 

Circunferência da Panturrilha (CP) e a Circunferência do Braço 

(CB). Dessa maneira, têm-se como resultados do IMC que 39% 

dos idosos apresentaram um quadro de baixo peso, 35% dos 

idosos se mostram em estado nutricional normal e 14% 

levemente acima do peso e 0,8% dos idosos  com obesidade. 
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Figura 2. Estado nutricional dos idosos conforme classificação 

preconizada pelo SISVAN 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O estado nutricional e a função cognitiva estão  

correlacionados  e  servem  de base fundamental para 

determinar o estado  funcional  e  de  saúde  em  idosos.  Tem-

se demonstrado que o aumento do risco de má nutrição, 

principalmente de deficiências subclínicas (por exemplo,  folato, 

vitamina B12), pode prejudicar a cognição, o humor e, em 

consequência, o apetite. Ademais, variações na ingestão de 

alimentos  podem  ser  refletidas  em  mudanças  nos  tecidos  

do  cérebro  e  no  desempenho cognitivo (NYARADI et al., 

2013). Pesquisas indicam que o estresse oxidativo e o acúmulo 

de radicais livres derivados da peroxidação lipídica estão 

envolvidos na fisiopatologia da doença e podem acelerar a 

degeneração de neurônios (CHEN; ZHONG, 2014; WANGet  

al., 2014). 
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 A desnutrição proteico-calórica (DPC), é um dos 

distúrbios nutricionais mais importante observado no idoso, 

apontando para as condições clínicas na saúde do idoso, 

levando ao agravo das doenças (MALAFAIA, 2008; SILVA et 

al., 2015). 

. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral 

e Enteral (SBNPE), em 1996, desenvolveu o Inquérito Brasileiro 

de Avaliação Hospitar (Ibranutri); este estudo avaliou o estado 

nutricional de 4 mil pacientes internados na rede pública de 12 

estados e do Distrito Federal, este estudo revelou que 48,1% 

dos doentes encontrava-se desnutrida. Já em 1999 esta mesma 

sociedade realizou um novo inquérito objetivando quantificar 

novamente a desnutrição hospitalar. Os resultados encontrados 

foram altos índices de desnutrição hospitalar, além da ausência 

de procedimentos necessários que permitiriam melhorar a 

situação nutricional dos pacientes (WAITZBERG; CAIAFFA; 

CORREIA, 2001; NASCIMENTO et al., 2017). 

A CP estima a reserva muscular na perna, é muito 

utilizada como indicador de desnutrição e perda de massa 

muscular em idosos. Esta medida indica alterações na massa 

magra que ocorrem com a idade e com o decréscimo na 

atividade (MACHADO et al., 2006). Ao comparar os valores 

encontrados com o padrão (31 cm) estabelecidos pela WHO 

(1995), observou-se neste estudo, quea maioria dos idosos de 

ambos os sexos apresentavam um comprometimento de massa 

magra, ou seja 95% apresentaram valores abaixo de 31cm. 

 

CONCLUSÕES  

  



AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS PORTADORES DE ALZHEIMER 
RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

1095 
 
 

Com a longevidade da população, percebesse que as 

demências cada vez mais recorrentes, principalmente a doença 

de Alzheimer. Na população estudada, foi possível observar 

que todas as variáveis utilizadas nesse estudo apontaram 

desnutrição, conforme classificação do IMC.  

Os valores apontados e o diagnóstico nutricional de 

desnutrição, comprovaram que a presença DA, a 

institucionalização do idoso e a idade avançada tendem a 

diminuir as variáveis antropométricas levando a uma grave 

depleção do estado nutricional dos idosos se igualando a 

resultados encontrados em estudos realizados com esta 

população.  
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o 
estado psicológico de portadores de mutilação bucomaxilofacial 
de origem oncológica antes e após reabilitação protética.Para 
isso,  realizou-se um estudo longitudinal, cuja amostra foi 
constituída de 41 pacientes atendidos no Serviço de 
Reabilitação Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, referência na Paraíba. Foram aplicados um 
questionário socioeconômico e a Escala de Depressão 
Geriátrica de Yesavage para avaliar o estado do paciente 
mutilado na primeira consulta, após um mês de instalada a 
prótese, e após seis meses (T0/T1/T2). Os dados foram 
analisados por estatística descritiva e analítica com os testes de 
ANOVA, e o teste Post-Hoc de Bonferroni foi utilizado quando 
houve diferença significativa. (α = 5%). As mutilações mais 
frequentes foram nas regiões intra-oral (41,4%), nasal (31,7%), 
seguido da ocular (26,9%). Observou-se que os pacientes 
apresentaram melhora do estado psicológico entre os tempos, 



AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE IDOSOS PORTADORES DE MUTILAÇÃO 
BUCOMAXILOFACIAL ANTES E APÓS REABILITAÇÃO PROTÉTICA 

1099 
 
 

com aumento da diferença significativa (p≤0,001), indicando a 
importância da reabilitação bucomaxilofacial. Ademiais, esses 
resultados alertam ainda para a necessidade de orientação e 
planejamento da atenção em saúde mental para o grupo de 
idosos com deformidades, tendo em vista ser essa uma dupla 
condição de vulnerabilidade. Concluiu-se que é essencial a 
participação de uma equipe multiprofissional para reabilitar 
portadores de mutilação bucomaxilofacial.  
Palavras-chave: Depressão. Idosos. Mutilação. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 A distribuição etária da população mundial tem 

apresentado visível alteração nas últimas décadas, em razão 

da expansão da expectativa de vida e do consequente aumento 

de idosos. A despeito disso, estima-se que em 2020 essa 

população chegue a 1 bilhão de pessoas (11% população 

mundial), dos quais 20 % residirá em países em 

desenvolvimento (U.S. CENSUS BUREAU, 2010).  

No contexto nacional a expectativa de vida aumentou 

para 73,4 anos em 2010 (IBGE, 2012), sendo indicado ainda 

ainda que 2050 cerca de 30 % da população do pais será 

constitúida por pessoas acima de 60 anos (IBGE, 2008). 

 Esse envelhecimento acelerado ocorrido nas útimas 

décadas deu origem a novas demandas, característico de 

países longevos, como o aumento de enfermidades complexas 

e onerosas, caracterizado por doenças crônicas e múltiplas que 

perduram por anos (SILVA et al., 2015). Tal aumento da 

logenvidade traz para o idosos também comprometimentos na 

capacidade funcional e cognitiva, além de mudanças de rotina 

dos mesmos. Tais transformações colocam esse grupo etário 

como um dos mais vulneráveis ao sofrimento psíquico, 
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apresentando índices elavados de depressão (BALDAÇARA et 

al., 2018; DANTAS et al., 2018; FRADE et., 2015; GULLICH; 

DURO;CESAR, 2016; NÓBREGA et al., 2015; PRATA et al., 

2017). 

A depressão é considerada um fenômeno complexo e 

multidimensional, que afeta a saúde mental, a qualidade de vida 

e a vida social do indivíduo como um todo. Diz respeito a um 

dos problemas de saúde mais prevalentes em todo o mundo, 

inclusive apresentando-se como fator de risco para suicídios 

(CRUWYS et al., 2014; SANTOS, 2017). Acerca disso, a 

Pesquisa Nacional de Saúde (2013), aponta que mais de onze 

milhões de brasileiros sofrem de depressão, classificada como 

“crise global” pela Organização Mundial de Saúde (OMS; 

STOPA et al., 2015).  

Esta doença pode ser ainda mais prevalente nos 

indivíduos na sexta década de vida, despertando interesse de 

diversos estudos sobre essa temática (BALDAÇARA et al., 

2018; DANTAS et al., 2018; FRADE et. al, 2015; GULLICH; 

DURO; CESAR, 2016; NÓBREGA et al., 2015; PRATA et al., 

2017; STOPA et al., 2015). Os índices de prevalência de 

depressão no estudo de BALDAÇARA et al (2018), consierando 

1390 idosos, o diagnóstico mais freqüente foi depressão maior 

(33,7%).  

Por sua vez, Stopa et al.(2015) utilizando dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde 2013, informa que a prevalência 

de depressão no Brasil para idosos entre 60 e 64 anos foi de 

11,1%; (IC95% 9,1 - 13,1). Ddos similares são encontrados no 

estudo de  Gullich, Duro, e Cesar (2016) que apontou para 

uma  prevalência de depressão entre os 552 (de 568) idosos 

estudados de 20,4% (IC95% 17,3 - 23,8). Desses, a maior 

prevalência se concentrava no sexo feminino, entre solteiros, 
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com renda familiar, fumantes e que haviam sido hospitalizados 

nos 12 meses anteriores à entrevista.  

Segudo esses autores, a depressão em idosos pode ser 

explicado por distintas variáveis, como pelo fato de muitas 

vezes estes idosos viverem sozinhos, ou estarem 

institucionalizados. A depressão em idosos está associada a 

aspectos: sociodemográficos, condições de saúde, capacidade 

funcional, comportamento, cognição e medicamentos.  

Considerando a velhice um período de bastante 

incidência de depressão, quando o idoso é portador de uma 

deformidade, tais sintomas podem ser evidenciados, tendo em 

vista as implicações negativas geradas por tal condição. 

As deformidades podem ser de distintas etiologias 

congênita, causadas por má-formações e distúrbios de 

desenvolvimento; adquiridas, causadas por mutilações de 

origem patológica, como as doenças necrosantes e as 

oncocirúrgicas; ou traumática, como acidentes de trabalho, 

trânsito e intencionais (BARDAÇARA et al., 2018; CRUWYS et 

al., 2018; TOMAZZINI et al., 2015). 

No que concerne as mutilações oriundas de cirurgias 

oncológicas, elas podem se da por exemplo pelo diagnóstico 

tardio do câncer, de modo que, o tratamento do câncer pode 

envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, 

realizadas de forma isolada ou concomitante. As ressecções 

cirúrgicas podem ser parciais ou totais, uni ou bilaterais, 

incluindo o maxilar, assoalho da órbita, globo ocular, e pode 

apresentar comprometimento com o assoalho do crânio 

(BRIGNONI; RENE; DOMINICI,  2001). 

 Estudos apontam as mutilações na região facial 

acarretam implicações biopsicosociais, podendo ocasionar pior 

estado nutricional, prejuízos psicológicos, maior isolamento do 
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convívio social, menor autoestima  (TOMAZONI; GODINHO, 

2015; NICHTHAUSER, et al., 2017).  

Além dessas consequências, a mutilação provocada 

pela perda de um órgão da face pode resultar no medo de 

repulsão e rejeição, que por sua vez podem levar o paciente ao 

isolamento social (TOMAZONI; GODINHO, 2015; COSTA et al., 

2013).  

 Dentre as implicações de ordem psicológica, estudos 

destacam que dificuldades associadas à imagem corporal 

alterada geralmente resultam em sofrimento psicológico, 

ansiedade, distúrbios de humor e depressão (OLIVEIRA et al., 

2018; RIFKIN et al., 2018; WORRELL; WORRELL; BISASE, 

2017). A face desempenha um papel central no autoconceito de 

um indivíduo. Esse processo geralmente é rompido quando há 

desfiguração facial e a recuperação psicológica se torna difícil 

(RIFKIN et al., 2018).  

Nesse contexto, a condição de deformidade tem alertado 

para necessidade de cuidados e atenção, fomentando o 

interesse de pesquisas e intervenções junto a esse grupo, como 

por exemplo o efeito do uso de próteses na vida psicosocial 

desses pacientes (ATAY et al., 2013; ; AZEVEDO, 2016; 

FREITAS, 2017; KATSOULIS; FIERZ; IIZUKA; MERICSKE-

STERN R, 2013; OLIVEIRA, 2016). 

 Para muitos portadores de deformidades, a reabilitação 

trona-se uma grande expectativa de retorno ao convíco social, 

aceitação, e recuperação da auto estima. Tendo em vista que a 

prótese  reproduz detalhes anatômicos importantes se constitui 

uma alternativa soberana, para compensar a perda ou ausência 

de estruturas faciais, tendo sido relacionada à melhora do 

estado nutricional, da autoestima, da autoimagem e da 

qualidade de vida dos indivíduos (ATAY et al., 2013; AZEVEDO, 
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2016; FREITAS, 2017; KATSOULIS; FIERZ; IIZUKA; 

MERICSKE-STERN R, 2013; OLIVEIRA, 2016).  

A prótese bucomaxilofacial é uma substituição 

aloplástica dos tecidos perdidos na região dos maxilares e da 

face cuja finalidade é restaurar a anatomia deixando-a mais 

parecida possível. Tal termo pode ser compreendido ainda 

como a ciência de restaurar uma parte malformada ou ausente 

da boca, dos maxilares ou do rosto através de um meio artificial 

conhecido como prótese. O profissional responsável por esse 

procimento é o cirurgião-dentista especialista em PBMF  

Essa reabilitação tem apresentado êxito, em alguns 

estudos, como por exemplo no Trabalho de Conclusão de 

Curso de Oliveira (2016). Em seu estudo ela acompanhou 32 

pacientes reabilitados com PBMF, e verificou benefícios da 

PBMF aos seus usuários apontando como ferramenta 

fundamental dentro da reabilitação de pacientes com câncer de 

boca ou tumores benignos de grandes proporções, submetidos 

a tratamento cirúrgico. 

Outro estudo igualmente importante foi o proposto por 

Dings et al. (2018) com 66 pacientes, os quais responderam a 

um questionário de 62 itens. Os resultados indicaram altos 

escores de satisfação em relação ao conforto de uso, ajuste 

anatômico, cor e forma anatômica. 

 Face a essas considerações, o presente estudo buscou 

conhecer o impacto da mutilação bucomaxilofacial de origem 

oncológica no estado psicológico de idosos em um serviço de 

reabilitação bucomaxilofacial do Hospital Lauro Wanderley –

PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal da Paraíba, sob o parecer 

consubstanciado número 44388115.3.0000.5187/2015. 

 Tratou-se de um estudo longitudinal, de caráter descritivo, 

analítico e quantitativo, realizado em pacientes portadores de 

mutilação bucomaxilofacial de origem oncológica atendidos no  

Hospital Universitário Lauro Wanderley do Estado da Paraíba, 

no período de 2015 a 2018.  

 Foi uma amostra por conveniência em que foram incluídos 

neste estudo idosos que apresentaram mutilação na região da 

face ou intraoral oriundas de cirurgia oncológica e que haviam 

recebido alta do tratamento. Além disso, era necessário 

apresentar condições clínicas favoráveis para reabilitação por 

meio de próteses bucomaxilofaciais. Foram excluídos da 

amostra os pacientes diagnosticados com mutilação de origem 

congênita, traumática, bem como, os indivíduos com estado de 

saúde geral insatisfatório e/ou comprometimento cognitivo que 

o tornasse incapaz de responder adequadamente os 

instrumentos da pesquisa. Para a participação da pesquisa era 

necessária a assinatura do TCLE – Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

  O local do atendimento clínico dos indivíduos foi a Clínica 

da Divisão de Odontologia Restauradora e Social, do Hospital 

Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

A confecção das próteses faciais foi realizada no Laboratório de 

Prótese Dentária- Resinas Laboratoriais da Escola Técnica de 

Saúde do CCS - UFPB. Trata-se do local de referência para 

reabilitação bucomaxilofacial, 
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 Utilizou-se um questionário socioeconômico e para avaliar 

o estado de humor foi avaliado empregando a escala Escala de 

Depressão Geriátrica de Yesavage em ambiente reservado e 

confortável. A Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage foi 

desenvolvida por Yesavage e colaboradores em 1983. Ela 

consiste em 15 perguntas com respostas simples, cada 

resposta depressiva equivale a um ponto. Indivíduos com 10 ou 

mais respostas depressivas foram considerados com 

depressão maior, aqueles que escolheram entre 5 e 10 foram 

considerados moderadamente depressivos ou depressão 

menor.  

 Foi realizado análise descritiva e feito os testes de 

Análise de variância ANOVA, e Post Hoc de Bonferroni. A 

margem de erro utilizada na decisão dos testes estatísticos foi 

de 5%.  A organização dos dados e a análise estatística foram 

realizadas utilizando o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS for Windows, versão 22.0; IBM Inc., Armonk, 

NY, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta a análise descritiva 

sóciodemográfica da amostra representativa dos portadores de 

mutilações bucomaxilofaciais que recorreram ao Serviço de 

Reabilitação da Face do HULW/ UFPB, constituída por 41 

indivíduos no primeiro momento da avaliação. 

 
Tabela 1. Caracterização socioeconômica da amostra 

VARIÁVEIS N(%) 

SEXO   

Masculino 23(56,1) 
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Feminino 18(43,9) 

FAIXA ETÁRIA    

Adultos (<60 anos) 17(41,5) 

Idosos (≥ 60 anos) 24(58,5) 

COR/RAÇA   

Branca                               18(43,9) 

Não Brancos 23(56,1)  

ESTADO CIVIL   

Não casados 19(46,4) 

Casados 22(53,7) 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE    

 Até 8 anos de estudo  9 (22,0) 

    Mais 8 anos de estudo 32(78,0) 

RENDA MENSAL    

    ≤ 1.000$ 34(82,9) 

    > 1.000$ 7 (17,1) 

APOSENTADORIA   

   Sim 34(82,9) 

   Não  7 (17,1) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou-se que 56,1% dos indivíduos eram do sexo 

masculino, 58,5% idosos, 56,1% declarados não brancos, 

53,7% casados, 78% estudaram por mais de oito anos, e 82,9% 

declararam renda de até 1.000 reais. Conforme se pode 

observar a maioria dos participantes recebem menos de um 

salário mínimo o que aponta para a importância do serviço para 

grupos socialmente mais vulneráveis. Na figura 1 são 

observadas as mutilações mais frequentes.  
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Figura 1. Distribuição da amostra segundo a localização da 
mutilação bucomaxilofacial entre os pacientes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se constatar na Figura 1 que as mutilações mais 

frequentes foram nas regiões intra-oral (41,4%), nasal (31,7%), 

seguido da ocular (26,9%).No que tange aos índices de 

sintomatologia depressiva, podem ser verificados na Figura 2. 

Nos resultados encontrados, segundo a avaliação da 

escala de depressão geriátrica Yesavage, os participantes, 

antes da instalação da prótese apresentavam índices elevados 

de depressão maior (31,6%; 10 ou mais respostas depressivas) 

e depressão menor (57,9%; entre 5 ou 10 respostas 

depressivas). O que coaduna aos relatos da literatura ser esse 

um grupo etário vulnerável para quadros depressivos 

(BALDAÇARA et al., 2018; DANTAS et al., 2018; FRADE et., 

2015; GULLICH; DURO;CESAR, 2016; NÓBREGA et al., 2015; 

PRATA et al., 2017). A depressão nessa idade pode ser em 

virtude de distintas variáveis, a saber: isolamento sozinhos, 

condições de saúde, diminuição da capacidade funcional, 
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comportamental e cognitiva; bem como pelo uso de 

medicações. 

 

Figura 2. Distribuição da amostra segundo a avaliação da 

escala de depressão geriátrica de Yesavage ao longo do 

seguimento (p<0,001) 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os resultados constatam ainda uma melhora substancial 

dos sintomas depressivos dos pacientes ao longo do 

seguimento (p<0,001). O escore total da escala de Yesavage 

reduziu a cada momento avaliado. Observa-se nos tempos 

T0/T1/T2 que o percentual dos sintomas de Depressão Maior 

reduziu de 31,6%, antes da protetização, para 5,3%, após 6 

meses de uso da prótese, redução de 83% do valor inicial. 

Também o percentual de Depressão Menor reduziu de 57,9% 

para 23,7% ao final do seguimento, aproximadamente uma 

redução de 59% do valor inicial, conforme apresenta a figura 
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A redução dos sintomas depressivos, após a instalação 

da prótese, corroboram com os estudos realizados em 

diferentes populações (ATAY et al., 2013; AZEVEDO, 2016; 

FREITAS, 2017; KATSOULIS; FIERZ; IIZUKA; MERICSKE-

STERN, 2013). O portador de mutilações na face pode sentir 

uma baixa autoestima, expressar uma infelicidade com a sua 

imagem e entrar em quadro de sofrimento, piorando o seu o 

estado geral de saúde (AZEVEDO, 2016). 

Esse fato dificulta a recuperação do indivíduo, aumenta 

o quadro de morbidade e isolamento social mediante um quadro 

de depressão. Estudos clínicos têm sido realizados no sentido 

de fundamentar atenção dirigida a pacientes portadores de 

mutilações bucomaxilofaciais, especialmente com atenção 

multidisciplinar e de forma integrada (AZEVEDO, 2016). 

As estimativas futuras, sobre o surgimento de novos 

casos de câncer na região da cabeça e pescoço chamam a 

atenção dos profissionais da Saúde para a importância de se 

realizar ações educativas de prevenção de doenças e 

promoção de saúde, a fim de evitar o dignóstico tardio do câncer 

e consequentemente mutilações. As mutilações causadas por 

tumores malígnos geram um impacto psíquico duplo, por um 

lado, a deformidade física causada pelo tumor, e, por outro, o 

prognóstico sombrio da doença (CHHINA et al., 2017; KLINC; 

ERTAS, 2015; WORRELL; WORRELL, BISASE, 2017). 

Chama atenção ainda, que embora a protetização tenha 

influenciado significadamente na melhora dos índices de 

depressão dos portadores de deformidades, o percentual de 

depressão ainda se manteve acima de 5 % para depressão 

maior e acima de 20% para depressão menor. 

Tais achados apontam para a necessidade de um 

acompanhamento psicológico antes, durante a pós intalação da 



AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE IDOSOS PORTADORES DE MUTILAÇÃO 
BUCOMAXILOFACIAL ANTES E APÓS REABILITAÇÃO PROTÉTICA 

1110 
 
 

prótese. Acerca disso, Silva et al.(2016) destaca que embora 

ser destacada na literatura aspectos psicossocias em torno da 

deformidades, médicos dentistas e  cirurgiões maxilofaciais 

ainda negligenciam a importância da intervenção psicossocial, 

ou do encaminhamento a profissionais da saúde mental. 

Segundo esses autores, as principais razões relatadas seria o 

receio de uma reação negativa por parte dos pacientes. 

Não obstante, autores, recentemente já alertam para a 

necessidade desse acompanhamento, destacando que o 

tratamento com pacientes com mutilações dever levar em 

consideração o  processo de reintegração da imagem corporal, 

o que implica “reorganizar a percepção do self em uma unidade 

mais uma vez aceitável” (FORMIGOSA; COSTA; 

VAASCONCELOS, 2018; MENDES, 2017).   

Segundo Silva (2016), o suporte psicológico pode auxiliar 

os pacientes em todo o tratamento, desde a ajudarem no ajuste 

das mudanças físicas e emocionais ocorridas após a 

deformidade, como ao impacto secundário da hospitalização, 

cirurgia e de tudo o que lhes está nesta fase associado. Nesta 

direção, o profissional de saúde mental pode cooperar com o 

médico dentista e o médico cirurgião maxilofacial em diferentes 

situações, a saber: na compreensão das causas da 

insatisfação/satisfação por parte do paciente, as possíveis 

reações perante o tratamento, além de como melhorar a forma 

de lidar com todo este processo.  

 

CONCLUSÕES   

 

 Tendo em vista que a depressão é uma condição clínica 

de grande relevância em idosos, uma vez que aumenta a 

morbimortalidade, impacta negativamente a qualidade de vida 
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destes indivíduos, deve-se ser tema de constante investigação. 

Essa condição associada a portar uma deformidade aumenta 

ainda mais a chance desses serem acometidos por depressão.  

 Em suma, os resultados apontaram que a região da 

cabeça e pescoço mais afetada pela mutilação foi a intra-oral. 

Além disso aponta para altos índices de depressão entre os 

idosos com mutilação, com taxas superiores a 30%. Quando 

reabilitados com a prótese facial, estes pacientes obtiveram 

uma diminuição substancial, indicando a importância da 

reabilitação bucomaxilofacial. 

Esses resultados alertam ainda para a necessidade de 

orientação e planejamento da atenção em saúde mental para o 

grupo de idosos com deformidades, tendo em vista ser essa 

uma dupla condição de vulnerabilidade. Chama atenção ainda 

para a importâmcia de investimentos para o tratamento desses.  

Convém destacar ainda a importância das avaliações 

subjetivas no tratamento de grupos populacionais em situação 

de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, os quais 

precisam de intervenções complexas e, por vezes, 

personalizadas. 

 Embora achados relevantes, a presente pesquisa conta 

com algumas limitações, a saber: pouca literatura acerca dessa 

temática de forma mais específica, principalmente entre idosos 

mutilados na região da cabeça e/ou pescoço. Destaca-se 

também o número pequeno da amostra, contudo reconhece-se 

a dificuldade inerente a pesquisa longitudinal em que nem todos 

os participantes chegam até o fim da investigação.  

Outra limitação diz respeito a falta de um grupo controle 

que não houvesse recebido a intervenção, a fim de conhecer as 

diferenças entre o grupo controle e experimental. Nesta direção, 

sugere-se que novos estudos possam suprir tais lacunas. 
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 Ademais, confia-se que o presente estudo pode 

contribuir teoricamente e empiricamente, servindo como dados 

para profissionais e gestores de saúde alertar acerca da 

importância de ações educativas de prevenção do câncer, 

advertindo ao perigo do diagnótico tardio de lesões oncológicas, 

minimizando as cirurgias mutiladoras.   Além disso, espera-se 

que possa alertar para importância de intervenções 

multidisciplinares junto  a esse grupo no contexto de mutilações. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional prolongado tem 
ocasionado o surgimento da dependência do idoso revelando a 
atuação dos profissionais cuidadores de idosos, que lidam 
diretamente com os idosos nesse momento mais delicado do 
processo de envelhecimento. O presente trabalho teve como 
objetivo buscar conhecer o perfil dos idosos em algumas 
instituições de longa permanência, como também caracterizar 
quem são os profissionais que trabalham nas instituições, 
buscando identificar qual o sentido do cuidar para idosos e 
profissionais. A amostra foi composta por 47 idosos e 48 
profissionais de instituições de longa permanência de João 
Pessoa e Cabedelo - PB. Os idosos, em sua maioria, tinham 
entre 80 e 89 anos (44,7%), sexo feminino (68,1%), viúvos 
(38,3%) ou solteiros (36,2%), aposentados (100%). Os 
profissionais, a maioria tinha entre 40 e 49 anos (31,3%), sexo 
feminino (85,4%), com ensino médio (62,5%) ou superior 
(14,6%), funcionários de instituição privada (83,3%). Percebe-
se que o sentido do cuidar mostra-se como algo que faz bem, 
tanto para o idoso, quando este percebe que o cuidado recebido 
faz bem e o ajuda na sua saúde e qualidade de vida, como 
também para os profissionais que se sentem satisfeitos pois 
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entendem que cuidar de um idoso institucionalizado é muito 
mais que aplicar técnicas, no momento do cuidado há troca de 
afeto o que gera sentimentos de gratidão. 
 
Palavras-chave: Cuidado. Idosos. Sentido. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre o envelhecimento da população já são 

evidentes na maioria dos países, e este processo vem 

acarretando mudanças na organização e estruturação da saúde 

pública, como também do contexto familiar, visto que para 

atender as necessidades de um idoso, não só o Estado tem que 

dá sua parcela de contribuição e assistência, como também a 

família é incumbida de auxiliar o idoso nas suas necessidades 

diárias.  

O envelhecimento populacional é um fenômeno que 

levanta questões a serem equacionadas pela sociedade e 

pelos formuladores de políticas públicas. Estima-se que em 

2050 haja dois bilhões de idosos no planeta, 80% nos países 

em desenvolvimento. A população de 80 anos ou mais é a que 

mais cresce e poderá passar dos atuais 11% para 19% em 

2050 (FREITAS, 2004). A população brasileira está 

envelhecendo, segundo Veras (2009), o número de idosos no 

País passou de 2 milhões, em 1950, para 6 milhões, em 1975, 

alcançando a marca de 15,4 milhões em 2002. Nos nossos 

dias, a expectativa de vida passou para 74,9 anos. Na próxima 

década, estima-se que população idosa brasileira alcançará o 

expressivo número de 32 milhões. No Brasil, as projeções 

(IBGE, 2011) indicam que a proporção de idosos passará de 

8,6% em 2000 para quase 15% em 2020. Em termos 

absolutos, seremos, em 2025, a sexta população de idosos no 
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mundo, com mais de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos 

(CUNHA, 2014; KÜCHEMANN, 2012; KELLER et al., 2002). 

Segundo dados atuais do IBGE (2018) em 2060, o 

percentual da população com 65 anos ou mais de idade 

chegará a 25,5% (58,2 milhões de idosos), enquanto em 2018 

essa proporção é de 9,2% (19,2 milhões). Já os jovens (0 a 14 

anos) deverão representar 14,7% da população (33,6 milhões) 

em 2060, frente a 21,9% (44,5 milhões) em 2018. 

No caso específico do Estado da Paraíba, o número de 

idosos cresceu 30,5% nos últimos dez anos, de acordo com o 

PNAD/2013 (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio). Ao 

todo já são mais de meio milhão de paraibanos com mais de 60 

anos de idade. Enquanto em 2003 eram 389 mil o número de 

paraibanos nessa faixa etária, em 2012 eram 496 mil, tendo 

saltado em 2013 para 508 mil o que representa um crescimento 

de 12 mil idosos em apenas um ano. Ainda segundo os dados 

do PNAD/2013, são 173 mil pessoas entre os 60 e 64 anos de 

idade na Paraíba. Entre os 65 e 69 anos são 126 mil 

paraibanos. Acima dos 70 anos de idade é a faixa onde se 

encontra o maior número de idosos no estado, 209 mil. 

Seguindo esse processo de crescimento, nas próximas 

décadas haverá um grande volume de pessoas idosas em todo 

o Estado da Paraíba, em especial na região metropolitana de 

João Pessoa. 

Em decorrência do crescente aumento do 

envelhecimento populacional, observa-se agora a maior 

procura dos idosos por serviços de saúde. As internações 

hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do 

leito também é maior comparado com outras faixas etárias. 

Desta forma, observa-se que o envelhecimento populacional 

se traduz em maior carga de doenças incapacitantes na 
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população e aumento do uso dos serviços de saúde (VERAS, 

2009). 

Um fator que se torna presente à medida que o indivíduo 

envelhece é a perda da capacidade funcional, a qual leva a 

pessoa à dependência e a perda de autonomia. Na velhice, 

este aspecto representa para o idoso a perda de espaços, 

valores e autodeterminação. A dependência na velhice resulta 

de mudanças ocorridas ao longo do curso da vida, englobando 

desde mudanças biológicas até transformações exigidas pelo 

meio social (SANCHEZ, 2000). É a partir do surgimento da 

dependência do idoso, principalmente com relação as suas 

atividades diárias, que surge um dos atores mais presentes na 

vida do idoso quando este se torna dependente – o cuidador 

de idoso.  

O cuidado ao idoso dependente surge quando o avanço 

da idade aumenta as chances de surgimento de uma ou mais 

doenças crônicas que podem gerar processos incapacitantes e 

afetar a funcionalidade do idoso, dificultando ou impedindo o 

desempenho das atividades cotidianas. Essa dependência 

pode ser causada por déficits físicos, cognitivos ou ambos, 

exigindo assim que uma outra pessoa assuma a tarefa de 

ajudar este idoso dependente a executar suas atividades 

diárias. 

O cuidador de idoso é aquela pessoa que é responsável 

pelos cuidados para com o idoso dependente, podendo este 

cuidado ser prestado por profissionais especializados 

(cuidadores formais) ou por pessoas que compõem o círculo 

familiar do idoso, as quais não possuem nenhum tipo de 

qualificação profissional e não recebem remuneração por 

estarem cuidando do idoso dependente (cuidadores informais). 

Na maioria das vezes, quem assume os cuidados com o idoso 
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dependente são os cuidadores informais, que aqui 

chamaremos de cuidadores familiares, estes por sua vez 

assumem esta função enfrentando inúmeras dificuldades na 

tarefa de cuidar por desconhecerem como devem ser 

realizados os cuidados domiciliares, gerando inúmeras 

incertezas o que acaba por ocasionar tensão, estresse, 

desespero, ansiedade, angústia, entre tantos outros sintomas 

que afetam a saúde do cuidador e aumento a sobrecarga 

destes. 

Sobre a dependência em idosos, Cunha (2014) verificou 

que o processo de envelhecimento relacionando à dependência 

está presente nas pessoas acima de 80 anos, antes desta faixa 

etária observa-se que a dependência pode estar presente, 

porém em menor grau. Se percebe dependência nos mais 

idosos devido a perda da sua capacidade funcional, pois à 

medida que se envelhece o corpo vai precisando de mais 

energia física e mental, evento este que faz com que uma outra 

pessoa ajude o idoso nas suas necessidades. No processo de 

dependência devido ao envelhecimento, verifica-se que são as 

mulheres que envelhecem mais e dependem de outra pessoa 

para executar suas atividades diárias, com relação ao gênero 

masculino e dependência, observa-se que os homens chegam 

a falecer primeiro que as mulheres, chegando a vivenciar muito 

pouco a dependência grave. Supõe-se que este fato deva 

acontecer devido aos cuidados em saúde que as mulheres 

buscam ao longo de suas vidas, onde os homens procuram 

ajuda médica apenas quando a doença se faz presente, como 

também ao quantitativo da população feminina que é maior que 

a população masculina, fazendo com que haja mais mulheres 

que homens em todo o mundo.   
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Segundo Santos (2003), na Gerontologia, que é a área 

da ciência que estuda o envelhecimento humano, existe um 

consenso de que o cuidado ao idoso pode ser implementado 

tanto pela família como pelos profissionais e pelas instituições 

de saúde. Entretanto, denominam-se de maneira diferente os 

cuidadores segundo os seus vínculos com a pessoa a quem 

dispensam o cuidado. Por cuidadores formais compreendem-

se todos os profissionais e instituições que realizam 

atendimento sob a forma de prestação de serviços. Os 

denominados cuidadores informais são os familiares e demais 

atores do grupo doméstico, podendo-se ainda incluir amigos, 

vizinhos, membros da igreja ou de grupo de voluntários, entre 

outros elementos da comunidade. Com relação ao cuidado 

informal a pessoa não recebe qualquer remuneração pelo 

trabalho desenvolvido (CUNHA, 2014). 

Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, 

abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de 

desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, 

de responsabilização e de envolvimento afetivo com outro, 

assim afirma Boff (2011). O dever de cuidar de uma pessoa 

dependente está relacionado com ações impostas por normas 

sociais as quais estão imbricadas por crenças e valores 

culturais compartilhados entre os membros de uma sociedade 

e de práticas morais fixadas pela família.  

Um dos fatores que levam à institucionalização do idoso 

é a falta de suporte familiar, ocasionada por dificuldade 

financeira e também falta de instrução para lidar com as 

mudanças do processo de envelhecimento. Há ainda aqueles 

idosos que vivem nas ruas ou que estão sem referência familiar 

buscam apoio nesses locais. Também, existem fatores 

relacionados à solidão, necessidades de cuidados, perdas de 
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entes queridos, conflitos familiares, fragilização dos laços 

afetivos e ausência de cuidador no domicílio (BESSA; SILVA, 

2008; ESPITIA; MARTINS, 2006; SANTOS, 2007). É sabido 

que cuidar está associado à função física, psicológica, 

relacional e material. Nesse sentido, é crucial a disponibilização 

de determinadas condições socioeconômicas que viabilizem as 

atividades de cuidado (VASCONCELOS, 2000). As instituições 

de longa permanência (ILPI’s), por sua vez, prestam cuidados 

básicos como abrigo, alimentação, além de outras práticas 

como acesso ao atendimento de profissionais de saúde 

capacitados, espaço físico adaptado e atividades de 

estimulação que prezam a interação social (POLLO; ASSIS, 

2008). Essa substituição de cuidados para as ILPIs 

transformam o cenário atual e induz o serviço a pensar sobre 

os profissionais capacitados para a tarefa de cuidar. O familiar, 

considerado cuidador informal, passa a dividir o cuidado da 

pessoa idosa com a instituição e com o cuidador formal 

(FERREIRA, 2008).  

Segundo Sampaio (2011), o cuidador é parte integrante 

da equipe de profissionais de saúde, e é aquele que deveria ter 

conhecimento em diversas áreas da saúde com foco no processo 

de envelhecimento e na melhoria do trabalho em equipe. Esse 

profissional exerce a função de cuidar, definida como aplicar 

atenção, pensamento, imaginação de forma geral com os outros 

e, também, consigo mesmo. Nessa direção, “cuidar não é apenas 

um ato, mas uma atitude”. Cuidar, então, se define como uma 

tarefa que depende da participação e envolvimento de ambas as 

partes, de quem cuida e do ser cuidado (CARLETO et al, 2010). 

É, também, uma representação com significados heterogêneos, 

além de ser um marcador importante para revelar a forma de 

amar e do que se pode esperar das relações interpessoais.  
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Poder-se-ia dizer que o cuidador ideal seria aquele com 

conhecimento em diversas áreas da saúde, podendo ser 

compatível com a diversidade de aspectos trazidos pelo 

processo natural do envelhecimento. Nessa perspectiva, 

também é valorizado o cuidador que compartilha seus 

conhecimentos técnicos com outros profissionais, o que 

contribui para a melhoria do trabalho em equipes 

multidisciplinares (FILHO; SITTA, 2002). Duarte, Melo e 

Azevedo (2008) salientam que esse tipo de trabalho é realizado 

em muitos países desenvolvidos, sendo o cuidador de idosos 

um dos integrantes da equipe de profissionais da saúde. 

Diante do exposto, o objetivo da presente pesquisa foi 

buscar conhecer o perfil dos idosos em algumas instituições de 

longa permanência, como também caracterizar quem são os 

profissionais que trabalham nas instituições, buscando 

identificar qual o sentido do cuidar para idosos e profissionais, 

buscando com isso informações e conhecimentos capazes de 

contribuir para a compreensão e melhoria do acesso e da 

utilização dos serviços voltados aos cuidados às pessoas 

idosas, visando o fortalecimento e a eficiência operacional dos 

serviços prestados nessa área, bem como a difusão e a 

consolidação, na região de João Pessoa e cidade circunvizinha, 

considerando que a apreensão e o entendimento das 

concepções a respeito das necessidades em cuidados a 

pessoas idosas contribuem para a transformação e 

aprimoramento das práticas relacionadas a qualidade de vida 

de pessoas idosas.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa foi realizada no município de João 

Pessoa – PB e cidade circunvizinha (Cabedelo), com o objetivo 

de buscar conhecer o perfil dos idosos em algumas instituições 

de longa permanência, como também caracterizar quem são 

os profissionais que trabalham nas instituições, buscando 

identificar qual o sentido do cuidar para idosos e profissionais. 

A amostra foi composta por 47 idosos residentes em ILPI’s (de 

ambos os sexos) e 48 profissionais que trabalham em ILPI’s 

que prestam cuidados ao idoso.  

Para o processo de investigação quantitativo foram 

utilizados os seguintes instrumentos: 1. Questionário 

Sociodemográfico; 2. Questionário de Caracterização da 

Instituição; 3. Self-Reporting Questionnaire - 20 (SRQ-20); 4. 

Escala de Satisfação com a Vida. Para o processo de 

investigação qualitativo, elaborou-se um roteiro de entrevista 

para cada grupo. Com base nesse roteiro foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, constituído de três eixos: dados 

de identificação, contextualização do modo de vida e questões 

relativas ao cuidar, ao viver e ao conviver.  

A pesquisa foi realizada atendendo as normas 

estabelecidas pela Comissão Nacional de Saúde na Resolução 

de nº 466, sendo utilizado termo de consentimento livre e 

esclarecido para autorização da realização da pesquisa com 

cada participante.  

Para análise dos dados quantitativos foi construído um 

banco de dados a partir da digitação dos questionários com 

prévia codificação das respostas, utilizando o Software SPSS 

Statistics. Os dados do questionário sociodemográfico e do 

questionário de caracterização das instituições foram 
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analisados através de estatística descritiva, com a utilização 

de medidas de posição (Média, Mediana) e de variabilidade 

(Desvio Padrão, Amplitude). 

Para análise dos dados qualitativos foi necessário a 

realização de leitura flutuante, seguindo uma sequência de 

passos a serem seguindo como forma de viabilizar e 

potencializar os resultados encontrados. No contexto da 

pesquisa, analisou-se os contextos temporais presentes nas 

respostas (ANJOS, 2015). Tal divisão temporal possibilitou ir 

além do tempo linear, cronológico, oportunizando um olhar das 

subjetividades que aparecem na construção histórico/social 

dos sentidos encontrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados analisados na Tabela 1, a 

partir do estudo quantitativo, observou-se entre os idosos 

participantes da pesquisa, que a maioria era do sexo feminino 

(68,1%), estava na faixa de 80 a 89 anos (44,7%), era viúvo(a) 

(38,3%) ou solteiro(a) (36,2%), estudaram até o Ensino 

Fundamental (51,1%), eram aposentados(as) (100%), tinham 

renda de até 1 salário mínimo (87,2%), não possuíam filhos 

(40,4%) e eram da religião católica (74,5%). Abaixo pode-se 

observar esses resultados: 
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Tabela 1: Perfil Sócio-Demográfico dos Idosos das ILPI’s. 

Variável f % 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

70 - 79 anos 

80 - 89 anos 

90 anos ou mais  

04 

17 

21 

05 

8,5% 

36,2% 

44,7% 

10,6% 

Sexo Masculino 

Feminino 

15 

32 

31,9% 

68,1% 

Estado Civil Solteiro 

Casado 

Separado/Divorci

ado 

Viúvo 

17 

02 

10 

18 

36,2% 

4,3% 

21,3% 

38,3% 

Escolaridade Sem Escolaridade 

Fundamental 

Médio 

Superior 

Pós-Graduação 

08 

24 

09 

04 

02 

17% 

51,1% 

19,1% 

8,5% 

4,3% 

Ocupação Aposentado(a) 47 100% 

Renda 

Familiar 

Até 01 SM* 

1 – 3 SM 

41 

06 

87,2% 

12,8% 

Religião Não Possui 

Católica 

Evangélica 

04 

35 

08 

8,5% 

74,5% 

17% 

Filhos Nenhum 

1 - 2 filhos 

2 -3 filhos 

Acima de 3 filhos 

19 

13 

06 

09 

40,4% 

27,7% 

12,8% 

19,3% 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 
*SM = Salário mínimo vigente em 2017 (R$ 937,00) 

 

No presente estudo, observou-se a predominância de 

idosos, institucionalizados, do sexo feminino, com idade 

variando de 70 a 89 anos em sua maioria, solteiros ou viúvos, 

com escolaridade baixa, aposentados, sem filhos ou no máximo 

2 fillhos, e recebendo até um (1) salário mínimo. Essa é uma 
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realidade do envelhecimento aqui no Brasil, onde as mulheres 

costumam viver mais que os homens e consequentemente 

envelhecem mais que estes, como os homens tendem a morrer 

primeiro do que as mulheres estas acabam envelhecendo e 

ficando viúvas, dependendo de uma aposentadoria que na 

maioria das vezes gira em torno de um (1) salário mínimo, onde 

nas ILPI´s 70% da aposentadoria do idoso fica na instituição. 

Estes dados corroboram com outros estudos já realizados 

sobre esse tema, como por exemplo, o realizado por Pilger; 

Menon; Mathias (2011) onde numa amostra do Paraná obteve-

se um perfil de idosos que 64,4% eram mulheres, com idade 

entre 60 e 98 anos com renda de até um (1) salário mínimo e 

viúvos ou casados.  

Estudos realizados por Lima et. al. (2013) identificaram 

que as mulheres são as que possuem maior longevidade, 

também cita a feminilização da velhice decorrente de maior 

expectativa de vida da mulher, também, a prevalência de 

mulheres idosas se deve ao maior autocuidado que a mulher 

tem com relação a sua saúde, já que eles não possuem o habito 

de se cuidarem, visto que para os homens, em geral, procurar 

um serviço de saúde representa fraqueza, vulnerabilidade e 

fragilidade, critérios esses que se enquadram em 

características femininas o que implicaria numa desconfiança 

da masculinidade embutida no imaginário social. De acordo 

com a idade e a escolaridade, a maioria dos idosos analfabetos 

ou de baixa escolaridade encontravam-se na faixa etária de 80 

a 94 anos.  

Em estudo realizado com idosos por Lenart; Talman 

(2009) em uma instituição de longa permanência em 

Curitiba/PR também, evidenciou uma maior porcentagem de 

idosos nessa mesma faixa etária, analfabetos ou com baixa 
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escolaridade. Por ocasião da infância desses idosos a 

educação não tinha um contexto importante refletindo hoje em 

idosos com baixo índice instrução. Os fatores como idade 

avançada e baixa escolaridade estão fortemente relacionados 

com o comprometimento da capacidade funcional o que implica 

no comprometimento das atividades da vida diária. A 

capacidade funcional está relacionada à capacidade do idoso 

de realizar atividades da vida diária com autonomia e 

independência. 

O fato de ter filhos demonstra que não constitui um 

elemento para que os idosos sejam cuidados no ambiente da 

família, portanto, a decisão de cuidar do idoso vai depender 

possivelmente das condições estruturais e humanas da família. 

A instituição de longa permanência tornou-se uma opção para 

aqueles familiares de idosos que não possuem condições de 

prover o cuidado em decorrência das atividades de trabalho e 

essa dificuldade cresce à medida que aumenta a dependência 

do idoso (RIBAS et al., 2012).  

Confirmando os resultados de estudos sobre bem-estar 

subjetivo na velhice (STRINE et al., 2008), a maioria dos idosos 

mostrou-se satisfeito com a vida. De acordo com a microteoria 

de seletividade socioemocional (CARSTENSEN et. al., 2011), 

em função da redução da perspectiva de tempo futuro que 

ocorre na velhice, entre os idosos diminui o interesse por 

experiências emocionais negativas, aumenta o investimento em 

metas de maior significado afetivo e ocorre seleção de parceiros 

sociais que oferecem mais conforto emocional. Tais processos 

reguladores da emoção favorecem o equilíbrio entre afetos 

positivos e negativos, a estabilidade emocional e a manutenção 

de níveis elevados de bem-estar subjetivo, que os protegem da 

ação deletéria dos eventos estressores.  
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Considerando 5 como ponto de corte, de modo geral a 

média da Satisfação com a Vida (Tabela 2) da maioria dos 

idosos (M = 8,43 / DP = 2,49) foi positiva.    

 

 Tabela 2: Média Geral da Satisfação com a Vida dos Idosos das ILPI’s. 

SATISFAÇÃO COM A VIDA M DP 

Vida próxima ao ideal 7,34 2,20 

Condições de vida excelentes 7,98 2,22 

Satisfeito com a minha vida 8,43 2,49 

Tenho coisas que quero na vida 7,89 2,10 

Não mudaria nada em minha vida 8,06 2,54 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 

No que se refere ao sentido do cuidar (Figura 1), os idosos 

das ILPI´s percebem que estão sendo bem cuidados pelos 

profissionais (51,06%), seguido da percepção de um cuidado 

voltado para a manutenção da saúde (8,51%).  

                           

 Figura 1: O Sentido do Cuidar para os Idosos das ILPI’s. 
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                           Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Acerca do perfil dos profissionais que cuidam de idosos 

em instituição (Tabela 3), observou-se que estes em sua 

maioria trabalham na Vila Vicentina (37,5%), ASPAN (22,9%), 

Fanuel (20,8%) e AMEM 18,8%). Estão na faixa etária de 30 a 

49 anos, são do sexo feminino (85,4%), solteiros (43,8%) ou 

casados (43,8%), com Ensino Médio (62,5%), são funcionários 

de instituições privadas/filantrópicas (83,3%), com renda 

familiar entre 1 e 3 salários mínimos (54,2%), de religião católica 

(54,2%), com 1 ou 2 filhos (50%). 

 
    Tabela 3: Perfil Sócio-Demográfico dos Profissionais das ILPI’s. 

Variável F % 

Instituição Vila Vicentina 
ASPAN 
Fanuel 
AMEM 

18 
11 
10 
09 

37,5% 
22,9% 
20,8% 
18,8% 

Faixa Etária Menos 20 anos 
20-29 anos 
30 - 39 anos 
40 - 49 anos 
50 a 59 anos 
60 a 69 anos 
Acima 70 anos  

01 
10 
13 
15 
06 
02 
01 

2,1% 
20,8% 
27,1% 
31,3% 
12,5% 
4,2% 
2,1% 

Sexo Masculino 
Feminino 

07 
41 

14,6% 
85,4% 

Estado Civil Solteiro 
Casado 
Divorciado 
Viúvo 

21 
21 
05 
01 

43,8% 
43,8% 
10,4% 
2,1% 

Escolaridade Analfabeto 
Fundamental 
Médio 
Superior 
Pós-Graduação 

01 
05 
30 
07 
05 

2,1% 
10,4% 
62,5% 
14,6% 
10,4% 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 
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Ocupação Desempregado 
Func. Público 
Func. Privado 
Autônomo 

01 
02 
40 
02 

2,1% 
4,2% 
83,3% 
4,2% 

 
Renda 
Familiar 

Sem renda fixa 
Até 01 SM* 
1 – 3 SM 
4 – 6 SM 

01 
17 
26 
04 

2,1% 
35,4% 
54,2% 
8,3% 

Religião Católica 
Evangélica 
Não possui 
Outras 

26 
15 
04 
03 

54,2% 
31,3% 
8,3% 
6,2% 

Filhos Nenhum 
1 – 2 filhos 
2 -  3 filhos 
Acima de 3 filhos 

14 
24 
06 
04 

29,2% 
50% 

12,5% 
8,3% 

Acerca dos profissionais de ILPI´s, estudos mostram os 

profissionais cuidadores são predominantemente mulheres 

(84,8%) – tendência verificada historicamente, pois as mulheres 

se apresentavam como as principais cuidadoras dos idosos. 

Nas ILPIs privadas, esse percentual aumenta para 93,5%. Os 

cuidadores formais do sexo masculino, nas ILPIs de natureza 

filantrópica, representam 19,7% do total, um percentual mais 

elevado do que nas ILPIs privadas (6,5%). Isso pode se dever 

ao maior número de idosos nas instituições filantrópicas, 

conforme verificado nos resultados da pesquisa. Com efeito, 

nessas instituições necessita-se de mais cuidadores do sexo 

masculino para facilitar as transferências e atividades diárias de 

higiene dos idosos (ARAÚJO, 2012).  

Com relação à satisfação com a vida, a maioria desses 

profissionais encontravam-se muito satisfeitos com suas vidas, 

a outra parte estavam satisfeitos e muito poucos alegaram 

pouca satisfação com a vida (Tabela 4). 
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Tabela 4: Média Geral da Satisfação com Vida dos 
Profissionais das ILPI’s. 

SATISFAÇÃO COM A VIDA M DP 

Vida próxima ao ideal 7,81 2,34 

Condições de vida excelentes 7,60 1,95 

Satisfeito com a minha vida 8,85 1,53 

Tenho coisas que quero na vida 8,85 1,77 

Não mudaria nada em minha vida 8,54 2,02 

 Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Na Tabela 5 pode-se observar que 70,8% dos 

profissionais não apresentam sofrimento mental 

(ansiedade/depressão), porém é importante destacar que 25% 

apresentaram indícios de sofrimento mental e apenas 4,2% dos 

profissionais estavam vivenciando algum tipo de sofrimento 

mental. 

 

Tabela 5: Indícios de Sofrimento Mental nos Profissionais das ILPI’s.  

           Variável f % 

0 a 4 
Sem indícios de 

sofrimento mental 
34 70,8% 

5 a 10 
Indícios de 

sofrimento mental 
12 25% 

11 a 20 Sofrimento mental 02 4,2% 

  Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

De acordo com a Figura 2, verifica-se que para a maioria 

dos profissionais que cuidam de idosos em instituições, o cuidar 

está relacionando à felicidade (14,58%), seguido de um cuidado 

voltado para o envelhecimento saudável (12,5%).  
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Figura 2: Sentido do Cuidar para Profissionais das ILPI’s. 

 
                   Fonte: Pesquisa direta. 2017 

Sobre o sentidos do cuidar Mendes; Miranda; Borges 

(2010, p.416) mencionam que: “O cuidado é visto, muitas 

vezes, como um dom, que dignifica o cuidador e o faz sentir 

melhor [...]. Este resultado está de acordo com o que Born 

(2006), visto anteriormente, considera como uma das 

habilidades e qualidades que o cuidador de idosos deve 

desenvolver. Outros motivos declarados pelos cuidadores 

foram “necessidade financeira” ou “oportunidade de emprego 

que surgiu”, marcados por uma fração expressiva de 

respondentes, ficando evidente que a necessidade de se 

manter e manter a família ainda é fator determinante para o 

exercício de qualquer função, tendo em vista também, neste 

caso, a baixa escolaridade exigida, aspectos que corroboram 

com os dados encontrados na pesquisa realizada. 

No que se refere ao sentido do cuidar, os profissionais 

relacionaram os cuidados que prestavam aos idosos 
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institucionalizados como algo relacionado a fazer o bem ao 

idoso, contribuindo para a melhoria de sua saúde e manutenção 

da qualidade de vida destas pessoas, houve relação também 

com satisfação no trabalho, trazendo gratidão e felicidade, 

relacionando o trabalho exercido como uma atividade humana 

e de solidariedade. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este estudo buscou analisar os perfis das instituições 

voltadas aos cuidados de idosos, de pessoas idosas atendidas 

por cuidadores profissionais e de profissionais cuidadores de 

pessoas idosas no município de João Pessoa e cidades 

circunvizinhas, buscando compreender os sentidos atribuídos 

a cuidados a pessoas idosas. 

Diante disto, verifica-se que o perfil dos idosos atendidos 

pelas ILPI´s correspondem ao que se observa em nosso país, 

em sua maioria são mulheres, viúvas ou solteiras, com grau de 

escolaridade baixo e com renda insuficiente. Porém, estas 

pessoas ao serem acolhidas em uma ILPI percebem cada gesto 

de cuidado para com ela como algo grandioso, onde não há 

apenas ajuda para as atividades diárias, alí são criados vínculos 

afetivos que tentam suprir a falto do afeto familiar. 

Já o profissional que trabalha em ILPI, pode ser 

caracterizado como predominantemente do sexo feminino, 

sendo pessoas pessoas já maduras. Muitas vezes essas 

pessoas sustentam suas famílias com o salário de cuidador, 

porém por ser uma profissão que ainda não exige muita 

qualificação profissional, muitos dos profissionais apenas 

possuem pouca escolarização fazendo com que seus salários 

sejam baixos, acabando por ser uma profissão não valorizada. 
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Muitas pessoas que trabalham em ILPI seguram o emprego 

pensando no financeiro, porém quando se deparam com a 

realidade de uma instituição de idosos, acabam por vivenciar 

não apenas trocas profissionais, mas também há espaço para 

trocas afetivas. 

Cuidar para o profissional de ILPI pode ser visto como 

algo que pode fortalecer. No que se refere ao sentido do cuidar, 

os profissionais relacionam os cuidados que ofereciam aos 

idosos institucionalizados como algo relacionado a fazer o bem 

ao idoso, contribuindo para a melhoria de sua saúde e 

manutenção da qualidade de vida destas pessoas, há relação 

também com satisfação no trabalho, trazendo gratidão e 

felicidade, relacionando o trabalho exercido como uma 

atividade humana e de solidariedade. No geral, percebe-se que 

tanto para quem recebe o cuidado como para quem exerce o 

cuidado o sentido do cuidar mostra-se como algo que faz bem, 

tanto para o idoso, quando este percebe que o cuidado recebido 

o faz bem e o ajuda a manter sua saúde e qualidade de vida, 

percebendo que alguém tem importância para com ele, como 

também para os profissionais que se sentem satisfeitos de 

forma pessoal e profissional pois entendem que cuidar de um 

idoso institucionalizado é muito mais que aplicar técnicas, no 

momento do cuidado há troca de afeto o que gera sentimentos 

de gratidão, fazendo com que o sentido da humanização se 

torne presente neste espaço. 
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RESUMO: O envelhecimento é um processo fisiológico que 
induz a degeneração progressiva da função e estilo de vida 
que o indivíduo leva pode acelerar ou diminuir esse 
processo. A prática regular do exercício induz as adaptações 
do sistema cardiorrespiratório que podem ser revertidas com 
a interrupção do mesmo. O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar os efeitos de destreino no condicionamento 
cardiorrespiratório de idosos. Estudo exploratório, descritivo 
com abordagem quantitativa e delineamento quase 
experimental com pré-teste e pós-teste. Amostra, composta 
por 20 idosos de ambos os sexos. Utilizou-se um formulário 
biodemográfico, manovacuômetria e teste de caminhada de 
seis minutos (TC6min). Para tratamento estatístico e 
formação do banco de dados, foi utilizado o SPSS® 20.0 para 
Windows. Os resultados encontrados identificou que os 
idosos participantes na avaliação da força muscular 
respiratória, houve redução significativa (p=0,001; a= 99,9%) 
tanto da PImáx (29,32%) quanto da PEmáx (33,74%). Os 

parâmetros cardiorrespiratórios expressos pelo TC6min, 
todos as variáveis apresentaram descondicionamento, 
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ocorrendo redução significativa na FC e SatO2 (p=0,001; a= 

99,9%) e na FR (p=0,01; a= 99%) na fase de repouso, e no 
pós-teste ocorreu na FC e FR (p=0,001;a=99,9%). Conclui-
se que a prática regular de exercício está inversamente 
relacionada ao processo de destreino e que dois meses de 
destreino foi suficiente para promover descondicionamento 
em idosos praticantes de exercícios. 
Palavras-chave: Destreino. Idoso. Condicionamento.  

  

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população mundial é um dos 

grandes desafios a serem enfrentados no século XXI. A 

tendência mundial à diminuição da mortalidade e da 

fecundidade, bem como o prolongamento da expectativa de 

vida das pessoas têm levado ao envelhecimento da 

população (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA- IBGE, 2010). Estima-se que, em 2025, existirá 

um total de aproximadamente 1,2 milhões e no ano de 2050 

haverá 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, sendo 

80% destas vivendo em países desenvolvidos. Isto mostra o 

aumento no número de pessoas com idade acima de 60 anos 

(WHO, 2001; IBGE, 2013 ). 

O envelhecimento é definido como um fenômeno 

biológico, progressivo, irreversível, dinâmico, natural e 

universal, caracterizado pelo declínio das funções celulares 

e pela redução da capacidade máxima funcional, que possui 

um caráter individual. Diante do exposto, o idoso irá 

apresentar algum déficit funcional ocasionado por uma 

redução da capacidade de adaptação homeostática e rítmico 

perante situações de sobrecarga funcional do organismo, 
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perdas na capacidade de reserva e elementos redundantes, 

o que reduz a habilidade de adaptar-se rapidamente e 

eficientemente (ANDRADE et al., 2010). 

O sistema respiratório é um dos mais afetados a este 

processo, e sendo maior responsável por várias limitações 

ao individuo envolvido. Pesquisas mostram que apesar de 

todas as medidas fisiológicas declinarem em geral com a 

idade, nem todas declinam no mesmo ritmo. Por exemplo, a 

velocidade de condução nervosa declina apenas 10 a 15% 

dos 30 aos 80 anos de idade, enquanto a capacidade 

respiratória máxima aos 80 anos corresponde 

aproximadamente a 40% daquela de um indivíduo de 30 

anos (MCARDLE; KATCH; KATCH, 1998; FECHINE; 

TROMPIERI, 2012). 

Vários fatores contribuem para as alterações 

cardiovasculares e respiratórias geradas pelo processo de 

envelhecimento, os quais estão acompanhados pelas 

mudanças na estrutura dos pulmões, do coração, dos vasos 

sanguíneos e do potencial de extração de O2 (oxigênio) do 

sangue para a produção de energia (FARRINATTI, 2008). 

O sistema respiratório é o responsável pela captação 

do ar atmosférico e pela perfusão gasosa do O2 para o 

sangue e do dióxido de carbono ser eliminado para fora do 

organismo, sendo inicialmente o oxigênio consumido pelas 

células corporais (SHEPHARD, 1997). 

Segundo Pessoa (2013), no aparelho respiratório 

ocorrem várias alterações funcionais com o envelhecimento, 

mas a maior parte delas é fundamentalmente dependente da 

diminuição da elasticidade pulmonar, resultando em menor 

capacidade expiratória. Com o aumento do volume residual 
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(VR), a capacidade vital (CV) sofre prejuízos, disto resultam 

alterações na relação ventilação/perfusão. 

O condicionamento físico é um mecanismo da 

capacidade de exercitar-se com vivacidade e prazer, com 

disposição satisfatória para realizar atividades de 

entretenimento e lidar com os imprevistos. Engloba vários 

aspectos e tem como requisitos básicos: nutrição, 

relaxamento e descanso adequados, boas práticas de saúde 

e bom nível de cuidados médicos (CAVALHO, 2012). 

Treino é o conjunto de exercícios sistematizados e 

organizados de modo a proporcionar adaptações fisiológicas 

e morfológicas para promover a melhoria da aptidão física 

(ACSM, 2007) e da capacidade de realização de atividades 

do dia-a-dia. No entanto, a cessação/ diminuição desta 

atividade regular ocasionará um descondicionamento que 

comprometerá sua performance diante do declínio da 

capacidade fisiológica (HERNANDES; BARROS, 2004). 

O destreinamento é causado por suspensão ou 

diminuição da quantidade, intensidade ou frequência do 

treinamento, podendo em algum tempo, seja curto ou longo, 

comprometer a performance do individuo através da redução 

da capacidade fisiológico. Este processo pode ser definido 

como descondicionamento por acarretar em perdas das 

adaptações do sistema cardiovascular e metabólicas do 

músculo esquelético adquiridas com o treinamento físico 

aeróbio, resultando na diminuição do condicionamento 

cardiorrespiratório (FLECK; KRAEMER, 2017). 

Tendo em vista a importância das adaptações 

fisiológicas ao treinamento físico e da reversibilidade após 

um período de destreinamento físico, esta pesquisa 

objetivou investigar os efeitos de dois meses de 
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destreinamento físico no condicionamento 

cardiorrespiratório de idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa quase experimental, 

descitiva, exploratória, com abordagem quantitativa, 

relacionada aos efeitos do destreino físico no condicionamento 

cardiorrespiratório de idosos. Foi realizado nas instalações de 

uma Clínica Escola de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) da cidade de Patos-PB. 

A população alvo para o desenvolvimento desta 

pesquisa foi idosos de ambos os sexos com idade igual ou 

superior a 60 anos que participam de um programa de 

cinesioterapia realizado em uma IES da cidade de Patos - PB. 

Este projeto apresentava um universo de 25 idosos. 

Um total de 25 participantes realizou a primeira fase de 

avaliações, antes das férias. Entretanto, para efeito de 

estudo sobre o destreino, o cumprimento das avaliações nas 

duas fases, antes das férias e depois das férias foi um 

requisito obrigatório. Deste modo, dos 25 participantes 

iniciais, foram excluídos cinco, pois os mesmos não puderam 

estar presentes na avaliação pós-férias. Em síntese, foi 

considerada para o estudo, uma amostra final de 20 idosos. 

Todos os sujeitos da amostra foram submetidos a um 

programa de treino combinado durante quatro meses, que 

envolveu atividades semanais de exercícios. 

No programa de cinesioterapia foram desenvolvidas 

atividades de fisioterapia embasadas em exercícios, com 

abordagens teóricas e práticas. As atividades teóricas 

compreendiam: discussão de textos escolhidos pelo grupo; 
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dinâmicas; oficinas e palestras, já as atividades práticas 

eram distribuídas na forma de atendimento em grupo 

envolvendo exercícios cardiorrespiratórios. 

As atividades práticas aconteceram com frequência 

de duas vezes por semana (terças e quintas-feiras) e 

transcorreram numa IES de Patos-PB, com duração de 90 

minutos. De modo geral, as atividades estavam estruturadas 

do seguinte modo: 8 a 15 minutos de aquecimento global e 

articular, de 15 a 30 minutos de alongamentos gerais, o 

mesmo tempo foi dado ao treino cardiorrespiratório, em que 

os movimentos poderiam ser realizados com o auxilio ou 

resistência de matérias tais como bolas, bastões, arcos 

dentre outros materiais, e 10 a 15 minutos de técnicas de 

relaxamento ou dinâmicas. Não houve qualquer interferência 

no protocolo de treino para este estudo. 

Fizeram parte do programa também exercícios de 

agilidade, mobilidade, coordenação e interação social. Toda 

a prescrição do exercício e progressão do trabalho foram 

feitas de acordo com as orientações do American College of 

Sports and Medicine (ACSM, 2007) e adequadas às 

necessidades de cada indivíduo. 

Por fim, após os quatro meses de treinamento 

ocorreram uma interrupção de dois meses, que corresponde 

ao período de férias, equivalente ao período de 

destreinamento. 

Foram incluídas na presente pesquisa as pessoas que 

apresentaram idade ≥ 60 anos; deveriam ser integrantes e 

que participassem de um Projeto de Extensão de uma IES 

que realizava exercícios envolvendo a cinesioterapia em 

solo, assiduidade de 75% ou mais no período das atividades 
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práticas e que apresentassem autonomia, independência 

funcional e capacidade para se deslocar ao local. 

Além disso, outro critério foi ter respondido “NÃO” a 

todas as perguntas do Questionário de Disposição Para a 

Atividade Física - PAR-Q e no caso de ter respondido “SIM” 

a ≥1 das perguntas desse questionário, teriam que trazer 

uma autorização médica, com liberação para o exame físico. 

Os critérios de exclusão foram àqueles idosos que não 

se enquadraram nos critérios de inclusão supracitados; que 

apresentaram limitação cognitiva; não apresentarem 

recomendação médica para realização de exercícios em 

virtude de problemas clínicos; que possuíssem complicações 

cardíacas (angina instável ou infarto agudo do miocárdio 

recente), frequência cardíaca de repouso maior que 120 

bpm, pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg, 

pressão diastólica maior que 100 mmHg e apresentarem 

limitações ortopédicas ou outra patologia considerada 

incapacitante detectada no inicio da pesquisa. 

Outro critério de exclusão foi o não comparecimento, 

por questões de saúde ou por qualquer outro motivo, no 

período predeterminado para os testes e/ou ocorrência de 

acidente ou outra doença grave, durante as férias, que 

pudesse ter influenciado a magnitude do destreino. 

Como o principal objetivo deste estudo foi investigar os 

efeitos do destreinamento físico no condicionamento 

cardiorrespiratório dos idosos, o grupo foi submetido a duas 

fases de avaliação: a primeira, antes de iniciar as férias (pós-

treino) e a segunda fase imediatamente após as férias (pós-

destreino), que serão descritos abaixo: 

 Pós-treino: realizado ao final do período de 

treinamento de quatro meses de aplicação do protocolo de 
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exercícios. As avaliações foram realizadas antes do início 

das férias;  

 Pós-destreino: As avaliações foram realizadas 

após o retorno de dois meses de férias. 

Os instrumentos para coleta de dados utilizados foram: 

Questionário Biodemográfico, Manovacuômetria e o Teste de 

Caminhada de 6 minutos.Os mesmos foram realizados de 

acordo com a necessidade do estudo. 

Caracterização  Biodemográfica: Inicialmente foi 

utilizado um formulário adaptado do questionário 

biodemográfico, desenvolvido por Gouveia (2006), com 

questões que permitiram uma caracterização da amostra 

quanto ao sexo, idade, estado civil, ocupação, escolaridade, 

situação de moradia, renda familiar, formas de lazer, 

atividade física com o tempo de prática. 

Avaliação da Força Muscular Respiratória: A 

manovacuômetria foi utilizada para avaliar a força da 

musculatura respiratória, especificamente os músculos 

inspiratórios e expiratórios, mensurados pela PEmáx (Pressão 

expiratória Máxima) e PImáx (Pressão Inspiratória Máxima).  

Cada voluntário realizou três esforços de inspiração e 

expiração máximas tecnicamente satisfatórias e foi 

considerado a medida de maior valor dada pelo 

manovacuômetro. Utilizou-se um manovacuômetro da 

marca modelo M120 e marca Conector Rescal® calibrado 

em cmH2O, com limite operacional de -120 cmH2O a + 

120 cmH2O. Foi utilizado no adaptador do bocal do 

manovacuômetro um orifício de 1,5 mm de diâmetro para 

gerar um discreto fluxo de ar e assim prevenir a elevação da 

pressão da cavidade oral gerada exclusivamente por 
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contração da musculatura facial com fechamento da glote. 

O bocal foi confeccionado de tubo flexível com 8 cm de 

comprimento e 1,7 mm de diâmetro interno. O aparelho foi 

calibrado anteriormente ao início do estudo segundo 

recomendações estabelecidas pelo fabricante do 

equipamento.  

Orientou o participante a realizar inspiração máxima, a 

partir do volume residual, para a mensuração da PImáx, e 

para a determinação da PEmáx, o voluntário realizou 

expiração máxima a partir da capacidade pulmonar total. 

Como a realização do teste é cansativa, concedeu ao 

participante um minuto de intervalo entre as manobras. Este 

teste foi realizado no pós-treino e pós-destreino. 

Avaliação do Condicionamento Cardiorrespiratório (PAR-

Q e TC6min):  

Antes de realizar o teste de caminhada de seis minutos 

-TC6min os participantes responderam ao questionário PAR-

Q o qual é composto por sete perguntas e caso alguma 

resposta seja positiva o individuo deve ser encaminhado 

para uma avaliação médica, não podendo participar de 

nenhuma atividade física, o mesmo foi desenvolvido como 

procedimento para selecionar aqueles que poderiam iniciar 

o programa de atividade física imediatamente. 

O TC6min foi realizado no ginásio de esportes na 

cidade de Patos – PB, e em forma de circuito retangular de 

44 metros, demarcado por cones. Os participantes foram 

orientados a realizar uma refeição leve pela manhã,  e a não 

ter realizado algum tipo de esforço vigoroso dentro das 2 

horas ao início do teste.O encorajamento foi dado de forma 

padronizada em todas as vezes que o sujeito passava pelo 
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marco zero. O material utilizado neste teste incluiu 

cronômetro, fita adesiva, fita métrica, ficha para registro dos 

resultados e um espaço amplo com piso regular e plano. 

O chão do percurso foi demarcado de metro a metro, 

para melhor precisão na medição da distância percorrida em 

detrimento do intervalo de três em três metros sugerido pelo 

protocolo da American Thoracic Society (ATS, 2002). 

Durante a fase de repouso (pré-teste), foi registrada a 

pressão arterial PAS, a PAD, a FC e a SatO2. Ao sinal do 

orientador, quando foi acionado o cronômetro, o indivíduo 

caminhou o mais rápido possível até a recepção do sinal para 

interromper a caminhada, ao fim de seis minutos, onde foram 

novamente coletados os sinais citados anteriores (pós-teste). 

A distância total percorrida foi considerada o número 

de voltas multiplicado pelo comprimento do percurso, 

somado aos metros caminhados além da última volta. A 

velocidade foi calculada através da divisão do total da 

distância percorrida pelo tempo e foi expressa em metros por 

segundo (m/s2). 

Para análise estatística foi utilizado estatística 

descritiva (média e desvio padrão) e estatística inferencial 

(teste t de Student pareado). O nível mínimo de significância 

foi de p=0,05. Os valores absolutos do destreino foram 

calculados através da diferença entre os valores obtidos 

antes das férias (pós-treino) e os valores obtidos após férias 

(pós-destreino), ou seja, o descondicionamento ( =  Pós-

destreino - Pós-treino). Após o tratamento estatístico, os 

dados foram dispostos em forma de tabelas e gráficos 

trabalhados pelos Microsoft versão 2010 do Word e Excel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No referente estudo, participaram 20 idosos de um 

projeto de extensão, em uma Instituição de Ensino Superior, 

no município de Patos-PB. Sendo assim, a Tabela 1 

demonstra a caracterização dos aspectos biodemográficos da 

amostra. 

 

TABELA 1. Caracterização Biodemográfica (n= 20). 

VARIÁVEIS F % 

SEXO   

Homem 2 10 
Mulher 18 90 

FAIXA ETÁRIA   

60-69 12 60 

70-79 7 35 

= 80 1 5 

ESTADO CIVIL   

Casado (a) 9 45,0 

Viúvo(a) 7 35,0 

Divorciado(a) 2 10,0 

Solteiro (a) 2 10,0 

ESCOLARIDADE   

Sem escolaridade 1 5,0 

Ens. Fundamental 15 75,0 

Ens. Médio 2 10,0 
Ensino Superior 2 10,0 

RENDA FAMILIAR   

Renda Baixa 16 80,0 

Renda Média 3 15,0 

Renda Alta 1 5,0 
FONTE DE DINHEIRO   

Pensão 6 30,0 

Aposentadoria 11 55,0 
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Outros 3 15,0 

F: Frequência; %: porcentagem.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os idosos que participaram da pesquisa apresentaram 

idade entre 60 a 81 anos, com uma média de 67,95 ± 6,12 

anos, tendo 60% (n=12) na faixa etária dos 60 aos 69 anos. 

Quanto ao sexo, a amostra foi composta por 90% (n=18) 

mulheres e 10% (n=2) homens (Tabela 1), corroborando com 

o estudo de Pinto et al. (2016) que obteve predominância de 

mulheres com 56,1% (n=460) e faixa etária entre 60 e 69 

anos com média de idade de 70 (±7,6) anos. 

O fato da predominância do sexo feminino pode estar 

relacionado a aspectos socioculturais, por apresentam maior 

preocupação com a saúde, autocuidado e serem mais ligadas 

em ações coletivas e de pesquisa do que os homens (ANNES 

ET A., 2017). Ainda, dados do censo 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística revelam que a população idosa do 

sexo feminino é maior que do sexo masculino e que a 

perspectiva de vida para as mulheres é 7,3 anos maior que para 

os homens (IBGE, 2010; BRASIL, 2010). 

A idade é observada como um dos fatores para o 

declínio do condicionamento físico, o que se pode atribuir ao 

envelhecimento, a doenças e a estilos de vida sedentários, 

ou a associações destes elementos cujo tempo de reação 

tende a cair. Por isso medidas são tomadas, e tendem a 

aumentar para intervir e reduzir o tempo de progressão deste 

declínio o que incluem a oportunidade da prática regular de 

atividade física e a participação em um estilo de vida 

fisicamente ativo (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 
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Quanto ao estado civil, a maioria dos idosos é casada 

45% (N=09), seguido de viúvos 35% (N=07). Foi identificada 

uma escolaridade baixa, com a grande maioria não tendo 

apenas o ensino fundamental 75% (n=15) e apenas uma 

pequena parte, concluíram ensino superior 10% (n=02).  

Referente ao nível econômico familiar, os idosos 

apresentaram renda baixa com 80% (n=16), Destes, 

mostraram-se que  a principal fonte de dinheiro era a 

aposentadoria com 55% (n=11), seguida de pensão 30% 

(n=30%) (Tabela 1).  

 

Avaliação da Força Muscular Respiratória 

 

A mensuração das pressões respiratórias máximas 

consiste em duas medidas: PImáx (Pressão Inspiratória 

máxima) e de PEmáx (Pressão Expiratória máxima) e podem 

ser utilizadas para quantificar a Força Muscular Respiratória 

(FMR) em indivíduos ativos.  

 

TABELA 2. Valores das pressões respiratórias máximas 
(PImáx e PEmáx; cmH2O), após o período de treino, 

destreino, o descondicionamento e o (p) nível de 
significância da amostra total (n = 20). 

VARIÁVEIS PImáx 
(M ± DP) 

PEmáx 
(M ± DP) 

PÓS-TREINO 81,00 ± 28,17 61,50 ± 18,71 

PÓS-DESTREINO 57,25 ± 28,02 40.75 ± 12,90 

DESCONDICIONAMENTO 23,75 ± 22,93 20,75 ± 15,15 

P valor* 0,001 0,001 

Os valores representam a média ± desvio padrão (M±DP). PImax = 
pressão inspiratória máxima (cmH2O), PEmax = pressão expiratória 

máxima (cmH2O), o descondicionamento =diferenças entre as fases 
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Pós-Treino e Pós-Destreino, *Teste t de Student pareado com nível de 
significância (p≤0,05). 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Tabela 2 reúne os valores mensurados de FMR da 

amostra total, expressos com média ± desvio-padrão, bem 

como a comparação dos valores mensurados pelo teste t 

Student pareado, com um nível de significância (p≤0,05), a 

fim de verificar a existência de uma variação significativa 

entre os valores mensurados das pressões respiratórias 

máximas, nos momentos de pós-treino e pós-destreino; para 

assim analisar o descondicionamento. 

A Tabela 2 informa os valores de PImáx (M=81,0; 

DP=28,1) e PEmáx (M=61,5; DP=18,7) encontrados após o 

período do treino (antes das férias), e também o período de 

pós-destreino (após as férias) com PImáx (M=57,2; DP=28,0) 

e PEmáx de (M=40,75; DP=12,9) da amostra total. Esses 

valores mostram que após um período de dois meses de 

inatividade, houve diferença significativa (p=0,001; 

α=99,9%), com um grande nível de decréscimo na força da 

musculatura respiratória, ou seja, a um descondicionamento 

da musculatura respiratória com PImáx (M=23,75; DP=22,93) 

e PEmáx (M=20,75; DP=15,15). 

Com o objetivo de verificar os efeitos de diferentes 

terapêuticas nas pressões respiratórias estáticas máximas 

em mulheres obesas, Cruz et al. (2010) realizou um estudo 

com 51 mulheres divididas em três grupos: sedentárias, 

fisicamente ativas, e pacientes de reabilitação pulmonar as 

quais foram submetidas a sete dias de terapêutica com 

incentivador respiratório e a um programa de 12 semanas de 

atividade física aeróbia a 70% da frequência cardíaca de 
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reserva, sessões de exercícios respiratórios e 

alongamentos, que mostraram resultados com alterações 

significativas pós-terapêutica (p = 0,05), nas pressões 

respiratórias estáticas máximas. 

Em anuência com nosso estudo, Carvalho; Marques e 

Mota (2008), mostrou que idosos apresentavam uma 

acentuação da magnitude do destreino entre as 6 e 12 

semanas após a cessação do treino. 

 

Figura 1. Valores encontrados e preditos pelas equações de 
Neder et al, das pressões respiratórias máximas após o período 
de treino e destreino 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados expressos na Figura 1, mostram as 

comparações entre os valores obtidos (pós-treino e pós-

destreino, apresentando os valores de PImáx e PEmáx 
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encontrados e aqueles preditos pelas equações propostas 

por Neder et al. (1999) extratificados por sexo.  

Os dados foram apresentados separadamente para 

mulheres e homens e expressos em cmH2O. Os valores 

encontrados de PImáx no grupo dos homens foi maior que os 

preditos 102,5 / 98,1, sendo o inverso com os valores obtidos 

da PEmáx 75,0 / 107,3. Os valores encontrados após o 

destreino tanto no grupo dos homens quanto no das 

mulheres foram significativamente menores que os preditos. 

Comparando-se os valores de PImáx no grupo dos homens, 

não houve diferença significativa entre os valores 

encontrados e preditos (Figura 1). 

Em consentimento ao presente estudo, Pires et al. 

(2007) verificou em 100 indivíduos com idade de 20 à 80 

anos, com 54 mulheres e 46 homens que os valores de 

PImáx foram menores que os preditos no grupo das 

mulheres e em  contradição com o grupo dos homens de 

ambos os estudos o nosso apresentou diferença 

significativa da PEmáx em relação ao pós-destreino. 

Na maioria dos trabalhos realizados para as 

mensurações das pressões respiratórias, os valores 

encontrados no sexo masculino são mais elevados. Isto 

pode ser explicado pela relação entre as pressões 

respiratórias máximas e o índice de massa corpórea, que 

correlaciona o peso e a altura do paciente, e que em geral 

são mais elevadas no homem (Neder et al., 1999). 

Na pesquisa de Stoco; Giacometi e Ike (2005) 

constatou-se diferenças significativas entre os valores das 

pressões respiratórias máximas obtidas pelo 

manovacuômetro no estudo e as previstas por Neder et al. 
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(1999), sendo os valores previstos maiores que os obtidos, 

tanto no grupo dos homens quanto no das mulheres. Para 

os homens, a PEmáx obtida foi 83% e a PImáx obtida foi 

84% da prevista. Para as mulheres, a PEmáx e PImáx 

obtidas foram 70% e 71% das previstas, respectivamente. 

Em consonância ao resultados encontrados, verificamos que 

os valores obtidos das mulheres foram inferiores aos valores 

alcançados pelos homens. 

Os valores abaixo de 60% do previsto são 

considerados anormais e indicativos de alteração da força da 

musculatura respiratória (SILVA; RUBIN; SILVA, 2000). Os 

idosos participantes deste estudo, apresentaram valores de 

PImáx e PEmáx, normal, porém menor em relação alguns 

valores abaixo dos preditos prevalecendo após o destreino, 

mas tais valores não representam fraqueza muscular, 

apenas nos mostra que possuem um descondicionamento 

influenciado pelos fatores do processo de destreino, no qual 

ficam praticamente inativos fisicamente. 

Em outro estudo com idosos, formado por 10 alunos 

da Universidade da Experiência, e por 10 idosos internos do 

Asilo de Tubarão, com idades entre 56 e 77 anos, mostraram 

que os idosos do asilo, apresentam um valor de PImáx e 

PEmáx normais, porém os idosos do asilo estão muito 

próximos do valor mínimo aceitável conforme idade e sexo 

de cada um, contudo no limite menor em relação aos idosos 

da universidade da experiência (SOUZA; MENEGHEL, 2002). 
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Avaliação do Sistema Cardiorrespiratório 

 

Nesta etapa serão apresentados e analisados os 

resultados obtidos com a aplicação do teste de caminhada 

de seis minutos – TC6min, de modo que este estudo abordou 

os parâmetros cardiorrespiratórios, a distância percorrida (m) 

e velocidade (m/s).  

Como já mensurada na metodologia, cada participante 

realizou duas vezes o TC6min (1ª vez: Pós-Treino e 2ª vez: 

Pós-destreino).  

Os dados vitais como pressão arterial sistólica (PAS) 

e diastólica (PAD), oximetria de pulso expressando a 

saturação de oxigênio (SpO2), a frequência cardíaca (FC) e 

a frequência respiratória (FR) foram avaliados com a 

realização do TC6min e serão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Pré-teste do TC6min - Comparação das médias 
dos parâmetros cardiorrespiratórios do pós-treino e do pós-
destreino; o descondicionamento e o (p) nível de 
significância (n = 20). 

DADOS VITAIS FC PAS PAD Sato2 FR 

PÓS-TREINO 
72,95 ± 

8,81 

115,50 ± 

16,37 

78,00 ± 

7,67 

96,75 ± 

1,41 

18,60 ± 

3,13 

PÓS- 

DESTREINO 

81,70 ± 

10,48 

122,50 ± 

15,51 

80,00 ± 

11,23 

95,45 ± 

1,46 

21,00 ± 

2,38 

DESCONDICIO

NAMENTO 

8,75  

± 9,44 

7,00 ± 

10,80 

2,00 ± 

10,05 

1,30 ± 

1,56 

2,40 ± 

3,10 

P valor 0,001 0,009 0,385 0,001 0,003 

Os valores representam a média ± desvio padrão. FC= freqüência 
cardíaca (bpm), PAS= pressão arterial sistólica (mmHg), PAD= pressão 
diastólica (mmHg), SatO2= saturação de oxigênio (%), FR= freqüência 



DESTREINAMENTO FÍSICO DE IDOSOS: EFEITOS NO CONDICIONAMENTO 
CARDIORRESPIRATÓRIO 

1156 
 
 

respiratória (irpm), nível de significância (p= 0,05), utilizando o Teste t de 
Student pareado. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Tabela 3, demostra ainda que os idosos que 

passaram por um período de 2 meses sem treinamento - 

programa de exercícios cinesioterápicos apresentaram 

algum nível de descondicionamento nas médias dos 

parâmetros cardiovasculares e respiratórios na fase de 

repouso da avaliação pós-treino e do pós-destreino (2 meses 

sem atividade após o treino) com os respectivos dados 

avaliados pelo TC6. 

A tabela 3 ainda ressalta que os idosos que passaram 

por um período de destreinamento em um programa de 

exercícios cinesioterápicos apresentaram algum nível de 

descondicionamento nas médias dos parâmetros 

cardiovasculares e respiratórios na fase de repouso com os 

respectivos dados: FC (M=8,75; DP=9,44), PAS (M=7,00; 

DP=10,80), PAD (M=2,00; DP=10,05); Sato2 (M=1,30; 

DP=1,56) e a FR (M=2,40; DP=3,10) avaliados pelo TC6. 

Por meio do teste t Student pareado, foi possível 

observar nesta pesquisa a comparação entre todas as 

médias mensuradas dos parâmetros cardiorrespiratórios nas 

fases de pós-treino e pós-destreino avaliados na etapa de 

pré-teste, apresentaram alterações significativas com: FC 

(p=0,001; a=99,9%), PAS (p=0,009; a=99%), Sato2 

(p=0,001; a=99,9%) e a FR (p=0,003; a=99%), e apenas a 

PAD (p=0,05); não foi considerada de nível significativa. 

Toraman e Ayceman (2005), em conformidade com 

nosso estudo, relatou que após a interrupção ao treinamento, 
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alterações significativas aos dados citados ocorreram ao 

realizarem o TC6min. 

Santana (2009) investigou os efeitos da interrupção do 

treinamento resistido (destreinamento) em indivíduos idosos, 

num período de inatividade de 16 semanas, e mostrou na 

avaliação do condicionamento físico realizada pelo TC6min 

que não houve um aumento da FC e da PAS e nem queda da 

Sato2. Já Toraman e Ayceman (2005), em conformidade 

com nosso estudo, relatou que após a interrupção ao 

treinamento, alterações significantes nas variáveis citadas 

ocorreram ao realizarem o TC6min 

TABELA 4. Nº de voltas caminhadas, distância percorrida e 

velocidade na fase de pós-treino e pós-destreino, o 

descondicionamento e o (p) nível de significância (n = 20). 

VARIÁVEIS PÓS-
TREINO 

PÓS- 
DESTREINO 

DESCONDICIO
NAMENTO 

p 

Nº DE VOLTAS 10 ± 1 9 ± 2 1 ± 1 0,009 

DISTÂNCIA 
PERCORRIDA (M) 

468,30 ± 
72,83 

443,25 ± 
71,66 

25,05  
± 26,47 

0,001 

VELOCIDADE 
(M/S) 

1,30  
± 0,20 

1,23  
± 0,19 

0,06  
± 0,07 

0,001 

Os valores representam a média ± desvio padrão (M±DP), distância 
percorrida em metros(m), velocidade em metros por segundo (m/s). Nível 
de significância (p= 0,05), utilizando o Teste t de Student pareado. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A tabela 4 apresenta os valores totais da amostra, 

mostrando que todas as varíaveis apresentaram um 

descondicionamento: Nº de voltas caminhadas (M=1; DP=1), 

distância percorrida (M=25,05; DP=26,47) e velocidade 

(M=0,06; DP=0,07). Quanto ao nível de significância todas 
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as variáveis  apresentaram diferença significante (p≤0,05) 

após após o destreinamento de 2 meses. 

Os achados deste estudo estão de acordo com estudos 

prévios que associam a redução da exercício físico de idosos 

aos declínios funcionais e fisiológicos presentes no processo 

de envelhecimento. Assim é reconhecido que a 

deteriorização normal da função cardiorrespiratória pode ser 

revertida com a prática regular de exercício físico. E a 

mesma se torna indispensável para a conservação da saúde 

e bem-estar físico e mental. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com a realização da pesquisa, constatou-se que 

idosos que passaram um período de destreinamento de um 

programa de exercícios cinesioterápicos apresentaram 

algum nível de descondicionamento nas médias dos 

parâmetros cardiovasculares e respiratórios,  apresentando 

assim dificuldades em manter seu condicionamento físico. 

Logo, tais interrupções acarretam prejuízos aos idosos.  

Sendo assim, pode-se inferir que a prática regular de 

exercício físico está inversamente relacionada ao processo de 

destreinamento e que dois meses de destreino foi suficiente 

para reduzir a força muscular respiratória, a velocidade e as 

distâncias percorridas pelos idosos de forma significativa; 

portanto deve-se estimular a prática autônoma de exercícios 

pelos idosos, em busca do aumento e/ou manutenção do seu 

condicionamento cardiorrespiratório e de sua capacidade 

funcional. 

Sugere-se que novas pesquisas com outros meios de 

avaliação do condicionamento cardiorrespiratório sejam 
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realizadas, não só nas respostas do destreino, mas também 

no retreinamento com comparações de grupos de idosos 

ativos e inativos, podendo também investigar o Consumo 

Máximo de Oxigênio (VO2max), com analisadores de gases. 
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RESUMO: O aumento do envelhecimento populacional tem se 
caracterizado como um dos maiores desafios da saúde pública. 
Quanto mais se discutir sobre questões gerontológicas na 
formação de jovens, maior empoderamento os mesmos terão 
para enfrentar possíveis dificuldades com o público idoso, maior 
entendimento e crescimento pessoal para lidar com as 
diferenças, limitações e particularidades de um grupo 
populacional que só tende a crescer. Objetivou-se relatar a 
experiência vivenciada por um Projeto de Extensão voltado 
para ações de Educação em Saúde com jovens escolares a 
respeito dos idosos e seu processo de envelhecimento. Trata-
se de um estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência, a 
partir da realização das ações educativas do Projeto de 
Extensão intitulado ‘Educação em Saúde para Jovens 
Escolares: o processo de Envelhecimento em Foco’. Observou-
se, ao final das seis ações educativas realizadas, o 
conhecimento dos jovens sobre a promoção da saúde e a 
prevenção de doenças e agravos ainda na juventude para 
vivenciar a velhice da melhor forma possível, bem como aflorou 
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o sentido de respeito e inclusão social dos idosos nos jovens. É 
salutar, ressaltar a importância cada vez mais de práticas 
educativas a respeito do Envelhecimento em outras instituições 
e repartições, sejam públicas ou privadas, para que cada vez 
mais se discuta sobre questões voltadas aos Idosos e suas 
necessidades. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Envelhecimento. 
Adolescente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A expectativa de vida dos brasileiros vem crescendo nas 

últimas décadas e caracteriza-se por um processo de transição 

demográfica importante. Esse envelhecimento da população 

vem despertando interesse para as peculiaridades dessa faixa 

etária, atentando para suas necessidades assistenciais à 

saúde, sociais e econômicas. O processo de envelhecimento 

populacional torna-se, então, um dos maiores desafios da 

saúde pública contemporânea (CAMARGOS; GONZAGA, 

2015; QUEIROZ et al., 2012).  

Este processo possui diversas particularidades e pode 

ser acompanhado por incapacidades geradas pelo declínio da 

funcionalidade dos sistemas do indivíduo, acarretando desde 

comprometimento na execução das atividades diárias do idoso 

até o óbito (CORDEIRO et al., 2014; MORAES, 2012). 

O processo de envelhecimento pode ser determinado 

pela perda funcional progressiva que ocorre de forma gradual, 

universal e irreversível com o avançar da idade (CAMPOLINA 

et al., 2013). Segundo Caporicci e Neto (2011), o processo de 

envelhecimento não pode ser definido apenas pela sua idade 

cronológica; outros fatores como as condições físicas, 

funcionais, mentais, entre outros, podem influenciar 
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diretamente sobre esse processo, o que caracteriza que o 

envelhecimento é algo individualizado que difere de pessoa 

para pessoa. Estes, somados aos fatores ambientais, imprimem 

uma visão biopsicossocial ao envelhecimento.  

Dessa forma, não se pode ignorar o indivíduo que está 

em processo de envelhecimento ou que já envelheceu. A 

sociedade precisa mudar sua conduta em relação à velhice, 

pois uma sociedade que tem consciência dos direitos dos 

indivíduos que conseguem envelhecer é capacitada para 

conduzir mobilizações que garantam o espaço social dos 

idosos.   

O que precisa ser enfatizado é que o envelhecimento não 

é uma simples etapa, é sim, um processo complexo que possui 

peculiaridades capazes de provocar uma série de mudanças 

biológicas, psicológicas, culturais e sociais no idoso e na 

sociedade que o engloba, conforme as teorias sobre o 

envelhecimento referendam (SCHIMIDT; SILVA, 2012). 

Vale salientar também que a saúde é afetada ao longo 

da vida pelo contexto social e por determinantes que interferem 

no bem-estar, independência funcional e qualidade de vida dos 

idosos. Estes determinantes são os fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos-raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população (RIBEIRO, M. S.; 

CENDOROGLO, M. S.; LEMOS, 2015).  

Os determinantes sociais da saúde, por sua vez, 

influenciam nos estilos de vida, já que as decisões relativas ao 

hábito de fumar, praticar exercícios, hábitos dietéticos e outras, 

também são condicionados por estes determinantes, afetando 

diretamente a saúde e condição de vida das pessoas 

(OLIVEIRA; SANTO, 2013). O estilo de vida é um constructo 
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moldado pela família, educação e sociedade que consiste na 

maneira em que uma pessoa vive. Ou seja, hábitos que refletem 

valores, atitudes e que podem conduzir a saúde, propiciando ou 

inibindo algumas enfermidades. Ao assumir determinado 

comportamentos e atitudes, consideradas saudáveis ou não, o 

processo de viver está sendo determinado (RIBEIRO, M. S.; 

CENDOROGLO, M. S.; LEMOS, 2015).  

Tais fatores necessitam ser apontados e discutidos ainda 

na juventude, pois quanto mais cedo os jovens tiverem a 

consciência e buscarem por hábitos de vida saudáveis, mais 

qualidade de vida terão na terceira idade.  

A qualidade e a quantidade do conteúdo sobre 

envelhecimento abordado no período de formação afetam 

diretamente a forma de vê a pessoa idosa tanto na vida 

acadêmica, quanto na vida profissional e pessoal (CORDEIRO; 

FLORENCIO, 2010). 

Assim, necessita-se cada vez mais trabalhar e discutir a 

temática do Envelhecimento em escolas, faculdades e 

instituições. E uma das formas de se abordar tal temática, nos 

mais diversos públicos, se dá através de ações e projetos que 

envolvam a sociedade na qual tanto se busca incluir esses 

idosos (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014).  

Nesse sentido, um dos fatores principais para adequação 

do ensino do processo de envelhecer é conhecer as 

concepções e os conhecimentos básicos dos estudantes sobre 

a velhice e o envelhecimento, entendendo e predizendo o 

comportamento acadêmico em relação ao idoso neste contexto, 

tendo em vista que a maior barreira para a transformação de 

atitudes e de comportamentos em relação à velhice é a falta de 

conhecimento sobre as características e as potencialidades do 

envelhecimento.  
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Outro motivo que remete a discussão do processo de 

envelhecimento diz respeito à carência de se trabalhar tal 

temática ainda no ensino médio nas escolas, sejam elas 

públicas ou privadas. As escolas são por vezes o cenário onde 

o jovem de hoje está inserido, em constante formação. No 

entanto, este jovem também envelhecerá, necessitando 

entender cada vez mais a velhice como algo natural e que será 

vivenciada por todos. Além do mais, estes jovens muitas vezes 

já têm pais, avós, tios e/ou parentes e conhecidos na velhice, e 

necessitam tratar os mesmos com respeito, dignidade e 

inclusão social (SOUZA; PIMENTA, 2013).  

Quanto mais se discutir sobre questões gerontológicas 

na formação destes jovens escolares, maior empoderamento os 

mesmos terão para enfrentar possíveis dificuldades com o 

público idoso, bem como, maior entendimento e crescimento 

pessoal para lidar com as diferenças, limitações e 

particularidades de um grupo populacional que só tende a 

crescer cada vez mais diante do aumento da expectativa de 

vida (LEITE et al., 2014; PINTO et al., 2013).  

Dessa forma, a busca pela qualidade de vida é tão 

importante quanto à avaliação da condição clínica do idoso, a 

qual deve ser almejada ainda na idade jovem, para que se 

possa usufruir de uma velhice ativa e saudável (LACERDA et 

al., 2013).  

Associado a tais posicionamentos, a Educação em 

Saúde é vista como uma importante ferramenta para se 

trabalhar questões acerca dos Idosos e suas particularidades, 

pois congrega atividades para a promoção da saúde, para a 

modificação do estilo de vida, para a diminuição dos fatores de 

risco e prevenção específica de doenças, para a manutenção e 
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recuperação da saúde e, por fim, para a reabilitação da saúde 

(MALLMANN et al.,2015; FALKENBERG et al., 2014).  

A realização de projetos de extensão envolvendo a 

temática do envelhecimento se faz importante, pois leva à 

comunidade ou público-alvos questões pertinentes da saúde 

dos idosos, garantindo acesso de qualidade à comunidade 

externa e beneficiários do projeto ao mesclar a promoção da 

saúde e o aprendizado de uma prática humana pelos 

extensionistas. Assim, é importante a socialização e a 

disseminação das ações estratégicas desenvolvidas pela 

equipe do projeto de extensão, bem como, as experiências 

bem-sucedidas que proporcionem o alcance de seus objetivos 

e a troca de conhecimento possibilitada pela interação dos 

participantes do projeto. 

O foco na integralidade da atenção e no cuidado permite 

trabalhar com objetivos como prevenção e promoção de saúde 

a partir da abrangência ampliada do processo saúde-doença e 

do envelhecimento no curso de vida. É indispensável que as 

oportunidades de extensão nesta linha sejam multiplicadas para 

fazer face às exigências sociais crescentes pelo 

envelhecimento populacional, ao mesmo tempo contribuindo na 

constituição de padrão assistencial relacionado em princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS), tão imperativo quanto ainda 

pouco concretizado em nosso contexto no que tange a 

princípios como a universalidade, integralidade e equidade da 

saúde.  

 

Espera-se com este estudo contribuir para uma 

sociedade baseada em valores francos e positivos no contexto 

do Envelhecimento, com respeito às diferenças entre as faixas 

etárias no mundo atual, onde todas as épocas e gerações 
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tiveram seus momentos, e para o bem ou para o mal, 

envelhecer é parte inexorável daqueles que não se vão, é 

dávida alcançada, devendo, com isso, ser respeitado e 

compreendido da melhor forma possível, inclusive pelos jovens. 

O objetivo do estudo foi relatar a experiência vivenciada 

por um Projeto de Extensão voltado para ações de Educação 

em Saúde com jovens escolares a respeito dos idosos e seu 

processo de envelhecimento, visando empoderá-los sobre a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos ainda 

na juventude para vivenciar a velhice da melhor forma possível, 

bem como aflorar o sentido de respeito e inclusão social dos 

idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com delineamento descritivo, do 

tipo Relato de Experiência, a partir da realização das ações 

educativas do Projeto de Extensão intitulado ‘Educação em 

Saúde para Jovens Escolares: o processo de Envelhecimento 

em Foco’, durante os meses de junho a novembro de 2018.  

O referido Projeto de Extensão fora desenvolvido por 

discentes e docentes do Curso Técnico Subsequente em 

Cuidados de Idosos, IFPB Campus Mangabeira, com jovens 

escolares de turmas do 1º ano de Ensino Médio da Escola 

Técnica Estadual Pastor João Pereira Gomes Filho, João 

Pessoa-PB, visando o empoderamento dos jovens sobre o 

processo de Envelhecimento ainda na juventude para vivenciar 

e respeitar a velhice da melhor forma possível. 

Na discussão sobre o processo de Envelhecimento as 

escolas tornam-se um espaço de reflexão, pois possibilitam aos 

adolescentes agregarem valores que carregarão para o resto 
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de suas vidas, assim como, compartilharem essas reflexões 

nos ambientes onde convivem. 

À medida que realizavam-se as reuniões e ações do 

Projeto de Extensão,  utilizava-se a técnica de observação e a 

descrição de todas as atividades desenvolvidas em um diário 

de campo. Tais registros culminaram na elaboração do relatório 

final do Projeto de Extensão, assim como na construção deste 

estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente relato de experiência refere-se ao Projeto de 

extensão intitulado ‘Educação em Saúde para Jovens 

Escolares: processo de envelhecimento em foco’, o qual 

apresentou como objetivo: implementar ações de Educação em 

Saúde com jovens escolares a respeito do processo de 

Envelhecimento e todo seu contexto. O projeto teve como 

público-alvo os jovens das quatro turmas do 1º Ano do Ensino 

Médio na Escola Técnica Estadual Pastor João Pereira Gomes 

Filho, João Pessoa- PB, totalizando aproximadamente, 200 

adolescentes. 

Na execução do Projeto, a princípio, realizaram-se 

reuniões com a Coordenadora geral do projeto, Docentes, 

Bolsistas e Voluntários, com intuito de apresentar a proposta do 

Projeto, seu objetivo e discussão acerca das 6 ações de 

Educação em Saúde desenvolvidas entre junho a dezembro de 

2018, as quais abordaram os seguintes temas: Princípios e 

fundamentos em Geriatria; Entendendo as alterações do 

Envelhecimento; Principais Doenças que acometem os Idosos; 

Aspectos Legais e a Pessoa Idosa; Envelhecimento Ativo e 

Saudável e Inclusão Social do Idoso.  
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Antes de cada ação, nas reuniões da equipe executora, 

preparava-se todo o material a ser utilizado, como por exemplo, 

slides, placas, vídeos, roteiros, dinâmicas, convites, bem como 

a confecção das placas de identificação das turmas e os coletes 

para os representantes das mesmas, sendo estas identificadas 

por cores diferentes. Os discentes extensionistas também 

recebiam material de apoio para leitura e embasamento do 

conhecimento das temáticas trabalhadas.  

Em forma de Gincana, em cada novo encontro as turmas 

escolhiam um representante, bem como o grito de guerra que 

os representavam, pontuando em um Quadro Placar até o 

último dia de ação, onde fora revelada a equipe vencedora após 

contabilização dos pontos.  

Na primeira ação, cujo tema tratou sobre ‘Princípios e 

Fundamentos em Geriatria’,  realizou-se uma acolhida dos 

participantes do Projeto e apresentação do objetivo, tempo de 

duração, cronograma e integrantes do Projeto de Extensão. 

Neste momento, também foram apresentadas as regras da 

gincana envolvendo as quatro turmas do 1º Ano do Ensino 

Médio da Escola referida. Através de um vídeo explicativo e um 

quiz de perguntas e respostas discutiu-se sobre a Transição 

Demográfica e o Processo de Envelhecimento no Brasil e no 

Mundo, abordando por exemplo, a idade considerada para o 

idoso, conceitos como geriatria, gerontologia, senescência, 

senilidade, cuidado, auto-cuidado, entre outros.  

A segunda ação do projeto, cujo tema foi ‘Entendendo as 

alterações do Envelhecimento’ teve início com algumas 

indagações e um vídeo explicativo sobre as principais 

alterações que acontecem no corpo e nos seus sistemas 

provenientes do processo de Envelhecimento. Nos slides, eram 

expostas imagens de coração, pulmão, entre outros órgãos, em 
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suas formas jovem e idosa, e questionavam-se os participantes 

da seguinte forma: quais as principais mudanças que 

acontecem na anatomia do corpo do Idoso? Quais as principais 

alterações no cérebro, no coração, no sistema respiratório do 

Idoso? Sistema Digestório? Sistema Urinário? E Sistema 

Imunológico?  

De modo a trocar informações sobre as alterações 

destes sistemas em uma pessoa idosa, enfatizou-se nesta ação 

que devemos sempre colocar em prática nossa paciência, 

cuidado e zelo com os idosos, entendendo que muitas vezes os 

mesmos encontram-se  limitados a inúmeras atividades não por 

que querem, mas pelas dificuldades e alterações que o corpo 

sofre ao longo do processo de envelhecimento, o qual pode ou 

não ser acompanhado de patologias.  

As respostas dos alunos coincidiram em 100% com as 

respostas esperadas pela equipe executora, levando a crer que 

os mesmos estão se preparando para os encontros, bem como 

ficando atentos ao vídeo explicativo anterior, aprimorando cada 

vez mais o conhecimento acerca do processo de 

Envelhecimento. 

A terceira ação remeteu-se às ‘Principais Doenças que 

acometem os Idosos’, discutindo sobre patologias comuns e 

frequentes nos dias de hoje, como por exemplo, Câncer, Infarto 

Agudo Miocárdio, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, 

Osteoporose, Incontinência Urinária, entre outras. Para tanto, 

os extensionistas representaram vários idosos, descrevendo 

sintomas e características a respeito das doenças citadas, logo 

após a dramatização, as equipes deviam acertar sobre qual 

doença se tratava a peça teatral, mediante as alternativas 

proposta nos slides (A, B, C ou D).  
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A equipe que acertava, pontuava no placar. Após cada 

pergunta, os extensionistas abordavam fatores de riscos e 

causas para as referidas doenças, objetivando que ainda na 

juventude os alunos possam preveni-las, para viver a velhice da 

forma mais saudável e com qualidade, deixando como pergunta 

reflexiva para os mesmos: O que estou fazendo para prevenir 

estas doenças? 

 Dando continuidade à Gincana a quarta ação abordou a 

temática ‘Aspectos Legais e a Pessoa Idosa’ através de 

perguntas e respostas a respeito dos direitos e deveres da 

Pessoa Idosa, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional da 

Pessoa Idosa. À medida que as perguntas eram feitas, dúvidas 

iam sendo esclarecidas sobre a temática com a finalidade dos 

participantes adquirirem o máximo de informações sobre as 

legislações em volta da pessoa Idosa. Esta ação teve como 

característica o despertar de jovens para uma sociedade que 

respeita os direitos legais dos idosos, tendo como pergunta 

norteadora e reflexiva: Como gostaria de ser tratado na 

Velhice?  

Na quinta ação discutiu-se sobre o ‘Envelhecimento Ativo 

e Saudável’. Para pontuarem na Gincana as turmas deveriam 

elaborar um vídeo de Curta Metragem de cinco minutos 

abordando a temática, onde estariam sendo avaliados por uma 

mesa composta de quatro jurados nos seguintes critérios: 

Conhecimentos e Informações transmitidos através do vídeo, 

Interpretação e Dramatização, Criação e Edição do Filme, 

Cumprimento do Tempo (5 minutos) e Envolvimento e 

Participação da Turma.  

Nos vídeos eles representavam idosos ativos na 

sociedade, como exemplo, praticando exercícios físicos, 

alimentando-se de forma saudável, idosos participando de 
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competições,  viajando, entre outras formas de promover a 

saúde e prevenir doenças em idosos. Ao final da explanação 

dos vídeos cada representante de turma discorria um pouco 

sobre a ideia que tentaram transmitir e sobre a importância de 

se envelhecer ativamente, deixando como reflexão a seguinte 

pergunta: ‘Que Idoso você quer ser?’ 

Por fim, a sexta e última ação explanou acerca da 

‘Inclusão Social do Idoso’ através de peças teatrais. Cada turma 

elaborou e execução sua Peça Teatral demonstrando diversas 

formas de se incluir o Idoso na Sociedade, seja nos grupos 

sociais, seja nas atividades diárias, seja no próprio respeito e 

cumprimento aos direitos prioritários dos idosos, levando em 

consideração a seguinte pergunta reflexiva: ‘O que tenho feito 

para incluir o Idoso na Sociedade?’. Uma banca de quatro 

professores avaliavam as peças quanto aos seguintes critérios: 

Conhecimentos e Informações transmitidos, Dramatização e 

Desenvoltura, Caracterização e Utensílios utilizados, 

Cumprimento do Tempo (10 minutos), Envolvimento e 

Participação da Turma.  

Neste último momento houve também pontuação para a 

equipe que mais trouxesse itens de higiene para os idosos e 

itens de limpeza para Doação em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), no Município de João Pessoa-

PB, a fim de colocar em prática tudo o que fora discutido no 

Projeto e de fazer o bem aos idosos que muito necessitam.  

À medida em que as temáticas eram apresentadas, das 

mais diversas formas, aos participantes do Projeto, os 

extensionistas esclareciam algumas dúvidas, quando fosse 

necessário, sempre com base em material de apoio trabalho em 

reuniões de preparo das ações e discutidos à luz da literatura 
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atual. Bem como, ao longo das ações eram feitos sorteios de 

brindes para estimular a participação dos alunos nas ações. 

Ao final de cada ação sempre entregava-se bombons e 

convites dos próximos encontros com numeração para sorteio 

de brindes, bem como, havia a assinatura da frequência de 

cada turma. Estimulava-se sempre a presença dos integrantes 

do Projeto no próximo encontro, agradecendo todos os 

encontros pela presença de todos.  

Além da execução das seis ações de educação em 

saúde voltadas para temática do envelhecimento, obteve-se 

como demais resultados do referido Projeto de Extensão:  

 Empoderamento de cerca de 200 jovens beneficiados 

com o Projeto sobre a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças e agravos ainda na juventude para vivenciar a velhice 

da melhor forma possível; 

 Promoção de maior crescimento na formação acadêmica 

e pessoal dos discentes e docentes do Curso Técnico em 

Cuidados de Idosos, IFPB - Mangabeira, equipe executora do 

Projeto, mediante discussão e preparo das ações 

desenvolvidas; 

 Esclarecimento sobre os Princípios e Fundamentos em 

Geriatria, bem como sobre o processo de Envelhecimento 

Humano; 

 Discussão sobre as principais Doenças que acometem 

os Idosos a fim de identificar meios de prevenção das mesmas; 

 Valorização do sentido de respeito e inclusão social dos 

idosos, bem como dos aspectos Legais voltados para a Pessoa 

Idosa; 

 Estímulo ao Envelhecimento Ativo e Saudável através da 

busca pelas práticas saudáveis de vida desde a juventude; 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA JOVENS ESCOLARES: O PROCESSO DE 
ENVELHECIMENTO EM FOCO 

1176 
 
 

 Satisfação positiva entre os envolvidos no projeto, tanto 

por parte da equipe executora como dos jovens beneficiados; 

 Adesão de um elevado quantitativo de participantes no 

Projeto de forma que vivenciaram o máximo de encontros 

possíveis; 

 Envolvimento da equipe de Professores e Trabalhadores 

da Escola, favorecendo o estreitamento do vínculo entre equipe 

executora e beneficiados do Projeto; 

 Empoderamento tanto da equipe executora quanto dos 

jovens beneficiados do Projeto a respeito dos idosos e seu 

processo de envelhecimento, promovendo uma troca de 

experiências e maior entendimento da temática. 

Realizou-se ao longo da execução do Projeto seu 

acompanhamento visando manter a supervisão e tendo como 

propósito identificar problemas potenciais, uma vez que a 

avaliação faz parte do processo de planejamento/gestão e deve 

direcionar ou redirecionar a execução de atividades e metas da 

proposta.  

Além dos registros fotográficos e as listas de frequência 

mensais para acompanhamento das realizações das ações do 

Projeto, em cada reunião da equipe executora, houve discussão 

avaliativa sobre a ação realizada anteriormente, elencando os 

pontos positivos e negativos, para vê em que necessitava-se 

melhorar, visando a completude do objetivo e metas do Projeto. 

Tal discussão era livre e aberta para ouvir quaisquer membros 

da equipe executora.  

No momento final das ações buscava-se sempre 

questionar o público beneficiado sobre a forma como estava 

sendo trabalhada as temáticas, se necessitaria mudar alguma 

coisa, esclarecendo dúvidas, ouvindo e acatando sugestões 
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sempre que possível para melhor seguimento do Projeto. Ao 

mesmo tempo em que foram lançadas perguntas voltadas para 

as temáticas trabalhadas nas ações para verificar o processo 

de fixação das informações e experiências nos participantes. 

Além do mais, para cumprimento às exigências da 

execução do Projeto, houve ainda a elaboração e apresentação 

dos Relatórios Parcial e Final do Projeto, bem como divulgação 

das ações e resultados do Projeto em Eventos de caráter local 

e nacional visando a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa 

e Extensão. 

Por fim, m todos os encontros foi nítida a participação do 

público-alvo, em especial por se tratar de uma gincana, 

envolvendo ainda mais o empenho de cada um deles para 

pontuar no Placar e a fim de buscar mais conhecimentos sobre 

as temáticas abordadas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Ao final do estudo, percebe-se que o Projeto de Extensão, 

em questão, por meio das ações realizadas contribuiu de forma 

significativa enquanto subsídio complementar no entendimento 

de jovens escolares quanto aos princípios e o processo de 

Envelhecimento, às principais patologias que acometem os 

idosos, os aspectos legais e a pessoa idosa, o envelhecimento 

ativo e saudável e quanto à inclusão social do Idoso.  

As ação realizadas trouxeram, de forma geral, impactos 

positivos para a saúde e qualidade de vida dos participantes, à 

medida que norteou várias práticas saudáveis a serem 

implantadas ainda na juventude visando evitar doenças e 

agravos na velhice, além do aprimoramento dos conhecimentos 
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a cerca das temáticas trabalhadas por meio da troca de saberes 

e experiências dos envolvidos. 

Não foram apontadas fragilidades no estudo, pois, para a 

equipe executora do projeto o mesmo significou um espaço de 

conhecimento, informação e troca de experiências. 

Reafirma-se com este estudo a importância do processo 

educativo como parte fundamental do empoderamento de 

jovens escolares para entender o contexto do Envelhecimento 

e melhor lidar com as diferenças, limitações e particularidades 

dos idosos mediante o aumento da expectativa de vida.  

Finaliza-se este estudo com o alcance do objetivo 

estabelecido, e apontando a importante colaboração de 

Atividades de Educação em Saúde para jovens escolares.  É 

salutar, ressaltar a importância cada vez mais de práticas 

educativas a respeito do Envelhecimento em outras instituições 

e repartições, sejam públicas ou privadas, para que cada vez 

mais se discuta sobre questões voltadas aos Idosos e suas 

necessidades. 

Diante do exposto, espera-se que esta pesquisa traga 

contribuições para o aprimoramento e desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre a importância da educação em 

saúde para jovens escolares, tendo como foco o processo de 

envelhecimento.  

Espera-se que este estudo se torne uma ferramenta de 

divulgação de práticas educativas voltadas para o 

envelhecimento, incentivando outras pesquisas a serem 

desenvolvidas, tendo em vista não só a relevância científica que 

apresenta, mas também a relevância social diante de todas as 

informações transmitidas, principalmente no que se refere a 

maneira de se tratar e de se conviver com o idoso na sociedade 

de hoje. 
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RESUMO: A Demência é um estado de declínio progressivo 

das funções cognitivas causada por doenças 

neurodegenerativas. Segundo o Alzheimer’s Disease é 

estimado que em 2050 a população acometida por demência 

chegue a 131,5 milhões de pessoas. O diagnóstico das 

demências inclui uma bateria de testes e escalas 

neuropsicológicos e os exames complementares de 

neuroimagem, no entanto têm sido destacado a utilização da 

avaliação da funcionalidade em Atividades de Vida Diária 

(AVD’s). Neste capítulo será feita a exposição de um caso 

clínico, com correlação entre achados clínicos e funcionais e a 

literatura científica para proporcionar informações importantes 

que possam auxiliar no diagnóstico diferencial das demências. 

Palavras-chave: Demência. Avaliação Funcional. Diagnóstico 

Diferencial. 

 

INTRODUÇÃO 

 



ESTUDO IMAGIOLÓGICO E FUNCIONAL NO DIAGNÓSTICO DAS DEMÊNCIAS: 
UM CASO CLÍNICO 

1182 
 
 

A Demência é um estado de declínio progressivo das 

funções cognitivas causada por doenças neurodegenerativas 

como a Doença de Alzheimer (DA), desenvolvida pelo acúmulo 

cerebral anormal de duas proteínas, beta-amilóide e tau, assim 

como a Doença de Parkinson (DP) e a Demência por Corpos 

de Lewy (DCL), ambas causadas pela presença de corpos de 

Lewy na substância cinzenta do mesencéfalo, e as Demências 

FrontoTemporais (DFTs), que se desenvolvem no período pré-

senil (entre 45 e 65 anos) e parecem estar associadas a uma 

mutação no gene MAPT, localizado no cromossomo 17, que 

codifica a proteína tau (HUBER, 2018; GOMPERTS, 2016; 

GHETTI 2015). 

Segundo o Alzheimer’s Disease Internacional surgem 

mais de 9,9 milhões de casos novos de demência a cada ano e 

há uma estimativa de que em 2050 a população acometida por 

demência chegue a 131,5 milhões. A causa mais comum de 

Demência é por DA, há cerca de 35,6 milhões de pessoas 

acometidas no mundo, e no Brasil há cerca de 1,2 milhões de 

casos segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ). 

Em seguida temos a DCL, e as DFTs que apresentam uma 

prevalência estimada de 1-26 casos por 100.000 pessoas. A 

DFT é o tipo de demência que apresenta o maior risco de 

mortalidade, seguida por DCL, demência vascular, demência 

por Doença de Parkinson, e demência mista (por doença de 

Alzheimer e vascular) (OECKL, 2016; GARCIA-PTACEK, 

2014). 

A DA manifesta-se inicialmente com perda de memória 

recente e episódica, com a progressão da doença surgem 

alterações comportamentais, e no estágio final déficit motor, já 

na DCL, no estágio inicial além das alterações também 

apresentadas na doença de Parkinson, como rigidez da 
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musculatura e movimentos lentificados (parkinsonianismo), há 

alucionações e flutuação do estado mental e na memória 

surgem mais adiante (GOMPERTS, 2016). 

As DFTs incluem variantes como a comportamental 

(DFTvc) que é caracterizada por alteração progressiva do 

comportamento e personalidade, e linguística ou afásica, que 

se manifesta como afasia primária progressiva fluente ou 

Demência Semântica (DS), e Afasia Primária Progressiva Não-

Fluente(APNF), por mais que hajam alterações de linguagem 

nos dois subtipos, são mais dominantes na APNF, na DS o 

comprometimento da memória semântica é mais evidente 

(OLNEY, 2017). 

Atualmente o diagnóstico da demência inclui uma bateria 

de testes e escalas neuropsicológicos que avaliam orientação, 

atenção, memória verbal, memória semântica, linguagem, 

escrita, leitura e funções executivas; e os exames 

complementares de neuroimagem, porém estudos objetivam o 

estabelecimento de biomarcadores para diagnóstico preciso e 

tratamento precoce (PIGUET, 2009; OECKL, 2016). 

Tendo em vista o aumento da incidência atual e a 

amplitude das estimativas para incidências futuras é objetivado 

a exposição de um caso clínico, fazendo correlação entre os 

achados clínicos e funcionais e a literatura científica para 

proporcionar informações importantes que possam auxiliar no 

diagnóstico diferencial das demências. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A paciente começou a apresentar alterações em 2009, 

mas apenas em 2013 foi dado o diagnóstico de demência e em 

2014 foi encaminhada para um projeto de extensão 

desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o 

Neuro Serviços de Apoio à Demência (NEUROSAD), no qual 

também são desenvolvidas atividades de pesquisa, a paciente 

tinha sido incluída em um projeto de pesquisa previamente 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da mesma 

instituição (CEP/UEPB), o qual proporcionou a coleta dos 

dados. 

Inicialmente foram coletados dados preexistentes no 

prontuário do paciente relacionados aos testes e escalas 

cognitivas e funcionais, bem como aos exames de imagem,  e 

foram coletadas informações adicionais relacionados ao 

desfecho da doença. 

O consentimento para realização do estudo do caso foi 

dado pelo esposo da paciente, que é um dos cuidadores, o qual 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

autorizando o relato do caso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

RELATO DE CASO 

 

Sexo feminino, 56 anos, destra, os familiares relataram 

que as alterações se iniciaram de forma discreta há 9 anos atrás 

quando paciente desejou concluir os estudos, pois havia se 

aposentado, e apresentou dificuldade de aprendizagem, e de 
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memorização de fatos.                    

 Antes da aposentadoria tinha um estilo de vida ativo, 

gostava de realizar atividades como caça-palavras, palavras 

cruzadas, jogos, ir à academia, ao cinema e trabalho. Após a 

aposentadoria mostrou-se desmotivada e apática.  Os 

familiares a conduziram para um psiquiatra, o qual prescreveu 

medicamentos antidepressivos, o que, segundo os familiares, a 

deixava aparentemente dopada.                            

 Em 2013 o Institute of Economics Affairs (IEA) publicou 

uma análise afirmando que a aposentadoria aumenta em 

40% o risco para depressão, além disso a análise de alguns 

estudos demonstrou as relações entre depressão e demência 

sugerindo que a depressão pode anteceder ou ser uma 

complicação presente no quadro demencial (BENNETT, 2014). 

Com o agravo das alterações (perda no tempo e espaço, 

falha na compreensão de palavras, dificuldade de se expressar) 

a paciente foi encaminhada para uma avaliação 

neuropsicológica. 

 

 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

Os resultados da avaliação mostraram alterações na 

memória como dificuldade de codificação, armazenamento e 

recuperação de informações; dificuldades de linguagem, leitura 

e escrita como baixa fluência verbal com dificuldade na 

nomeação, categoria, complemento de frases, leitura e escrita. 

Essas dificuldades de linguagem são apresentadas nas 

variantes  linguísticas ou afásicas das DFT’s. Na DS 

encontramos déficits em nomeação, compreensão de palavras, 

reconhecimento de objetos, disgrafia e dislexia, mas com 
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preservação gramática e motora da produção da fala. Já na 

APNF há agramatismo na produção de linguagem, dificuldade 

na fala como interrupções e erros (apraxia), compreensão 

prejudicadade sentenças, porém com conhecimento 

preservado acerca de objetos (GORNO-TEMPINI, 2011). 

Na avaliação das funções executivas a paciente 

apresentou dificuldades em tarefas de planejamento lógico e 

baixa velocidade de processamento e identificou-se 

comprometimento na percepção visual e organização 

perceptiva. Durante a avaliação houve baixa concentração e 

dificuldade de atenção. Esses resultados demonstraram déficit 

cognitivo significativo sugerindo quadro de demência. 

A DFTvc apresenta déficit nas tarefas executivas, no 

entanto, há uma série de sintomas comportamentais que 

acompanham esse sintoma, como atitudes impulsivas, perda de 

simpatia e empatia, mudança nas preferências alimentares, 

exploração oral de objetos não comestíveis, entre outros 

(RASCOVSKY, 2011). 

 

 

AQUISIÇÃO DE EXAMES DE NEUROIMAGEM 

 

Em 2012, a paciente foi conduzida a neurologistas, 

sendo realizados exames de imagem, a Tomografia 

Computadorizada (TC) do Crânio  mostrou, por dois anos 

consecutivos, proeminência e acentuação dos sulcos corticais 

e fissuras interhemisféricas.  No entanto em 2014, foi 

encontrado na Ressonância Magnética (RM) uma dilatação 

compensatória do sistema ventricular com acentuação dos 

sulcos corticais do cérebro e do cerebelo propondo uma 

redução volumétrica encefálica difusa. 
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A neurodegeneração do cerebelo nas demências não é 

um fenômeno comum, no entanto Guo (2016) ao examinar a 

atrofia estrutural do cerebelo em todos os tipos de doenças 

neurodegenerativas mostrou que DA e DFT estão associadas 

com atrofia circunscrita difusa e no cerebelo e outro estudo 

concluiu que parece haver um padrão diferencial de atrofia 

cerebelar nas principais formas genéticas da DFT 

(BOCCHETTA, 2016). 

Em 2016 foi realizada uma nova aquisição de RM do 

crânio por espectroscopia de prótons, sem injeção de contraste 

endovenoso, os resultados apresentaram contradição com o 

exame realizado anteriormente, não sendo evidenciadas 

alterações na região infratentorial, ou especificamente no 

cerebelo, no entanto confirmou achados anteriores como a 

redução volumétrica cerebral difusa e a dilatação 

compensatória do sistema ventricular supratentorial, com 

resultados adicionais relatando redução volumétrica cerebral 

com predomínio frontal e principalmente temporal mesial 

(hipocampal).      Nas 

DFT’s a degeneração se difere de acordo com os subtipos; na 

DS há uma atrofia assimétrica anterolateral do lobo temporal 

com predomínio do lado esquerdo (figura 3), para a APNF a 

atrofia acontece na região esquerda perisilvyana (região 

compreendida ao redor da fissura de Sylvius) (figura 4), e a 

DFTvc apresenta atrofia na região orbitobasal do lobo frontal 

(figura 5). 

 

Tabela 1. Causa, local acometido e sintomas das 

doenças neurodegenerativas. 
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Demências Causa 

Local de 
Degeneração 

Sintomas 

Doença de 
Alzheimer 

Mutação da 
Proteína 

Precussora 
Amilóide 

(Gene APP - 
Amyloid 

Precursor 
Protein) 

Hipocampo 
(Figura 1) 

Perda de memória 
recente e episódica 

Doença de 
Parkinson Agregação 

da Proteína 
α-Sinucleína 

Substância 
Negra do 

Mesencéfalo 
(Figura 2) 

Rigidez da 
musculatura e 
movimentos 
lentificados 

 

Demência por 
Corpos de Lewy 

Alucinação e 
Flutuação do 

Estado Mental 

DFT’s 

Demência 
Semântica 

Mutação 
Gene MAPT 

 

Região 
anterolateral do 
lobo temporal 

(Figura 3) 

Comprometimento 
da memória 
semântica 

Afasia Primária 
Progressiva não-

Fluente 

Região esquerda 
perisilvyana 
(Figura 4) 

Alterações de 
Linguagem 

DFT variante 
Comportamental 

Região 
orbitobasal do 

lobo frontal 
(Figura 5) 

Alteração 
progressiva do 

comportamento e 
personalidade 

Figura 1. Hipocampo. 
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Fonte: https://pixabay.com/pt/hipocampo-c%C3%A9rebro-anatomia-
medicina-148151/. 

 

Figura 2. Substância Negra do Mesencéfalo (em cinza). 

 

 

 
 

Fonte: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Ядро_Эдингера-

Вестфаля_(Якубовича).jpg 

 

Figura 3. Lobo Temporal. 
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Fonte: 

https://www.istockphoto.com/br/ilustra%C3%A7%C3%B5es/cerebellum?pa

ge=2&sort=mostpopular&mediatype=illustration&phrase=cerebellum 

 

Figura 4. Fissura de Sylvius ou sulco lateral. 

 

 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sulco_lateral 

 

 

Figura 5. Região orbitobasal do lobo frontal. 
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Fonte: http://learntointerpretyourdreams.com/dream-evolution-

graphical-imagery/?lang=pt 

 

 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

 

Segundo GALVIN (2012) o diagnóstico da demência é 

um processo que não envolve somente a história do paciente, 

os sinais prévios, os problemas comportamentais, e a 

percepção do cuidador, mas também é requerido uma 

avaliação da funcionalidade diária. Em 2007 foi identificado que 

no Brasil, a Escala de Independência em Atividades de Vida 

Diária (Escala de Katz) e o Questionário de Atividades 

Funcionais (Pfeffer) estão entre os instrumentos mais utilizados 

na avaliação das atividades de vida diária para o diagnóstico de 

demências (VASCONCELOS, 2007). 

Na Escala de Katz a paciente apresentou Independência 

para todas as atividades menos banho e vestir-se e 
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incontinência parcial ou total para micção ou avacuação, no 

questionário de Pfeffer apresentou necessidade de ajuda, 

incapacidade ou dificuldade para realizar a maioria das 

atividades e insegurança para ficar em casa sozinho por longos 

períodos (Tabelas 1 e 2). 

Utilizamos alguns testes e escalas para avaliar o 

equilíbrio e coordenação motora, que poderiam estar 

prejudicados devido a atrofia no cerebelo. Realizamos os testes 

Time Up and Go Test (TUGT), teste de levantar e sentar e o de 

alcance funcional anterior, a tabela 3 mostra um índice de 

diminuição gradativa no desempenho dos testes que parece 

insignificante, porém, a paciente já apresenta oscilações e 

insegurança na execução de atividades que exigem equilíbrio. 

Utilizamos escalas como a versão brasileira da 

Southampton Assessment of Mobility (SAM-BR), uma escala de 

aplicação simples, porém validada para aplicação em 

indivíduos com demência, pois não é necessário muitos 

comandos para sua realização, e não permite que a falta de 

entendimento para execução das tarefas possa interferir no 

resultado (Tabela 4). 

Já, ao aplicarmos a escala de equilíbrio funcional de Berg 

– Versão Brasileira, percebemos que por alguns comandos 

serem mais complexos a paciente apresentou dificuldade de 

compreensão das atividades. De modo geral houve diminuta 

alteração de equilíbrio, porém gradativa, e a falta de 

coordenação motora é evidente em algumas atividades como 

transferir-se de uma cadeira para outra, pegar um objeto do 

chão e posicionar os pés alternadamente sobre um banco 

(Tabela 5). 

Um estudo realizado por Mioshi (2009) mostrou que 

pacientes com DFTvc tiveram pior desempenho funcional do 
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que pacientes com outras variantes da DFT e DA, apesar de 

apresentarem o menor déficit cognitivo. 

 

Tabela 1. Questionário de Atividades Diárias (Pfeffer). 

 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS 

1) Manuseia seu próprio dinheiro?  2 

2) É capas de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho(a)?  2 

3) É capaz de esquentar a água para o café e apagar o fogo? 1 

4) É capaz de preparar uma comida?  1 

5) É capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os acontecimentos 

da Comunidade ou da vizinhança?  
1 

6) É capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio ou 

televisão, um jornal ou uma revista?  
1 

7) É capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos familiares, 

feriados? 
2 

8) É capaz de manusear seus próprios remédios?  3 

9) É capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para 

casa? 
1 

10) Pode ser deixado(a) em casa sozinho(a) de forma segura?  2 

1)-9): 0= Normal, 1= Faz com Dificuldade, 2= Necessita de Ajuda, 3= Não é 

capaz 
10): 0= Normal, 1= Sim, mas com precauções, 2= Sim, por períodos curtos, 3= 

Não poderia 
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Tabela 2. Resultado para a Escala de Independência em 
Atividades De Vida Diária (Escala De Katz) 

 

  
Independência Dependência 

Tomar banho 
(leito, chuveiro, 

ou banheira) 

Requer ajuda somente para lavar 
uma única parte do corpo (como as 

costas ou membro deficiente) ou 
toma banho sozinho 

Requer ajuda para lavar 
mais de uma parte do 

corpo, ou para entrar ou 
sair da banheira ou não 

toma banho sozinho 

Vestir-se 
Pega as roupas nos armários e 

gavetas, veste-as, coloca órteses ou 
próteses, manuseia fechos 

Veste-se apenas 
parcialmente ou não se 

veste sozinho 

Uso do vaso 
sanitário 

Vai ao vaso sanitário, senta-se e 
levanta-se do vaso; ajeita as roupas, 

faz a higiene íntima 

Usa comadre ou similar, 
controlado por terceiros, 
ou recebe ajuda para ir 
até o vaso sanitário e 

usá-lo 

Transferência 
Deita-se e sai da cama sozinho, 

senta e se levanta da cadeira 
sozinho 

Requer ajuda para deitar 
na cama ou sentar na 

cadeira, ou para levantar-
se, não faz uma ou mais 

transferências 

Continência 
Miccção e evacuação inteiramente 

autocontroladas 

Incontinência parcial ou 
total para micção ou 
avacuação; controle 
parcial ou total por 

enemas ou catéteres; uso 
de urinóis ou comadre 

controlado por terceiros  

Alimentação Leva a comida do prato à boca 

Requer ajuda para levar a 
comida do prato à boca; 

não come nada ou recebe 
alimentação parenteral 

Index de AVDs     Tipo de Atividade 

A Independente para todas as atividades 

B Independente para todas as atividades menos uma 

C 
Independente para todas as atividades menos banho e mais uma 

adicional 

D 
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se e 

mais uma adicional  

E 
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro e mais uma adicional  
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F 
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro, transferência e mais uma adicional  

G Dependente para todas as atividades 

Outro 
Dependente em pelo menos duas funções, mas que não se 

classificam em C, D, E, e F 

 

Tabela 3. Resultados dos testes funcionais. 

 

TIME UP AND GO TEST (TUGT)   

2014 15,12s    

2015 13s    

2016 33,6s    

10seg= desempenho normal; 11 a 20seg= normal (idosos frágeis); >20= 
aprofundar a avaliação 

  

TESTE DE SENTAR E LEVANTAR (em 30seg)   

2014 9 vezes    

2015 4 vezes    

2016 6 vezes    

Mulheres (60-65 anos): Muito fraco (≤12), Fraco (13-15), Regular (16-17), 

Bom (18-20), Muito Bom (≥21) 
  

TESTE DE ALCANCE FUNCIONAL   

2014 4,5cm    

2015 11cm    

2016 10cm     

25cm= normal; 15-25cm= moderado; <15cm= alto risco   
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Tabela 4. Resultados da Escala SAM-BR. 

 

Versão Brasileira da Southampton Assessment of Mobility (SAM-BR) 

  
Seção A Seção B Seção C Seção D 

TOTAL 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 

                     Realizou                                                    Não Realizou 

Seção A: Passando da posição assentada para a de pé. 

1= Inclina-se para frente com os pés apoiados inteiramente no solo 

2= Transfere o peso corporal para os pés e claramente levanta o quadril do 

assento 

3= Os quadris e as mãos ficam niveladas com braços da cadeira 

4= Descarrega o peso corporal somente nos pés 

Seção B= Equilíbrio em pé 

5= Mantém-se estável nos primeiros 3 a 5 segundos 

6= Mantém-se estável por 15 segundos 

7= Mantém-se estável por 30 segundos 

8= Mantém estável por 45 segundos ou mais 

9=  Mantém-se estável por 1 minuto ou mais 

10= Indivíduo de pé com olhos abertos. Permanece estável quando empurrado 

levemente no esterno por 3 vezes 

Seção C: Marcha 

11= Transfere o peso corporal de um lado para o outro   

12= Desloca o peso corporal para a frente 

13= Anda 4 passos para a frente 

14= Anda 4 passos para trás 

Seção D: Passando da posição de pé para a posição sentado 

15= Transfere o peso corporal para a frente  

16= Flexiona os quadris e os joelhos  
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17= Assenta suavemente na cadeira 

18= Move os quadris da frente para a parte de trás da cadeira  

 

 

Tabela 5. Resultados da Escala de Equilíbrio Funcional 

de Berg. 

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG - VERSÃO BRAZILEIRA  

ITENS 1-14 2014 2015 2016 

1. Posição 

sentada para 
posição em pé 

4 capaz de levantar-

se sem utilizar as 
mãos e se 
estabilizar 

4 capaz de levantar-

se sem utilizar as 
mãos e se 
estabilizar 

3 capaz de levantar-

se sozinho 
utilizando as mãos 

2. Permanecer 

em pé sem 
apoio 

4 capaz de 

permanecer em pé 
com segurança por 

2 minutos 

4 capaz de 

permanecer em pé 
com segurança por 

2 minutos 

4 capaz de 

permanecer em pé 
com segurança por 

2 minutos 

3. Permanecer 

sentado sem 
Apoio 

3 capaz de 

permanecer 
sentado por 2 
minutos sob 
supervisão 

4 capaz de 

permanecer 
sentado com 

segurança e com 
firmeza por 2 

minutos 

3 capaz de 

permanecer 
sentado por 2 
minutos sob 
supervisão 

4. Posição em 

pé para 
posição 
sentado 

4 senta-se com 

segurança com uso 
mínimo das mãos 

4 senta-se com 

segurança com uso 
mínimo das mãos 

3 controla a descida 

utilizando as mãos 

5. 

Transferências 

3 capaz de 

transferir-se com 
segurança com o 

uso das mãos 

4 capaz de 

transferir-se com 
segurança com uso 
mínimo das mãos 

3 capaz de 

transferir-se com 
segurança com o 

uso das mãos 

6. Permanecer 

em pé com os 
olhos fechados 

4 capaz de 

permanecer em pé 
por 10 segundos 

com seguraça 

4 capaz de 

permanecer em pé 
por 10 segundos 

com seguraça 

3 capaz de 

permanecer em pé 
por 10 segundos 
com supervisão 



ESTUDO IMAGIOLÓGICO E FUNCIONAL NO DIAGNÓSTICO DAS DEMÊNCIAS: 
UM CASO CLÍNICO 

1198 
 
 

7. Permanecer 

em pé com os 
pés juntos 

4 capaz de 

posicionar os pés 
juntos 

independentemente 
e permanecer por 1 

minuto com 
segurança 

4 capaz de 

posicionar os pés 
juntos 

independentemente 
e permanecer por 1 

minuto com 
segurança 

1 necessita de 

ajuda para 
posicionar-se, mas 

é capaz de 
permanecer com os 
pés juntos durante 

15 segundos 

8. Alcançar a 

frente com os 
braços 

estendidos 

3 pode avançar à 

frente mais que 
12,5cm com 
segurança 

1 pode avançar à 

frente, mas 
necessita de 
supervisão 

1 pode avançar à 

frente, mas 
necessita de 
supervisão 

9. Pegar um 

objeto no chão 

4 capaz de pegar o 

chinelo com 
facilidade e 
segurança 

4 capaz de pegar o 

chinelo com 
facilidade e 
segurança 

4 capaz de pegar o 

chinelo com 
facilidade e 
segurança 

10. Virar-se 

para olhar para 
trás 

4 olha para trás de 

ambos os lados 
com uma boa 

distribuição de peso 

4 olha para trás de 

ambos os lados 
com uma boa 

distribuição de peso 

4 olha para trás de 

ambos os lados 
com uma boa 

distribuição de peso 

11. Girar 360 

graus 

1 necessita de 

supervisão próxima 
ou orientações 

verbais 

1 necessita de 

supervisão próxima 
ou orientações 

verbais 

2 capaz de girar 

360 graus com 
segurança, mas 

lentamente 

12. Posicionar 

os pés 
alternadament
e no degrau 

1 capaz de 

completar mais que 
2 movimentos com 
o mínimo de ajuda 

3 capaz de 

permanecer em pé 
independentemente 

e completar 8 
movimentos em 

mais que 20 
segundos 

1 capaz de 

completar mais que 
2 movimentos com 
o mínimo de ajuda 

13. 

Permanecer 
em pé com um 

pé à frente 

3 capaz de colocar 

um pé um pouco 
mais à frente do 

outro e levemente 
para o lado, 

independentemente
, e permanecer por 

30 segundos 

3 capaz de colocar 

um pé um pouco 
mais à frente do 

outro e levemente 
para o lado, 

independentemente
, e permanecer por 

30 segundos 

3 capaz de colocar 

um pé um pouco 
mais à frente do 

outro e levemente 
para o lado, 

independentemente
, e permanecer por 

30 segundos 
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14. 

Permanecer 
em pé sobre 

um pé 

3 capaz de levantar 

uma perna 
independentemente 
e permanecer por 5-

10 segundos 

1 tenta levantar 

uma perna, mas é 
incapaz de 

permanecer por 3 
segundos, embora 
permaneça em pé 

independentemente 

1 tenta levantar 

uma perna, mas é 
incapaz de 

permanecer por 3 
segundos, embora 
permaneça em pé 

independentemente 

Score Total 45 45 39 

    

 

CONCLUSÕES  

 

Após os diversos exames e avaliações os especialistas 

envolvidos no caso concluíram que o diagnóstico mais 

adequado, segundo as apresentações clínicas da paciente, era 

de Demência Semântica (DS), variante linguística das 

demências frontotemporais. Entre os primeiros sintomas 

apresentados pela paciente está a dificuldade de aprendizagem 

e de memorização de fatos e, na DS há o comprometimento da 

memória semântica, que está relacionado a memorização dos 

aprendizados adquiridos ao longo da vida. Outros sintomas 

primários  foram falha na compreensão de palavras e 

dificuldade de se expressar,  foi visto que tanto a DS quanto a 

APNF são caracterizadas por alterações linguísticas, no entanto 

na DS há preservação gramática da fala, mas dificuldade em 

nomear, comprender palavras e reconhecer objetos, enquanto 

que na APNF há agramatismo, mas conhecimento preservado 

acerca de objetos. Outro achado que corroborou para o 

diagnóstico de DS foi a redução volumétrica cerebral com 

predomínio frontal e temporal. A avaliação das AVD’s 

evidenciou dependência em algumas atividades, o que surge 
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com o avanço da demência, e a avaliação funcional também 

demostrou déficit lento, mas gradativo de equilíbrio e 

coordenação. Acreditamos que assim como é feita uma 

avaliação neuropsicológica e são utilizados exames 

complementares de neuroimagem para correlação entre os 

achados ou confirmação do diagnóstico, a  avaliação funcional 

do idoso com demência pode auxiliar no diagnóstico, ou 

promover correlações com os achados dos exames de 

neuroimagem. 
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RESUMO: A agregação de obesidade central, disglicemia, 
dislipidemia e hipertensão arterial caracterizam a chamada 
Síndrome Metabólica (SM). No processo de envelhecimento 
ocorrem mudanças fisiológicas que favorecem o surgimento de 
alterações que compõem a síndrome metabólica, tais como: 
níveis pressóricos elevados, deposição de gordura abdominal, 
alteração nos níveis de lipídeos e, em alguns casos, nos níveis 
glicêmicos. Dessa forma, objetivou-se no presente estudo 
sumarizar os estudos mais atuais sobre os fatores de risco da 
síndrome metabólica em idosos. Trata-se de uma revisão 
integrativa, onde buscou-se artigos que respondesse a seguinte 
pergunta: Quais os fatores de risco associados à SM em 
idosos? A coleta de dados ocorreu em outubro e novembro de 
2018, nas bases de dados: LILACS, MEDLINE e SciELO. A 
partir desta pesquisa, foram selecionados 11 artigos para 
revisão. Foi observado que os principais fatores de risco são: 
hipertensão arterial sistêmica, hipertrigliceridemia, 
hiperglicemia, obesidade central, circunferência da cintura alta 
e colesterol elevado, além disso, a SM é altamente dependente 
da idade e não podemos esquecer que o sedentarismo e uma 
má alimentação pode predispor aos fatores de risco desta 
síndrome. Portanto, torna-se necessário inserção de políticas 
públicas e ações de prevenção da SM e promoção da saúde, 
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direcionada principalmente para este público, de modo que os 
fatores de risco possam ser atenuados. 
Palavras-chave: Síndrome metabólica. Fatores de risco. Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população mundial vem passando por mudanças nas 

condições socioeconômicas e de saúde, bem como na sua 

estrutura etária, o que reflete no aumento da proporção de 

idosos e traz repercussões tanto para a sociedade, quanto para 

o sistema de saúde dos países em desenvolvimento, como o 

Brasil (SCHIAVETO, 2008).  

A agregação de obesidade central, disglicemia, 

dislipidemia e hipertensão arterial caracterizam a chamada 

Síndrome Metabólica (SM). Diversos estudos têm demonstrado 

que a prevalência da SM aumenta com a idade, tornando o seu 

diagnóstico necessário devido ao aumento de 2,5 vezes do 

risco de doenças cardiovasculares e de cinco vezes para o 

desenvolvimento de Diabetes Melitus (DM) (SAAD, 2013). 

A síndrome metabólica (SM) tornou-se um dos maiores 

desafios de saúde pública da atualidade. As estimativas 

mostram que entre 20% e 25% da população mundial de 

adultos possivelmente tenham a SM, que aumenta em duas 

vezes a probabilidade de morte, três vezes a de ataque 

cardíaco e derrame, e cinco vezes o risco de desenvolver 

diabetes tipo II (LEITÃO, 2011). 

No processo de envelhecimento ocorrem mudanças 

fisiológicas que favorecem o surgimento de alterações que 

compõem a síndrome metabólica (SM), tais como: níveis 

pressóricos elevados, deposição de gordura abdominal, 

alteração nos níveis de lipídeos e, em alguns casos, nos níveis 
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glicêmicos. Essas alterações podem surgir associadas a um 

estado pró-trombótico e pró-inflamatório (ROCHA, 2016). 

É relevante a identificação e intervenção preventiva nos 

fatores de risco em indivíduos com a SM ou seus componentes, 

a fim de reduzir a morbimortalidade e promover alteração no 

estilo de vida, devido a cronicidade dessa condição (ROCHA, 

2016).  

Sabendo disso, objetivou-se no presente estudo 

sumarizar os estudos mais atuais sobre os fatores de risco da 

síndrome metabólica em idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo constituiu-se de uma revisão integrativa, a 

fim de analisar e resumir os resultados pesquisados acerca de 

um tema específico de forma ordenada, permitir a aplicabilidade 

de resultados e melhor utilização das evidências encontradas 

nos estudos pesquisados (Souza, Silva, & Carvalho, 2010). 

Para a realização desta revisão, foram utilizadas as 

seguintes etapas: Delimitação do tema e formulação da 

pergunta condutora; Seleção da amostragem; Identificação dos 

estudos pré-selecionados e selecionados; Caracterização dos 

estudos selecionados; Análise e interpretação dos resultados 

(Toledo, 2008; Souza, Silva, & Carvalho, 2010). 

A coleta de dados ocorreu em outubro e novembro de 

2018 e foi realizada através de busca online de artigos que 

respondessem a seguinte questão de pesquisa: Quais os 

fatores de risco associados à SM em idosos? 

A coleta dos artigos foi realizada por meio da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), em que se utilizaram as bases de 

dados: Sistema Online de busca e Análise de Literatura Médica 
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(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). 

Os descritores utilizados foram “Síndrome x metabólica”, 

“idoso” e “fatores de risco”, e suas respectivas traduções 

padronizadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS). 

Inicialmente, utilizou-se a busca pelos artigos através do 

descritor “Síndrome x metabólica” e, posteriormente, 

realizaram-se os cruzamentos dos descritores, a saber: 

“Síndrome x metabólica” and “fatores de risco”; “Síndrome x 

metabólica” and “idoso”, depois ocruzamento dos três 

descritores “Síndrome x metabólica” and “idoso” and “fatores de 

risco”. 

A partir desses cruzamentos, retornaram 5.525 

publicações (MEDLINE = 3.706, LILACS = 1.077, SciELO = 

742). 

Como critérios de inclusão para a seleção da amostra, 

estabeleceram-se: artigos publicados nos idiomas inglês e 

português, no período de 2014 a 2018, disponíveis na íntegra e 

que abordassem a temática incluindo, em sua população alvo, 

os idosos. 

Foram excluídos artigos de revisão e de opiniões, livros, 

capítulos de livros, editoriais, dissertações, teses e relatórios 

governamentais. Aqueles duplicados em mais de uma base 

foram considerados somente uma vez. 

A busca bibliográfica pelos descritores na base de dados 

MEDLINE apresentou um total de 3.706 publicações. Na base 

de dados LILACS, a busca resultou em 1.077 resultados. Na 

base de dados SciELO, resultou em 742 estudos. 

Após a aplicação dos critérios e o refinamento da busca 

a partir da leitura dos resumos dos 22 artigos pré-selecionados, 
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a amostra restringiu-se a 11 artigos (MEDLINE= 03; LILACS= 

02; SciELO= 06) que foram detalhadamente analisados. 

O processo de seleção dos artigos encontra-se 

esquematizado na figura. 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 

Cuité (PB), 2018. 
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MEDLINE: 3.706 

Estudos encontrados nas bases de dados a partir da 

associação dos descritores 

SciELO: 742 LILACS: 1.077 
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Estudos excluídos: 5.403 

Não responderam à pergunta norteadora: 674 

Não atenderam aos critérios pré-estabelecidos: 4.729 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

Para a coleta e análise dos artigos selecionados, foi 

utilizado um instrumento, já validado (URSI, 2005), que 

contempla: identificação do artigo, introdução e objetivos, 

características metodológicas do estudo, resultados e 

conclusão. 

Para a síntese e apresentação dos resultados, utilizou-

se um instrumento que contém: identificação do artigo, ano, 

objetivos e principais resultados/fatores de risco. 

 

RESULTADOS  

 

Dos 11 artigos selecionados, quatro foram publicados em 

português e sete em inglês. Entre os países estudados estão 

Brasil (Vieira, et al., 2014; Zoraski, et al., 2017; Paula, et al., 

2015; Morais, et al., 2018; Turi, et al., 2015; César, et al., 2018; 

Rocha, et al., 2016; Modolo, et al., 2017, Vilela-Martin, et al., 

2014; Neto, et al., 2017) e Tunísia (Ali, et al., 2014). Pode-se 

notar que existe uma maior prevalência de estudos realizados 

no Brasil. Em relação ao método de estudo, evidenciou-se que 

todos são quantitativos. Tais informações estão apresentadas 

no Quadro 1. 

  

MEDLINE: 03 

 

SciELO: 06 LILACS: 02 
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Quadro 1- Apresentação dos artigos selecionados para 
análise. Cuité (PB), 2018. 

Autores Ano 
País de 

realização 
do estudo 

Idioma 
População 
do estudo 

Ali, et al. 2014 Tunísia Inglês 

2680 
mulheres com 

idade entre 
35 e 70 anos. 

Vieira, 
Peixoto & 
Silveira. 

2014 Brasil Português 

418 idosos 
com idade 

igual ou 
superior a 60 

anos. 

Vilela-
Martin, 

Cesarino, 
Ciorlia, 

Cipullo & 
Moreira 

2014 Brasil Inglês 

1.717 
indivíduos, 
667 deles 

eram homens 
e 702 eram 
mulheres. 

Paula, 
Moreira, 

Silva, 
Silva & 
Amorim 

2015 Brasil Inglês 

435 
indivíduos de 

ambos os 
sexos. 

Turi, 
Codogno, 
Fernande

s & 
Monteiro 

2015 Brasil Inglês 

963 
participantes, 

com idade 
igual ou 

superior a 50 
anos. 

Rocha, 
Melo & 

Menezes 
2016 Brasil Português 

348 idosos 
atendidos 

pela 
estratégia de 
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saúde da 
família. 

Neto, et 
al. 

2017 Brasil Português 

1.124 
pessoas com 
DM2, maiores 
de 18 anos, 

eram 
acompanhada
s nas UBS da 

cidade.  

Modolo, 
et al. 

2017 Brasil Inglês 

107 pacientes 
hipertensos 
resistentes e 
129 leves a 
moderados. 

Zoraski, 
Fiametti, 
Santos, 

Gregolett
o & 

Cremone
se 

2017 Brasil Português 

293 idosos, 
moradores da 
área urbana e 

rural do 
município. 

Morais, 
César, 

Peixoto & 
Lima-
Costa 

2018 Brasil Inglês 

1.606 
moradores 

com 60 anos 
ou mais.  

Morais, 
Martinho, 
Franco, 

Pessoa & 
Ribeiro 

2018 Brasil Inglês 

402 
indivíduos 

que tivessem 
60 anos ou 

mais.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Quanto à síntese dos estudos, a mesma está descrita 

no quadro abaixo: 

Quadro 2- Súmula dos artigos selecionados para análise. 
Cuité (PB), 2018. 

Autores Objetivo 
Principais resultados / 

fatores de risco 

Ali, et al. 

Avaliar o efeito do 
status da 

menopausa no 
risco (SM) em 

mulheres tunisianas 

A menopausa pode ser 
um preditor de SM 

independentemente da 
idade em mulheres 

tunisianas. 

Vieira, 
Peixoto & 
Silveira 

 

Avaliar a 
prevalência e os 

fatores associados 
à síndrome 

metabólica em 
idosos 

Em relação aos 
componentes da SM, 

observou-se que, para 
os homens, a 

hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) foi a 

mais prevalente, 
seguido do HDL-c 

diminuído, 
hipertrigliceridemia, 

hiperglicemia e 
obesidade central .Para 

as mulheres, a HAS 
também foi o 

componente mais 
prevalente, seguido da 

obesidade central, 
hipertrigliceridemia,  
HDL-c diminuído e 

hiperglicemia.  

 
Vilela-
Martin, 

Avaliar a 
prevalência de SM 

em indivíduos 

A prevalência de SM 
influenciada pela idade, 

índice de massa 
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Cesarino, 
Ciorlia, 

Cipullo & 
Moreira 

maiores de 18 
anos, associados a 

diversos fatores.  

corporal, níveis 
educacionais, atividade 
física e levando a uma 
maior prevalência de 

complicações 
cardiovasculares após a 

4ª década de vida. 

Paula, 
Moreira, 

Silva, Silva 
& Amorim 

Identificar a 
prevalência da 

síndrome 
metabólica (SM) e 

a influência do 
gênero e do local 
de residência dos 
idosos atendidos 
pela Estratégia 

Saúde da Família 
no município de 
Coimbra (MG). 

A prevalência de SM e 
exposição a fatores de 
risco como obesidade e 
hipertensão foi maior em 

mulheres, 
principalmente em áreas 
urbanas. Fatores como 
obesidade abdominal e 

hipertensão afetam 
significativamente esse 

público. 

Turi, 
Codogno, 
Fernandes 
& Monteiro 

Determinar se 
existem 

associações entre 
fatores de risco 

para a ocorrência 
de SM / SM e 

inatividade física 
entre usuários 

adultos do sistema 
público de saúde 

no Brasil. 

Foi encontrado altas 
taxas de fatores de risco 
associados à SM, além 
disso, houve associação 

entre menor 
engajamento na 

atividade física no lazer 
e maior ocorrência de 
fatores de risco para 

SM. 

Rocha, 
Melo & 

Menezes 

Verificar a 
prevalência de 

síndrome 
metabólica (SM) e 
fatores associados 

A SM foi mais 
prevalente entre as 

mulheres (64,7%) e nos 
que possuíam problema 
cardíaco. Verificou-se 
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em 348 idosos 
residentes em 

Campina Grande, 
Paraíba 

ainda que, 
especificamente nas 

mulheres, houve maior 
prevalência de SM 

naquelas que possuíam 
osteoartrite 

Neto, et al 

Identificar a 
prevalência da 

Síndrome 
Metabólica e seus 
componentes em 

pessoas com 
Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

A prevalência da 
Síndrome Metabólica de 

46,3%, 
significativamente 
associada ao sexo 

feminino e às pessoas 
com excesso de peso.  

Modolo, et 
al 

Avaliar a 
prevalência de SM 

e os aspectos 
clínicos associados 

em hipertensos 
resistentes e leves 

a moderados 

Nossos achados 
sugerem que tanto 

indivíduos hipertensos 
resistentes quanto 

controlados apresentam 
alta prevalência de SM. 

Zoraski, 
Fiametti, 
Santos, 

Gregoletto 
& 

Cremonese 

Identificar a 
prevalencia 
de sindrome 

metabolica em 
idosos e fatores 

sociodemograficos, 
socioeconomicos e 
comportamentais 

associados 

A prevalência de SM 
apresentou-se elevada, 

principalmente entre 
idosos com excesso de 

peso e com baixa 
escolaridade. 

A circunferência da 
cintura aumentada foi o 
que mais acometeu os 

indivíduos portadores de 
SM, seguida da pressão 

arterial elevada, na 
sequência, glicemia e 

triglicérides aumentados 
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com a mesma proporção 
e com menor número o 

HDL diminuído. 

Morais, 
César, 

Peixoto & 
Lima-Costa 

Para examinar a 
precisão da 

circunferência da 
cintura para prever 

dois ou mais 
componentes da 

síndrome 
metabólica (SM) 

A precisão geral da 
circunferência da cintura 

para o desfecho foi 
baixa para ambos os 
sexos, indicando que 

essa medida não é um 
preditor efetivo de outros 
componentes da SM na 

população estudada. 

Morais, 
Martinho, 
Franco, 

Pessoa & 
Ribeiro 

Avaliar a 
capacidade 

preditiva dos 
indicadores de 

adiposidade como 
preditores de SM 

em idosos. 

Em relação aos 
indivíduos do sexo 

masculino, a pesquisa 
indica que o IMC, a 

relação cintura-altura e a 
relação para a SM. 

Quanto aos indivíduos 
do sexo feminino, os 

resultados mostram que 
o Índice de Massa 

Corporal e a Relação 
Cintura-Altura são 

melhores preditores 
para SM 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

DISCUSSÃO 

 

A prevalência geral de SM foi de 58,65%; para homens 

55,7% e para mulheres 60,5%, sem diferença significativa entre 

os sexos. Em relação aos componentes da SM, observou-se 

que, para os homens, a hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) foi 
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a mais prevalente, seguido do HDL-c diminuído, 

hipertrigliceridemia, hiperglicemia e obesidade central. Para as 

mulheres, a HAS também foi o componente mais prevalente, 

seguido da obesidade central, hipertrigliceridemia, HDL-c 

diminuído e hiperglicemia (VIEIRA, et al.,2014) 

Em relação aos exames bioquímicos e medidas 

antropométricas (IMC e circunferência da cintura), aqueles 

idosos portadores de SM, quando comparados aos idosos sem 

o desfecho, apresentaram médias mais elevadas, e 

estatisticamente significativas para IMC, circunferência da 

cintura, triglicerídeos, pressão arterial e glicose de jejum. Ainda, 

o HDL dos primeiros tinha média menor e significativa, quando 

em comparação aos demais investigados (MORAIS, et al., 

2014; ZORASKI, et al., 2017). 

Quanto à distribuição da prevalência dos componentes 

da SM, 62,0% dos participantes encontravam-se com a 

circunferência da cintura elevada, a prevalência da SM 

detectada na presente população foi de 46,3%. É possível 

identificar que o sexo feminino e as pessoas com excesso de 

peso apresentaram, significativamente, maiores percentuais de 

SM (NETO, et al., 2017). 

Segundo a pesquisa de Neto et. al (2017), observou-se 

a predominância do sexo feminino. Tal fato pode estar 

relacionado, principalmente, à maior preocupação das mu-

lheres com relação à saúde, bem como ao baixo 

comparecimento dos homens aos serviços de atenção primária 

à saúde. 

O estudo apontou que as mulheres mais propensas à SM 

do que os homens, chegando a 5,8 vezes na faixa etária 75-79 

anos. Tal fato pode ser justificado, uma vez que as mulheres 

apresentam maiores alterações na circunferência da cintura 
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(fator condicionante para a SM), seja pela própria fisiologia e 

deposição de gordura localizada, seja pela inadequação dos 

hábitos alimentares e sedentarismo (AMORIM, et al., 2015; 

NETO, et al.,2017). 

A análise separada da prevalência de todos os 

componentes da SM, revelou que as mulheres estão mais 

expostas à obesidade abdominal do que os homens, 

independentemente do local de residência e diferença de 

magnitude significativa. Além disso, foi verificada associação 

estatisticamente significativa entre SM e idosas , e osteoartrite 

referida(AMORIM, et al., 2015; ROCHA, et al., 2016). 

Além da idade significativamente maior, as mulheres na 

pós-menopausa também apresentaram valores médios mais 

elevados de PC, PAS e PAD, e CT, TG e FPG plasmáticos em 

comparação com mulheres na pré-menopausa. A prevalência 

de síndrome metabólica entre as mulheres na pós-menopausa 

foi significativamente maior do que em mulheres na pré-

menopausa (ALI, et al., 2014). 

Segundo Modolo et al., (2017) a prevalência da SM é 

altamente dependente da idade. E,quanto à idade, estudos que 

investigaram a SM em diferentes populações mostraram que a 

prevalência dessa síndrome se encontra mais presente em 

pessoas maiores de 50 anos de idade (NETO, et al., 2017). 

O percentual de indivíduos com SM em cada faixa etária 

foi: 18 a 39 anos (14,2%), 40 a 49 anos (25,6%), 50 a 59 anos 

(38,2%), 60 a 69 anos (40,4%) e os idosos ≥70 anos 42,6%. A 

prevalência foi 3 vezes maior entre os idosos em comparação 

com os pacientes mais jovens (VILELA-MARTIN, et al., 2014). 

A prevalência de SM segundo o nível de escolaridade foi: 

27,7% até o nível secundário incompleto e 15,9% para o ensino 

médio completo ou superior. Observou-se também prevalência 
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73% maior de SM em indivíduos com menor escolaridade. A 

prevalência de SM segundo o IMC foi: 7,6% em indivíduos de 

peso normal, 23,7% em indivíduos com excesso de peso e 

51,6% em indivíduos obesos. A prevalência de SM ativa ou 

muito ativa foi de 16,7% e minimamente ativa ou inativa: 26,1% 

(VILELA-MARTIN, et al., 2014). 

Apresentar excesso de peso e alto percentual de gordura 

corporal total foram fatores estatisticamente associados a SM. 

(VIEIRA, et al.,2014; NETO, et. al., 2017). 

Segundo Turi et. al (2016), os participantes que 

apresentaram menor percentual de atividade física no domínio 

do lazer a ocorrência de SM foi maior mesmo após os ajustes. 

Quanto ao sedentarismo, uma pesquisa desenvolvida no 

estado de São Paulo buscou a relação entre a SM e a prática 

de atividade física, revelando que quanto maior o sedentarismo, 

maiores as chances para o aparecimento de SM. Igualmente, 

os pesquisadores também mostraram que os indivíduos 

sedentários com um ou mais componentes da SM apresentam 

doenças crônicas associadas, tais como hipercolesterolemia e 

diabetes. Vale considerar que o sedentarismo, o sobrepeso e a 

obesidade são condições que potencializam as alterações 

cardiometabólicas e promovem o aumento da circunferência da 

cintura, fator este condicionante para o aparecimento da SM 

(NETO, et al., 2017). 

Houve associação entre o consumo moderado e / ou alto 

de álcool com HDL-c normal ou maior. Medidas de incentivo ao 

abandono do uso do cigarro e do álcool devem ser implemen-

tadas, pois além dos agravos já conhecidos, essas drogas 

aumentam, também, a chance do desenvolvimento da SM, uma 

vez que aumentam a concentração de gordura abdominal, 
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reduzindo a sensibilidade insulínica e elevando os níveis 

glicêmicos (VILELA-MARTIN, et. al., 2014;NETO, et al.,2017). 

Outro fator a ser considerado quanto ao incremento no 

diagnóstico da SM é a elevação da PA ou mesmo a presença 

do diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, presente em 

49,8% e 70,8% da amostra estudada, respectivamente.  A 

prevalência de SM foi de 60,4% entre os hipertensos, enquanto 

apenas 9,5% dos indivíduos normotensos foram acometidos 

pela síndrome. Entre a população com SM, 85,0% 

apresentavam hipertensão arterial, 84,8% , sendo mulheres e 

85,2% eram homens, sem diferença entre os gêneros. E houve 

uma prevalência de SM de 73% em hipertensos resistentes e 

60% em hipertensos leves a moderados.(VILELA-MARTIN, et 

al., 2014; NETO, et al., 2017; MODOLO, et al., 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A síndrome metabólica é uma alteração fisiopatológica 

que pode estar presente em qualquer fase da vida, entretanto, 

devido ao processo de envelhecimento, a população idosa está 

mais propensa a desenvolver a mesma. 

Com relação aos fatores de risco para síndrome, 

observamos que os componentes mais frequentes são: 

circunferência da cintura alta, triglicerídeos elevados, pressão 

arterial elevada, colesterol total elevado e glicose plasmática 

em jejum alta. 

Vale salientar, que a obesidade, o sedentarismo, a má 

alimentação e o consumo sem moderação do álcool, pode levar 

a esses fatores que irão consequentemente predispor essa 

síndrome. Portanto, torna-se necessário a inserção de políticas 

públicas e ações de prevenção da SM e promoção da saúde, 
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direcionada principalmente para este público, de modo que os 

fatores de risco possam ser atenuados. 

Desse modo, é válido destacar a assistência 

multiprofissional para a redução dos fatores de risco, a 

orientação quanto à uma alimentação adequada e prática 

regular de atividades físicas é essencial para uma boa 

qualidade de vida. 

Portanto, observa-se que os resultados apontados por 

esta pesquisa são relevantes para os idosos, para a sociedade, 

para a Saúde Pública, para os profissionais de saúde. As 

inferências aqui apresentadas podem colaborar com a 

compreensão do envelhecimento, além de compreender quais 

os fatores de risco para população dos idosos com relação à 

SM e assim contribuir para a geração de ações de saúde por 

parte do poder público que contribuam para a melhoria e 

manutenção da qualidade de vida dessa população. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional tem se tornado um 
importante evento em diversas áreas do conhecimento, 
inclusive na saúde. Nesse sentido, os profissionais dessa área 
necessitam de capacitação para trabalhar com a pessoa idosa 
e suas particularidades de saúde-doença. Dentre os serviços 
prestados à população pelo Sistema Único de Saúde estão os 
níveis de atenção secundária e terciária, dos quais fazem parte 
as redes de hospitais públicos. Em pessoas idosas os riscos e 
prejuízos da internação são muito maiores quando comparados 
com um adulto jovem. Assim, esse estudo teve como objetivo 
identificar as principais causas de internações hospitalares de 
pessoas idosas, devido a importância desse conhecimento para 
a prevenção destas e a promoção da saúde. Trata-se de uma 
Revisão Integrativa da Literatura em que a coleta dos dados 
ocorreu no mês de setembro através do uso de Descritores em 
Ciências da Saúde “Idoso, “Hospitalização” e “Causalidade” na 
Biblioteca Virtual em Saúde e no Portal de Periódicos da 
CAPES utilizando-se o operador booleano “AND”. Os estudos 
que compuseram essa pesquisa evidenciaram as principais 
causas de internação por quedas, eventos cardiovasculares, 
infecções de pele e respiratórias. Essas causas, de forma geral, 
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são sensíveis de prevenção através das equipes de atenção 
básica, ressaltando a importância do fortalecimento da atenção 
básica na melhoria das condições de saúde da pessoa idosa.  
Palavras-chave: Idoso. Hospitalização. Causalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É notório, no Brasil e no mundo, as transformações das 

características demográficas das populações, com o aumento 

do número de idosos em detrimento às faixas etárias mais 

jovens (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). Esse cenário 

propõe que haja a mudança na formação de profissionais de 

saúde com habilidade na assistência à população idosa, em 

suas especificidades (MOREIRA et al., 2018).   

Sabe-se que o processo de envelhecer é fisiológico, não 

devendo ser associado diretamente ao adoecimento ou como 

uma fase da vida que deve ser temida. Apesar disso, se sabe 

que algumas doenças e condições são comuns em pessoas 

dessa faixa etária, sendo isso, relacionado a diversos fatores 

(PIMENTA et al., 2015).  

Assim, o cuidado prestado à pessoa idosa deve 

perpassar diversos aspectos do processo saúde-doença, com 

o intuito de alcançar a assistência integral por meio da 

autonomia e independência desse público (BRASIL, 2006).  

O entendimento dos conceitos de autonomia e 

independência é essencial para a promoção do cuidado à 

pessoa idosa de forma adequada. Autonomia consiste na 

liberdade de tomar decisões e agir. Já independência consiste 
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na capacidade do indivíduo realizar suas atividades, sem auxílio 

de terceiros (BRASIL, 2007).  

A partir dessa ótica, cabe ao profissional de saúde 

perceber como os diversos fatores referentes à vida da pessoa 

idosa podem influenciar na sua condição de saúde e 

adoecimento, dando ênfase à assistência à saúde de forma 

holística nos diversos níveis de atenção à saúde (VERAS, 

2016).  

Os serviços de saúde pública do Brasil, de forma geral, 

se orientam pela lógica das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

que consiste na implementação da atenção integral à saúde por 

meio da relação dos diversos níveis de assistência. Assim, o 

processo de cuidado percorre os diversos níveis de saúde, de 

forma horizontal, buscando a continuidade do cuidado em todos 

os níveis de atenção à saúde (UFMA, 2015).   

Todos os serviços que compõe a RAS são de extrema 

importância para a manutenção da saúde das populações. 

Dente eles estão a atenção secundária e terciária em saúde, ou 

seja, aqueles níveis que correspondem a média e alta 

densidade tecnológica que devem ser utilizados como apoio à 

atenção básica. Um dos serviços prestados nesses níveis de 

atenção estão os hospitais, onde ocorrem os processos de 

internação dos usuários, quando necessário, para prestação de 

cuidado mais preciso das situações agudas ou crônicas 

agudizadas dos mesmos (UFMA, 2015).  

O estudo de Motta, Hansel e Silva (2010) realizado em 

um hospital da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de 

Janeiro, constatou que no período de janeiro a dezembro de 
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2007 registraram-se 767 internações de pessoas com mais de 

60 anos de idade. Ainda segundo o mesmo estudo, listaram-se 

como as principais causas de internação de idosos as doenças 

do aparelho digestivo, do aparelho circulatório, do aparelho 

genitourinário, do aparelho respiratório, neoplasias e sistema 

nervoso.  

Texeira, Bastos e Souza (2017) constatam que 

ocorreram 186.202 internações de idosos no período de janeiro 

de 2008 a janeiro de 2015, segundo dados referentes ao 

Sistema de Informações sobre Autorizações de Informações 

Hospitalares (SIH) da cidade de Goiânia (GO), das quais as 

principais causas de internação foram: doenças do aparelho 

circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, 

lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de 

causas externas e doença do aparelho digestivo.  

Existem diversos fatores relacionados à hospitalização 

de idosos como, por exemplo, o alto custo quando comparado 

a um adulto não idoso e a piora da funcionalidade da pessoa 

idosa após a alta hospitalar (SILVEIRA et al., 2013; CARVALHO 

et al., 2018). Nesse sentido, destaca-se a importância do 

cuidado na prevenção de agravos e internação de idosos  

(SANTOS et al., 2014).  

Assim, esse estudo teve como objetivo identificar as 

principais causas de internações hospitalares de pessoas 

idosas, tendo em vista a importância desse conhecimento para 

a prevenção destas e a promoção da saúde dessa população. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura que se 

caracteriza por ser um tipo de estudo com o objetivo de reunir 

os resultados de diversas pesquisas publicadas na literatura 

acerca de um determinado assunto, e a partir daí analisar esses 

resultados e compilá-los em um só estudo (SOARES et al, 

2014).  

Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão 

integrativa da literatura é estrutura em seis fases, que têm como 

objetivo a estruturação do processo de pesquisa.   

A primeira fase refere-se à elaboração da pergunta 

norteadora, onde são definidos os critérios de inclusão dos 

estudos que constituirão a pesquisa. Na segunda fase é 

realizada a busca dos estudos em suas determinadas bases de 

busca. A terceira fase é a coleta dos dados, em que ocorre a 

extração dos dados dos artigos selecionados. Na quarta fase 

faz-se a análise crítica dos estudos incluídos. Na quinta e sexta 

fase é realizada a discussão dos resultados e a apresentação 

da revisão integrativa, respectivamente.  

Assim, foi delineada a seguinte questão norteadora desta 

pesquisa: “Quais as principais causas de internações da pessoa 

idosa?”.  

Como critérios de inclusão do material da revisão, 

selecionaram-se artigos completos, frutos de pesquisas, 

ensaios, reflexão e revisão de literatura, em inglês, espanhol e 

português, publicados entre os anos de 2014 a 2018, que se 

encontrassem nos portais da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
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e no Portal de Periódicos da Coordenação de aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

A coleta dos dados ocorreu no mês de setembro a partir 

do uso de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) nos 

referidos portais de busca utilizando-se o operador booleano 

“AND” da seguinte forma: hospitalização AND idoso, idoso AND 

causalidade e hospitalização AND causalidade.  

A Figura 1 demonstra como se deu a seleção dos artigos 

de acordo com parte das etapas descritas anteriormente, 

em cada portal de busca e a quantidade de artigos selecionados 

em cada momento.  

  
Figura 1. Demais etapas que sucederam a coleta 
de dados. Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2018.  
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

Somaram-se um total de 10 artigos ao fim de todo o 

processo de seleção dos estudos que compuseram esse estudo 

em questão, sendo, a partir disso, realizadas as fases de 

discussão e apresentação da revisão integrativa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a leitura e seleção dos estudos que atendiam ao 

objetivo e aos critérios de inclusão da pesquisa, foi possível 

identificar características como a origem, técnicas de coleta e 

análise de dados.  

Os estudos foram publicados no Brasil (6), Estados 

Unidos (2), Emirados Árabes (1) e Espanha (1). Quanto a 

abordagem metodológica, os estudos foram identificados como 

quantitativo (8), qualitativo (2). As técnicas de coleta de dados 

foram: entrevista (2), questionário (1) e análise de registros 

(7). A técnica de análise de dados, quando mencionada, foi 

análise de tendência (1), análise descritiva 

(3), análise univariada e bivariada (1),análise estratificada 

(1), análise descritiva de variâncias (1), análise estatística 

simples (1), análise múltipla por meio da Regressão de Poisson 

hierarquizada (1), análise de conteúdo de Bardin (1) e análise 

por modelos de regressão logística (1).  

O Quadro 1 descreve os estudos que compõem esta 

pesquisa de acordo com o título, nome do periódico de origem, 

ano de publicação e um resumo das principais conclusões de 

cada estudo. 
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Quadro 1 – Artigos selecionados para análise descritos 
por título, nome da revista, ano de publicação e conclusões dos 
estudos. Campina Grande, PB, Brasil, 2018. 

Título Periódico Ano Conclusões do estudo 

Perfil das 
internações em 
unidades de terapia 
intensiva adulto na 
cidade de Anápolis - 
Goiás. 

Revista de Gestão 
em Sistemas de 
Saúde 

2016 As faixas de idade mais 
presentes nas internações 
corresponderam à fase 
adulta mais avançada e ao 
idoso; os motivos 
prevalentes foram o IAM, 
AVE e a ICC. 

Notificações de 
fraturas do fêmur em 
idosos de uma 
capital nordestina: 
nos anos de 2008 a 
2012 

Revista online de 
pesquisa: Cuidado 
é fundamental 

2015 Os resultados mostram que 
de 2008 a 2012 foram 
registrados 1.200 
procedimentos 
relacionados às fraturas, 
dentre as quais 687 foram 
em idosos. 

Cause, nature and 
care-seeking 
behaviour for injuries 
among community-
dwelling older 
adults, USA, 2004-
2013 
 

BMJ Journals 2015 Descreve a causa e a 
natureza das lesões e o 
comportamento de busca 
de cuidados após a lesão, 
entre idosos da 
comunidade 
Aproximadamente 40% das 
lesões foram 
caracterizadas como 
fratura de quadril, 
traumatismo craniano e/ou 
outras fraturas, com os 
60% restantes consistindo 
em outros tipos mais leves 
de lesões, como 
hematomas, entorses e 
distensões. 

Perfil de idosos 
hospitalizados 
segundo Viginia 
Henderson: 
contribuições para o 
cuidado em 
enfermagem 

Revista online de 
pesquisa: Cuidado 
é fundamental 

2016 Descreve o perfil do idoso 
hospitalizado com doença 
crônica não transmissível. 
Foram 43 participantes, 25 
(58,14%) do sexo 
masculino e 18 (41,86%) do 
sexo feminino, 20 (46,51%) 
casados, 14 (32,55%) 
diagnóstico principal de 
doença cardiovascular, 37 
(86,04%) e 24 (55,81%) 



FATORES ASSOCIADOS AOS EVENTOS DE HOSPITALIZAÇÃO DA PESSOA 
IDOSA 

1229 
 
 

independentes para as 
atividades de vida diária e 
instrumental, 
respectivamente.  

Internações e 
complicações 
apresentadas por 
idosos em hospital 
de referência em 
doenças infecciosas 

Revista de 
Epidemiologia e 
Controle de 
Infecção 

2015 Trata-se de um estudo 
seccional realizado com 
idosos internados por meio 
da análise de prontuários. 
Os dados obtidos foram: a 
idade média foi 72,4 anos e 
predominaram homens. 
Diagnósticos prevalentes: 
Infecção pulmonar não 
tuberculosa; Infecções de 
pele e partes moles e 
Tuberculose pulmonar e 
extrapulmonar. O 
predomínio de infecções 
respiratórias aponta para a 
necessidade de medidas 
preventivas que devem 
ocorrer no nível da atenção 
primária à saúde. 

Internação e 
mortalidade por 
quedas em idosos 
no Brasil: análise de 
tendência 
 

Revista Ciência & 
Saúde Coletiva 

[online] 
 

2018 As taxas de mortalidade 
aumentaram em todas 
regiões e nas capitais dos 
estados, para as 
internações houve variação 
da tendência das taxas nas 
regiões e nas capitais do 
país. As taxas variaram de 
2,58 a 41,37 internações 
por 10.000 idosos em 1996 
e 2012, respectivamente, e 
as taxas de mortalidade 
aumentaram de 1,25, em 
1996, a 3,75, em 2012, por 
10.000 idosos. Em todo o 
período, as maiores taxas 
de mortalidade foram 
observadas para o sexo 
masculino. Houve aumento 
das taxas de mortalidade e 
de internação por quedas 
em idosos no Brasil, com 
variações em relação ao 
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sexo, e também segundo 
Estado de residência. 

Geriatric fall-related 
injuries 
  

African Health 
Sciences 

2016 As quedas são a principal 
causa de lesão em idosos, 
sendo assim uma variável 
de grande incidência anual 
de hospitalização.  Lesões 
relacionadas a quedas têm 
um grande impacto na 
qualidade de vida dos 
idosos e têm enormes 
custos médicos e sociais. O 
estudo mostrou que a 
maioria das quedas (89%) 
ocorreu em casa de dia. Os 
ferimentos anatômicos 
mais comuns foram em 
membros inferiores, e o 
mais comum osso fraturado 
foi o fêmur. 

Queda de idosos: 
desvelando 
situações de 
vulnerabilidade 

Revista Mineira de 
Enfermagem 

2017 A queda é um tema 
relevante para a área da 
saúde e para a sociedade, 
pois com o aumento da 
população idosa 
multiplicam-se as situações 
advindas de um cenário de 
vulnerabilidade. Após 
sofrer uma queda, na 
maioria das vezes, o idoso 
necessita de algum tipo de 
atendimento e, 
dependendo do grau de 
complexidade, haverá a 
necessidade de 
atendimento de urgência e 
hospitalização. Dentre os 
relatos presentes no 
estudo, a consequência 
mais frequente é a fratura 
do fêmur. O estudo 
identificou a sequência de 
acontecimentos que 
envolveram as quedas 
relatadas 
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Association of 
Parkinson's Disease 
with Hospitalization 
for Traumatic Brain 
Injury 

International 
Journal of 
Neuroscience 

2016 O estudo propôs-se em 
determinar a 
susceptibilidade de idosos 
com doença de Parkinson 
(DP) à hospitalização por 
traumatismo 
cranioencefálico (TCE). A 
queda foi associada 
apontada como 84% das 
causas de TCE, além disso, 
acidentes automobilísticos 
foram a segunda causa 
mais comum, sendo estas 
relacionadas à sonolência 
diurna excessiva, sono de 
início súbito, instabilidade 
motora e capacidades 
cognitivas e perceptivas 
sintomaticamente mais 
fracas. 

Effect of 
comorbidities on the 
association between 
age 
and hospital 
mortality after fall-
related hip fracture 
in elderly patients 

International 
Osteoporosis 
Foundation and 
National 
Osteoporosis 
Foundation 

2017 A fratura de quadril na 
população idosa é uma das 
principais causas de 
mortalidade é a causa mais 
frequente de internação 
hospitalar em serviços de 
trauma, implicando em 
altos custos para o setor. 
Identificou-se que algumas 
comorbidades podem 
contribuir com a 
mortalidade após fratura de 
quadril, dentre elas, 
cardiopatias, câncer, 
nefropatias, distúrbios 
hidroeletrolíticos e doença 
vascular periférica. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com base nos dados analisados foram identificadas as 

principais saliências apontadas pelos estudos, conforme 

explicitado a seguir.  



FATORES ASSOCIADOS AOS EVENTOS DE HOSPITALIZAÇÃO DA PESSOA 
IDOSA 

1232 
 
 

O envelhecimento populacional é um acontecimento 

mundial que exerce um grande impacto sobre as questões de 

sistema de vigilância e condições de saúde (PINHEIRO et al., 

2016).  

O aumento na expectativa de vida influencia a demanda 

por serviços de saúde, principalmente os serviços de média e 

alta complexidade, o que pode ser atenuado por meio da 

atuação da atenção básica, na promoção de saúde e prevenção 

das doenças de maior prevalência, bem como a oferta do 

acompanhamento e o tratamento à demanda existente (COSTA 

et al., 2016). As doenças crônicas não transmissíveis exigem 

acompanhamento contínuo e utilização dos serviços de saúde, 

contribuindo assim para maior vulnerabilidade do idoso ao fator 

adoecimento e a necessidade de hospitalização (PINHEIRO et 

al., 2016).  

A hospitalização por causas evitáveis repercute em 

custos financeiros pessoais e, no Brasil, para o Sistema Único 

de Saúde (SUS), além de levar a situações (complicações, 

sequelas) que interferem na qualidade de vida.  

Mesquita et al. (2015) identificaram em seu estudo a alta 

prevalência de afecções respiratórias (42,7%) como causa das 

hospitalizações. Os autores relacionam esse fato com a 

suscetibilidade imunológica do idoso e a pior condição 

fisiológica dos mesmos. Além disso, outro fator que pode estar 

associado aos altos índices de infecções respiratórias é a 

cobertura vacinal inábil para influenza, em que o Brasil registrou 

valores abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde. 

Esse estudo identificou que as principais causas de internação 
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dos idosos foram: infecção pulmonar, sequela de tuberculose 

e bronquiectasias, infecções em pele e partes moles e 

tuberculose pulmonar e/ou extrapulmonar. Atrelado a isso, tem-

se o uso de ventilação mecânica, sonda nasogástrica e 

entérica, hemorragia digestiva alta e insuficiência renal aguda 

como as principais complicações decorrentes da 

hospitalização.  

Uma pesquisa realizada por Costa et al. (2016) em três 

hospitais do estado de Goiás, Brasil, desvelou que a 

prevalência nas internações é do sexo masculino, com 

porcentagens variando de 52% a 67%. A partir desse dado, 

pode-se compreender que a população masculina encontra-se 

em situação de vulnerabilidade e, sendo assim, faz-se 

necessário que ações voltadas à saúde do homem existam e se 

fortaleçam, cada vez mais, na atenção primária. No tocante à 

faixa etária, a pesquisa revelou que a população com 60 anos 

ou mais é prevalente nas internações em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). Portanto, constata-se que, com o aumento na 

expectativa de vida e maior incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis, torna-se de suma importância ações voltadas à 

manutenção da qualidade de vida da população de maior 

cidade sejam colocadas em prática. As internações se deram, 

principalmente, devido a morbidades cardiovasculares, que 

foram o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), o Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC); 

além de serem as principais causas de internação (nos 

hospitais em que a pesquisa fora realizada), essas morbidades 
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também foram os principais motivos que influenciaram os 

desfechos que culminaram em óbito.  

Dados de outra pesquisa, realizada por PINHEIRO et al. 

(2016), com 43 idosos que estavam internados no período entre 

janeiro e junho de 2013, em um hospital universitário localizado 

no Estado do Rio de Janeiro, revelam maior prevalência das 

doenças cardiovasculares (32,55%): Insuficiência Cardíaca, 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Angina Instável, seguidas das 

doenças respiratórias (27,90%): doença pulmonar obstrutiva, 

nódulo pulmonar e enfisema pulmonar.  

Ciente da gravidade dessas morbidades, nota-se que o 

cuidado com a saúde cardiovascular deve ser incentivado, 

orientado e bem acompanhado nos serviços de atenção 

primária, ofertando atendimento universal, integral e resolutivo 

como preconizado pelo SUS, reduzindo-se, assim, custos 

sociais e financeiros (COSTA et al., 2016).  

Outro frequente motivo de hospitalização no Brasil e no 

mundo entre os idosos, identificado nos estudos foi a 

queda. Dados obtidos em estudos realizados no Brasil e no 

mundo apontaram para um aumento no número de internações 

e mortalidade em decorrência da queda entre idosos e, ainda 

classificam que a maioria desses eventos ocorre entre idosos 

mais velhos, do sexo feminino, porém, a taxa de mortalidade 

tende a ser maior entre idosos do sexo masculino (MOREIRA 

et al., 2015; ABREU et al., 2018; XU; DREW, 2015).  

Após análise, pôde-se identificar as fraturas como sendo 

a consequência de maior impacto advinda das quedas. Elas 

podem conferir maior vulnerabilidade e menor autonomia e 
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independência à pessoa idosa (MOREIRA et al., 2015; XU; 

DREW, 2015; LUZARDO et al., 2017).  

As principais localizações das fraturas se deram em 

ossos dos membros inferiores (fêmur) e nos ossos do 

quadril, intimamente ligadas com o maior gasto em saúde e a 

alta taxa de mortalidade (HEFNY; ABBAS; ABU-ZIDAN, 2016, 

PADRÓN-MONEDERO et al., 2017).  

Ainda é notável a associação da fratura com outras 

comorbidades que aumentam a mortalidade dos idosos, tais 

como, cardiopatias, os cânceres, as nefropatias, os distúrbios 

hidroeletrolíticos e a doença vascular periférica (PADRÓN-

MONEDERO et al., 2017). 

 Rumalla et al. (2017), mostraram a associação entre as 

quedas que levavam a internação de idosos e a doença de 

Parkinson por TCE na maioria dos casos citados.  

Essa temática tem grande relevância nos âmbitos da 

saúde e sociedade, pois o aumento da população idosa sugere 

maior exposição a situações de vulnerabilidade. Sendo a queda 

um evento multifatorial com importantes repercussões físicas, 

psicológicas e sociais, ocasionado por fatores de risco 

intrínsecos (compreendem alterações fisiológicas, fatores 

psicológicos, reações a medicamentos e doenças) e 

extrínsecos (relacionadas ao ambiente). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conhecer sobre as principais causas de internação da 

pessoa idosa e os seus riscos para a sua condição de saúde, 
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autonomia e independência é de extrema importância para que 

haja a conscientização dos profissionais de saúde para a 

prevenção desses casos na medida do possível.  

Observou-se que muitos fatores relacionados às causas 

de internação hospitalar podem ser trabalhados na Atenção 

Primária à Saúde (APS), por seu caráter preventivo e de 

promoção à saúde. No Brasil, a APS constitui a porta 

preferencial de entrada ao SUS e eixo estruturante da RAS. 

Dessa forma, percebe-se que, havendo uma reorganização da 

assistência nesse nível de atenção, é possível provocar 

grandes mudanças na morbidade hospitalar da pessoa idosa e 

identificar quais ações são mais eficazes para uma melhor 

qualidade de vida e diminuição das internações dessa 

população.  

Destaca-se a importância da realização de mais estudos 

referentes a essa temática para que haja um entendimento mais 

aprofundado acerca da mesma, tendo em vista que o aumento 

da expectativa de vida e a mudança da pirâmide etária, 

especialmente no Brasil, indicam a necessidade do 

aprofundamento de conhecimentos na área da saúde da 

pessoa idosa. 
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RESUMO: A fisioterapia pode desenvolver programas 
terapêuticos para preservar e/ou manter a condição física 
necessária para amenizar riscos de quedas. Assim, objetivou-
se de analisar os fatores de risco de quedas em pessoas idosas 
submetidas ao programa fisioterapêutico em projeto de 
extensão. Tratou-se de pesquisa do tipo descritiva, 
observacional de levantamento de dados ex-post-facto e 
abordagem quantitativa para análise dos dados. A amostra foi 
composta por 23 pessoas idosas participantes de projeto de 
extensão em instituição de ensino superior privado. Utilizou-se 
instrumento pré-estruturado elaborado pelos pesquisadores 
contendo os itens de interesse para o estudo: dados 
sociodemograficos, escala de equilíbrio de Tinetti e de 
Downtown para risco de quedas. Antes da intervenção, 
observou-se que 87% dos participantes apresentaram equilíbrio 
de grau leve com alto riso para quedas em 39%. Após a 
intervenção 91% dos participantes apresentaram equilíbrio de 
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grau leve com alto risco para quedas em 43%. Encontrou-se 
alto risco para ocorrência de quedas dos participantes mesmo 
após as intervenções, com relevância estatística (p=0,002) 
quando se analisou as escalas comparativamente. Concluiu-se 
que a fisioterapia auxilia no processo de envelhecimento 
patológico, prevenindo ou postergando o surgimento de 
alterações físicas características da idade, como o déficit de 
equilíbrio que pode causar a queda, por meio de suas 
modalidades e recursos específicos. 
Palavras-chaves: Idoso. Fisioterapia. Quedas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas 

idosas tornam-se mais vulneráveis a desenvolver alterações 

funcionais, dentre elas, estão principalmente os padrões de 

postura e equilíbrio, e a consequência das mudanças nesses 

mecanismos, poderá gerar as quedas e causar dependência 

funcional. Sendo assim, por todas as alterações que fazem 

parte do processo fisiológico de envelhecimento, as pessoas 

idosas requerem maiores cuidados e atenção, tanto a nível 

físico quanto psíquico (SCHNEIDER, 2010).  

Uma das maiores preocupações em decorrência de 

quedas são as fraturas, correspondendo ao maior índice de 

mortalidade, ao abandono de atividades, à modificação de 

hábitos, imobilização, declínio funcional, e principalmente, o 

medo de cair.Este é considerado um dos mecanismos das mais 

incapacitantes, ocasionando diminuição da mobilidade e 

aumento do desuso, tendo com isso o comprometimento na 

saúde, por tornar-se dependente de outras pessoas para o 

autocuidado ou para realizar atividades de vida diária 

(MOREIRA et al., 2013).  
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Prevenir quedas envolve não somente a saúde das 

pessoas idosas em si, como também as relações que os 

cercam, pois como um ser biopsicossocial, a pessoa idosa 

necessita de uma rede apoios, como a família, profissionais em 

saúde e da coletividade, garantindo a sua inserção social e 

autonomia. Para assegurar que a pessoa idosa receba os 

devidos aportes na manutenção de sua saúde é fundamental 

que a equipe de profissionais seja qualificada e atuam de forma 

integral e multidisciplinar.  

De acordo com a necessidade e condição de saúde da 

pessoa idosa, a fisioterapia pode promover diversas atividades 

utilizando de seus recursos, para amenizar o risco de quedas. 

Neste contexto, a fisioterapia pode atuar buscando desenvolver 

atividades terapêuticas que visem retardar algumas 

repercussões patológicas causadas pelo processo de 

envelhecimento, interagindo com outros profissionais e 

enfatizando principalmente sua autonomia e independência. 

Este trabalho se justifica ao compreender que a fisioterapia 

posterga o período do processo de envelhecimento patológico, 

proporcionando uma longevidade à pessoa idosa com 

dignidade, respeito e qualidade de vida.  

Neste aspecto, a fisioterapia pode desenvolver 

programas terapêuticos para preservar e/ou manter a condição 

física necessária para amenizar riscos modificáveis. Partindo 

deste contexto, levantou-se o seguinte questionamento: quais 

as alterações dos fatores de risco para ocorrência de quedas 

das pessoas idosas após a participação no programa 

terapêutico utilizado no projeto de extensão de 

fisioterapiageriatrica?  

Neste sentido, este estudo teve o objetivo de analisar os 

fatores de risco de quedas em pessoas idosas submetidas ao 
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programa fisioterapêutico em projeto de extensão e caracterizar 

o perfil sociodemográfico dos participantes, identificando, 

quantificando e analisando os fatores associados ao risco de 

quedas dos participantes antes e após a realização das 

atividades fisioterapêuticas existentes no projeto de extensão 

em fisioterapia geriátrica pelo período de um ano. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Tratou-se de uma pesquisa do tipo observacional 

descritiva e abordagem quantitativa para análise dos dados.  

A amostra foi composta por 23 pessoas idosas que 

participaram dos atendimentos oferecidos pelo projeto de 

extensão em geriatria “A atenção à saúde da pessoa idosa” na 

clínica escola de fisioterapia de uma instituição de ensino 

superior privada.Utilizaram-se como critérios de inclusão: 

pessoas maiores de 60 anos, de ambos os sexos e quantidade 

mínima de 10 atendimentos concluídos. No critério de exclusão 

foram considerados os prontuários sem as informações 

completas que contemplassem os itens de interesse. 

Para coleta dos dados utilizou-se um instrumento pré-

estruturado previamente elaborado pelos pesquisadores 

contendo: dados sociodemográficos ea avaliação do equilíbrio 

e do risco de quedas.  

Para se avaliar o equilíbrio foi utilizado o instrumento da 

Escala de Tinetti, desenvolvido em 1986 nos Estados Unidos 

por Mary Tinetti, posteriormente adaptado para ser aplicado na 

população brasileira recebendo o nome de POMA-Brasil 

(“Performance – OrientedMobility Assessment”). Nesta escala 

se avalia o equilíbrio (13 itens) e a marcha (9 itens), observando 

que quanto maior a pontuação melhor o desempenho do 
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equilíbrio e da marcha (KATO; RADANOVIC, 2007; LARÊDO, 

2013).  

Entretanto, o instrumento utilizado na ficha de avaliação 

do projeto de extensão segue a adaptação realizada por Freitas 

(2011, p.905), que analisa sete itens dos 13 formalizados pela 

escala original, POMA, e acrescenta dois itens aos 

selecionados. Um item observa a tentativa para se levantar 

(escore 0, 1 e 2, como incapaz, mais de uma tentativa e única 

tentativa respectivamente) e o outro analisa a dinâmica para 

sentar-se (escore 0, 1 e 2, como inseguro, usa 

Os braços e seguro, respectivamente. Nesta adaptação, 

considerou-se o somatório de 0 a 6 como grau grave, 7 a 11 

como grau moderado e 12 a 16 como grau leve de equilíbrio. 

Sabendo que o escore total esperado como equilíbrio normal é 

16 pontos, observado e pontuado pelo observador que elencará 

escore 0, 1 ou 2 para cada tarefa solicitada, interpretada como 

anormal, adaptável e normal respectivamente.  

A escala de Downton é um instrumento de investigação 

dos fatores de risco para ocorrência de quedas a partir de cinco 

critérios: presenças de quedas anteriores, uso de 

medicamentos, presença de alterações visuais, auditivas e/ou 

extremidades, estado de orientação mental e condição da 

deambulação. Os escores são pontuados com os valores 0 e/ou 

1 referente a ausência ou presença dos itens avaliados 

respectivamente. O somatório dos valores atribuídos varia de 

zero a onze (0 a 11), porém considerado alto risco de quedas 

quando a pontuação indicar maior que dois (BIAZUS; 

BALBINOT; WIBELINGER, 2010; FERREIRA; CAETANO; 

DAMÁZIO, 2011).  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e devidamente registrado na plataforma Brasil sob n° 
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de CAAE 33999814.1.0000.5178, em obediência a resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em 

pesquisa com seres humanos. Neste sentido, foi assegurado o 

sigilo e anonimato absoluto das informações contidas nos 

prontuários que porventura identificassem o participante e a 

preservação da imagem da instituição quanto à divulgação dos 

resultados da pesquisa, por meio da assinatura do termo de 

consentimento de uso dos dados (TCUD). 

Para a tabulação dos dados foram utilizadas as planilhas 

e tabelas com o software do Microsoft Office Excel (2010). Os 

dados foram analisados através de estatística descritiva e 

inferencial, com teste t de student pareado para amostras 

pequenas e margem de 95% de confiabilidade do programa 

Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 (IBM 

SPSS 20.0). Os resultados foram apresentados através de 

tabelas e gráficos gerados pelos respectivos programas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Encontrou-se amostra predominante no sexo feminino 

(96%, n=22) com idade média de 67 anos (DP±7,32), maioria 

casada (48%, n=11) e viúva (22%, n=5). O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) através da Pesquisa por 

Amostra em Domicílios (PNDA) mostra que a população idosa 

feminina (52%) é maior do que a masculina (48%). Neste 

aspecto, este estudo encontrou uma amostra composta de 

maioria feminina, assim, destaca-se que o processo de 

feminização da velhice no país é fato explicitado pelos fatores 

culturais e/ou sociais, que fazem com que a mulher procure 

mais os serviços de saúde (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 

2005; IBGE, 2011; CHIANCA et al., 2013). 
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Uma questão que precisa ser levantada quando se 

pensa em saúde da família é a busca por profissionais de saúde 

pela população, pois, por extensão, em uma comunidade 

saudável, é importante abordar questões específicas para o 

homem com as ações educativas que possam influenciar na 

cultura social bem como nos hábitos para a procura pelos 

serviços de saúde. Neste sentido, o ato de cuidar do outro faz 

parte da construção sociocultural do público feminino, 

ampliando a consciência para o autocuidado (FERREIRA et al., 

2010). Desta forma, gera a promoção de políticas públicas em 

saúde voltadas e concentradas na população feminina em 

detrimento da masculina. Entretanto esta realidade tende a 

modificar-se, pois existe desde 2008 a política nacional de 

atenção integral à saúde do homem. Exemplo disso são as 

ações educativas como o “novembro azul”, voltado para o 

câncer de próstata (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005). 

A aposentadoria por idade é um dos benefícios da 

previdência social que assegura à proteção a velhice e é 

concedida aos assegurados quando completam 65 anos, se 

homem,e 60 anos quando mulher. A condição de estar 

aposentado (61%) e ser pensionista (17%) somam a maioria 

deste estudo e entra em concordância com o perfil previsto para 

aposentadoria quanto a idade em conformidade com as leis 

vigentes do país, onde a pessoa com mais de 60 anos tem o 

direito de possuir seus proventos garantidos pelo governo 

através das estratégias da previdência social diante da lei nº 

10741/03 (BRASIL, 2003; CHIANCA et al., 2013). 

É importante o conhecimento sobre com quem as 

pessoas idosas deste estudo residiam, visto que contribui para 

entender a rede de apoio que elas possam receber quanto aos 

cuidados para a minimização do risco de quedas. O fato de 
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morar só, para o idoso, tem sido associado a um decréscimo na 

qualidade de vida, agravamento da morbidade e, até mesmo, 

indicador de risco de mortalidade (CALDAS, 2003; BUSKMAN 

et al., 2008; FERREIRA et al., 2010; PINHO et al., 2012).Pela 

observação deste aspecto, a pessoa idosa que reside com 

familiares pode receber o apoio em momentos de dificuldade 

para execução de tarefas simples ou até mesmo as que têm 

potencial para o risco de quedas.  

Para a ocorrência de quedas, 52% da amostra 

relataram ter sofrido algum evento de queda um ano anterior às 

praticas fisioterapêuticas. A predominância foi para o tipo 

acidental (92%), desses 52% relatados, 25% apresentaram 

com sequelas as fraturas, cujos locais variaram entre tíbia, rádio 

e clavícula. Em relação à quantidade de vezes que a pessoa 

idosa sofreu a queda, 58% responderam uma vez, seguida de 

17% duas ou três vezes, apenas 8% relataram ter caído por 5 

vezes, um valor significante para direcionar o tratamento 

fisioterapêutico. 

Em estudo realizado por Siqueira et al. (2007) a 

prevalência de quedas foi de 34%, predominantemente do sexo 

feminino, onde 55% relataram um evento de queda no ano 

anterior à entrevista; desses 12,1% apresentaram algum tipo de 

fratura, com ênfase para os membros superiores (46%). 

Relatou ainda que, quanto maior for à idade maior foi o escore 

total do número de quedas, no entanto, o estudo obteve alta 

prevalência de quedas se comparado há alguns estudos no 

Brasil que é uma média e 31% para ocorrência de quedas. 

Como consequência do processo de envelhecimento, 

as alterações fisiológicas predispõem para um elevado risco de 

quedas (fatores intrínsecos) da amostra deste estudo. Porém 

não se deve desconsiderar a importância da predominância de 
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fatores extrínsecos, como as condições da habitação, qual o 

tipo de piso da residência, a presença de escadas e tapetes no 

transitar diário da pessoa idosa, a iluminação do ambiente, os 

tipos de calçados utilizados. Estes fatores extrínsecos não 

foram investigados neste estudo. 

A sequela mais frequente e grave no evento de quedas 

em pessoas idosas é a fratura óssea. A consequência de uma 

fratura geralmente é catastrófica e pode levar a incapacidades 

funcionais, hospitalização, comorbidades e/ou mortalidade 

(SPIRDUSO, 2005; ALMEIDA; BIRTES; TAKIZAWA, 2011; 

FHON et al., 2013).Por isso, este estudo se preocupou em 

conhecer se os participantes sofreram algum tipo de lesão de 

grande dimensão e gravidade como a fratura óssea, 

encontrando dentre os que apresentavam a ocorrência de 

quedas (12 participantes) apenas três pessoas que tiveram a 

fratura como consequência da queda. 

Para Carvalho (2011) a pessoa idosa que teve 

experiência de queda com alguma consequência, ou até 

mesmo uma fratura encontra-se mais vulnerável a novos 

episódios independente da sua frequência ou não.É importante 

observar se fratura a antecedeu a queda ou se a queda foi 

responsável pela fratura. 

Segundo a OMS (2010), as diferenças biológicas entre 

homem e mulher podem contribuir para um elevado risco de 

quedas nas mulheres, pois, em decorrência da menopausa, 

apresentam perda de massa muscular mais rápido. Vale 

ressaltar que a mulher, em sua maioria, pratica menos 

atividades que visam o ganho de massa muscular. Esta é mais 

uma realidade em mudança cultural, pois a população jovem e 

adulta feminina atual tem buscado atividades físicas com ganho 

de massa muscular. 
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Salienta-se aqui que os participantes do presente estudo 

apresentaram média de 31 atendimentos durante o período de 

funcionamento do projeto (DP±9,54), seguindo o modelo 

estabelecido pelo projeto de extensão com as atividades 

psicomotoras desenvolvidas em grupo, para realização de 

tarefas que exigiam ação do tônus muscular para equilíbrio, 

coordenação motora, controle postural, noção de imagem e 

esquema corporal, desenvolvimento da habilidade motora no 

espaço e no tempo, bem como, a marcha. 

A tabela 1 apresenta o equilíbrio antes e após a 

intervenção fisioterapêutica dos participantes deste estudo, 

indicando o valor de p para o teste t student pareado para 

amostras pequenas (p=0,5). A dificuldade em manter postura 

equilibrada é considerada um fator predisponente para a 

ocorrência de quedas segundo as diretrizes sobre prevenção 

de quedas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(BUSKMAN et al., 2008). 

 

Tabela 1 - Equilíbrio antes e após a intervenção fisioterapêutica 
segundo a escala de Tinetti da amostra, N=23, João 
Pessoa/PB. 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

Indicativo Grau f % f % 

0 a 6 Grave 0 0 0 0% 

7 a 11 Moderado 3 13% 2 9% 

12 a 16 Leve 20 87% 21 91% 

Teste t pareado (p valor)  0,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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O equilíbrio é a capacidade de manter a posição do corpo 

sobre a base de apoio, seja estacionária ou móvel. O controle 

da oscilação postural durante a posição imóvel é chamado de 

equilíbrio estático (MACIEL; GUERRA; 2005). O uso de 

informações internas e externas para reagir a perturbações de 

estabilidade e ativar os músculos para trabalhar em 

coordenação de modo a prevenir mudanças no equilíbrio é 

chamado de equilíbrio dinâmico. A oscilação postural é 

funcionalmente significativa porque está relacionada ao risco de 

quedas, identificando-a. Quando as pessoas mais idosas ficam 

paradas, a amplitude e a frequência da oscilação postural é 

maior do que nos indivíduos jovens (SPIRDUSO, 2005). 

Neste estudo não houve significância estatística (p=0,5), 

quando observado o equilíbrio dos participantes antes e depois 

da intervenção realizada com as pessoas idosas do projeto de 

extensão. É necessário compreender que os participantes 

deste estudo tinham característica predominante como 

equilíbrio normal (escore atribuído 2), para que atingisse o limiar 

leve (escore total entre 12 a 16) como indicativo de que existia 

leve alteração do equilíbrio. Assim, a figura 1 a seguir mostra a 

análise especifica dos participantes que obtiveram escore 12 a 

16. Ressalta-se que do escore 12 ao 16 há cinco graduações 

para leve alteração do equilíbrio de forma decrescente a partir 

do 16. Ou seja, o escore 16 significa sem alteração do equilíbrio 

(atribui-se 0) e o escore 12 significa leve alteração do equilíbrio 

(atribui-se4). 

Nitidamente pode-se observar que no escore 12 não teve 

participantes nesta condição (leve alteração do equilíbrio) 

quando visto depois da intervenção ao mesmo tempo em que 

no escore 16 (sem alteração do equilíbrio) houve acréscimo de 

participantes. No que se pode inferir que houve melhora no 
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equilíbrio dos participantes deste estudo, entretanto sem força 

de generalização.  

 

Figura 1 - Análise dos escores 12 a 16 dos participantes com 
grau leve, João Pessoa/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Em estudo realizado por Gonçalves (2009), verificou-se 

que o processo de envelhecimento afetou diretamente, os 

sistemas responsáveis por manter o bom controle postural, 

sendo difícil identificar e diferenciar de forma coerente, o fator 

que causa interferência na presença de déficit no equilíbrio de 

uma pessoa idosa. Independente da causa, a presença de 

déficit de equilíbrio, diminui a capacidade de adaptação da 
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pessoa idosa, gerando o aumento da instabilidade e 

consequentemente o risco de quedas. 

O estudo de Larêdo (2013) avaliou o equilíbrio e sua a 

relação de quedas em pessoa idosa por meio da escala de 

Tinetti. Dos resultados obtidos, de forma positiva 77% 

levantaram em uma única tentativa, 78% estabilidade sem 

apoio, 55% demonstrou ter equilíbrio de pé, 63% apresentaram 

equilíbrio após empurrão no esterno. Dentre os testes 

realizados, os que mais evidenciaram de forma negativa o 

déficit de equilíbrio, fora permanecer com os olhos fechados e 

os pés juntos (28%), podendo ter associação com alguma 

doença do labirinto. Concluiu diante dos seus resultados que, 

pessoas idosas com dificuldade quanto ao equilíbrio, estavam 

diretamente relacionadas às quedas sofridas anteriormente. 

Relatou também que as disfunções do aparelho locomotor e do 

sistema sensorial são presentes no processo de 

envelhecimento contribuindo para instabilidade e ocorrência de 

quedas nessa população. 

A tabela 2 a seguir mostra a frequência dos participantes 

por risco de quedas antes e depois das intervenções realizadas 

no projeto de extensão, considerando o escore maior que dois 

como o alto risco para ocorrência de quedas. A análise 

estatística realizada com o teste t de student pareando os 

escores pré e pós-intervenção não indicou significância 

estatística, observando 95% de confiança, encontrou-se valor 

de p=0,5. 
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Tabela 2 - Escore da escala de Downton antes e após 
intervenção fisioterapêutica da amostra, N=23, João 
Pessoa/PB. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Especificamente, pode-se observar que a quantidade de 

pessoas idosas com risco para ocorrência de quedas após a 

intervenção aumentou, porém não teve a importância estatística 

necessária que torne este fato com força de argumentação ou 

refutação. Embora se conheça que atividades interventivas 

influenciam na dinâmica corporal dos indivíduos, o tempo não 

volta na vida tornando-os mais jovens ao invés de mais velhos. 

O envelhecimento é inerente e por isso, as intervenções fazem 

verdadeiro sentido de existir, pois se assim não fosse, não só 

uma pessoa evoluiria para alto risco de quedas. 

O desequilíbrio é um fator desencadeante de quedas e 

estas são encontradas com maior frequência em pessoas 

idosas, por este motivo, analisou-se a existência de relação 

entre a ocorrência de quedas e o equilíbrio nos participantes 

deste estudo. A tabela 3 a seguir mostra a análise comparativa 

entre os valores da escala de Downton para os participantes 

com alto risco para ocorrência de quedas e os que 

apresentaram grau leve na alteração do equilíbrio identificado 

Escore Pré-intervenção Pós-intervenção 

 f % f % 

Baixo risco  
(escore menor ou 

igual a 2) 
14 61 13 57 

Alto risco  

(escore maior que 2) 
9 39 10 43 

Total de participantes 23  23  

Teste t pareado (p valor) 0,5    
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por meio da escala de Tinetti quando comparados no pré e pós- 

intervenção. Esta análise estatística considerou 95% de 

confiabilidade, resultando em significância estatística na 

comparação equilíbrio e risco de quedas, p=0,002 quando 

realizado o teste t student pareado para amostras pequenas. 

Isto quer dizer que houve aumento de pessoas idosas com risco 

para ocorrência de quedas e aumento de pessoas idosas com 

leve alteração no equilíbrio após a intervenção com relevância 

estatística. 

 

Tabela 3 - Análise comparativa entre as escalas de Downton e 
de Tinetti antes e após intervenção fisioterapêutica da amostra, 
João Pessoa/PB 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

No estudo de Schiaveto (2008) através da escala de 

Downton, encontrou sensibilidade de 74,2%, especificidade de 

58,5% e acuraria de 62,5% com o escore 3 como pontuação de 

corte entre o alto e baixo risco de quedas. O sexo feminino 

apresentou maior risco de quedas em relação aos homens, 

caracterizando o avançar da idade inevitável ao aumento das 

condições crônicas e incapacitantes, relacionando assim ao 

maior número de quedas. 

As alterações causadas pelo envelhecimento estão 

relacionadas aos aspectos funcionais e psíquicos do corpo 

humano, e envolvem inputs sensoriais e 

 Pré-intervenção Pós-intervenção 

Downton (alto risco) 39% (n=9) 43% (n=10) 

Tinetti (grauleve) 87% (n=20) 91% (n=21) 

Teste t pareado (p 
valor) 

0,002053397  
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reações(automáticas,reflexas e voluntárias) motoras, bem 

como as s diversas funções cognitivas. Por isso, o individuo 

pode alcançar a longevidade na terceira idade mas não 

consegue evitar o processo natural do envelhecimento, ou seja 

não pode evitar alterações no mecanismo que leva aos déficits 

sobre o sistema mantenedor do equilíbrio (MEIRELES et al., 

2010). 

Vale ressaltar o achado de que o equilíbrio dos 

participantes deste estudo melhorou de forma gradual quando 

observado a progressão no grau leve. Então, houve melhora do 

equilíbrio após a intervenção realizada com os participantes 

deste estudo, pois uma pessoa idosa que possuía grau 

moderado evoluiu para grau leve (de 20 participantes resultou 

21 participantes no grau leve). Ao analisar o grau leve pós-

intervenção, o escore maior (valor numérico 16) que significa 

nenhuma alteração no equilíbrio recebeu acréscimo de duas 

pessoas idosas enquanto o escore menor (valor numérico 12), 

antes com cinco pessoas idosas, não apresentou nenhuma 

pessoa idosa após a intervenção. Entretanto reforça- se que o 

alto risco para ocorrência de quedas recebeu o acréscimo de 

um participante, porém ao se comparar o alto risco para quedas 

com grau leve do equilíbrio encontrou-se relação estatística. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao comparar a escala de Tinetti (equilíbrio) e de 

Downton (risco de quedas) observou-se alto risco para 

ocorrência de quedas dos participantes mesmo após as 

intervenções, com relevância estatística. 

Pode-se observar que a partir das práticas 

desenvolvidas foram encontrados resultados positivos em 
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relação aos dados do equilíbrio leve e moderado, e em parte 

dos escores da escala de Downton. Tendo em vista que a 

amostra foi composta por pessoas idosas ativas, com a 

capacidade funcional preservada, o histórico de quedas 

demonstrado, necessita uma investigação apurada, buscando 

principalmente relacionar aos fatores extrínsecos, pois podem 

ter influenciado de forma direta neste histórico, garantindo uma 

atuação preventiva adequada. Outro aspecto a considerar seria 

a análise comparativa com pessoas idosas que não participam 

de atividades fisioterapêuticas como as elencadas no projeto de 

extensão. 

Nesse sentido conclui-se que a fisioterapia tem um 

papel importante, de forma a postergar o processo de 

envelhecimento patológico, utilizando de técnicas e recursos 

próprios através de uma avaliação dinâmica, elencando os 

principais fatores de risco que estão atuando de forma direta e 

indiretamente em relação à saúde da pessoa idosa com 

histórico ou não de quedas, garantindo uma prevenção 

equivalente ao processo envelhecimento que a pessoa idosa se 

encontre com o máximo de autonomia e dignidade. 
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RESUMO: A depressão, ao lado da ansiedade, faz parte dos 
eventos psíquicos mais frequentes encontrados na sociedade. 
Pelo menos 10% a 15% das pessoas apresentam quadros 
depressivos, resultantes de problemas sociais e pessoais, ou 
desenvolvem ansiedade a partir da depressão. Os idosos são 
os principais consumidores de antidepressivos e de ansiolíticos, 
influenciando diretamente em seu uso indiscriminado. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência do uso de 
antidepressivos e ansiolíticos por idosos da Universidade 
Aberta à Maturidade (UAMA), os medicamentos mais utilizados, 
as possíveis interações medicamentosas e existência de 
polimedicação. Tratou-se de um estudo transversal com 
abordagem quantitativa com uma amostra de 33 indivíduos 
matriculados regularmente. Os dados foram organizados sob a 
forma de tabelas, sendo os mesmos quantificados de acordo 
com as variantes do estudo. Dos resultados foi possível 
observar uma prevalência do sexo feminino quanto ao uso de 
ansiolíticos (13), antidepressivos (11) e ambas as classes (6). 
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Quanto ao medicamento ansiolítico mais utilizado temos o 
Clonazepam (8), e dos antidepressivos, o Cloridrato de 
Amitriptilina (4). Na avaliação da polifarmácia também houve 
uma superioridade da presença do sexo feminino (17). A UAMA 
é responsável por promover uma reintegração do idoso na 
sociedade, resultando em uma menor prevalência do uso de 
psicotrópicos. Sendo assim, é importante a implementação de 
mais iniciativas que tragam o idoso para a sociedade de forma 
ativa. 
Palavras-chave: Clonazepam. Psicotrópicos. Assistência 

farmacêutica.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo 

menos 350 milhões de pessoas vivem com depressão, 

acompanhados com sentimentos de tristeza, perda e falta de 

confiança. Dessa forma, os fármacos psicotrópicos vêm sendo 

introduzidos no cotidiano  da  população  e  visa  modificar  o  

comportamento,  humor e emoções (PADILHA; TOLEDO; 

ROSADA, 2018).  

Ainda, a maioria dos adultos dorme cerca de 7 a 8 horas 

por noite, porém a estrutura interna do sono varia entre os 

indivíduos sadios e com função da idade. Dessa forma, os 

idosos passam a ser uma faixa etária que merece atenção 

quando em uso de psicotrópicos, já que entre eles as queixas 

mais comuns são distúrbios de sono e alterações de humor. 

Estes podem sofrer com interrupções do sono normalmente 

acompanhada de insônia primária – ausência de sono e 

transtornos de humor e hipervigilância fisiológica (LIRA et al., 

2014).  E ainda, a depressão, ao lado da ansiedade, faz parte 

dos eventos psíquicos mais frequentes encontrados na 
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sociedade, Schenkel et al. (2015) corrobora afirmando que a 

ansiedade afeta 90% dos pacientes deprimidos. Calcula-se que 

pelo menos 10% a 15% das pessoas apresentem quadros 

depressivos, resultantes de problemas sociais e pessoais. 

Sendo assim, os idosos estão entre os principais consumidores 

de antidepressivos e de ansiolíticos, nesse último caso 

influenciando em seu uso indiscriminado e consequentemente 

trazendo uma preocupação maior com o fenômeno da 

dependência (LIRA et al., 2014; LOYOLA FILHO et al., 2014; 

CANALE; FURLAN, 2013). 

 Os psicofármacos mais usados na terapêutica são os 

pertencentes à classe de ansiolíticos, hipnóticos e 

antidepressivos. (ARAÚJO; LIMA, 2016). O principal 

representante da classe dos ansiolíticos são os 

benzodiazepínicos, que são os medicamentos mais prescritos 

mundialmente, como Diazepam, Clonazepam, Alprazolam e 

Midazolam (CARVALHO et al., 2015). Estes apresentam 

propriedades sedativa, anticonvulsivante, hipnótica, amnésica e 

relaxante muscular (PINTO, 2013; LIRA et al., 2014). Entre  os  

antidepressivos,  os  mais  utilizados são   os   inibidores   de   

captação   de   serotonina, devido  ao  fato  de  serem  mais  

seguros  e  mais  bem tolerados. A fluoxetina é atualmente o 

medicamento  antidepressivo  mais  prescrito  no  Brasil e no 

mundo (FIRMO et al., 2013). 

Além desses fatores os idosos possuem frequentemente 

polimorbidade e geralmente tomam muitos medicamentos, o 

que propicia o uso inadequado de destes e maior incidência de 

efeitos adversos, que podem ser evitados pelo uso racional dos 

mesmos (PAYNE et al., 2014; TAVARES et al., 2013), sendo a 

idade avançada um dos principais fatores de risco para ser um 
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grande utilizador de fármacos de uso crônico (NEVES et al., 

2013). 

O uso de vários medicamentos como estratégia 

terapêutica e o crescente número destes agentes no mercado 

são fatores que podem contribuir para ampliar os efeitos 

benéficos da terapia, e podem aumentar o risco e o 

aparecimento de efeitos indesejados, tais como aqueles 

decorrentes de interações medicamentosas. (GOTARDELO, 

2014). Agregado a isso, há ainda o fato dos medicamentos 

psicotrópicos serem substâncias que atuam no Sistema 

Nervoso Central (SNC), podendo desencadear alterações, 

dependência, desenvolvimento de muitas reações adversas e  

pode apresentar várias contra-indicações que passam 

despercebidas (CARVALHO et al., 2015; LIRA et al., 2014; 

PINTO, 2013).  

 Uma das razões pela qual o profissional de saúde deve 

aumentar sua atenção quando se trata do idoso está 

relacionada com as várias alterações em suas funções 

fisiológicas e físicas que acabam levando a uma 

farmacocinética diferenciada e de maior sensibilidade aos 

efeitos terapêuticos e adversos dos fármacos, podendo 

influenciar de forma significativa na farmacodinâmica e 

consequentemente no efeito farmacológico (SILVA; 

FONTOURA, 2014; CATRIB et al., 2013).  

Alguns medicamentos são considerados impróprios para os 

idosos por redução de sua eficácia terapêutica ou por 

apresentarem risco aumentado de efeitos adversos que 

superam seus benefícios (SANTOS, 2013). Dessa forma, de 

acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, 

o farmacêutico é o profissional responsável pela dispensação 

de medicamentos controlados, que deve ocorrer com a sua 
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autorização, após a avaliação da prescrição e da notificação de 

receita. Além dessa verificação da prescrição, cabe a esse 

profissional exercer também a atenção farmacêutica, tornando-

se importante na orientação ao paciente, informando todos os 

possíveis riscos diante da administração do medicamento de 

forma a garantir um tratamento eficaz e seguro (CAMELO; 

DINELLY; OLIVEIRA, 2016). 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar 

a prevalência do uso de antidepressivos e ansiolíticos por 

idosos da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), bem 

como os medicamentos mais utilizados das duas categorias. E 

ainda, avaliar dentre os medicamentos utilizados, a existência 

de possíveis interações medicamentosas significativas e 

existência de polimedicação entre os idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi construído a partir de um método de estudo 

transversal com abordagem quantitativa, por meio de um 

formulário semiestruturado. 

A pesquisa foi desenvolvida nas salas de aula e 

consultório farmacêutico da Universidade Aberta à Maturidade 

(UAMA) do Campus I da Universidade Estadual da Paraíba, em 

Campina Grande – PB. A UAMA tem como objetivo atender a 

demanda educativa de idosos a partir dos 60 (sessenta) anos 

de idade, contribuindo na melhoria das capacidades: pessoais, 

funcionais e socioculturais, por meio da formação e atenção 

social, visando criar e dinamizar regularmente atividades 

educacionais, sociais, culturais e de convívio, favorecendo a 

melhoria na qualidade de vida.  
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Para coleta de dados o formulário foi composto e 

estruturado de acordo com os objetivos propostos, por 

perguntas objetivas sobre: sexo, idade e terapia 

medicamentosa. Aplicados com uma linguagem simples e 

direta, permitindo o entendimento da população objeto de 

estudo. 

A população do estudo foi constituída por 102 alunos 

matriculados na UAMA no primeiro período de 2018 à 2020, 

sem distinção de raça, sexo ou condição social. Destes, 33 

idosos representaram a amostra, sendo aqueles que 

obedeceram os critérios de inclusão: estar matriculado no curso 

Educação para o Envelhecimento Humano na UAMA, fazendo 

uso de psicotrópicos. Como critérios de exclusão terá: idosos 

que não compareçam frequentemente ao curso e que não 

fazem uso de medicamentos psicotrópicos em sua terapia 

medicamentosa. 

A análise estatística dos dados foi feita a partir das 

informações obtidas, e utilizou-se o programa SPSS “for 

Windows 2010”, onde os dados foram codificados e tabelados. 

Posteriormente, os dados foram organizados sob a forma de 

tabelas e gráficos com valores absolutos e percentuais pelo 

programa Microsoft Excel, sendo os mesmos quantificados de 

acordo com as variantes do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os psicofármacos são medicamentos que agem no 

sistema nervoso central (SNC), produzindo alterações de 

comportamento, percepção, pensamento e emoções, e podem 

levar à dependência em alguns casos. São prescritos a pessoas 

que sofrem de transtornos emocionais ou psíquiatricos ou 
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aquelas com outros tipos de problemas que afetam o 

funcionamento da mente. O aumento do número de prescrições 

e o possível abuso desses fármacos, com indicações duvidosas 

e durante períodos que podem prolongar-se indefinidamente, 

além das repercussões com os gastos envolvidos, são 

problemas relevantes na saúde mental, devido aos riscos que 

esses medicamentos acarretam em curto e longo prazo 

(MOURA, 2016). 

A UAMA possui um total de 110 estudantes, destes 

foram avaliados 102 prontuários, apresentando um total de 14 

indivíduos que utilizam ansiolíticos apenas, sendo 13 do sexo 

feminino. Com relação aos que fazem uso somente de 

antidepressivo, foi constatado um total de 12 indivíduos, sendo 

11 do sexo feminino. Ainda, foram avaliados os idosos que 

utilizavam ambas as classes de medicamentos e observou-se 

um total de 6 pessoas, todas do sexo feminino, demonstrando 

que há uma superioridade no número de idosas em uso desses 

medicamentos.  

A Tabela 1 apresenta os dados relativos a distribuição da 

quantidade de medicamentos utilizados de acordo com a faixa 

etária e o sexo. Os resultados apresentados estão em 

concordância com a afirmação feita por Loyola Filho et al. 

(2014) que em todas as faixas etárias, o consumo de 

antidepressivo foi maior entre o sexo feminino. Além disso, 

alguns autores argumentam que o maior consumo de 

antidepressivos entre mulheres decorre da maior prevalência 

de transtornos depressivos nessa população (BRUNONI, 

2013). Isso pode ser justificado devido a alta taxa de viuvez e 

consequentemente de isolamento social entre aquelas com 

mais de 60 anos, associado a isso atribui-se ainda a diminuição 

nos níveis de estrogênio que contribui para que as mulheres 
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sejam mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos 

mentais na velhice (MAGALHAES et al., 2016).  

 

Tabela 1: Faixa etária e uso atual de ansiolíticos e/ou 

antidepressivos  por idosos da UAMA. 2018. 
 Ansiolíticos Antidepressivos Ambos 
 N % N % N n% 

Feminino (faixa etária) 

60-70 anos 10 71,4 7 58,3 6 85,7 
71-80 anos 3 21,4 2 16,7 1 14,3 
81-90 anos 0 0 2 16,7 0 0,0 

Masculino (faixa etária) 

60-70 anos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
71-80 anos 1 7,2 1 8,3 0 0,0 
81-90 anos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 14 100,0 12 100,0 7 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

A literatura relata também a ocorrência mais frequente 

da depressão em pessoas que não têm relações interpessoais 

íntimas, são divorciadas ou separadas, enfatizando que a morte 

de uma pessoa muito importante como um ente familiar 

representa um evento de vida que desencadeia a ocorrência de 

quadros depressivos (CHAN et al., 2012). Além disso, muitos 

estudos mostraram evidências entre a relação da depressão 

com a rede social, eventos estressantes e as condições de vida. 

Ainda, mostraram que o menor nível de escolaridade e a baixa 

renda como fatores de risco para a depressão e a religiosidade 

como um fator de proteção (STORCHI, 2015). 

No que se refere aos ansiolíticos também pôde-se 

constatar uma superioridade do sexo feminino, 13 idosas, esses 

resultados se assemelham aos obtido por Lira et al. (2014) que 

dentre 69 usuários, 49 são mulheres e com Favero, Sato e 

Santiago (2017) que de 32 usuários, 18 eram do sexo feminino. 
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Storchi (2015) afirma que alguns estudos associam a ansiedade 

a eventos estressantes com a maior incidência no sexo 

feminino. Entre os fatores de risco psicológicos para ansiedade, 

encontram-se os traços de personalidade (foco de controle 

externo e neuroticismo), as estratégias de enfrentamento 

disfuncionais e as psicopatologias. Admite-se que o consumo 

de ansiolíticos por pessoas idosas esteja relacionado ao fato do 

envelhecimento ser acompanhado pelo aparecimento de 

transtornos de sono, depressão e das doenças neurológicas 

degenerativas. Porém são quadros que merecem uma 

abordagem cuidadosa e uma rigorosa avaliação dos benefícios 

e riscos dessa terapia medicamentosa (COUTO JR, 2015). 

Nesse contexto, constatou-se após a avaliação de todos 

os prontuários dos idosos levando em consideração o número 

de pessoas que fazem uso de ansiolíticos e/ou antidepressivos, 

que apenas uma pequena parcela precisa recorrer a essas 

classes terapêuticas (33,33%). Quando correlacionado com 

outros autores, dos resultados obtidos por Silva e Herzog 

(2015) dentre 73 usuários, 35 (48%) fazem uso de 

psicotrópicos. Isso pode ser justificado pelo próprio propósito da 

UAMA, em melhorar a relação interpessoal com consequente 

melhora na qualidade de vida. Como afirma Farina (2015) os 

achados têm demonstrado que, no processo de 

envelhecimento, os relacionamentos interpessoais tem suma 

importância, em função de que a convivência social propicia e 

mantêm o equilíbrio emocional e afetivo dos idosos, presentes 

nos relacionamentos. 

Foi possível notar maior utilização por aqueles que 

apresentam idade entre 60 e 70 anos, dados semelhantes 

foram obtidos por Abi Ackel et al. (2017), em seu estudo, em 

que os participantes do sexo feminino representaram 59,0% e 
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tinham entre 60 e 69 anos (56,3%). Estudos realizados por 

Moura (2016) e Bezerra (2017)  demonstram que os idosos são  

os  responsáveis  pelo  maior consumo  de  certos tipos de 

psicotrópicos  em  virtude  da  concepção  para  muitas pessoas  

de  que  eles  são  mais  doentes,  frágeis  e  deprimidos. E 

ainda, relaciona  o consumo abusivo de psicofármacos aos 

usuários dos serviços de Atenção Primária em Saúde no Brasil, 

com prevalência de abuso entre indivíduos do sexo feminino; 

com  Ensino Fundamental, por vezes, incompleto; 

desempregados; portadores de doenças crônicas (hipertensão 

ou diabetes); com baixa renda familiar, o  que  pode resultar  em  

um  menor  nível  de  informações  e  consequentemente  

favorecer  maior  consumo destes fármacos. Para alguns 

autores estes fatores correspondem a uma correlação perigosa, 

porque  pessoas  menos  informadas  e  com  menor  poder  

aquisitivo  acabam recorrendo  a  um uso de medicamentos 

para, muitas vezes, resolver problemas psicossociais que 

poderiam ser solucionados de outra forma.  

 

Figura 1: Relação de medicamentos ansiolíticos utilizados por 

idosos da UAMA. 2018. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

A Figura 1 apresenta os medicamentos ansiolíticos 

utilizados pelos idosos, foi avaliado a quantidade de cada 

medicamento em particular e a qual dos sexos correspondia. 

Identifica-se que os  benzodiazepínicos (BDZ) são os 

ansiolíticos mais usados, sendo o Clonazepam e o Diazepam 

os mais prevalentes.  

É comprovado que os BDZ devem ser usados no 

tratamento da ansiedade em curto prazo, não devendo exceder 

mais que quatro semanas. Eles estão entre os fármacos mais 

prescritos a idosos e a mulheres, em uma proporção duas vezes 

maior do que aos homens. No entanto, a continuidade do uso 

está indo além de uma finalidade específica e com um tempo 

indeterminado em que o medicamento passa a ocupar um lugar 

fundamental e imprescindível na vida dos indivíduos, com uma 

forte interação entre gênero, envelhecimento e serviços de 

saúde (LIRA et al., 2014). 

É importante estabelecer critérios para diminuir esse alto 

índice de dispensação de ansiolíticos, quando não há patologia 

comprovada ou seu uso prolongado. Tais critérios são 

fundamentais para evitar distúrbios associados à tomada 

crônica do medicamento, geração de dependência de 

diferentes graus, tornando a terapêutica mais segura na hora 

da dispensação com um acompanhamento farmacoterapêutico. 

Além disso, consultas psicológicas é de suma importância 

durante todo o tratamento (ARAÚJO; LIMA, 2016). 

A elevada utilização de medicamentos como 

clonazepam e diazepam em serviços públicos de saúde, se 

deve ainda a estes medicamentos estarem presentes na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). A 

RENAME é uma lista de medicamentos nacional que deve 
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atender às necessidades de saúde prioritárias, promovendo o 

acesso, uso seguro e racional de medicamentos no Sistema 

Único de Saúde (GRUBER; MAZON, 2014). Para Wagner 

(2015) os benzodiazepínicos são os mais utilizados em virtude 

da pressão da indústria farmacêutica associada ao baixo custo 

dos medicamentos e ao reforço positivo conferido por usuários 

crônicos, além do mais à má indicação e à falta de preparação 

acadêmica dos profissionais que realizam a interface com o 

paciente fortalecem o excesso de prescrições e dispensação. 

Ainda sobre o uso de BDZ, houve maior prevalência 

entre os usuários do clonazepam quando comparado ao 

diazepam, entre os idosos cadastrados.  

Os benzodiazepínicos possuem meia vida longa em 

idosos e consequente sedação prolongada com risco de 

quedas e fraturas. O mesmo ocorre para os antidepressivos, em 

que há forte possibilidade de ocorrência de efeitos 

anticolinérgicos (dificuldade respiratória, visão turva, aumento 

do ritmo cardíaco, diminuição de pressão arterial), hipotensão 

ortostática e estimulação do sistema nervoso central (SANTOS, 

2013).  

Como visto anteriormente esses medicamentos podem 

induzir ao desenvolvimento de tolerância, contribuindo com a 

necessidade de aumento de dose ao longo do tempo, tornando 

maior o risco de superdosagem. Por esse motivo, o uso em 

idosos deve ser restrito, pois nesta faixa etária, a meia vida do 

medicamento aumenta e prolonga a sedação, o que acarreta 

um maior risco de quedas e fraturas, como já mencionado 

(PINTO, 2013). 
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Figura 2: Relação de medicamentos antidepressivos utilizados 

por idosos da UAMA no período de estudo. 2018. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Tomando como base a Figura 2 é possível notar que 

apenas um dos indivíduos do sexo masculino faz uso de 

antidepressivos de forma isolada.  Apesar da grande diferença 

no percentual encontrado, não se pode afirmar que as mulheres 

apresentaram maior sofrimento psíquico. É possível que a baixa 

demanda por parte dos homens indique uma característica do 

sexo pois, na sociedade brasileira, os homens têm maior 

resistência em admitir seus problemas perante outras pessoas 

ou dificuldade de pedir ajuda (SILVA; HERZOG, 2015). A 

minoria masculina também pode ser explicada devido ao sexo 

feminino estar mais associado ao uso desses medicamentos e 

a realização de cinco ou mais consultas médicas nos últimos 12 

meses. Entende-se que as mulheres identificam os quadros 

psiquiátricos e buscam mais intensamente o tratamento para 

esses transtornos que os homens. Por vezes, as mulheres 

idosas utilizam antidepressivos para tratamento de outros 

problemas de saúde que não a depressão, como transtornos de 
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ansiedade e distúrbios de sono, problemas físicos e até mesmo 

problemas sociais decorrentes das dificuldades presentes na 

vida diária (LOYOLA FILHO et al., 2014). 

Também observa-se que a amitriptilina foi o 

medicamento mais utilizado dentre aqueles que fazem uso de 

antidepressivos, trata-se de um fármaco tricíclico que inibe 

preponderadamente a recaptação da serotonina pré-

sinapticamente com pouca ação pós-sináptica,  o que também 

justifica o seu bom desempenho em dores. No entanto, apesar 

da amitriptilina ser um antidepressivo tricíclico que possui 

muitas prescrições, e seja tão eficaz quanto aqueles de outras 

classes, seus efeitos colaterais são mais evidentes e menos 

tolerados, observando assim uma renúncia de seu uso por parte 

de muitos pacientes (CRUZ; CRUZ; TORRES, 2015).   

Considerando que indivíduos com condições crônicas 

são mais propensos a desenvolver sintomas depressivos e 

menos capazes de controlar diversos aspectos de suas vidas, 

o que reflete diretamente na percepção subjetiva, na avaliação 

das situações e no enfrentamento de fatores estressantes. É 

necessário minimizar os fatores socioculturais que interferem 

de forma negativa na qualidade de vida dessa população, de 

forma a contribuir com a promoção da saúde. Isso certamente, 

não poderá ser controlado simplesmente com os inibidores 

seletivo de recaptação de serotonina (ISRS), 

benzodiazepínicos ou outros quaisquer medicamentos de ação 

central, uma vez que requer de nossa sociedade a incorporação 

dos idosos em sua plenitude (WAGNER, 2015). Dessa forma a 

Universidade Aberta à Maturidade tem desempenhado um 

importante papel na vida desses idosos, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida, possibilitando o  acompanhamento 
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dos idosos por estudantes e profissionais da área da saúde 

(enfermagem, psicologia e farmácia). 

Tabela 2: Avaliação da presença de polifarmácia. 

 
Faixa etária 

Presença de polifarmácia Ausência de polifarmácia 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

N % N % N % N % 

60-70 anos 12 70,59 0 0,00 11 73,33 0 0,00 
71-80 anos 3 17,65 2 100,00 3 26,67 0 0,00 
81-90 anos 2 11,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 17 100,00 2 100,00 14 100,00 0 0,00 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Além da utilização de psicofármacos a polifarmácia gera 

consequências negativas, redução do clearance renal e 

redução das reservas fisiológicas (CARVALHO, 2015). A 

polifarmácia é um dos tipos mais comuns de uso irracional de 

medicamentos e está associada ao aumento do risco e da 

gravidade das reações adversas a medicamentos, como 

precipitar interações medicamentosas, causar toxicidade 

cumulativa, ocasionar erros de medicação, reduzir a adesão ao 

tratamento e elevar a morbimortalidade (ALVES; CEBALLOS, 

2018). 

 Além do risco de efeitos adversos devido a interações 

entre os medicamentos, a elevada incidência da polifarmácia na 

velhice expõe o idoso a uma terapêutica farmacológica mais 

complexa, exigindo maior cautela, memória e organização 

perante os horários de administração dos fármacos, facilitando 

erros no tratamento pela troca de medicamentos, via de 

administração ou horários.(SILVA; MACEDO, 2013). 

 Avaliando-se a população total da pesquisa,102 

prontuários, sendo 82 indivíduos do sexo feminino, observou-

se que há uma superioridade por parte das idosas no tocante a 

presença de polifarmácia sendo 40,2% (33) contra 25% (5) dos 
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idosos. Com relação a análise da associação entre idosos que 

fazem uso de fármacos psicoativos e apresentam-se 

polimedicamentados, constata-se que também há uma 

superioridade da presença de polifarmácia no sexo feminino 

(89,5%), sendo mais prevalente nas idades entre 60 e 70 anos 

(70,59%). É válido ressaltar que no presente estudo foram 

computados apenas os medicamentos de uso crônico, o que 

certamente subestimou o número total quando comparado à 

outros estudos, que por sua vez, perguntaram sobre a utilização 

de qualquer medicamento pelo idoso, e não necessariamente 

os de uso crônico, para qualquer doença, o que tende a 

aumentar o numerador e, consequentemente, a estimativa de 

polifarmácia. 

O estudo apresenta resultados diferentes da maioria dos 

estudos epidemiológicos, no que se refere a faixa etária. 

Demonstram aumento significativo do uso de medicamentos 

com o avanço da idade, com maior prevalência de polifarmácia 

na faixa etária de 75 a 79 anos. Entretanto, há uma 

concordância quando observou-se baixa prevalência de 

polifarmácia na faixa etária de 80 anos ou mais (SILVEIRA; 

DALASTRA; PAGOTTO, 2014).  

Examinando a literatura percebe-se que os idosos são 

os mais expostos à polifarmacoterapia na sociedade. A média 

de medicamentos utilizados por este grupo varia de dois a cinco 

medicamentos. Quando na faixa etária de 65 a 69 anos 

consomem anualmente uma média de 13,6 fármacos, enquanto 

idosos com 80 a 84 anos chegam a consumir 18,2 fármacos por 

ano. Dentre os medicamentos mais consumidos incluem os 

anti-hipertensivos, analgésicos, antiinflamatórios, sedativos e 

preparações gastrintestinais (SILVA; MACEDO, 2013).  
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No tocante a polimedicação identifica-se dois pontos, 

sendo um positivo e outro não. Aquele considerado negativo é 

evidenciado quando a associação entre os medicamente 

destaca um cenário de baixa qualidade, submetendo o paciente 

ao uso de medicamentos potencialmente inadequados, sendo 

ocasionada por falta de anamnese pelo prescritor, constituindo 

um fator de risco. Por outro lado, o manejo das diversas 

doenças crônicas nos idosos exige, na maioria das vezes, o uso 

de vários medicamentos, de modo que a polifarmácia nem 

sempre significa utilização incorreta dos medicamentos, 

justificando-se seu uso pela busca da melhora na qualidade de 

vida dos idosos com múltiplas doenças, sendo esse o ponto 

positivo. Por isso, é preciso qualificar a polifarmácia para que 

não ocorra agravamento da saúde dos idosos. (MARTINS et al.,  

2015) 

Nos idosos com Parkinson institucionalizados em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), a 

prevalência de polifarmácia é de 26,28%, e os principais 

psicotrópicos prescritos são antidepressivos (48,91%) e 

antipsicóticos (31,26%), embora menos de 25% desses que 

recebem antipsicóticos tenham algum diagnóstico de doença 

psicótica.  (SANTANA; CUNHA; FERREIRA, 2017) 

A polifarmácia é o mais importante fator de risco para a 

ocorrência de interações medicamentosas: a prevalência desse 

evento varia de 3 a 5% na população geral quando se 

consomem 2 ou 3 medicamentos, chegando a 20% quando o 

número de medicamentos consumidos é superior a 10. .A 

ocorrência de interação medicamentosa está fortemente 

associada ao número de medicamentos utilizados. 

(GOTARDELO et al., 2014)  
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Sendo assim, foi feita uma análise quanto às interações 

medicamentosas graves, existentes na terapia medicamentosa 

dos 33 idosos envolvidos na pesquisa, destes, foi constatado 

interação medicamentosa em apenas quatro terapias, sendo 

três delas, envolvendo os medicamentos psicotrópicos e uma 

envolvendo  medicamento antihipertensivo. Dentre os 

psicotrópicos, estão mencionados os antidepressivos, 

hipinóticos e sedativos. Com relação às interações 

medicamentosas citadas, estão relacionadas ao risco 

aumentado de sangramento e um aumento dos efeitos 

depressores do SNC. 

Pode-se observar um número reduzido de interações 

medicamentosas, podendo estar relacionado ao 

acompanhamento da terapia medicamentosa proporcionado 

aos idosos participantes da UAMA, considerando que o 

processo de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente 

idoso é fundamental para a promoção do uso racional de 

medicamentos, para contribuir no processo educativo dos 

usuários acerca da automedicação, da interrupção ou 

substituição do tratamento prescrito, bem como a necessidade 

da receita médica; realizando uma avaliação dos medicamentos 

empregados pelos idosos quanto à complexidade de regime 

posológico, custo e aderência ao tratamento. (LEONARDI, 

2016) 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o envelhecimento, há uma maior preocupação com 

relação a saúde do idoso devido às inúmeras alterações 

fisiológicas pela qual o corpo é acometido, bem como há uma 

maior preocupação quanto a sua saúde mental, por serem uma 
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população mais suscetível a  transtornos mentais, como 

ansiedade e depressão.  

Sabe-se que os antidepressivos e ansiolíticos estão 

presentes em boa parte da terapia medicamentosa dos idosos. 

Considerando isso, ao analisar os participantes deste estudo, 

que fazem parte da UAMA, responsável por promover uma 

reintegração do idoso na sociedade, foi constatado que há uma 

menor prevalência do uso de antidepressivos e ansiolíticos,  

sendo possível concluir essa relação direta existente entre o 

papel social ativo na vida dos idosos e a diminuição de 

transtornos psicológicos. A partir da interação com mais 

pessoas, estimulação da prática de exercícios e mudança de 

ambiente, é possível obter uma melhora tanto na tomada de 

medicamentos, com a diminuição de uso dos medicamento 

psicotrópicos, como também já ocorre uma medida preventiva 

quanto às possíveis reações adversas as quais esses 

medicamentos podem provocar, melhorando a qualidade de 

vida no geral. Por isso, faz-se importante a implementação de 

mais iniciativas que tragam o idoso para a sociedade de forma 

ativa e de políticas sobre o uso racional de medicamentos. 
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RESUMO: As infecções sexualmente transmissíveis 
apresentam altos índices de morbimortalidade, sendo 
considerado um problema de saúde pública cuja incidência está 
se tornando significativa na terceira idade. O enfermeiro possui 
um elo fundamental na abordagem preventiva dessa 
problemática, sendo o principal protagonista no método 
educador em saúde. Destarte, o objetivo geral deste trabalho é 
evidenciar a importância do enfermeiro no processo de 
educação em saúde mediante as infecções sexualmente 
transmissíveis nos idosos. O estudo foi desenvolvido sob forma 
de revisão bibliográfica, cujos bancos de dados utilizados 
foram: BDENF, DOAJ, LATINDEX, LILACS, MEDLINE e 
SCIELO. Os resultados obtidos demonstraram que a 
sexualidade é um processo fisiológico que necessita de 
cuidados básicos para uma boa qualidade de vida e a ausência 
de autocuidado pela pessoa idosa devido ao déficit de 
conhecimento sobre a temática, propicia vulnerabilidade ao 
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contágio. Sendo assim, o enfermeiro através da elaboração de 
campanhas educativas é capaz de oferecer uma assistência 
sistematizada a esses indivíduos, reduzindo 
consequentemente a ocorrência de casos. Conclui-se que, a 
atuação do enfermeiro é de suma importância na inserção de 
políticas públicas direcionadas a sexualidade frente à pessoa 
idosa, estabelecendo medidas estratégicas que favoreçam o 
acesso deste público a informações pertinentes relativas à 
prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, fazendo-
se necessário, além de cuidador, seu papel de educador. 
Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis. 

Terceira idade. Enfermeiro.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A população idosa brasileira vem apresentando 

autêntico crescimento em decorrência da redução percentual 

da mortalidade e fecundidade, somado a avanços significativos 

no campo da medicina. De acordo com estimativas divulgadas 

pelo Ministério da Saúde, até o ano de 2025 o Brasil será 

considerado o sexto país do mundo com maior índice de idosos 

(MEDEIROS et al., 2016; SILVA; OLIVEIRA; PEREIRA, 2017).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), considera 

idoso o indivíduo que apresenta idade igual ou superior a 60 

anos nos países em desenvolvimento e 65 anos ou mais nos 

países desenvolvidos (MEDEIROS et al., 2016). 

O envelhecimento é um processo natural, gradual e 

irreversível, representado por modificações funcionais no 

organismo. No entanto, apesar de diversas alterações 

biológicas ocorrerem nessa fase, vale salientar que no âmbito 

da sexualidade, a pessoa idosa apresenta libido dentro dos 

padrões de normalidade, refletindo na caracterização desses 
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indivíduos como passíveis a uma vida sexual ativa (ALMEIDA; 

MOURA; PESSÔA, 2017).  

Mediante o cenário de transição demográfica no país, 

estudos enfatizam conjuntamente o aumento de idosos 

acometidos por infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), 

com ênfase a AIDS. Nesse sentido, é importante salientar que 

as infecções sexuais apresentam altos índices de 

morbimortalidade, sendo considerado um importante problema 

de saúde pública. Ademais, são causadas por diversos agentes 

epidemiológicos e transmitidas com maior relevância por meio 

do contato sexual, sendo fundamental a adoção de autocuidado 

(MENESES et al., 2015). 

Os altos índices de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST’s) na terceira idade, estão associados em 

grande proporção ao déficit de conhecimento dos idosos sobre 

a temática. É notório afirmar, que os avanços medicinais 

contribuíram para o crescimento da longevidade sexual nessa 

faixa etária, porém as medidas profiláticas contra o agravo não 

acompanharam essa inovação, propiciando a vulnerabilidade 

desse público ao contágio. Dessa maneira, a educação em 

saúde é considerada um forte aliado no âmbito preventivo 

contra o agravo (MEDEIROS et al., 2016; SOUZA, 2017).   

Por se tratar de um integrante da sociedade, o idoso 

apresenta direitos civis, políticos e sociais estabelecidos pelo 

Estatuto do Idoso. Nesse contexto, em seu Art. 9º tem-se que é 

obrigação do Estado garantir proteção a vida e a saúde da 

pessoa idosa através da efetivação de políticas públicas que 

possibilitem o envelhecimento saudável. Sendo assim, o poder 

público tem o dever de investir significativamente no 

desenvolvimento de estratégias direcionadas a esse grupo 

populacional, visando estabelecer prevenção e controle das 
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infecções sexuais nos mesmos. No entanto, pode-se afirmar 

que são escassas as medidas de saúde destinadas a respectiva 

eventualidade (GOMES et al., 2018). 

Destarte, o enfermeiro possui um elo fundamental na 

abordagem preventiva dessa problemática, sendo o principal 

protagonista no método educador em saúde e apresentando 

suma importância na inserção de políticas públicas 

direcionadas a sexualidade frente à pessoa idosa, por meio da 

incorporação de medidas estratégicas que favoreçam o acesso 

dos idosos a informações pertinentes relativas ao tema, 

assegurando consequentemente a redução dos índices de 

contágio (CASTRO et al., 2014; MENESES et al., 2015). 

Nesta perspectiva, o objetivo geral deste artigo é 

evidenciar a importância do enfermeiro no processo de 

educação em saúde mediante as infecções sexualmente 

transmissíveis na terceira idade. Tendo como objetivo 

específico, elencar seu papel no processo de promoção e 

prevenção da saúde do idoso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, método cuja 

finalidade é sintetizar pesquisas publicadas, para adquirir novas 

conclusões por meio de um tema de interesse (GOMES et al., 

2018).  

O estudo foi desenvolvido no período de julho a 

novembro de 2018, por meio de artigos indexados nos 

seguintes bancos de dados: Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Regional 

Cooperative Online Information System for Scholarly Journals 

from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal 
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(LATINDEX), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO). 

Foi realizada uma busca dos descritores: infecções 

sexualmente transmissíveis; sexualidade; prática sexual; 

terceira idade e idoso, com o operador ‘AND’. Após a leitura na 

íntegra de 25 artigos, 5 foram descartados. Sendo assim, 

fizeram parte do estudo apenas 20 artigos.  

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis online, 

publicados no período de 2014 a 2018 e com versão disponível 

na língua portuguesa. Os critérios de exclusão incluíram artigos 

que não foram publicados durante os últimos 5 anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram classificados quanto à 

relevância da temática abordada e distribuídos na Figura 01, de 

acordo com o ano de publicação, a frequência e a porcentagem 

que os descrevem mediante a utilização no estudo.  
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Figura 01. Distribuição dos artigos selecionados. 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Na Tabela 01, apresenta-se um panorama geral das 20 

publicações incluídas na revisão, destacando a caracterização 

e os principais objetivos dos artigos elencados. 

 

Tabela 1. Caracterização das publicações que compuseram o estudo. 

Título Objetivo Ano 
 

Sexualidade na terceira 
idade: uma discussão 
acerca das medidas de 
prevenção do hiv/aids. 

Discutir a sexualidade na terceira idade e as 

medidas de prevenção contra HIV/AIDS, 

identificando as medidas de prevenção contra 

HIV/AIDS, além de citar os fatores que 

interferem na sexualidade dos idosos. 

2017 

Despertando o olhar 
para a abordagem da 
sexualidade do idoso. 

Identificar a abordagem da equipe de  

enfermagem  na  Atenção  Básica em relação 

a sexualidade no idoso. 

2018 
 

Vulnerabilidade de 
idosos a infecções 
sexualmente 
transmissíveis. 

Identificar a prevalência e fatores associados 
às Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) em idosos. 

2017 
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Prolongamento da vida 
sexual entre a 
população idosa: 
conquistas e desafios. 

Expor a necessidade de um processo de 
preparação por parte dos profissionais de 
saúde, para que possam desenvolver 
estratégias específicas acerca da realidade 
dos idosos e da naturalidade sexual desses 
indivíduos. 

2017 

Idosos, infecções 
sexualmente 
transmissíveis e aids: 
conhecimentos e 
percepção de risco. 

Investigar o conhecimento e verificar a 
percepção de risco de idosos quanto à 
contaminação por Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e HIV. 

2016 

Prevenção da aids em 
idosos: visão e prática 
do enfermeiro.  

Descrever e analisar a visão e prática de 
enfermeiro da estratégia saúde da família 
acerca da prevenção da AIDS em idosos. 

2014 

Desafios na orientação 
sobre doenças 
sexualmente 
transmissíveis para 
terceira idade.  

Elencar desafios enfrentados pelo 
profissional de enfermagem para a orientação 
sobre doenças sexualmente transmissíveis 
para a terceira idade. 

2017 

Sexualidade na terceira 
idade: as 
representações sobre 
sexo. 

Orientar os idosos quanto à prática sexual 
segura enfatizando a necessidade de expor 
suas dúvidas relacionadas à sexualidade, 
com base em evidências científicas; 
identificar as representações sobre sexo no 
processo do envelhecimento, descritas nas 
publicações científicas nacionais, na 
sexualidade na terceira idade 
 

2018. 

Educação em saúde na 
terceira idade para 
prevenção das 
infecções sexualmente 
transmissíveis e 
hiv/aids: uma revisão 
integrativa. 

Investigar a produção científica sobre a 
temática, com a finalidade de agrupar o 
conhecimento produzido para o 
embasamento de práticas baseadas em 
evidências. 

2017 

Uso de cartilha na 
orientação ao idoso 
quanto as ist e hiv/aids.  

Identificar o conhecimento dos idosos acerca 
das IST e HIV/Aids. 
 
 
 

2018 

A atuação do 
enfermeiro na 
prevenção de ist e aids 
em idosos: uma revisão 
da literatura. 

Explanar sobre as ações do enfermeiro diante 
da problemática das IST’s e AIDS na terceira 
idade de acordo com o que há disponível na 
literatura científica atual. 

2016 
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Educação em saúde: 
prevenção das 
dst’s/hiv/aids na 
Terceira idade. 

Contribuir com o processo de desenvolvimento 
do SUS na Educação em Saúde e no cuidado com 
a prevenção a saúde sexual do idoso. 

2015 

Sexualidade e 
prevenção de ist e 
hiv/aids entre idosos 
usuários da estratégia 
saúde da família. 

Relatar a experiência de educação em saúde 
vivenciada por estudantes de Enfermagem 
com um grupo de idosos. 

2015 

A sexualidade entre 
idosos e a 
vulnerabilidade frente 
as dst/hiv/aids: revisão 
sistemática. 

Identificar de que forma está ocorrendo à 
sexualidade entre idosos e quais são as 
estratégias de prevenção que vêm sendo 
utilizadas pelos profissionais de saúde para 
reduzir as vulnerabilidades relacionadas às 
práticas sexuais nessa população. 

2015 

Doenças sexualmente 
transmissíveis em 
idosos: uma revisão 
sistemática.  

Analisar a tendência evolutiva das DST em 
idosos no Brasil e no mundo e identificar os 
aspectos abordados nas pesquisas desse 
tema, visando fornecer dados que possam 
subsidiar políticas públicas voltadas à saúde 
desses indivíduos.  

2015. 

Processo saúde-
doença: a sexualidade 
e a aids na terceira 
idade.  

Descrever aspectos da AIDS na terceira 
idade; identificar o olhar do enfermeiro sobre 
a sexualidade dos indivíduos na terceira 
idade e verificar ações educativas sugeridas 
pelos enfermeiros em relação à vida sexual e 
prevenção de DST’s nos idosos. 

2015 

Prevalência de hiv/aids 
em idosos entre 2010 e 
2014 no brasil. 

Conhecer a prevalência de HIV/Aids em 
idosos no período entre 2010 e 2014 no 
Brasil. 

2015 

Ações de educação em 
saúde sobre 
sexualidade com 
idosos.  

Avaliar ações de educação em saúde sobre 
sexualidade em idosos. 

2017 
 

Olhar de enfermeiro na 
atenção primária de 
saúde: prática sexual 
na terceira idade.  

Refletir acerca da assistência à saúde do 
idoso no que se refere à prática sexual como 
promoção de saúde e qualidade de vida na 
terceira idade. 

2017  

A sexualidade do idoso 
na contemporaneidade 
e a ameaça das 
infecções sexualmente 
transmissíveis. 

Fazer uma revisão bibliográfica sistemática 
sobre como estão sendo trabalhadas as 
questões envolvendo a sexualidade do idoso 
relacionada com o risco de contaminação por 
infecções sexualmente transmissíveis. 

2017 

Fonte: Autores (2018). 
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A sexualidade dentro do processo de envelhecimento 

apresenta-se como tabu, sendo reflexo de preconceitos e vista 

como algo exclusivo aos jovens, bem como, pouco discutida ou 

até mesmo ignorada pela população, a qual caracteriza o idoso 

como assexuado (ALMENDRO et al., 2018). 

A prática sexual entre os idosos faz parte de um 

processo vital, onde o aumento da idade não exclui a libido e 

nem a torna menos importante ou prazerosa por conta das 

limitações da idade (ALMEIDA; MOURA; PESSÔA, 2017; 

GOMES et al., 2018).  

Aproximadamente 47% dos idosos brasileiros praticam 

algum tipo de relação sexual regularmente, denotando a 

necessidade de adoção de autocuidado durante o ato, assim 

como, a importância de ações de educação em saúde que 

favoreçam o sexo seguro nessa faixa etária (GOMES et al., 

2018; SOUZA et al., 2017).  

De acordo com Almendro et al. (2018), os idosos 

tornaram-se mais ativos sexualmente após o desenvolvimento 

de medicamentos que contribuíram para a melhoria do 

desenvolvimento sexual, capazes de promover retardo da 

disfunção erétil nos homens e reposição hormonal nas 

mulheres.  

Os dados epidemiológicos evidenciam o aumento de 

casos de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) na 

terceira idade, apontando que há em grande proporção uma 

fragilidade na conscientização desse público sobre a temática, 

o qual em sua grande maioria apresenta déficit de 

conhecimento sobre a forma de transmissão e prevenção do 

agravo (ARAÚJO; ANDRADE, 2017). 

Pesquisas enfatizam que os principais fatores 

contribuintes para a susceptibilidade dos idosos as infecções 
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sexuais são: o uso de drogas para a estimulação sexual, 

associado ao sexo desprotegido; preconceito social relativo à 

abordagem do tema, inclusive pelos profissionais de saúde; 

desconsideração da sexualidade como componente presente 

na velhice e a escassez de políticas de prevenção direcionadas 

a problemática (MEDEIROS et al., 2016). 

No Brasil, não existem bases de amplitude nacional 

sobre a prevalência das infecções sexualmente transmissíveis 

(IST’s) no público idoso, visto que, muitas delas não 

apresentam notificação compulsória (ANDADRE, 2017). 

Segundo dados estatísticos, o país apresentou em 1996 

cerca de 7% de idosos afetados por alguma infecção sexual, 

mais precisamente a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), onde esse percentual tornou-se crescente e pulou para 

13% em 2004. De modo particular, tem-se que a incidência da 

AIDS apresentou aumento significativo entre os indivíduos 

idosos, onde em 2012 foram notificados 18.712 casos 

(GUSMÃO et al., 2017; NETO et al., 2015). 

De acordo com estudo realizado por PIMENTA et al. 

(2015), a nível do Brasil o maior número de idosos acometidos 

pelo HIV/AIDS entre os anos de 2010 e 2014 predominou na 

região Sudeste, afetando em sua grande maioria a população 

idosa masculina, conforme mostra a Tabela 2. Ademais, a 

Tabela 3 aprimora os resultados elencados, evidenciando que 

a idade de predominância de contágio na terceira idade 

encontra-se entre 60 a 69 anos de idade (PIMENTA et al., 

2015). 
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Tabela 2. Frequência de HIV/AIDS em idosos segundo 
Região/Sexo no período entre 2010 e 2014 no Brasil. 

Região  Sexo                   Masculino Feminino Total 

Região Norte  352 172 524 

Região Nordeste  925 461 1.386 

Região Sudeste  2.027 1.460 3.487 

Região Sul  1.109 865 1.974 

Região Centro-

Oeste 

 302 211 513 

Total  4.715 3.169 7.884 

 Fonte: PIMETA et al. (2015). 

Tabela 3. Frequência de HIV/AIDS em idosos segundo 
Região/Faixa etária no período entre 2010 e 2014 no Brasil. 

Região Faixa 

etária 

60-69 70-79             80 anos e 

mais 

Total  

Região Norte  405 96 23 524  

Região 

Nordeste 

 1.097 243 46 1.386  

Região 

Sudeste 

 2.805 591 91 3.487  

Região Sul  1.621 325 29   1.974  

Região Centro-

Oeste 

 386 109 18 513  

Total  6.314 1.363 207 7.884  

Fonte: PIMENTA et al. (2015). 

Pesquisadores evidenciam que os idosos apresentam-se 

sexualmente ativos, mesmo após os 80 anos de idade 

(ANDRADE et al., 2017). Corroborando com essa tese, na 
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Tabela 3 é constatado 207 casos de infectados pelo HIV/AIDS 

no Brasil entre os anos 2010 e 2014, distribuídos na faixa etária 

de 80 anos e mais, comprovando que a população idosa mais 

avançada também apresenta vida sexual ativa e vulnerabilidade 

ao contágio. 

Conforme estimativas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de modo generalizado há aproximadamente cerca de 

937 milhões de infectados por sífilis, em média 1,5 milhões de 

contágios por gonorreia e quase 2 milhões de casos de clamídia 

anualmente. Portanto, os índices nos idosos acometidos por 

essas infecções embora se apresentem crescente, poucos são 

os estudos que especificam o quantitativo de suas ocorrências 

(NETO et al., 2015). 

Segundo pesquisa realizada por ANDRADE et al. (2017), 

a ocorrência de infecções sexuais isolada em um grupo de 

idosos em São Paulo apresentou dados relevantes, onde 10 

indivíduos da população estudada apresentaram sífilis, 2 

exibiram hepatite B e 1 apontou infecção pelo HIV, 

esclarecendo que a classe idosa apresenta susceptibilidade ao 

acometimento do agravo. 

No que se refere à hepatite B, a nível brasileiro foram 

identificados nos últimos 20 anos, cerca de 212.031 casos de 

infecções, correspondendo a 37% do total dos registros das 

hepatites virais. Comparando os índices entre os anos de 2007 

e 2016 conforme mostra a Figura 2, houve elevado aumento de 

ocorrência da infecção nos idosos. No ano de 2007, o número 

de casos saltou de 4,6 por mil habitantes, para 7,8 em 2016 

(FERRO, 2017).  
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Figura 02. Comparação da taxa de detecção da hepatite B em 
indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos, nos anos de 
2007 e 2016. 

 

Fonte: FERRO (2017). 

 

Em relação à sífilis, houve aumento acentuado de casos 

da infecção entre indivíduos com idade igual ou superior a 50 

anos, incluindo consequentemente os idosos. No ano de 2011, 

foram registrados 1.469 casos, em 2013 esse número saltou 

para 2.204, chegando em 2016 a 4.746 episódios. Tais 

evidências são exibidas na Figura 3, demonstrando que a 

população idosa não está excluída da vulnerabilidade ao 

contágio (FERRO, 2017). 
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Figura 03. Taxa de detecção da sífilis em indivíduos com idade 
maior ou igual a 50 anos, nos anos de 2011, 2013 e 2016. 

 

Fonte: FERRO (2017). 

 

Na esfera da saúde, foi vigorada a Política Nacional do 

Idoso, a qual é instituída pela Lei nº 8.842, de 04 de novembro 

de 1994 e regulamentada através do Decreto nº 1948, de 03 de 

julho de 1996, cujo fundamento principal é garantir assistência 

integral a pessoa idosa por meio dos diversos níveis de 

atendimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), no intuito de oferecer promoção, prevenção, proteção e 

recuperação a saúde dos mesmos. Somado a isso, foi criado o 

Estatuto do idoso objetivando assegurar qualidade de vida a 

população idosa, através da contribuição do poder público, da 

sociedade, comunidade e família do idoso (ALMENDRO et al., 

2018; CASTRO et al., 2014). 

É notório afirmar que os idosos possuem direitos 

fundamentais instituídos por lei, os quais visam garantir a 

manutenção da sua saúde. No entanto, na esfera preventiva 
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das infecções sexuais voltadas a esse público, o ciclo 

assistencial pelos profissionais de saúde é pouco aprimorado, 

por considerarem a prática sexual incomum dentro dessa faixa 

etária (NASCIMENTO; SANTOS; FIGUEIREDO, 2015 

CASTRO et al., 2014). 

Em virtude da ausência de orientação dos idosos acerca 

das infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), é crucial em 

primeiro plano o conhecimento dos profissionais da área da 

saúde mediante ao tema, para que sejam realizadas medidas 

estratégicas que reduzam a incidência de casos do agravo 

(MEDEIROS et al., 2016). 

É importante salientar que o método mais eficaz contra 

as infecções sexuais é a camisinha, onde o Ministério da Saúde 

lança diversas campanhas relativas à abordagem, porém são 

timidamente direcionadas a terceira idade (NASCIMENTO; 

SANTOS; FIGUEIREDO, 2015). 

A utilização de preservativo pela classe idosa apresenta 

um amplo ciclo de barreiras, onde seu uso é visto intimamente 

associado apenas a uma medida contraceptiva para evitar 

gravidez, sendo interpretado como desnecessário durante as 

relações sexuais. Ademais, esse público possui receio de 

usufruir desse método pelo pensamento errôneo que causará 

dificuldade durante o ato, assim como, exibe insegurança na 

sua manipulação. Dessa maneira, os respectivos 

comportamentos incorporados aumentam os riscos de contágio 

dos mesmos a alguma infecção sexual (ARAÚJO; ANDRADE, 

2017). 

Nesse panorama, a educação em saúde é uma 

estratégia de suma importância para promover o autocuidado, 

sendo primordial o seu estabelecimento pelos profissionais de 

saúde dentro do contexto das infecções sexualmente 
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transmissíveis (IST’s) com a população idosa, visto que, a 

maioria dos idosos não apresentam conhecimento adequado 

sobre a temática, tornando-os vulneráveis ao contágio 

(MOREIRA et al., 2015). 

É importante salientar que a percepção do idoso em 

relação ao seu autocuidado no contexto preventivo das 

infecções sexuais, pode ser realizada por uma ligação direta 

com outros idosos, por meio de momentos de troca de 

informações e aprendizagem, designado por instituições de 

saúde, as quais também podem por meio de orientações 

conjuntas prestarem esclarecimentos de dúvidas sobre o 

assunto (BRITO et al., 2016). 

Estudos enfatizam que a utilização de cartilha educativa 

sobre o conteúdo elencado, apresenta-se como uma 

ferramenta inovadora capaz de promover na classe idosa a 

disseminação de conhecimentos pertinentes que possibilitem a 

redução de ocorrências da contaminação. Porém, embora esse 

mecanismo denote tamanha relevância, sua utilização ainda é 

escassa, demonstrando a fragilidade de investimentos acerca 

da abordagem (LIMA; MOREIRA, 2015).  

De modo geral, as campanhas educativas são capazes 

de alcançar resultados satisfatórios, cabendo ao poder público 

investimento nesse pretexto, bem como, a atuação adequada 

dos profissionais de saúde, com ênfase ao enfermeiro, no 

processo assistencial aos idosos diante da vertente temática 

(MEDEIROS et al., 2016). 

O enfermeiro é o principal protagonista no método 

educador em saúde, apresentando ampla significância na 

inserção de políticas públicas direcionadas a sexualidade frente 

à pessoa idosa, por meio da adoção de medidas estratégicas 

que favoreçam o acesso deste público a informações relevantes 
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ao tema, a fim de contribuir na prevenção da propagação desse 

grupo ao agravo. Fazendo-se necessário, além de cuidador, 

seu papel de educador (CASTRO et al., 2014; MENESES et al., 

2015). 

As consultas assistenciais por sua vez, são destinadas 

em grande escala a doenças crônicas decorrentes da 

senilidade nessa população, anulando a vida sexual da pessoa 

idosa. Em vista disso, a assistência de enfermagem ao idoso 

deve ser holística, considerando o indivíduo como um todo e 

respeitando crucialmente o seu direito de ser sexualmente ativo 

(SILVA et al., 2017). 

É de extrema função do enfermeiro, a delegação de 

propagar medidas de proteção contra as infecções sexuais no 

idoso, bem como, a incumbência de traçar planos de cuidado 

individualizado para o paciente de acordo com a sua 

necessidade e risco de adesão ao agravo. No entanto, percebe-

se a necessidade de capacitação de alguns desses 

profissionais, por apresentarem desconhecimento e dificuldade 

acerca da abordagem (CASTRO, et al., 2014; MEDEIROS et 

al., 2016). 

O enfermeiro como membro mediador da equipe 

multidisciplinar nas unidades de estratégia de saúde da família, 

apresenta contato diretamente com o idoso, tendo a 

oportunidade de estabelecer confiança desse público durante o 

ciclo assistencial e por meio de vínculos de diálogos aberto a 

exposição de dúvidas dos mesmos sobre questões sexuais 

(SANTOS et al., 2017). 

Tendo em vista que o sexo é ligado à saúde, o enfermeiro 

apresenta grande relevância na reeducação da sociedade 

idosa, no intuito de reduzir a ocorrência de infecções sexuais 

nesse público. A elaboração de um trabalho de educação 
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permanente pelo enfermeiro, voltado para a sexualidade na 

terceira idade, contribui amplamente no processo de promoção 

a saúde, bem como, no aspecto de bem-estar do idoso 

(ALMEIDA; MOURA; PESSÔA, 2017; SILVA; OLIVEIRA; 

PEREIRA et al., 2017). 

Percebe-se, portanto, que a carência de informações 

sobre a importância dos métodos preventivos e despreparo dos 

enfermeiros e demais membros da equipe de saúde, favorecem 

a disseminação epidêmica das infecções sexualmente 

transmissíveis (IST’s) na terceira idade (NEVES et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, a população idosa em sua grande 

maioria apresenta vida sexual ativa e ampla vulnerabilidade ao 

contágio por Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). 

A partir das informações evidenciadas neste estudo, 

denotasse que os idosos ainda não recebem cuidados 

necessários em relação à prevenção das infecções sexuais.  

O enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar de 

saúde, apresenta suma importância na abordagem preventiva 

do agravo, por meio da elaboração de ações educativas que 

disseminem informações pertinentes a população idosa acerca 

da temática. 

Todavia, durante o processo assistencial de enfermagem 

ao idoso, o enfermeiro deve tratá-lo holisticamente, contribuindo 

para a manutenção da saúde do mesmo em todos os aspectos, 

bem como, no âmbito sexual.   

É notório salientar, que na literatura brasileira existem 

poucos estudos que explorem as infecções sexuais na terceira 

idade. Nessa conjuntura, o trabalho oferecerá importantes 
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contribuições na esfera da pesquisa, sendo de grande valia 

para a comunidade científica e acadêmica, demonstrando a 

importância do aprimoramento de mais estudos sobre o tema 

exibido, no intuito de contribuir para a assistência integral da 

saúde do idoso. 
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RESUMO: O processo de envelhecimento promove alterações 
fisiológicas que causam limitações na rotina dos idosos, logo, o 
cuidado com esses torna-se complexo, como também acarreta 
elevados custos, possíveis conflitos familiares e abandono. 
Nesse contexto, as Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) tornam-se relevantes, pois garantem atenção 
profissional e afetiva culminado na melhoria da qualidade de 
vida dessa população. Nesse contexto, é importante a 
construção de um espaço que estimule a interação socioafetiva 
nestas instituições. Assim, por meio do lúdico é possível a 
criação deste espaço, que além de ser um ambiente agradável, 
também contribue para a capacidade de raciocínio, atenção, 
percepção e  aprendizagem desses indivíduos. Portanto, o 
presente estudo objetivou estimular a autonomia e cognição por 
meio da realização de atividades lúdicas, além de aproximar os 
extensionistas dos idosos institucionalizados. Trata-se de um 
estudo qualitativo do tipo relato de experiência, baseado na 
vivência dos extensionistas durante o período de maio a 
outubro de 2018. Foram realizadas algumas atividades lúdicas 
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nesse período que incluíram a utilização de danças juninas e 
teatro, frases do dia das mães, “a dinâmica do espelho”, o jogo 
do “quem sou eu”, a atividade “linha do tempo” e “os 5 sentidos 
do nordeste”. Concluiu-se que a realização dessas atividades 
mostraram-se exitosas e relevantes, uma vez que promoveram 
a autoestima, cognição e interação social dos idosos 
institucionalizados. 
Palavras-chave: Idoso. Atividades lúdicas. Instituições de 
longa permanência para idosos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno de 

ordem mundial decorrente das alterações nas relações 

históricas, sociais e culturais que se dão com o passar do 

tempo. A elevação no número de idosos na população é 

proveninente da redução das taxas de natalidade atrelada à 

diminuição nas taxas de mortalidade (MIRANDA; MENDES; DA 

SILVA, 2016; ZAGONEL et al., 2017). 

No entanto, o crescimento do número de idosos 

começou a ser observado no Brasil a partir da década de 1980, 

na qual houve um aumento expressivo dessa população. 

Estima-se que na década de 60, o número de idosos 

correspondia a 3 milhões, enquanto na década de 80, 

contabilizavam 7 milhões de habitantes. Por fim, dados mais 

recentes do ano de 2017, indicaram que a população idosa 

brasileira é constituída por aproximadamente 30,2 milhões de 

indivíduos (OLIVEIRA et al., 2015; IBGE, 2018).  

O envelhecimento ocasiona o comprometimento nos 

mecanismos fisiológicos do organismo, tornando o indivíduo 

mais susceptível ao aparecimento de enfermidades. Desta 

forma, observa-se que com o passar dos anos, o idoso 
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apresenta limitações de ordens físicas, mentais e sociais, que 

implicam na perda de sua autonomia sobre as atividades diárias 

(MARI et al., 2016). Essas limitações associadas ao aumento 

da longevidade são preponderantes para o surgimento da 

depressão, acidente vascular encefálico, fraturas e doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) resultando na redução da 

qualidade de vida desses indivíduos (BITTENCOURT et al.; 

2015; ANTONELLI et al., 2017).  

Com o surgimento de enfermidades crônicas e a 

consequente perda da autossuficiência dos idosos, torna-se 

essencial um cuidado diferencial e individualizado para com 

eles  (MAIA et al., 2018), o que leva muitas famílias, por não 

terem condições financeiras, por desestruturação emocional à 

recorrerem as Instituições de Longa Permanência para Idosos, 

sendo os principais desencadeadores dessa decisão, as perdas 

cognitivas e motoras dos idosos, visto que estas implicam em 

custos financeiros, além de adaptações estruturais nos lares 

para evitar a ocorrência de quedas. No entanto, algumas vezes, 

a família não está preparada ou não quer se responsabilizar por  

tais adaptações (ALVES-SILVA; SCORSOLINI-COMIN; DOS 

SANTOS, 2013; DE SOUZA et al., 2013). 

 Assim, evidencia-se a relevância  da criação de 

intituições de longa permanência para idosos (ILPIs) na 

perspectiva de assegurar o bem-estar físico, mental e social dos 

mesmos, bem como  a integridade moral, intelectual e espiritual 

da população idosa por meio de ações que visem a atenção 

integral e multiprofissional (BRASIL, 2003; ZAGONEL et al., 

2017). 

As primeiras ILPIs foram criadas no fim do século XIX, 

no qual eram denonimadas de asilos (nomenclatura que está 

em desuso atualmente) sendo pautadas na promoção do 
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cuidado e da atenção necessária para a melhoria das condições 

de saúde dos idosos que não tinham condições financeiras 

(ALVES; SOUSA, 2016).  

Atualmente, o funcionamento das ILPIs é fundamentado 

no Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.471/2003), no qual estabelece 

que estas intituições devem viabilizar uma estrutura satisfatória,  

vestimentas, alimentação, fomento às práticas esportivas, 

culturais e de lazer, assim como devem dispor de profissionais 

especializados na atenção ao idoso (BRASIL, 2003). Dessa 

forma, as ILPIs visam o bem-estar dos idosos a fim de promover 

uma melhoria na qualidade de vida dos residentes. Entende-se 

como bem-estar a satisfação pessoal que é influenciada pelo 

ambiente no qual o indivíduo está inserido. Um dos principais 

interferentes desse bem-estar consiste na cognição. Portanto, 

alterações na cognição irão repercutir diretamente na 

percepção da satisfação adquirida por meio de experiências  

vividas (ALBUQUERQUE, 2006).  

Além disso, os idosos residentes nas instituições de 

longa permanência possuem um outro agravante em relação à 

aqueles que vivem com os familiares, visto que estão afastados 

de seus parentes o que os confere uma maior vulnerabilidade 

(DE SOUZA et al., 2013). 

Diante desse cenário, a implementação das atividades 

lúdicas é de suma importância para melhoria da qualidade de 

vida dos idosos institucionalizados, pois essas visam a 

estimulação cognitiva, auxiliam no desenvolvimento pessoal 

facilitando o processo da socialização, comunicação, 

expressão e construção do conhecimento, assim como 

estabelece um ambiente agradável e de relaxamento. Por meio 

dessas atividades é possível promover a melhoria da saúde 
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mental e com isso fornecer alternativas para um 

envelhecimento saudável  (PINHEIRO, 2014). 

Uma das maneiras de levar as atividades lúdicas e criar 

tais espaços nas instituições de longa permanência para idosos 

compreende a realização de ações de extensão universitária 

nesses espaços (FLEURÍ et al., 2013). Ela compreende um dos 

três pilares do ensino superior brasileiro e consiste em um 

processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político 

que fomenta a interação de caráter transformadora entre 

universidade e sociedade. Tal processo exerce um papel 

indispensável na formação acadêmica do estudante, bem como 

no desenvolvimento social que essas ações acarretam nas 

comunidades envolvidas nos projetos (FORPROEX, 2012; 

BARRAGÁN et al., 2016).   

Assim, os projetos de extensão possibilitam angariação 

do conhecimento prático pelos estudantes, aprendizagem 

mútua entre sociedade e universidade, reconhecimento da 

importância do papel profissional, além de promover a formação 

ética do indivíduo por possibilitar a visão das necessidades 

sociais (FARIA, 2015). 

Portanto, este projeto teve como objetivo aproximar os 

extensionistas dos idosos institucionalizados; resgatar a história 

de vida dos idosos; incentivar a incorporação de atividades de 

convívio social por meio de rodas de conversa, danças, jogos 

interativos, cantigas da infância e teatros e estimular a prática 

de atividades artesanais e culturais como leitura de cordel, 

pinturas, caça-palavras e desenhos.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse projeto se configura em um relato de experiência, 

baseado na vivência de estudantes extensionistas do PET- 

farmácia da UFPB durante o período de maio à outubro de 2018 

na Instituição de Longa Permanência Vila Vicentina Júlia Freire, 

na Torre no município de João Pessoa- PB, local onde residem 

cerca de 65 idosos. Esse trabalho foi realizado pelo Programa 

de Educação Tutorial (PET- Farmácia), o qual é composto por 

12 bolsistas sob a tutoria da Professora Dra. Leônia Maria 

Batista.  

Para o desenvolvimento desse projeto, os membros do 

grupo visitaram a instituição mensalmente, e por meio da 

abordagem de ações complementares subjetivas em saúde, 

realizam atividades lúdicas com os idosos, na perspectiva de 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos, atividades que  

visaram estimular o raciocínio lógico, memória, sensibilização 

corporal, a autovalorização, bem como a independência, além 

de promover novas percepções sobre o seu contexto social e 

autoconhecimento. 

No intuito de promover estímulos cognitivos e sensoriais 

nos idosos, na realização das ações foram utilizados materiais 

confeccionados pelos extensionistas como lembrancinhas 

distribuídas no dia das mães, os fantoches utilizados no teatro 

do casamento matuto e a caixa usada na dinâmica do espelho. 

Tais materiais foram elaborados a partir do emprego de 

utensílios recicláveis e de artesenato em geral, a exemplo de 

papelão, papéis, imagens e emborrachados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades lúdicas desempenham uma importante 

função no estímulo cognitivo dos idosos, sendo fundamental 

para a manutenção do autocuidado, autonomia e de sua 

independência (GUIMARAES et al., 2011).  

O lúdico promove a construção de um ambiente 

agradável e descontraído, propiciando lembranças e 

recordações vividas, assim como contribui para a capacidade 

de raciocínio, atenção, percepção e amplia o processo de 

aprendizagem da população idosa (SANTOS et al., 2017). 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos até o 

presente, já foram realizadas algumas atividades lúdicas que 

incluíram a utilização de danças juninas e teatro, frases do dia 

das mães, “a dinâmica do espelho”, o jogo do “quem sou eu”, a 

atividade “linha do tempo” e “os 5 sentidos do nordeste”. 

Em maio, cujo mês em que é comemorado o dia das 

mães foram realizadas as entregas de lembrancinhas que 

consistiram em toalhas de mãos para as idosas residentes da 

presente instituição, juntamente com a seguinte mensagem:  

 

Mãe de barriga ou mãe de coração... 

Mãe desde sempre ou mãe por opção... 

Os formatos mudam, mas o amor não. 

(Autor desconhecido) 

 

Muitos dos idosos institucionalizados já sofreram algum 

tipo de violência, sendo ela de forma física ou agressões 

psicológicas, como também o abandono afetivo da família 

(JÚNIOR; OLIVEIRA; SOUSA, 2017). É importante demonstrar 

atos de afeto a indivíduos que já têm o passado marcado pela 
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ausência de cuidados. Sendo assim, nessa atividade, foi 

observado que as idosas ficaram felizes com as lembrançinhas, 

além do ato de serem chamadas de mãe, o que promove a 

felicidade e o bem-estar. 

 

 

igura 1. Lembrancinha do Dia das Mães 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

 

Tendo em vista as comemorações juninas que ocorrem 

no mês de junho, foi realizada uma ação envolvendo música e 

dança na instituição. Os extensionistas elencaram músicas 

pertencentes ao ritmo de forró, que são características das 

festas juninas, a exemplo de “Xote das meninas” e “Asa branca” 
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da autoria de Luiz Gonzaga, “Isso aqui tá bom demais” na 

autoria de Dominguinhos e “Festa no interior” de Moraes 

Moreira e Abel Silva, para serem tocadas no salão da 

instituição. Além disso, foram confeccionados artigos de 

ornamentação como laços, tiaras e gravatas para os idosos que 

integraram a atividade. 

A música tem grande potencial na estimulação cerebral, 

tendo em vista que ela mobiliza as diferente áreas cerebrais, 

tanto as do neocórtex como as partes que filogeneticamente 

são mais antigas (BIGAND, 2014).  

Os diferentes estímulos sonoros são transportadas pelo 

nervo auditivo ao córtex auditivo que identifica altura, ritmo e 

timbre. Nesse sentido, todo o cérebro se conecta, a exemplo 

das áreas da memória, hipocampo e emoções que reconhecem 

os rítmos e os associam a lembranças passadas (MUSZKAT, 

2015). 

Nessa atividade, observou-se a intensa interação dos 

idosos e sua alegria em relembrar canções que fizeram parte 

de sua juventude. Dessa forma, atividades musicais são 

importantes, visto que elas proporcionam uma melhora no 

processo cognitivo, despertam boas emoções e sensações, 

trazendo diversos benefícios. 

Além das atividades já citadas foi também realizada a 

atividade “dinâmica do espelho” que consistiu em levar uma 

caixa que possuía um espelho dentro. Então era falado ao idoso 

que dentro da caixa havia uma pessoa muito especial e que ela 

teria que dizer as principais características do mesmo.  

Desse modo, pode-se inferir que essa atividade 

fomentou a capacidade de autocrítica do idoso, estimulando 

dessa forma sua cognição, como também eles podiam se 

identificar por meio da imagem refletida, observando os seus 
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traços atuais. Ademais, foram levados papéis com algumas 

características para que os idosos correlacionassem os títulos 

a outros idosos da instituição no intuito de promover a 

integração entre os participantes e fazer com que eles 

lembrassem dos outros indivíduos que residem no mesmo lugar 

e fazem parte de suas rotinas. 

 

Figura 2: Dinâmica do espelho sendo realizada com uma idosa 
institucionalizada 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

Segundo Braz, Zaia e Bittar (2015), em um estudo 

realizado na análise da qualidade de vida de um grupo de 

convivência de idosas, observou-se que quando juntas era 

possível criar vínculos de amizades, o que lhes era muito 

satisfatório, visto que havia o compartilhamento de sentimentos 
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e de vivências, evitando o isolamento e contemplando laços 

entre pessoas além do círculo familiar. 

Nesse contexto, atividades que os façam refletir em 

relação aos outros idosos institucionalizados é de grande 

relevância, pois mostra que do ambiente em que se convive 

podem ser criados vínculos de amizades com pessoas de 

diferentes personalidades, tendo cada um a sua particularidade, 

e com elas vivenciam em sua rotina e compartilham 

sentimentos. Torna-se evidente que é importante a integração 

do idoso no contexto inserido, para que haja um bem-estar 

social. 

A outra atividade lúdica realizada foi o jogo “quem sou 

eu” que consistiu em levar imagens de objetos (cama, carro, 

guarda-chuva, dentre outros) que foram colocados na testa dos 

idosos e dos extensionistas para que eles adivinhassem o que 

estava no desenho. Essa ação buscou estimular a cognição dos 

idosos, assim como sua capacidade de raciocínio e de 

memória. 

As atividades avançadas da vida diária (AAVDs), que 

consistem nas atividades físicas, sociais e intelectuais, são 

cientificamente comprovadas que auxiliam diminuindo o risco 

de mortalidade, minimizam sintomas depressivos e 

incapacidades. Portanto, o fato de envelhecer leva a 

necessidade da estimulação da cognição memória e raciocínio 

da pessoa idosa para que haja uma melhora da sua qualidade 

de vida e saúde mental (NERI; YASSUDA, 2016). Desse modo, 

é importante ter sempre atividades que promovam essa 

estimulação por meio de atividades físicas, sociais e 

intelectuais. Sendo assim, os indivíduos institucionalizados 

puderam se divertir e serem instigados quanto a sua saúde 

mental por meio dessa atividade. 
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Figura 3. Extensionistas brincando com idoso do jogo “quem 

sou eu 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

 

Além dessas, uma outra atividade lúdica foi realizada 

com os idosos, a “linha do tempo” que consistiu na distribuição 

de diversas imagens que pudessem remetê-los à infância, 

adolescência, fase adulta e na senilidade. O idoso 

institucionalizado escolhia quais imagens lhe remetiam a cada 

faixa etária e relatavam aos extensionistas o porquê de tal 

escolha. Essa ação visava coletar memórias antigas por meio 

das lembranças e ligações com as imagens, além de ser uma 

forma de desenvolver conversas em que pudéssemos conhecer 
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mais acerca da história de vida de cada um dos que 

participaram da referida atividade. 

 

Figura 4. Extensionista aplicando a atividade “linha do tempo”, 

enquanto o idoso escolhia a imagem que lhe remetia sua 

adolescência 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

 

Segundo Domingues et al. (2014) a memória dos idosos 

consiste em uma fonte inesgotável de experiências e a narração 

é uma questão importante para a constituição dos sujeitos 

tendo em vista que possibilita a experiência de rememoração 

de um passado que se perderia no silenciamento. Portanto, 

esta atividade é importante, visto que ao compartilhar de suas 

experiências há a valorização das histórias desses indivíduos 

que por vezes viveram sob o anonimato de suas existências. 

Por último, foi desenvolvida uma atividade denominada 

“Os 5 sentidos do Nordeste”, em homenagem ao Dia do 
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Nordestino, comemorado no dia 8 de outubro. Dessa forma, 

visou utilizar os sentidos do corpo humano fazendo correlação 

com a cultura nordestina, e são eles a visão, audição, tato, 

olfato e paladar. 

Em relação a visão, foi confeccionado um casal com 

palitos de picolé que foram utilizados para apresentação de um 

peça intitulada “Casamento do matuto, o cangaço”. No que se 

diz a respeito a audição, foi levado uma caixa de som que 

tocava diferentes músicas e rítmos característicos da região 

nordeste, a fim de que eles identificassem e se recordassem da 

sua cultura. Quanto ao tato, também foi confeccionada uma 

caixa com diferentes materiais característicos da região para 

que sem ver, eles pudessem identificar, a exemplo do chapéu 

de couro e um balão junino. No olfato, foram utilizadas comidas 

típicas da região para que fossem identificadas pelo cheiro, 

enquanto que o paladar, foi realizada uma roda de conversas, 

mostrando comidas típicas e lhes perguntando quais eram suas 

preferidas. 

O declínio ou modificações na função sensorial da 

população idosa podem levar ao desenvolvimento de déficits 

cognitivos que prejudicam a qualidade de vida desses 

indivíduos (GIRO; PAÚL, 2013). Nesse contexto, evidencia-se 

a importância dessa atividade visto que o estímulo desses 

sentidos fomentam o aprendizado e a percepção do indivíduo, 

pois o cérebro é responsável por receber e interpretar as 

sensações captadas por outros órgãos e tecidos, 

transformando-as em informações que são essenciais para o 

funcionamento adequado do organismo (GOLDSCHMIDT et al, 

2008).  

Além disso, esse tipo de atividade promove momentos 

de alegria e descontração para os idosos institucionalizados, 
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dessa forma evitando o estresse, já que sorrir possui 

propriedade calmante, assim como proporciona uma melhor 

oxigenação para todos os órgãos do organismo, principalmente 

para o cérebro. Nesse sentido, ao favorecer a capacidade 

cognitiva do idoso, consequentemente haverá uma melhoria de 

sua qualidade de vida (SANTOS et al, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Assim, infere-se que a realização das atividades lúdicas 

pelos extensionistas na Instituição de Longa Permanência Vila 

Vicentina Júlia Freire relevantes na vivência dos idosos 

institucionalizados, pois elas estimularam a cognição, interação 

social proporcionando um bem-estar e a melhoria da qualidade 

de vida dos mesmos. 

As atividades desenvolvidas como jogos de memória, 

ações estimulantes da autoestima, autovalorização, cognição e 

interação social se mostraram exitosas, tendo em vista o 

comportamento participativo do idosos nas dinâmicas que o 

levaram a ter autoconhecimento, bem como percepção do seu 

contexto social. 

Além disso, a vivência, pelos estudantes, das reais 

necessidades sociais, assim como a troca de conhecimento 

contribuiu não só para acrescentar a formação acadêmica, mas 

também a formação social desses. Outrossim, a vivência do 

processo saúde-doença do idoso institucionalizado fomenta a 

integração da sociedade com a academia, provovendo uma 

maior interação dos estudantes com as diferentes realidades. 
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RESUMO: No Brasil ocorre uma transição demográfica e essa 
remete uma alteração da expectativa de vida. Em conjunto 
ocorre uma transição epidemiológica e assim uma prevalência 
de doenças crônicas. Desse modo o número de idosos 
dependente vem aumentando corroborado assim para a 
necessidade de cuidadores, sendo eles formais ou informais. É 
possível perceber que nesse grupo destacam-se as mulheres 
bem como aquelas acima dos 60 anos. O seguinte relato trata-
se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo relato de 
experiência que se desenvolveu no período letivo de 2017.1 
durante as aulas práticas do Módulo de Atenção a Saúde II do 
curso de medicina da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba. 
O estudo permitiu aos alunos o desenvolvimento crítico 
reflexivo sobre o papel do cuidador do idoso bem como as 
afecções e fragilidades a que esses estão submetidos. Foi 
possível inferir uma confluência com a literatura e perceber que 
esse grupo é constituido primordialmente pelo grupo feminino, 
por idosas bem como possuem uma situação financeira 
precária. Constitui ainda uma população dependente das 
medidas públicas, auxílio por parte das Unidades de Saúde 
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bem como devem ser alvo de novas políticas públicas a fim de 
proporciona uma melhor qualidade de vida para os idosos 
dependentes bem como os cuidadores informais, que na 
grande maioria são familiares.  
Palavras-chave:Cuidador. Idoso dependente. Atenção 

Primária à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade dos anos de 1960, no Brasil, 

iniciou-se um processo de declínio de fecundidade que 

juntamente com a queda da mortalidade, em curso no país 

desde a segunda guerra mundial, promoveu uma diminuição do 

crescimento populacional e mudanças significativa na estrutura 

etária do país. (ROUQUAYROL, 2013) 

Desse modo, nas últimas décadas vêm ocorrendo um 

acelerado processo de envelhecimento populacional. O 

processo de transição demográfica ou transição vital é uma das 

principais transformações pelas quais vem passando a 

sociedade moderna. Ele caracteriza-se pela passagem de um 

regime com altas taxas de mortalidade bem como 

fecundidade/natalidade para outro em que ambas as taxas 

situam-se em níveis relativamente mais baixos. (DE MELO, 

2017)   

Além de alterar as taxas de crescimento da população a 

transição demográfica acarreta uma alteração da estrutura 

etária, quando diminui a proporção de crianças ao mesmo 

tempo em que há uma elevação no percentual de idosos da 

população. O número de indivíduos com idade igual ou superior 

a 60 anos passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 

1975, e 14 milhões em 2002, ocorrendo assim um aumento de 
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500% em quarenta anos e esse número deverá alcançar a 

marca de 32 milhões em 2020. (IBGE, 2018) 

 Desde 2004 já se observa uma mudança no formato da 

pirâmide etária da população, indicando o envelhecimento 

dessa população de idosos, com predominância das mulheres, 

sendo essas responsáveis por 8,0% em relação ao total da 

população enquanto que os homens, 4,3%. Esse processo é 

denominado feminização do envelhecimento. Segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

expectativa de vida da população era de 69,83 anos em 2000 

passando para uma projeção de 78,64 anos em 2030. (VIEIRA 

ALMEIDA, 2015)  

Entretanto um aumento da expectativa de vida não 

significa necessariamente uma qualidade de vida. Ocorre nos 

dias atuais um perfil de morbimortalidade baseado em doenças 

crônicas tais quais as do aparelho circulatório, destacadas tanto 

como causa de morbidade como de internações; as neoplasias 

que representam a segunda grande causa de mortalidade para 

as pessoas nestas faixas etárias e a importância das doenças 

do aparelho respiratório que cresce com a idade. (KILSZTAJN, 

2016)  

Assim, mediante ao processo de envelhecimento 

populacional atrelado ao aumento das incidências de doenças 

crônicas não transmissíveis, uma ocorrência de déficit cognitivo 

bem como prejuízo da capacidade funcional ocorre uma 

diminuição da autonomia dos idosos, um aumento da 

dependência de cuidados domiciliares progressivo, ocorrendo 

assim o que se configura um idoso dependente funcional e um 

estabelecimento de um problema de saúde pública. (MARCELO 

DO COUTO; BARBOSA DE CASTRO; PEREIRA CALDAS, 

2016) 
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O conceito de autonomia pode ser resumido na 

capacidade de examinar a tomada de decisão no cuidado da 

saúde, definindo a escolha autônoma como o ato de governar 

efetivamente e não a simples capacidade de governar. A 

autonomia pessoal pode ser influenciada por fatores 

controladores, a exemplo do uso de medicamentos em 

excesso, emoções, alfabetização, institucionalização, 

limitações ao nível das funções sensoriais (auditivas e visuais), 

e, principalmente, pela capacidade mental, suficiente 

racionalidade e inteligência. (MOREIRA; TEIXEIRA; NOVAES, 

2014)  

Já a redução da capacidade funcional e da autonomia da 

pessoa idosa pode implicar em consequências negativas não 

apenas para si, mas em modificações no modo de vida e 

sobrecarga aos familiares cuidadores. O equilíbrio entre o 

envelhecimento psíquico e biológico é, portanto, o caminho 

para o encontro da autonomia e independência e quando esse 

não é alcançado temos a dependência funcional dos idosos. 

(GRATÃO, 2013) 

Como uma consequência dessa dependência surge o 

papel do cuidador. O cuidador é aquele indivíduo que 

desempenhará funções de acompanhamento e assistência 

exclusiva à pessoa idosa, como cuidados preventivos de saúde, 

prestação de apoio emocional, administração de medicamentos 

e outros procedimentos de saúde, desde que orientado por 

profissional de saúde responsável pela prescrição; auxílio e 

acompanhamento na mobilidade do idoso e na realização de 

rotinas de higiene pessoal, ambiental e de nutrição. (CHAVES, 

2017)   

Os mesmos são classificados como cuidadores formais 

e informais. Os cuidadores formais prestam serviços em 
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domicílio com remuneração e com poder decisório reduzido, 

cumprindo tarefas delegadas pela família ou pelos profissionais 

de saúde que orientam o cuidado. São profissionais 

capacitados, contribuindo de forma significativa para a saúde 

dos idosos dependentes. Esses têm, em geral, formação de 

auxiliar ou técnico de enfermagem, com formação orientada 

para o cuidado em saúde dos portadores de patologia física ou 

mental, em função do atendimento de necessidades 

específicas. (MARIN; TIOSSI, 2017) 

Já os informais são os familiares, amigos, vizinhos, 

membros de grupos religiosos e outras pessoas da 

comunidade. São voluntários que se dispõem, sem formação 

profissional específica, a cuidar de idosos, sendo que a 

disponibilidade e a boa vontade são fatores preponderantes. 

Esses são normalmente são do sexo feminino, cônjuges ou 

filhas do idoso dependente, estão na meia-idade e têm baixo 

poder aquisitivo. (KARSCH, 2003) 

As estatisticamente apontam que os cuidadores 

informais constituem a maior parte desse grupo e geralmente 

essa atividade está associada a sobrecargas e impacto 

emocional negativo. Na maioria dos casos, os familiares não 

apresentam a devida capacitação para exercerem essa nova 

função, ocorre uma dificuldade de adaptação à nova realidade, 

o que demanda uma dedicação mais intensa, calma, 

responsabilidade e até renúncia. (BOARETTO, 2015) 

Desse modo, buscamos problematizar o papel bem 

como a relação dos cuidadores e dos idosos dependentes 

funcionais; como essa relação impacta de forma positiva ou 

negativa, tanto fisicamente como emocionalmente, a vida 

desses  bem como a atenção básica pode contribuir para uma 

melhor qualidade vida esse dois grupos.   
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo se apresenta na abordagem qualitativa do tipo 

relato de experiência desenvolvido no período letivo de 2017.1 

no decorrer dos meses de fevereiro até maio, período de 

realização das aulas práticas do Módulo de Atenção à Saúde II, 

do Eixo: ensino, serviço e comunidade, do curso de medicina 

da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba. 

Ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde pertencente 

ao Distrito Sanitário V no município de João Pessoa–PB. O 

estudo foi realizado por alunos do segundo período durante 

quatro visitas domiciliares no território adscrito da UBS com 

modelo de equipe de Saúde da Família (ESF). 

Os objetivos de cada aula teórica/praticado módulo 

dialogavam com o conteúdo ministrado em sala sobre a 

compreensão do cuidado à família na Medicina da Família e 

Comunidade. Esses momentos visavam potencializar o 

desenvolvimento do aluno nas habilidades de comunicação, 

cuidado humanizado e integral na Atenção Básica utilizando 

das ferramentas leves como a visita domiciliar e o 

estabelecimento de vínculo. 

Nas práticas, houve uma divisão dos alunos em duplas 

ou trios, onde cada grupo ficava responsável por realizar a visita 

domiciliar a uma família definida previamente pela 

orientadora/docente juntamente com a equipe da USF, sendo 

utilizados critérios para risco familiar e visando a necessidade 

de elaboração de instrumentos de avaliação domiciliar que 

possibilitariam esclarecer os possíveis fatores desencadeantes 

do adoecimento.  

 Dessa forma, toda a experiência e informações que 

foram obtidas ao decorrer da vivência no âmbito da ESF foram 
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registradas em diários de campo, contando com um relato, 

aprofundamento teórico, reflexão e criticas sobre o cotidiano 

dos cuidadores, sobre a relação de dependência dos idosos 

bem como sobre o papel da Unidade de saúde mediante ao 

auxílio a essas famílias. Todos os pontos vistos foram 

abordados e apresentados a ESF.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A família acompanhada pelos alunos era constituída de 

uma idosa dependente diagnostica com mal de Parkinson, 

diabetes, afecções gástricas bem como hipertensão arterial. A 

mesma era acamada e segundo os familiares tinha episódios 

de introspecção profunda, onde estava em andamento um 

possível diagnóstico de depressão. 

A idosa em questão era cuidada pela irmã mais nova, 

que também já era uma idosa e pelas duas sobrinhas, onde as 

mesmas se revezavam no cuidado da tia, trabalho e estudo. A 

cuidadoras principal, em conversa com os alunos, referiu uma 

série de dificuldades tanto financeiras, de saúde, falta de tempo 

para afazeres pessoais e lazer, estresse bem como doenças 

físicas como dores articulares e musculares, problemas 

gástricos e até depressão.  

A saúde física do cuidador é um ponto crucial para se 

analisar, principalmente no tocante aos cuidadores informais, 

pois os mesmo têm um maior engajamento, mais tempo 

dedicado ao idoso bem como um menor preparo para cumprir 

a sua função. O cuidador familiar se encontra vulnerável devido 

à sobrecarga gerada pelas atividades de cuidado que exerce. 

(FLESCH, 2017) 
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Além disso, sua saúde física, muitas vezes, também está 

comprometida, devido ao pouco tempo de atenção para si e/ou 

decorrente do seu próprio processo de envelhecimento. As 

numerosas tarefas exercidas provocam exposições a aspectos 

biomecânicos representados pela dor, sendo essa o primeiro 

sinal de disfunção. Nesse contexto, as desordens 

musculoesqueléticas podem ser resultantes das condições de 

saúde do cuidador, da falta de preparo físico e das condições 

de trabalho, principalmente quando os idosos dependentes se 

encontram acamados. (VAZ; SANTOS; FERRAZ, 2018)  

Não obstante à atuação desses indivíduos, podem-se 

visualizar problemas de saúde física como fadiga, falta de 

apetite e sono, bem como, um maior risco de mortalidade e 

problemas mentais experimentados por essa população. Esse 

ainda pode estar vulneráveis a sentimentos como angústia, 

depressão e baixa qualidade de vida. (DA LUZ, 2018) 

Mediante a observação do cotidiano dos cuidadores, 

principalmente no tocante a família acompanhada foi possível 

observar que o dia-a-dia desses indivíduos é modificado após 

os mesmos assumirem esse papel acarretando assim um 

abandono do trabalho, repercussões econômicas e ausência de 

lazer.  Os cuidados geralmente se entregam a relação de 

cuidado do outro e não percebem a necessidade de se cuidar, 

abandonando o convívio social. (MARCELO DO COUTO; 

BARBOSA DE CASTRO; PEREIRA CALDAS, 2016) 

Essa queixa foi relatada pela cuidadoras acompanhada, 

onde essa referia que diariamente fazia a comida, dava banho 

na sua irmã, trocava roupas e fraudas, fazia as atividades 

recomendadas pela fisioterapeuta relatando assim uma 

sobrecarga bem como uma escassez de tempo hábil para ir aos 
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cultos, poder ter algum tipo de laser com as suas filhas ou até 

mesmo assistir televisão ou dormir em horários não habituais.  

Outro ponto relevante é que em muitos dos casos o 

familiar não se sente preparado para assumir esta função, mas 

como a decisão envolve todo o conjunto da família, esta 

influencia na decisão de quem vai cuidar, ou até impõe essa 

função a quem a família julgar mais apto ou disponível. Em 

outros casos, o familiar assume a função de cuidador por não 

existir outra opção dentro do núcleo que está inserido, nem fora 

dele. (DOS SANTOS; KOETZ, 2018) 

Em relação a esse aspecto, a situação da família 

acompanhada se enquadra no perfil onde a cuidadoras se viu 

obrigada a desempenhar esse papel, pois sua irmã vivia no 

interior da Paraíba cuidando dos pais e após o falecimento dos 

mesmo permaneceu sozinha sem constituir família. Assim 

quando a mesma apresentou sinais de dependência à família 

da mesma, que mora em recife não se mostrou aberta a ajudar, 

ficando a responsabilidade para a cuidadoras atual que em 

diversos momentos relatou um sentimento de obrigação 

mediante ao cuidado.  

Desse modo, a idosa dependente pode perceber as 

alterações familiares que a sua condição impõe, o desconforto 

e até mesmo o abalo estrutural/econômico em que sua situação 

demanda e assim gerar um agravo na sua condição de 

dependência e saúde. Diante da dependência e da dificuldade 

ou impossibilidade de assumir o autocuidado e controlar a 

própria vida, a pessoa idosa sente-se um incômodo para seus 

familiares. (DOS REIS, 2015)  

Apesar de não externar foi percebido esse sentimento de 

incomodo por parte da idosa cuidada, pois a mesma referia o 

tempo todo um desejo de retornar para a sua antiga casa, onde 
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a mesma poderia fazer a sua comida, poderia buscar a sua 

água que era de melhor qualidade, onde podia viver a sua vida 

no seu ritmo.  

Ainda foram percebido um sentimentos de ofensa e 

diminuição da privacidade por ambas as partes, onde a 

cuidadoras se sentia ofendida pela irmã que queria voltar para 

casa e a idosa dependente funcional sentia uma falta de 

autonomia, pois tinha que comer na hora em que era mandada, 

não podia ouvia a sua missa nem mesmo comer nas horas que 

desejava, pois não tinha mais condições de preparar os 

alimentos.  

No tocante a religiosidade, a nova realidade no cotidiano 

dos cuidadores familiares de idosos acarreta a necessidade de 

estratégias de adaptações, entre as quais se destacam a 

religião. Essa atitude é demonstrada por meio de orações e no 

exercício da paciência, atribuindo a suas crenças a esperança 

de melhoria da experiência vivida. Podemos destacar ainda que 

para o cuidador, a religiosidade passa a representar uma 

importante fonte de suporte emocional, que repercute de forma 

significativa em sua saúde mental e física. (CRISTINA VIDIGAL, 

2014) 

Nesse sentido podemos compreender o engajamento da 

cuidadoras em suas atividades religiosas e compreender o 

porquê a mesma sentia tanto em se ver impedida de ir aos 

cultos. Entretanto, percebemos em cada visita o seu apego a 

espiritualidade e como a sua motivação, por mais que 

inicialmente não tão espontânea, seja firmada em sua base 

cristã. 

Ao analisar a renda familiar dos idosos e seus 

cuidadores, verificou-se que ela é considerada baixa ao refletir 

que o tratamento de idosos dependentes gera alto custo e que 
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na maior parte dos casos os cuidadores deixam de trabalhar 

para se dedicar somente ao cuidado e às tarefas domésticas, o 

que resulta em ainda mais dificuldades financeiras para toda a 

família. Essa sobrecarga financeira familiar pode aumentar o 

estresse entre seus membros e possíveis dificuldades 

relacionadas ao cuidado do idoso dependente. (DE OLIVEIRA, 

2014) 

Esse fato também foi vivenciado pela família 

acompanhada, onde a irmã e cuidadoras principal não 

trabalham desde que a sua irmã se mudou para a sua casa, 

uma das sobrinhas contribuía para a renda, porém apenas com 

uma parte já que a mesma tinha uma família constituída e a 

outra está desempregada. Se a família não estiver fortalecida 

pela convivência e por laços afetivos, a presença da doença e 

das dificuldades delas advindas pode provocar tristeza, 

amargura, angústia, desânimo, melancolia e a constatação de 

que o abandono é algo cruel, injusto, ruim. (FERNANDES; DE 

MELLO SALIMENE, 2015) 

Desse modo a cuidadoras referia muitas dificuldade de 

comprar a medicação, de manter a feira em dia com os 

alimentos necessários para a dieta da idosa dependente bem 

como se sentia muito culpada, pois a irmã dependia de um 

diagnóstico para iniciar o tratamento de depressão e a mesma 

não tinha condição de pagar consultas particulares para 

acelerar o processo, em detrimento da demora do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

Já no tocante a demência, essa é uma das principais 

causas de incapacidade na velhice, exigindo cada vez mais 

cuidados no decorrer da evolução da doença, culminando com 

a dependência total. Assim devido o grau de dependência e 

uma fragilidade da rede formal de apoio, o número de horas 
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gastas na atividade de cuidar é relevante e aumenta à medida 

que a demência progride, ocasionando sobrecarga e reajuste 

nas atividades e rotina do cuidador. (DOS SANTOS MESSIAS, 

2018) 

Estudos também mostram que as dificuldades mais 

apontadas ao lidar com o idoso com demência, em todas as 

fases da doença, estão relacionadas a manifestações como 

repetição, depressão, apatia, perambulação e agitação, 

resultando em sentimento de culpa, impaciência e ligados à 

compaixão do cuidador, podendo até resultar em violência 

contra esse idoso. (ALEXANDRE BERTAZONE, 2016) 

Sabendo assim que a maioria dos cuidadores são 

informais, que os mesmo não possuem, em grande parte, 

conhecimento nem capacitação bem como os mesmo 

apresentam um grau de sobrecarga e comorbidades 

associadas ao ato de cuidar podemos destacar o papel da USF 

nesse sentido.  

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (BRASIL, 2006) a família, via de regra, é a executora do 

cuidado ao idoso, e é necessário estabelecer um suporte 

qualificado e constante aos responsáveis por esses cuidados, 

tendo a Atenção Básica, por meio da ESF, um papel 

fundamental, considerando os cuidadores de idosos parceiros 

das equipes de saúde na assistência aos idosos dependentes. 

Nesse sentido, é importante perceber  o papel vital das 

equipes da ESF no treinamento e na supervisão dos 

cuidadores, visto que o profissional somente vai conquistar a 

autonomia do cuidado da família quando o cuidador for 

incorporado ao processo de trabalho das equipes, e quando lhe 

for mostrado o seu papel, pois em muitas ocasiões esse 
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exercício requer conhecimento específico que só pode ser 

passado pela equipe. (MUNIZ, 2016) 

Os cuidadores informais familiares devem ser vistos 

como pessoas de importantes e essenciais no processo que 

envolve o cuidar, motivo pelo qual os profissionais de saúde 

estejam atentos permanentemente, no sentido de verificar junto 

aos cuidadores suas reais necessidades. Precisam estar 

preparados para o desempenho da tarefa, mais sobretudo que 

estejam sensibilizados e conscientizados para a importância 

que devem ter com o cuidado consigo próprio, devido ao 

desgaste físico e mental que estão sujeitos ao desempenharem 

tal tarefa. (CASTRO; SOUZA, 2017) 

Assim, no tocante a família acompanhada, foi percebido 

um papel atuante e relevante por parte da equipe de saúde que 

já fazia um acompanhamento de perto por parte dos 

fisioterapeutas, que ensinou a família e até gravou vídeos com 

os exercícios necessários para a reabilitação da idosa cuidada, 

por parte da nutricionista que auxiliou a família a preparar 

alimentos mais apropriados devido aos problemas gástrico da 

família bem como por parte da farmacêutica que auxiliava na 

administração das medicações e no controle da polifarmácia.  

Porém vale destacar que a ação da unidade era sempre 

voltada para o idoso que tinha a dependência funcional e nunca 

para a família em si e principalmente para as fragilidades da 

cuidadora principal. Assim, por mais que na unidade houvesse 

uma psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta esses 

atendimentos nunca foram voltados ou ofertados para a 

mesma, que não tinha nem tempo de ir realizar os exames de 

rotina.  
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CONCLUSÕES  

 

Mediante ao envelhecimento experimentado pela 

população dos grandes países e uma prevalência de uma alta 

expectativa de vida, mudança no perfil epidemiológico com uma 

maior incidência de doença crônicas temos um aumento da 

população idosa com um grau de dependência e uma evidente 

perda da autonomia.  

Desse modo é vital o papel dos cuidadores, onde esses 

são em sua grande maioria familiares, do sexo feminino, com 

um poder aquisitivo limitado e com um grau de tensão e 

sobrecarga muito grande. Assim doenças musculares, 

psicológicas e gástricas são muito prevalentes  nesse grupo. 

Dessa forma, é fundamental conhecer a vivência de 

cuidadores familiares de idosos dependentes para poder 

auxiliar, de uma forma mais completa, as pessoas que se 

dedicam a essa atividade. O conhecimento do perfil dos 

cuidadores e de suas dificuldades no processo de cuidar 

permite, aos profissionais da saúde, planejar e implantar 

políticas e programas públicos de suporte social à família, 

voltados à realidade do cuidador.  

Além desse conhecimento é essencial uma participação 

ativa da atenção básica no auxílio desse grupo tão fragilizado e 

se torna vital uma transmissão de conhecimento bem como 

uma capacitação dos cuidadores informais a fim de preconizar 

um bom cuidado para os idosos dependentes bem como uma 

melhor qualidade de vida para aqueles que se dedicam a essa 

árdua tarefa de cuidar.  

Diante disso, tem que ser consolidado que o cuidador 

como ser humano tem as mesmas necessidades de quem é 

cuidado, fazendo se necessário o autocuidado de maneira que 
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esteja focado na prevenção de prejuízos e danos, que implicam 

diretamente a sua qualidade de vida. Urge uma implementação 

de constantes investigações dentro do contexto do cuidado 

devido à grande demanda e novas exigências do segmento 

idoso. 

Por outro lado, é preciso uma atitude humana por parte 

do cuidado que necessita se munir de paciência, humildade, 

virtudes e amor e deixar de lado relações impessoais. Assim 

sendo, ocorre uma diminuição do sentimento de angústia, das 

aflições e perturbações que podem desencadear violência 

contra o idoso ou contra si próprio, sendo que estes atos 

violentos são provenientes de momentos de desespero.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALEXANDRE BERTAZONE, T. M. et al. Ações 
multidisciplinares/interdisciplinares no cuidado ao idoso com Doença de 
Alzheimer. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v. 17, n. 1, 
2016. 
ARAÚJO, C. L. O.; OLIVEIRA, J. F. O.; PEREIRA, J. M. Perfil de 
cuidadores de idosos com Doença de Alzheimer. Kairos Gerontologia, São 
Paulo, v. 15, n. 2, p. 119-137, 2012.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. 
Brasília-DF: Ministério da Saúde, Cadernos de Atenção básica, n. 19, 
2006. 
BOARETTO, M. L. et al. A percepção de cuidadores familiares de idosos 
dependentes sobre o seu preparo para exercer essa atividade. Revista 
FisiSenectus, v. 2, n. 1, p. 3-11, 2015. 
CASTRO, L. M.; SOUZA, D. N. Programa de intervenção psicossocial aos 
cuidadores informais familiares: o cuidar e o autocuidado. Interacções, v. 
12, n. 42, p. 15-62, 2017. 
CAVALARI, M. et al. Avaliação do perfil do idoso dependente de ajuda 
quanto ao uso de medicamentos no município de Diadema, SP. Revista da 
Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, v. 18, n. 2, p. 110-116, 
2016. 



O PAPEL, AS FRAGILIDADES E A SOBRECARGA DOS CUIDADORES 
INFORMAIS DE IDOSOS 

1334 
 
 

CHAVES, R. N. et al. Perda cognitiva e dependência funcional em idosos 
longevos residentes em instituições de longa permanência. Cogitare 
Enferm, v. 22, n. 1, p. 01-09, 2017. 
CRISTINA VIDIGAL, F. et al. Satisfação em cuidar de idosos com 
alzheimer: percepções dos cuidadores familiares. Cogitare Enfermagem, 
v. 19, n. 4, 2014. 
DA COSTA, T. F. et al. Sobrecarga de cuidadores familiares de idosos com 
acidente vascular encefálico. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 
v. 19, n. 2, p. 350-355, 2015. 
DA LUZ, R. I. V. et al. Análise de sobrecargas  adquiridas por cuidadores e 
seus pacientes com complicações neurológicas asntes e após um 
programa de orientação. Revista Conexão UEPG, v. 13, n. 2, p. 256-267, 
2017. 
DE MELO, N. C. V.; TEIXEIRA, K. M. D.; SILVEIRA, M. B. Consumo e 
perfil social e demográfico dos diferentes arranjos domiciliares de idosos no 
Brasil: análises a partir dos dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 20, n. 5, p. 
607-617, 2017. 
DE OLIVEIRA, M. C. et al. A percepção do cuidador familiar de idosos 
dependentes sobre o papel do profissional da saúde em sua 
atividade. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 35, n. 2, p. 81-90, 
2014. 
DE OLIVEIRA VALADARES, Maíra et al. Grupo terapêutico intergeracional 
com idosos demenciados: percepções de crianças e cuidadores. Revista 
Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 13, n. 2, p. 1-10, 2018. 
DE SÁ NEVES LOUREIRO, L. et al. Sobrecarga em cuidadores familiares 
de idosos: associação com características do idoso e demanda de 
cuidado. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 67, n. 2, 2014. 
DOS REIS, L. A. et al. Relação familiar da pessoa idosa com 
comprometimento da capacidade funcional. Aquichan, v. 15, n. 3, p. 393-
402, 2015. 
DOS SANTOS, B. E.; KOETZ, L. C. E. O Perfil Socioepidemiológico e a 
Autopercepção dos Cuidadores Familiares sobre a Relação Interpessoal e 
o Cuidado com Idosos. Revista Acreditação: ACRED, v. 7, n. 13, p. 115-
132, 2017. 
DOS SANTOS MESSIAS, L. A. et al. Conhecimento prático e sobrecarga 
na vida de cuidadores de idosos com demência. Scientia Medica, v. 28, n. 
3, 2018. 
FERNANDES, J. M.. O papel do cuidador frente ao paciente acamado e a 
responsabilização da equipe de saúde da família. Universidade Federal de 
Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde 
Coletiva. Aracuai, 2010. 



O PAPEL, AS FRAGILIDADES E A SOBRECARGA DOS CUIDADORES 
INFORMAIS DE IDOSOS 

1335 
 
 

FERNANDES, M. E. B.; DE MELLO SALIMENE, A. C. Cuidando de idosos 
dependentes no âmbito domiciliar. Revista Portal de Divulgação, n. 45, 
2015. 
FLESCH, L. D. et al. Aspectos psicológicos da qualidade de vida de 
cuidadores de idosos: uma revisão integrativa. Geriatr., Gerontol. Aging 
(Impr.), v. 11, n. 3, p. 138-149, 2017. 
GRATÃO, A. C. M. et al. Dependência funcional de idosos e a sobrecarga 
do cuidador. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 47, n. 1, p. 
137-144, 2013. 
GUTIERREZ, L. L. P.; FERNANDES, N. R. M.; MASCARENHAS, M. 
Caracterização de cuidadores de idosos da região metropolitana de Porto 
Alegre (RS): perfil do cuidado. Saúde em Debate, v. 41, p. 885-898, 2017. 
KARSCH, U. M. Idosos dependentes: famílias e cuidadores. Cadernos de 
Saúde Pública, v. 19, p. 861-866, 2003. 
KILSZTAJN, S. et al. Serviços de saúde, gastos e envelhecimento da 
população brasileira. Anais, p. 1-22, 2016. 
LABEGALINI, C. M. G. et al. Demandas educativas de cuidadores 
familiares de idosos dependentes. Revista de Enfermagem do Centro-
Oeste Mineiro, 2016. 
LINO, V. T. S. et al. Prevalência de sobrecarga e respectivos fatores 
associados em cuidadores de idosos dependentes, em uma região pobre 
do Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, p. 
e00060115, 2016. 
LOUREIRO, L. S. N.; FERNANDES, M. G. M. Profile of the family caregiver 
of dependent elderly in home living Perfil do cuidador familiar de idosos 
dependentes em convívio domiciliar. Revista de Pesquisa: Cuidado é 
Fundamental Online, v. 7, n. 5, p. 145-154, 2015. 
MARCELO DO COUTO, A.; BARBOSA DE CASTRO, E. A.; PEREIRA 
CALDAS, C.. Vivências de ser cuidador familiar de idosos dependentes no 
ambiente domiciliar. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v. 
17, n. 1, 2016. 
MARIN, A.; TIOSSI, M.. Cuidadores de idosos. REVISTA UNINGÁ, v. 5, n. 
1, 2017. 
MARTINS, J.; BARBOSA, M. H.; FONSECA, C. Sobrecarga dos 
cuidadores informais de idosos dependentes: caraterísticas relativas ao 
cuidador. 2014. 
MOREIRA, R. M.; TEIXEIRA, R. M.; NOVAES, K. O.. Contribuições da 
atividade física na promoção da saúde, autonomia e independência de 
idosos. Revista Kairós: Gerontologia, v. 17, n. 1, p. 201-217, 2014. 
MUNIZ, E. A. et al. Grau de sobrecarga dos cuidadores de idosos 
atendidos em domicílio pela Estratégia Saúde da Família. Saúde em 
Debate, v. 40, p. 172-182, 2016. 



O PAPEL, AS FRAGILIDADES E A SOBRECARGA DOS CUIDADORES 
INFORMAIS DE IDOSOS 

1336 
 
 

POCINHO, Ricardo et al. Relação entre o estado psicossocial do cuidador 
informal e o tempo de cuidado dos idosos da região centro de 
Portugal. Educación y Humanismo, v. 19, n. 32, p. 88-101, 2017. 
VAZ, L. C. S.; SANTOS, K. O. B.; FERRAZ, D. D.. Condições de saúde e 
trabalho entre cuidadores de idosos frágeis. Revista Pesquisa em 
Fisioterapia, v. 8, n. 3, p. 319-329, 2018. 
VIEIRA ALMEIDA, A. et al. A Feminização da Velhice: em foco as 
características socioeconômicas, pessoais e familiares das idosas e o risco 
social. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 14, n. 1, 2015.7 



O PROCESSO DE MORRER DOS IDOSOS PARTICIPANTES DE UMA COORTE 
DE HIPERTENSOS SOB O OLHAR DOS CUIDADORES 

1337 
 
 

CAPÍTULO 70 
 

O PROCESSO DE MORRER DOS IDOSOS 
PARTICIPANTES DE UMA COORTE DE 

HIPERTENSOS SOB O OLHAR DOS 
CUIDADORES 

 

Clarice César Marinho SILVA 1 

Neir Antunes PAES2 

1 Pós-Graduanda na Universidade Federal da Paraíba, UFPB/Professora do Instituto Federal 

de Pernambuco, IFPE; 2Orientador/Professor da Universidade Federal da Paraíba, UFPB 

(claricecesar@recife.ifpe.edu.br) 

 

Resumo: Este estudo tenta compreender, sob o olhar dos 
cuidadores, a trajetória de um grupo de hipertensos na 
experiência do processo de morrer por meio da técnica de 
Autopsia Verbal dos idosos falecidos cadastrados em uma 
coorte de hipertensos de João Pessoa – PB. Adotou-se uma 
abordagem qualitativa exploratória, com coleta de dados 
primários, que foram submetidos à análise de conteúdo na 
modalidade temática e classificados em duas categorias 
temáticas. Concluiu-se que, na perspectiva dos cuidadores, a 
assistência ao idoso hipertenso, em todos os níveis de atenção, 
revelou-se insuficiente, como consequência os idosos 
apresentaram doenças associadas e complicações 
relacionadas com a hipertensão, o que podem ter 
desencadeado óbitos precoces. 
Descritores: Hipertensão arterial. Óbito. Serviços de Saúde. 
Saúde do Idoso. Idoso Fragilizado. 

 

INTRODUÇÃO 
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O processo de envelhecimento provoca alterações 

fisiológicas que diminuem a capacidade corporal em manter-se 

saudável que, consequentemente, acarretam o agravo das 

doenças crônicas. A hipertensão arterial é uma das doenças 

crônicas não transmissíveis que mais acometem os idosos, 

configurando-se como um fator preditor para várias causas de 

morte, como acidentes vasculares cerebrais e doenças 

coronarianas (ZANGIROLANI et al., 2018). 

Quando não controlada, a hipertensão arterial é uma 

condição que pode desencadear uma serie de complicações 

associadas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 

estima que 77% das pessoas com o primeiro episódio de 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) são hipertensas, 75% das 

pessoas com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) têm 

hipertensão arterial, 69% das pessoas com primeiro Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) possuem pressão alta, sendo a 

hipertensão arterial a segunda principal causa de doença renal 

crônica (BRASIL, 2016). 

Na Paraíba, a taxa de mortalidade por doenças 

hipertensivas na faixa etária entre 50 a 64 anos variou de 

37,4/100.000 habitantes em 2009 para 33,9/100.000 em 2016 

(PROADESS, 2016). 

O estudo das causas de morte permite recompor a 

história natural da hipertensão e indica medidas preventivas e 

terapêuticas mais adequadas e específicas. Assim, o 

conhecimento dos fatores associados à menor sobrevida pode 

orientar amplos programas educativos para a difusão de 

condições e estilos de vida mais saudáveis (JORGE; 

LAURENTI; DI NUBILA, 2010; OLIVEIRA et al., 2009).  

Sabe-se que as mortes relacionadas à HA nem sempre 

podem ser caracterizadas completa e adequadamente por meio 
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da causa básica de óbito, já que esta causa pode representar o 

resultado da coexistência de diversos agravos à saúde. Assim, 

o estudo da mortalidade possibilita melhor compreensão das 

diversas manifestações da doença, pois proporciona 

conhecimento conjunto das outras causas que a ela se 

associam (JOSEPH; KOKA; ARONOW, 2008). 

Uma alternativa útil para o conhecimento do processo 

vida-morte é a Autopsia Verbal (AV), que é uma ferramenta 

epidemiológica usada para determinar a causa da morte 

através da entrevista de membros da família e/ou cuidadores 

dos falecidos (ZHANG et al., 2016).  

Outro ponto a ser considerado é a escassez de estudos 

voltados ao momento anterior ao óbito de idosos hipertensos, 

sobretudo em estudos de coorte, sendo necessário, portanto, 

um maior empenho dos pesquisadores no desenvolvimento de 

pesquisas neste campo.  Somente com dados precisos sobre a 

causa da morte é possível desenvolver políticas e programas 

de saúde relevantes e monitorar como eles afetam a saúde 

desta população.  

Ao fornecer evidências empíricas sobre esta questão 

importante, esta pesquisa tenta compreender, sob o olhar dos 

cuidadores, por meio da técnica de Autopsia Verbal, a trajetória 

de um grupo de idosos hipertensos na experiência do processo 

de morrer dos falecidos cadastrados em uma coorte de 

hipertensos do município de João Pessoa – PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Esta pesquisa trata-se de um recorte do seguimento da 

coorte desenvolvida por Paes (PAES, 2008, 2009, 2010), 

iniciada em 2009, com sequências nos anos de 2010, 2011 e 
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2016, cujo objetivo consistiu em avaliar a efetividade do controle 

pressórico dos usuários registrados no Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (Hiperdia), do município de João Pessoa, na 

Paraíba, segundo as normas da Política Nacional de Atenção 

Integral a Hipertensão Arterial e ao Diabetes (criada em 2002, 

sendo desativado em julho de 2013). O estudo alvo do presente 

trabalho é uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. 

A unidade amostral do estudo de Paes  (2008, 2009, 

2010) foi constituída por hipertensos com mais de 18 anos, 

cadastrados no programa Hiperdia, residentes no município de 

João Pessoa, compondo uma amostra inicial de 360 indivíduos 

(PAES et al., 2014).  

Ao longo dos oito anos em que essa pesquisa foi sendo 

desenvolvida, houve perdas de seguimentos. Em sua última 

onda, 2016, a coorte apresentou um total de 34 óbitos, os quais 

foram eleitos para a análise objeto do estudo em tela. No 

entanto, desses usuários falecidos, apenas 19 famílias foram 

encontradas, das quais 3 se recusaram a participar dessa fase 

do estudo. Assim, 16 cuidadores dos hipertensos participantes 

do estudo de coorte que foram a óbito foram entrevistados, 

desses, 12 eram idosos que seguiram para este recorte 

amostral.  

A coleta dos dados procedeu-se mediante a aplicação do 

formulário de Autopsia Verbal a esses cuidadores, entre julho e 

dezembro de 2017, por meio de entrevista semiaberta e registro 

sistemático em diário de campo.  

A autópsia verbal é uma metodologia adequada para 

abordar os possíveis fatores relevantes ocorridos com o idoso 

hipertenso antes de seu óbito. Se baseia em entrevistas com 

familiares e pessoas que acompanharam o óbito nos casos, 
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visando obter informações a respeito dos sinais e sintomas 

apresentados pelo paciente no período anterior ao óbito e 

observados por cuidadores que conviveram com o falecido 

nesse período (FRANÇA et al., 2014).  

Assim sendo, buscou-se, com o uso da AV, reconstituir 

as circunstâncias das mortes dos idosos hipertensos e 

investigar se essas mortes possuíam relação com a 

hipertensão.  

O cuidador entrevistado pode ser desde um parente, que 

assume o papel a partir de relações familiares, até um 

profissional especialmente treinado para tal fim. As funções do 

cuidador domiciliar dizem respeito, principalmente, à ajuda nos 

hábitos de vida diários, no uso da medicação, na higiene 

pessoal, nos passeios, entre outros (BRASIL, 2009). Visando 

garantir o anonimato dos sujeitos participantes do estudo, as 

pessoas entrevistadas foram representadas neste artigo pela 

sigla SP (Sujeito de Pesquisa) e numeradas de acordo com a 

ordem que foram entrevistadas. Pronomes masculinos foram 

utilizados ao fazer referência a todos e qualquer sujeito de 

pesquisa. 

As entrevistas tiveram uma duração média de 30 

minutos, todas tiveram o registro escrito e a anuência do 

entrevistado para serem gravadas. As entrevistas foram 

transcritas e estudadas, para familiarização do conteúdo.  

Os dados foram submetidos à análise de conteúdo na 

modalidade temática. Seguindo-se a metodologia estabelecida 

por Bardin (2004),  os dados foram avaliados nas seguintes 

etapas: 1) A pré-análise, parte fundamental, para desenvolver 

e organizar  as ideias colocadas pelo referencial teórico, com 

leituras flutuantes; 2) A exploração do material a fim de 

estabelecer indicadores de categorias que serão agrupadas de 
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acordo com as interpretações das informações coletadas e 3) 

O tratamento dos dados, que se processou a partir da análise 

da comunicação objetiva e subjetiva desse material, utilizando-

se procedimentos sistemáticos para compreender o conteúdo 

expresso nas falas dos cuidadores. 

Os códigos identificados foram, em seguida, agrupados 

por similaridades em categorias temáticas. Para concluir a 

análise, as categorias foram comparadas e discutidas a 

concordância do conteúdo em relação as entrevistas.  

A análise dos conteúdos permitiu a identificação das 

seguintes categorias temática: 1) O adoecimento do idoso 

hipertenso:  a história clínica antes do óbito; 2) O processo 

de morrer do idoso hipertenso: negligência e cuidados. 

Essa pesquisa cumpre às exigências do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) para pesquisas envolvendo seres 

humanos, sendo aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa 

com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, sob o número do CAAE nº 

49405015.1.0000.5188 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo vida-morte do idoso hipertenso visto através 

do olhar de cuidadores, elucida-se em um conjunto de 

combinações e aspectos da imagem que representa a 

experiência desses familiares sobre as pessoas hipertensas 

que eram acompanhadas na Equipe de Saúde da Família 

(EqSF) no Programa Hiperdia. Nessas falas residem 

informações que estão representando as características da 

vivência de seus parentes. Apoiados por este conhecimento, 



O PROCESSO DE MORRER DOS IDOSOS PARTICIPANTES DE UMA COORTE 
DE HIPERTENSOS SOB O OLHAR DOS CUIDADORES 

1343 
 
 

procurou-se nesta investigação tratar de forma sensível os 

dados que ilustram a vida dos usuários hipertensos. 

 

Caracterização dos sujeitos 

 

 Entre os dezesseis óbitos, havia 6 homens e 6 mulheres. 

Em relação à escolaridade, 8 pessoas informaram ter menos de 

9 anos de estudo. Todos sujeitos do estudo conviviam com 

alguém. Nove tinham renda familiar maior que um salário 

mínimo e todas pessoas não exerciam nenhuma atividade 

econômica.  

Observam-se 2 mortes por acidente vascular cerebral 

(AVC) (sem registro nos prontuários e declarações de óbito em 

relação ao tipo de AVC, se isquêmico ou hemorrágico), duas 

mortes por edema pulmonar, quatro óbitos por pneumonia e 2 

por infarto, Uma morte por complicações de câncer de próstata 

e uma por complicações de uma cirurgia de hérnia umbilical.  

Sobre as doenças associadas, observa-se que 3 

pessoas apresentaram Diabetes, três tiveram AVC e 4 tiveram 

Infarto em algum momento da vida. De todos os óbitos, nove 

ocorreram em hospitais. Sete sujeitos da pesquisa (SP), eram 

mulheres. 

 

Categoria 1: O adoecimento do idoso hipertenso:  a história 

clínica antes do óbito 

 

Esse tema apresenta a imagem percebida pelos 

cuidadores sobre a condição de saúde dos idosos hipertensos 

perto do óbito. A imagem revelada foi o sentimento que o 

hipertenso sofria dores na sua condição de enfermidade. Essa 

representação é vista nos discursos a seguir: 
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 (SP 6) “Tinha uma dor no peito, já perto de morrer 

apareceu essa dor. Aí quando teve o infarto aí que 

deu mesmo, mas passava logo, ia e vinha...” 

 

 É perceptível que a maioria dos familiares expressaram 

a debilidade corporal nos discursos, onde observa-se que as 

comorbidades se associavam e deixavam a vida do idoso 

hipertenso repleta de limitações e de sentimentos de ameaças 

à saúde. Nesse contexto o seu viver estava atrelado às 

condições restritas de alimentação, movimento e doenças 

agudas que se associavam com o corpo enfraquecido, um estilo 

de vida sempre associado à patologia.  

 

 (SP 12) “Mais de 1 ano, que ele tava doente, 

antes de falecer, ah! Com uma dor no peito direto. 

Ele vivia mais doente de que, de que bom. Ele só 

vivia assim, sabe? Com dor.”    

(SP 6) “Ela tinha uma cólica, a barriga inchava, aí 

perto de morrer passava uns dias sem fazer as 

necessidades e tinha dor” “Ela tinha muito 

problema nas pernas, uma vez ela ficou até 4 

meses sem andar, porque teve reumatismo e a 

taxa ‘tava’ muito alta.”  

 

As complicações e debilitações pioraram próximo à data 

do óbito. Nesse período tão sutil e de vulnerabilidade, os 

hipertensos apresentaram distintos processos de sinais e 

sintomas, cada um caracterizado por sua própria história com a 

doença, não fixando uma forma especifica do adoecer, mas 

sim, elucidando que o adoecimento até a fase do óbito se instala 
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de forma peculiar considerando a singularidade de cada 

indivíduo e as comorbidades que apresentavam.  

Os familiares expressaram complicações diferentes, o 

que leva a perspectiva que a hipertensão é uma condição 

singular e suas complicações se apresentam de forma diferente 

para cada ser humano. Essas condições se misturam às 

doenças associadas, estilo de vida e recursos terapêuticos que 

foram acessíveis para o indivíduo ao longo da vida.  

 

(SP 9) “Na semana (da morte) mesmo eu senti ela 

“febria”. Mas, foi só nessa semana que eu senti 

meio assim.” 

 (SP 7) “Foi assim de uns três meses assim ‘pra’ 

perto do falecimento dele, ele começou assim, 

‘num’ se alimentou direito, né? Aí eu colocava a 

comida dele e ele ‘num’ queria mais comer.” 

 

A importância da avaliação dos danos em múltiplos 

órgãos é fundamental para um bom prognóstico. Harbaoui et 

al.(2016), numa coorte de hipertensos, observaram que os 

principais fatores de risco cardiovasculares apresentaram risco 

progressivo de óbito quando associado ao número de órgãos 

atingidos, especialmente se esses doentes apresentam 

retinopatia hipertensiva grave associada com hipertrofia 

ventricular esquerda e danos renais. De forma similar, SILVA et 

al. (2012), observa que que hipertensos atendidos na atenção 

básica apresentavam alterações cardíacas e renais. 

No estudo de Muela et al., (2017), pacientes 

hipertensos apresentaram maior rigidez arterial, que pode levar 

à diminuição da vasoreatividade cerebral e menor desempenho 

cognitivo. O sistema arterial gradualmente enrijece, devido aos 
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efeitos combinados do envelhecimento, pressão alta e outros 

fatores de risco vasculares (MUELA et al., 2017). 

A diabetes aparece como principal doença associada, 

não diferente de outros estudos (ALBUQUERQUE et al., 2016; 

MARIN et al., 2016; MARTINS JR et al., 2007). O estudo de 

Martins Jr. et al. (2007) mostra que além de seu efeito na 

mortalidade, o diabetes mellitus está fortemente correlacionado 

com limitações físicas e incapacidade funcional, e os adultos 

mais velhos com diabetes que sofreram um acidente vascular 

cerebral foram mais propensos a ter limitações nas atividades 

de vida diária e riscos de mortalidade mais elevados, além de 

mais probabilidade de desenvolver uma deficiência ou 

permanecer incapacitados durante um período de seis anos.  

Uma das complicações mais comuns na hipertensão é o 

fator de risco para o desenvolvimento de AVC’s.  A relação entre 

o risco de acidente vascular cerebral e o nível de pressão 

arterial é linear, onde para cada aumento de 10 mm na pressão 

arterial, o risco de AVC aumenta em 30% (MARTINS JR et al., 

2007).  

Nesse estudo o AVC apareceu como causa associada 

ao óbito em 5 casos, além de ter acontecido em outro momento 

na vida de 5 hipertensos aqui estudados, sem relação direta 

com o óbito. No  estudo de  Eluf Neto, Lotufo e Lólio (1990), 

observou-se que pacientes após AVC tinham maior sobrevida 

devido à melhora do tratamento, porém, estudos indicam que 

isso pode variar de acordo com a severidade da doença clínica, 

doenças associadas e o nível de consciência, pois existe uma 

influência de infecções respiratórias na sobrevida de pacientes 

com AVC. Nesta pesquisa, três hipertensos que foram 

internados apresentaram pneumonia como complicação à 

internação hospitalar.  
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Categoria 2 - O processo de morrer do hipertenso: 

negligência e cuidados no hospital 

 

O internamento hospitalar foi um dos acontecimentos 

mais observados na pesquisa, nove idosos hipertensos 

morreram em estabelecimentos hospitalares. Esse processo de 

morrer no hospital parece ser algo substancialmente importante 

na visão dos cuidadores. O processo de internamento é visto 

como o cuidado necessário para aquele indivíduo que, ao se 

exaurirem os cuidados a serem executados em nível doméstico, 

precisam de procedimentos realizados por profissionais 

habilitados, além da alta demanda de cuidados, com diferentes 

tipos de tecnologia atendendo a necessidade do paciente.  

 

 (SP 5) “ela passou mal, acho que ela passou 

quase uns 30 dias, se não me engano, lá no 

Trauma.” 

(SP 10) “Ficou passando mal aí, gemendo...“Ele 

foi internado no... No Edson Ramalho, passou 

quase um mês lá internado.” 

  

As pessoas admitidas no hospital podem ter problemas 

múltiplos, complexos e sobrepostos, pacientes assim são mais 

propensos a uma rápida perda de independência durante uma 

doença aguda. Parte deste problema pode ser evitado se as 

necessidades de cuidados forem identificadas de forma 

adequada e forem coordenadas e gerenciadas. O atendimento 

coordenado e especializado de uma equipe multidisciplinar 

qualificada pode ajudar para atender às necessidades médicas, 
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sociais, mentais e físicas dos doentes (GOLDSBURY et al., 

2015). 

Garcia-Pena et al., (2018) observaram que, além dos 

fatores tradicionais gerais associados à mortalidade (idade e 

escolaridade), as condições geriátricas (delirium, 

comprometimento cognitivo, polimedicação e fragilidade) 

desempenham um papel importante para os idosos estarem em 

risco de morte.  O tempo de permanência na internação 

hospitalar e fatores relacionados à organização dos serviços de 

saúde e ao tempo de permanência do paciente na emergência 

foram variáveis que se correlacionaram significativamente com 

a mortalidade. 

Em quase todos os discursos é possível observar que a 

assistência hospitalar realizada foi considerada precária pelos 

cuidadores, a falta de “vagas” para o atendimento hospitalar, o 

descaso do profissional de saúde que realizou o atendimento 

inicial, além de um grande tempo de espera para o atendimento, 

são queixas relatadas e que contrariam o ideal preconizado 

para uma boa assistência de cuidados em saúde no imaginário 

dos cuidadores. 

 

 (SP 9) “Ela ficou internada lá no matadouro, lá no 

‘trauminha’. Aquele médico que ele falou, que ela 

‘tava’ esperando a hora... E ele só fez dizer que eu 

“num” me aperreasse, que a hora dela ‘tava’ 

chegando, o caso dela era muito grave.” 

(SP 7) “Só ia dizendo que ia arranjar uma vaga no 

hospital pra tirar ele de lá (UPA) e nada de arranjar 

e cada dia mais ele piorando.” 
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A queixa sobre o tratamento aparece evidente nas falas 

dos familiares, um discurso que transcende a reclamação sobre 

um atendimento específico até os que revelam a negligências 

de cuidados dos profissionais de saúde. Observou-se que os 

cuidadores dos hipertensos se sentiram insatisfeitos frente ao 

serviço de saúde prestado.   

 

(SP 9) “Chegou lá, a pessoa entra bem e sai mais 

doente ainda.” (sobre a assistência no hospital). 

 (SP 12) “Ele tava internado, aí, é, inventaram de, 

de, como é que se diz, é.. abrir a hérnia dele. Já 

tava grande a hérnia dele, ai abriram ele, como se 

fosse hoje, com dois dias, ele morreu.” 

 

Essa queixa também se reflete não só na assistência 

oferecida. Os relatos dos familiares apresentam a 

impessoalidade no atendimento, como a dificuldades de visita 

e de receber as informações do estado de saúde do hipertenso 

internado, o diagnóstico da doença apresentada também não 

parecia claro em suas falas, deixando os cuidadores sem a 

noção exata do estado de saúde do hipertenso. 

 

(SP 7) “Os médicos dizia que ele tava com febre devido 

a inflamação. O médico não tinha tido o que ele tinha, 

até então a gente ficou sem resposta, ele deu entrada 

na sexta-feira, dia 10 e a gente ficou até o sábado a 

tarde sem ter resposta. Aí quando teve resposta ele 

falou que ele tinha tido um AVC isquêmico. 

 

Durante o adoecimento precedente ao momento do 

óbito, as pessoas passam pelos mais significativos 



O PROCESSO DE MORRER DOS IDOSOS PARTICIPANTES DE UMA COORTE 
DE HIPERTENSOS SOB O OLHAR DOS CUIDADORES 

1350 
 
 

acontecimentos, seja pelo sofrimento físico provocado pela 

doença, o sofrimento mental, as dificuldades de conseguir o 

atendimento médico, o acolhimento realizado pelos 

profissionais. Esses episódios são uma complexa rede que 

permeiam o falecimento  

É importante notar as limitações na compreensão do uso 

de serviços de cuidados paliativos, devido à abordagem 

utilizada para a coleta de dados, considerando as limitações do 

questionário AV, visto estar focado em determinar causas de 

morte e não sobre a assistência de saúde prestada ao paciente.  

A imagem percebida pelo cuidador é que o óbito pode 

ter ocorrido pela falta de comprometimento médico, um discurso 

delicado, que questiona a assistência médica, as condições 

hospitalares, a burocracia para permissão de exames e a falta 

de cuidados paliativos para os hipertensos fora da possibilidade 

terapêutica.  

As pessoas admitidas no hospital podem ter problemas 

múltiplos, complexos e sobrepostos, pacientes assim são mais 

propensos a uma rápida perda de independência durante uma 

doença aguda. Parte deste problema pode ser evitado se as 

necessidades de cuidados forem identificadas de forma 

adequada e forem coordenadas e gerenciadas. O atendimento 

coordenado e especializado de uma equipe multidisciplinar 

qualificada pode ajudar para atender às necessidades médicas, 

sociais, mentais e físicas dos doentes (GOLDSBURY et al., 

2015). 

Os discursos dos cuidadores deixam claro que todos os 

Falecidos passaram por situações em que a literatura aponta 

como características favoráveis para o aumento do risco de 

morte. As condições precárias de vida, dificuldades ao acesso 

aos serviços de saúde, algumas comorbidades associadas, a 
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associação desses podem ter contribuído para a morte precoce 

dos idosos hipertensos.  

É importante notar as limitações em nossa 

compreensão do uso de serviços de cuidados paliativos, devido 

à abordagem utilizada para a coleta de dados, uma vez que 

através da pesquisa coletada e as limitações do questionário 

AV, visto que seu foco se transfigura em determinar causas de 

morte e não sobre a assistência de saúde prestada ao paciente.  

Além das questões clínicas, é evidente a questão 

psicossocial repercutida pela família sobre a imagem do óbito 

de seu parente, apesar da ideia da procura hospitalar como 

lugar de cura, os discursos repassam a passagem pelo hospital 

como sofrimento. Nem o doente, nem os familiares têm escolha 

sobre as abordagens terapêuticas utilizadas, bem como sobre 

a clínica abordada. Mesmo em condições de pacientes sem 

possibilidade de cura, a opção de cuidados paliativos se 

mostrou restrita e muitas vezes nem utilizada, mostrando 

desumanidade no tratamento do indivíduo doente. 

Menezes (2004) comenta sobre as atitudes profissionais 

perante a esses pacientes. A valorização das trocas afetivas e 

da expressão dos sentimentos pode conduzir a manifestação 

de emoções nos próprios profissionais. Nesse contexto os 

paliativistas devem definir claramente os limites entre sua vida 

pessoal e profissional, para obter equilíbrio entre a objetividade 

indispensável à rotina institucional e a assistência ao sofrimento 

dos doentes e seus familiares.  

Essa é uma questão que merece uma análise mais 

profunda, pois na rotina dos serviços de cuidados, alguns 

profissionais tendem a preterir o sofrimento da família nesse 

momento. No entanto, cabe considerar o contexto de trabalho 

desses profissionais e o grau de sofrimento que eles também 
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convivem. Uma tarefa complexa, uma vez que, além de 

precisarem manter sua identidade profissional, também devem 

aproximar-se do processo doloroso vivido por pacientes e 

familiares. Os profissionais passam a se acostumar com o 

número elevado de mortes diárias, mesmo que nem sempre é 

possível o controle das emoções dessas equipes (MENEZES, 

2004). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa fundamentam que a 

história clínica do idoso hipertenso, a partir do diagnóstico, 

indicações de tratamento e acompanhamento pela atenção 

básica interferem na trajetória dos indivíduos diagnosticados 

com hipertensão arterial. Observou-se uma insatisfação por 

parte dos cuidadores em relação à assistência recebida por seu 

familiar, tanto no que diz respeito à organização dos serviços, 

quanto à postura dos profissionais, sobretudo em momentos de 

maior sofrimento, como é o da proximidade da morte. 

A maior parte dos idosos hipertensos aqui investigados 

sofria de doenças associadas, a pressão não era controlada e 

os hábitos de vida recomendados para pessoas com 

hipertensão não foram adotados, esses fatores concomitantes 

podem ter ajudado ao desenvolvimento de complicações e 

mortes precoces. 

De toda forma, o presente estudo levanta a discussão 

sobre os agentes que se inter-relacionam no processo de 

morrer do hipertenso, mostrando as lacunas da complexidade 

da cadeia de instrumentos utilizados desde a atenção básica 

até os níveis de maior densidade tecnológica para assistência 

integral do paciente, além de apontar a necessidade de uma 
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maior sensibilidade dos profissionais de saúde que trabalham 

com doentes sem possibilidade de cura, tanto para com o 

doente quanto para os familiares. Destaca-se, assim, a 

relevância de processos de educação permanente que 

possibilitem aos profissionais de saúde a reorientação do 

cuidado das pessoas em condições próximas à morte. 
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RESUMO: O processo de envelhecer saudável denominado de 

senescência preserva as funções cognitivas, pessoais e de 

relação do indivíduo, podendo ser satisfatório, porém com 

capacidade de melhorar as perdas funcionais. Já a senilidade, 

é caracterizada por um processo patológico. A síndrome da 

imobilidade é definida como um conjunto de repercussões 

deletérias ao organismo, decorrentes de um período 

prolongado acamado. Para os indivíduos que apresentam idade 

superior aos 60 anos as sequelas são ainda mais evidentes. As 

causas do imobilismo são variadas, entretanto as mais 

predominantes são afecções neurológicas e músculo-

esqueléticas. O objetivo é conhecer as atuais intervenções 

fisioterapêuticas na pessoa idosa diagnosticada com síndrome 

do imobilismo. O presente estudo tratou-se de uma revisão 

bibliográfica do tipo sistemática. Foram utilizados artigos, 

monografias, dissertações e teses publicadas em língua 

mailto:silvaniavictorf@hotmail.com
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portuguesa e inglesa, utilizando-se os delimitadores e palavras-

chaves: Assistência à Saúde do Idoso; Técnicas de 

Fisioterapia; Humanização da Assistência, utilizados isolados e 

associados em várias combinações. A fisioterapia se mostrou 

de suma importância para minimizar os danos causados pela 

síndrome do imobilismo. Diante dos resultados deste estudo, 

evidenciou-se a cinesioterapia como a conduta fisioterapêutica 

mais adotada, devido a necessidade da mobilização precoce 

para a pessoa idosa diagnosticada com síndrome do imobilismo 

para minimizar os efeitos deletérios dessa doença progressiva.  

Palavras chaves: Assistência à Saúde do Idoso. Humanização 

da Assistência. Técnicas de Fisioterapia 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida é uma realidade 

presente no cenário global, seja em países desenvolvidos ou 

em desenvolvimento, justificando o crescimento populacional 

de idosos, ou seja, indivíduos com idade igual ou superior a 60 

ou 65 anos, de acordo com a legislação do Brasil e 

recomendações internacionais (SANTOS, 2017).  

A inversão da pirâmide populacional vem transformando 

o perfil epidemiológico e elevando o número de óbitos por 

doenças crônicas não transmissíveis. Com este fenômeno, 

várias consequências surgem, a exemplo do aumento das 

incapacidades resultantes das doenças crônicas e do aumento 

da expectativa de vida (BARRETO; CARREIRA; MARCON, 

2015). 

O conceito de envelhecimento engloba vários fatores, 

como os aspecto biológico, aspectos sociais, psicológicos e 

culturais. Observa-se que durante o envelhecimento ocorrem 
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alterações fisiológicas que podem ser acompanhadas de 

alterações patológicas capazes de culminar na perda da 

independência funcional, devido as doenças crônicas comuns 

nas pessoas idosas, e consequentemente,  tornando-o mais 

propenso a ter doenças associadas, no qual necessitará a 

busca pela assistência à saúde. Com isso, o sistema público de 

saúde tem grande custo financeiro, devido o aumento da 

frequência desses pacientes aos serviços de saúde e ocupando 

os leitos hospitalares por causas das complicações no quadro 

clínico (SOUZA et al., 2017). 

A síndrome da imobilidade (SDI) é um conjunto de 

repercussões deletérias ao organismo, decorrentes de um 

período prolongado acamado. Essa síndrome pode ser dividida 

em temporária e crônica. Sendo, a temporária é resultante de 

um repouso prescrito, restrição por limitações externas 

(hipotensão ortostática, fratura de fêmur) e enquanto a 

síndrome de forma crônica é evidenciada nos idosos, podendo 

ser derivada de uma doença crônica incapacitante, quedas, 

déficit cognitivo, incontinência urinária, úlcera por pressão, 

desnutrição (SILVA;FILONI ; SIGMOTO, 2017).  

O repouso deixa de ser modalidade terapêutica quando 

é prolongado, originando déficit funcional gradual de diversos 

sistemas, como osteoporose, atrofias musculares e de pele, 

ulcerações, depressão, dentre outras. A síndrome do 

imobilismo é compreendida como um agrupamento de sinais e 

sintomas que vão resultar na perda do movimento por completo 

prejudicando, assim, as articulações. Isso pode ser justificado 

pela falta de equilíbrio, maior ocorrência de quedas, ausência 

de independência, imobilidade no leito e limitação da marcha 

(SOARES et al., 2018). 
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Segundo Façanha (2016), o processo para a 

identificação desta síndrome são classificados em dois critérios 

maiores e menores. Existem dois critérios maiores: múltiplas 

contraturas e presença de déficit cognitivo e os quatro critérios 

menores são: úlcera de pressão, disfasia, dupla incontinência e 

afasia. Sendo considerado como portador da síndrome da 

imobilidade quando apresenta os dois critérios maiores e dois 

dos quatro critérios menores. 

Para Freitas et al. (2018), os sistemas afetados e as 

quais modificações por eles sofridas, são: tegumentar (atrofia 

da pele, úlceras de decúbito, equimoses dermatites e micoses); 

esquelético (osteoporose, artrose e anquilose, fraturas); 

muscular (atrofia, encurtamento de tendões, hipertonia e 

contraturas); geniturinário (incontinência e retenção urinária); 

digestório (desnutrição, fecaloma, disfagia, gastroparesia); 

cardiovascular ( tromboembolia pulmonar, trambose venosa, 

isquemia arterial, hipotensão postural e edema linfático); 

respiratório( pneumonia, insuficiência respiratória) e no nervoso 

central (depressão, piora do déficit cognitivo, inversão do ritmo 

de sono). Ressalta ainda distúrbio neuropsiquiátrico, 

apresentando depressão, demêmcia e delirium, enquanto ao 

sistema endocrinometabólico diminuição no da resposta a 

insulina, suprarrenal, capacidade aeróbica.   

De acordo Borges et al. (2015), as consequências do 

processo do envelhecimento fisiológico se dão por meio das 

modificações da marcha e no equilíbrio estático e dinâmico; na 

redução de massa, resistência e da função muscular; 

diminuição da amplitude de movimento. Esses fatores afetam 

de forma significativa a mobilidade física da pessoa idosa, 

aumenta o risco de quedas, dores e incapacidade funcional.   
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Boechat (2015) em seu estudo aponta algumas das mais 

importantes mudanças no metabolismo protéico como a 

proliferação do tecido conectivo fibroso dentro do espaço 

articular, adesões entre articulações sinoviais, aderência do 

tecido conectivo fibroso e superficial da cartilagem, atrofia ou 

bloqueio da cartilagem, ulceração entre cartilagem nos pontos  

de contato, desorganização das células e fibras ligamentares. 

Destaca também o enfraquecimento no local de inserção dos 

ligamentos, reabsorção osteoclástica no osso e fibras de 

Sharpy, osteoporose da extremidade envolvida, grande 

necessidade de força na mobilização articular e crescimento da 

incongruência ligamentar. 

Segundo Mendes (2014), a fisioterapia tem missão 

primordial na cooperação, diante a essa realidade de saúde que 

se apresenta ao idoso diagnósticado com a SDI, através da 

aplicação de meios terapêuticos físicos, na prevenção, 

promoção e na educação em saúde, minimizando os estados 

patológicos. O papel do Fisioterapeuta nas alterações 

funcionais que estes padecem por consequência da imobilidade 

é considerado de suma relevância a qualidade de vida do 

indivíduo. 

A fisioterapia é atuante nas sequelas da doença que são 

decorrentes da imobilização no leito, ou seja, o repouso 

prolongado. Sendo o sistema musculoesquelético o mais 

atingido, tendo como exemplo: aumento da tensão muscular, 

redução da amplitude de movimento, da flexibilidade, 

mobilidade e da força muscular. As intervenções da 

fisioterapêuticas, em pessoas diagnosticada com a síndrome do 

imobilismo destacou que a cinesioterapia seja ela ativa, passiva 

ou ativo-assistida, possibilitou ganho significativo de amplitude 

de movimento nas articulações(PEREIRA et al., 2017). 
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A humanização na perspectiva da assistência ao 

enfermo pela equipe multidisplinar requer um processo reflexivo 

sobre os valores e princípios éticos que norteiam a práxis 

desses profissionais de sáude, pressupondo um cuidado digno 

e acolhedor por parte de cada um dos envolvidos nesse 

processo (BARROS; LEAL; SILVA, 2017). 

A síndrome quando avançada é a fase em que a 

degradação vida chega ao limite do tolerável ou aceitável. A 

aplicação da ortotanásia, atualmente legalizada pelo código de 

ética médica, sendo aplicado pela equipe multiprofissional 

quando o paciente apresenta um quadro irreversível e que 

nesse estágio não tem consciência de si ou dos fatos. Pode-se 

dizer, que a vida está sendo representada apenas pela matéria. 

A presença constante dos familiares dividindo os últimos 

cuidados são essenciais, que são: uso de oxigênio, sonda para 

hidratação e alimentação, analgésicos, posicionamentos no 

leito, higiene e opioides. Nesse momento, não se deve isolar o 

paciente no ambiente hospitalar, pois nesse momento não se 

indica procediemntos de cirúrgicos, entre outros, a fim de evitar 

o óbito (Freitas et al., 2018). 

A fragilidade está totalmente associada a SDI, resultante 

do declínio acumulativo dos sistemas fisiológicos. Portanto, as 

características que idosos apresentam são: exaustão, alteração 

e lentidão durante a marcha, déficit no equilíbrio durante a 

caminhada, diminuição da força de preensão, perda de peso 

progressivo, baixo nível de atividade física (OLIVEIRA E 

CÔRREA, 2018). 

 Cinesioterapia é mais adotadas pelos terapeutas, sendo 

o mais indicado para o tratamento de recuperação ou 

conservação do movimento. Pois englobam recursos e técnicas 

variados, incluindo mobilização ativa e passiva, exercício 
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respiratórios, exercícios para o fortalecimento muscular, 

reeducação da postura, coordenação motora, equilíbrio, entre 

outros. Seus procedimentos usam o movimento dos músculos, 

articulações, ligamentos, tendões e estruturas ligados ao 

sistema nervoso central e periférico, tendo como objetivo 

recuperar a função dos mesmos. (RIVOREDO e MEJIA, 2016). 

Desse modo, o objetivo do presente estudo é conhecer 

as atuais intervenções fisioterapêuticas na pessoa idosa 

diagnosticada com síndrome do imobilismo tendo como base a 

produção científica nacional e internacional sobre a temática. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Delineamento do estudo 

 

 O presente estudo tratou-se de uma revisão 

bibliográfica  do tipo sistemática. Foram utilizados  artigos, 

monografias, dissertações e teses publicadas em língua 

portuguesa e inglesa, utilizando-se os delimitadores e palavras-

chaves: Assistência à Saúde do Idoso; Técnicas de 

Fisioterapia; Síndrome do Imobilismo; Acamados; 

Humanização da Assistência; Doenças Crônicas; Intervenção 

precoce; Physiotherapy; Elderly; immobilism; utilizados isolados 

e associados em várias combinações. 

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram  incluídos estudos  que  trouxessem informações 

acerca da prevalência das intervenções fisioterapêuticas a 

pessoa idosa diagnosticada com a sídrome do imobilismo no 

Brasil e informações claras sobre os efeitos do imobilismo ao 
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idoso, de estudos publicados entre os anos de 2014 a 2018. 

Estudos que não atenderam o tempo cronológico delimitado, 

realizados em outros países e que não trouxeram informações 

concisas acerca da síndrome do imobilismo foram excluídos.  

 

 Fontes de Informação 

 

Os artigos foram recuperados a partir das bases de 

dados: Lilacs (Centro América Latina e Caribe em Ciências da  

Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online),  Google 

Acadêmico  e Bancos de Teses e Dissertações de 

Universidades Públicas. A  última atualização ocorreu em 

23/11/2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nas produções científicas foi possível observar a 

fisioterapia sendo de suma importância no que se refere a 

mobilização precoce em pacientes na condição da SDI, com 

protocolos que contribuem de forma efetiva na melhora destes 

pacientes. Os protocolos de exercícios para a recuperação do 

paciente em estado crítico aplicado pelo fisioterapeuta 

favorecer o ganho no tratamento musculoesquelético, 

cardiorrespiratório, e com isso, reduzem o tempo de internação 

e também ajudam na recuperação psicológica desses pacientes 

(SOARES et al., 2018). 

 A estratégia adota pelos fisioterapeutas para 

prevenir a SDI, por meio da mobilização precoce têm seu início 

logo após a estabilização do paciente na Unidade de Terapia 

Intensiva. Os principais objetivos dessa intervenção é atuar 

diretamente no tempo de imobilização no leito, que, quando 
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prolongada e associada a outros fatores, pode acarretar em 

polineuropatia do paciente crítico e síndrome do imobilismo, 

que são patologias relativamente comuns no setor hospitalar e 

configuram grandes desafios para essas unidades (SILVA; 

OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Borges et al. (2015), em seu estudo que  

analisou a permanência de internação entre indivíduos jovens 

e idosos, observou que a frequência de hospitalização com 

permanência por períodos maiores foi com idosos, devido a 

severidade das doenças. Enquanto  aos mais novos foram por 

menor período. A hospitalização é vivida pelo idoso de forma 

mais complexa do que pelos mais novos, por estar mais 

facilmente associada à morte, dependência e doença. Ainda 

destaca que esse período de internação são vivenciada pela 

pessoa idosa com grande estresse, angústia e ansiedade. A 

intervenção fisioterapêutica torna-se indispensáveis para 

minimizar as sequelas que o referente estudo mostraram, onde 

a diferença no número de participantes que deambulavam 

antes da internação foi de 80,43%, em relação aos que estão 

independentes como condição motora atual durante a 

internação que foi de 41%, evidenciando a diminuição da 

funcionalidade durante o período de internação. 

Segundo Krusch (2014), o aumento da sobrevida ao 

paciente acamados em seu domicilio apresentando os sinais e 

sintomas da síndrome do imobilismo, por meio da participação 

do fisioterapeuta nas equipes do Sistema de Assistência 

Domiciliar que esteve associado ao número de atendimentos 

fisioterapêuticos, teve com prevalência a fisioterapia 

respiratória, auxilia na cronicidade das doenças, na 

manutenção da funcionalidade e na sobrevida dos pacientes. 
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Pereira et al. (2017) descreveram que a Síndrome da 

Imobilidade como um conjunto de alterações que ocorrem no 

indivíduo por um tempo prolongado, independente da condição 

inicial que os motivou ao decúbito prolongado, o repouso 

beneficia a região lesada, no entanto o seu prolongamento 

prejudica o resto do organismo, podendo evoluir para 

problemas respiratórios circulatórios, dermatológicos, e muitas 

vezes psicológicos.  

A intervenção ao paciente em cuidados paliativos que 

geralmente está associada a SDI deve ser multifacetada pela a 

equipe multidisciplinar, incluindo principalmente a fisioterapia. 

Tem se consolidado, cada vez mais, que a fisioterapia 

desempenha um papel importante na recuperação de pacientes 

críticos. Através do exercício físico o fisioterapeuta consegue 

promover estratégias preventivas de intervenção repercussão 

do exercício aeróbio e de resistência sobre a fadiga, com a 

melhora do estado de funcionalidade, promovendo impacto 

direto na qualidade do cuidado ao paciente em termino de vida 

(SANTOS et al., 2018). 
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Imagem 1: Aréas afetadas pela síndrome do imobilismo 

Fonte: Infofisio.com 
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SISTEMA EFEITOS 

MUSCULO-
ESQUELÉTICO 

- Atrofia muscular 

-Contraturas musculares 

-Osteoporose 

Imagem 2: Exercicios utilizando o cicloergômetro 

Fonte: saude.culturamix 

EFEITOS DA IMOBILIDADE 
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CARDIOVASCULAR 

E HEMATOLÓGICO 

-Descondicionamento 

-Cardiovascular 

-Hipotensão 

-Tromboembolismo e anemia 

RESPIRATÓRIO -Infecção respiratória 

-Atelectasia 

METABÓLICO -Alterações metabólico do glúcidos 

-Proteínas 

-Eletrólitos 

-Insulina 

-Alterações gastrointestinais (reduz apetite 
e obstipação) 

 

GENITOURINÁRIO 

- Infecção urinária 

- Litíase renal 

 - Obstipação 
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GASTROINTESTINAL - Anorexia 

- Emagrecimento 

 

 

 

NERVOSO 

- Privação sensorial 

- Ansiedade 

- Depressão 

- Desorientação 

- Disfunção intelectual 

- Alteração da coodenação e do equilíbrio 

PELE - úlceras de pressão 

- Atrofia 

Fonte: Dados da pesquisa 

Oliveira e Côrrea (2018) confirma que  a avaliação 

fisioterápica é a chave principal na condução de um tratamento, 

pode possibilitar o fisioterapeuta explorar o atual estado físico 

do paciente tornando compreensível os distúrbios 

musculoesqueléticos avaliados nos aspectos da análise da 

função articular (mobilidade e força muscular) e seu 

funcionamento, mensurados e quantificados, complementando 

a anamnese.  O estudo Rivoredo e Mejia ( 2016) corrobora 
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quando afirma que avaliação é essencial para traçar objetivos 

e estratégias da conduta fisioterapêutica dentro da perspectiva 

do tratamento do que que se refere o movimento do paciente. 

Julga as reavaliações frequentes, visando à atualização junto à 

progressão do paciente e em consequência da necessidade de 

correções ao programa inicial até atingir o potencial de 

recuperação traçada no objetivo de curto, médio e longo prazo. 

Almeida et al. ( 2017)  apontaram em seu estudo que as 

práticas são pouco humanizadas pelos profissionais de saúde. 

Para mudar essa realizada e alcançar uma nova compreensão 

dos princípios e valores orientadores da humanização, esses 

profissionais precisam articular conhecimento técnico da 

ciência aos aspectos afetivos, sociais, culturais e éticos. Assim, 

revertendo essa realidade onde as relações estabelecidas não 

seja restrita à competência puramente técnica, mas 

principalmente à capacidade de compreender e respeitar seres 

em seus diferentes modos de ser e existência, colocando em 

sua prática o real sentido da humanização. 

 A assistência emocional da pessoa idosa, durante 

as intervenções fisioterapêuticas sempre são relembrados em 

suas conversas momentos vivenciados como os registros com 

a família, ou mesmo de sua juventude. A postura do profissional 

deve sempre ser mostrado com muito respeito pelo momento e 

proporcionar palavras de conforto, além de proporcionar uma 

interção entre profissional e idoso. Assim, fortalecendo o 

vínculo entre os envolvidos nesse processo de cuidado com 

óptica humanizada (BARROS; LEAL; SILVA, 2017).  

Pereira et al. (2017), relata em seu estudo que a 

recuperação dos pacientes com síndrome da imobilidade a 

resposta positiva. As possibilidades de ganhos, são ao  

promover amplitude por menor que seja, corrigir a ineficiência 
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dos músculos e articulações, além de reduzir a perda da 

capacidade funcional.  

 O posicionamento funcional está dentro as 

recomendações do Departamento de Fisioterapia da 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E é considerado 

uma técnica de primeira escolha, devendo esta se fazer 

presente durante todo o período de tratamento do paciente, 

estando ele no nível passivo ou ativo de mobilização (SILVA; 

OLIVEIRA, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao longo dos últimos anos, a assistência à saúde do 

idoso vem provocando uma verdadeira revolução tecnológica 

nas mais diversas áreas, abrangendo inúmeras aplicações na 

indústria e principalmente na área da saúde seja pública ou 

privadas. 

Os efeitos positivos da presença do fisioterapeuta na 

equipe multidisciplinar ao cuidado a pessoa idosa na condição 

da temática abordada se mostram relevante nos estudos 

analisados, e também quanto aos ganhos ao sujeito acometido 

em qualidade de vida. 

A cinesioterapia nos primeiros momentos da internação 

deve ser indispensável a qualquer idoso que apresenta seu 

quadro clinico estabilizado e, para que isso aconteça o 

profissional fisioterapeuta tem que reavaliar o paciente para 

iniciar o exercício adequado a cada paciente nessa perspectiva. 

A mobilização precoce aos acamados evitar os efeitos 

deletérios do imobilismo, minimizando a perda de massa 

muscular e possibilitando o individuo retornar a sua 

funcionalidade o mais breve possível. 
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As intervenções fisioterapêuticas apresentam impactos 

positivos nos índices de  internação e  mortalidade ao idoso, 

acarretando, consequentemente, redução de  gastos voltados  

para medicações e hospitalizações, proporcionando desse 

modo um grande avanço, tanto para a saúde quanto economia 

do país. 
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RESUMO: Nos últimos anos, tem-se observado um 
crescimento da população idosa não só no Brasil, mas 
mundialmente. As políticas direcionadas às pessoas idosas 
visam o estímulo e manutenção de um envelhecimento 
saudável que pode ser entendido como um processo de 
envelhecimento com preservação da capacidade funcional, 
qualidade de vida e autonomia, a partir de ações para a adoção 
precoce de hábitos saudáveis de vida e a eliminação de 
comportamentos nocivos à saúde. Este estudo objetivou 
analisar a produção científica acerca da percepção de pessoas 
idosas sobre envelhecimento saudável, no período entre 2013 
a 2018. Tratou-se de uma revisão integrativa que buscou 
responder a seguinte questão norteadora: qual a percepção de 
pessoas idosas sobre envelhecimento saudável? Utilizou-se os 
descritores “Envelhecimento saudável”, “Percepção social” e 
“Idoso” nas bases de dados nacionais e internacionais no 
período entre 2013 e 2018. Após se aplicar critérios de inclusão 
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e exclusão, foram selecionados uma amostra de 5 artigos 
científicos sobre a temática do estudo que evidenciaram quatro 
categorias temáticas a respeito da percepção sobre 
envelhecimento saudável para pessoas idosas: Percepção 
heterogênea e multidimensional; Independência funcional e 
autonomia; Saúde física e mental; e Apoio Social. Os estudos 
apontaram que as pessoas idosas percebem o envelhecimento 
saudável de maneira ampliada e multifatorial e está relacionada 
às condições de vida e oportunidades as quais estiveram 
expostos ao longo da vida. 
Palavras-chave: Envelhecimento saudável. Percepção social. 

Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é uma das temáticas que mais tem 

sido discutida, não apenas no Brasil, mas mundialmente. As 

discussões giram em torno do rápido aumento da população 

com mais de 60 anos que tem sido considerado um problema, 

pela falta de respostas sociais voltadas para o envelhecimento 

populacional, o que tem exposto as pessoas idosas a 

vulnerabilidades, com consequências significativas nas 

condições socioeconômicas e de saúde da população mundial 

(FERREIRA et al, 2010). 

O envelhecimento populacional pode ser explicado por 

diversos fatores, entre eles, pela queda da mortalidade, 

decorrente dos avanços tecnológicos, principalmente na área 

da saúde, através de vacinas, exames complementares, 

antibióticos e quimioterápicos que preveniram e/ou curaram 

muitas doenças. Ao mesmo tempo, deve-se às melhorias na 

qualidade geral de vida da população, tais como, urbanização 

e saneamento das cidades, que gerou um aumento na 

expectativa de vida (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 
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Outro fator que pode ser considerado para este cenário 

é a queda da fecundidade, ou seja, o número de filhos por 

mulher em idade fértil. As mulheres passaram a ter menor 

número de filhos devido à facilidade de acesso à educação e à 

saúde, a programas de planejamento familiar e a sua maior 

inserção no mercado de trabalho, ocasionando a tendência de 

famílias cada vez menores (REIS; NORONHA; WAJNMAN, 

2016). 

O envelhecimento humano foi conceituado por Papaléo 

Netto (2002) como: “um processo dinâmico e progressivo, no 

qual há modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas, que determinam perda progressiva da capacidade 

de adaptação do indivíduo ao meio ambiente”.  

Entretanto, as alterações nas funções orgânicas 

apresentadas durante o envelhecimento são progressivas, mas 

o ritmo do declínio dessas funções varia não apenas de um 

órgão para outro, mas também entre as pessoas da mesma 

idade. Essas diferenças no processo de envelhecimento 

devem-se às condições desiguais de vida e de trabalho, 

considerando os variados contextos que as pessoas idosas 

estiveram submetidas (FERNANDES et al, 2011).  

Mesmo levando em consideração diferentes contextos, é 

importante reconhecer que a idade cronológica não é um 

marcador preciso para as mudanças que acompanham o 

processo de envelhecimento, pois entre as pessoas que 

possuem a mesma idade, existem diferenças significativas 

relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis de 

independência. Percebe-se que o processo de envelhecimento 

pode ser entendido como um fenômeno biopsicossocial 

vivenciado por cada indivíduo de acordo com suas referências 
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pessoais, culturais, políticas e socioeconômicas. (FECHINE; 

TROMPIERI, 2012).  

O envelhecimento deve ser vivido de maneira positiva e 

deve ser com melhor qualidade de vida possível. Algumas 

perdas decorrentes do processo de envelhecimento podem ser 

compensadas através da resiliência, que é a capacidade do ser 

humano de enfrentar e superar as adversidades. As pessoas 

idosas devem ser estimuladas a perceberem o seu potencial, 

assim como os ganhos e experiências, adquiridos durante a 

vida, devem ser valorizados para que este desfrute de maior 

participação na sociedade, proporcionando um envelhecimento 

saudável e ativo que é um processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança (FONTES; 

NERI, 2015). 

A promoção do envelhecimento saudável e ativo 

depende de uma diversidade de fatores determinantes que 

envolvem os indivíduos, a família e a sociedade, são eles: 

serviços sociais e de saúde, determinantes comportamentais, 

determinantes pessoais, ambiente físico, determinantes sociais 

e determinantes econômicos. No entanto, não é possível 

atribuir uma causa direta a qualquer um destes fatores, mas são 

sugeridos que todos os fatores são indicativos de como as 

populações envelhecem (OMS, 2005).  

No entanto, todos os fatores determinantes do 

envelhecimento ativo, anteriormente relatados: serviços sociais 

e de saúde; determinantes comportamentais; determinantes 

pessoais; ambiente físico; determinantes sociais e 

determinantes econômicos são influenciados por dois 

determinantes considerados transversais: cultura e gênero 

(VICENTE; SANTOS, 2013). 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a maneira como as pessoas envelhecem e representam essa 

etapa da vida é fortemente influenciada pela cultura e pelas 

tradições de uma sociedade. Em países asiáticos, observa-se 

uma valorização de famílias ampliadas e a convivência com 

várias gerações da mesma família. Em outras sociedades, 

principalmente as ocidentais, o envelhecimento está mais 

associado a perdas, improdutividade e doenças. Assim, os 

fatores culturais podem influenciar em comportamentos e 

atitudes frente ao envelhecimento (OMS, 2005). 

O gênero, considerado um fator transversal que 

influencia outros determinantes para o envelhecimento 

saudável, deve ser respeitado na formulação de estratégias por 

parte dos gestores e profissionais de saúde, observando não 

apenas as diferenças biológicas entre homens e mulheres, 

mas, também, os papeis sociais desempenhados e suas 

necessidades sociais e de saúde (BACKSTROM, 2012).  

As políticas públicas e os programas sociais devem 

considerar as diversidades culturais e de gênero existentes 

dentro do próprio país, entre as regiões e em relação aos 

diversos países do mundo, desmistificando estereótipos que 

são contrários ao bem-estar das populações. Assim como, 

deve-se considerar a existência de valores universais 

essenciais que transcendem a cultura, como a ética e os direitos 

humanos (FARIAS; SANTOS, 2012; OMS, 2005). 

Neste sentido, é notória a importância de estudos que 

busquem conhecer a percepção de pessoas idosas sobre o 

envelhecimento saudável para compreensão das necessidades 

da população idosa, buscando estratégias para que o 

envelhecimento seja vivenciado com qualidade de vida, de 
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forma positiva e ativa contribuindo com os profissionais de 

saúde na eficácia do atendimento dessa população.  

Portanto, este estudo levanta o seguinte 

questionamento: qual a percepção de pessoas idosas sobre 

envelhecimento saudável? Para responder ao questionamento, 

este estudo teve como objetivo analisar a produção científica 

acerca da percepção de pessoas idosas sobre envelhecimento 

saudável. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma revisão integrativa, com abordagem 

metodológica qualitativa, visando sintetizar vários estudos 

publicados, de maneira sistematizada, possibilitando 

conclusões gerais a respeito da percepção de pessoas idosas 

sobre o envelhecimento saudável, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado e 

apontamento de lacunas nas pesquisas realizadas que 

necessitam ser preenchidas com a realização de novos estudos 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para a realização deste estudo foram adotadas as 

seguintes etapas metodológicas: identificação do tema e da 

questão norteadora; seleção da amostra a partir do 

estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 

caracterização dos estudos selecionados; avaliação, 

interpretação e discussão dos resultados; finalizando com a 

apresentação da revisão. 

Para responder à questão norteadora, buscou-se artigos 

disponíveis em periódicos nacionais e internacionais indexados 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biomedical Literature 

Citattions and Abstracts – Norte Americanas (PUBMED) e no 
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Portal de Periódicos da Capes/MEC, com recorte temporal de 

2013 a 2018. 

Para realizar o levantamento bibliográfico foram 

selecionados os descritores disponíveis na lista Health Science 

Descriptors/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH), a saber: 

“percepção social”; “envelhecimento saudável”; “idoso”, nos 

idiomas português e inglês. Foram considerados como critérios 

de inclusão: artigos publicados no período entre 2013 a 2018; 

publicações que analisaram a percepção das pessoas idosas 

sobre o envelhecimento saudável, decorrentes apenas de 

pesquisa de campo; publicações disponíveis nas línguas 

portuguesa e inglesa. Foram excluídos artigos de revisão e as 

publicações que não estivessem no formato de artigo científico, 

como livros, teses, dissertações, resenhas, cartas e editoriais. 

Os dados foram coletados a partir da seguinte 

combinação de descritores, encontrando-se 25 publicações na 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), 90 no Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MEDLINE) e 336 no Portal Capes, 

totalizando 451 títulos. 

Na fase seguinte, foi feita uma leitura minuciosa dos 

artigos selecionados na íntegra, a fim de localizar os estudos 

que abordavam a temática em questão. Nesta etapa foram 

excluídos estudos duplicados ou que não atendiam aos critérios 

de inclusão listados acima. Após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, o corpus foi constituído por 5 artigos, que 

foram lidos e catalogados segundo uma ficha que resume seus 

atributos gerais. 

Foram identificados os autores e dados referentes à 

publicação: ano, periódico, local da pesquisa, idioma, objetivo 

do estudo, metodologia empregada (participantes do estudo, 



PERCEPÇÃO DE PESSOAS IDOSAS SOBRE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

1382 
 
 

tipo do estudo, instrumento de coleta e análise dos dados) e 

principais resultados, facilitando a análise dos estudos. Os 

resultados foram sistematizados de maneira a ressaltar a 

percepção das pessoas idosas sobre o envelhecimento 

saudável, sintetizando os principais achados das publicações 

em relação ao tema estudado, buscando delinear perspectivas 

de intervenção e pesquisas futuras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados para compor a amostra foram 

publicados entre os anos de 2013 a 2018. Os estudos foram 

realizados no Brasil, México, Austrália e Finlândia sendo que 

um estudo não mencionou o local da pesquisa. As pesquisas 

tiveram a participação de pessoas idosas cujo número da 

amostra variou entre 06 a 317 indivíduos. Foram utilizados para 

a coleta dos dados, entrevistas e questionários, sendo a 

entrevista o método em sua maioria, cujos dados foram 

analisados através da análise de conteúdo. Para uma melhor 

visualização dos estudos selecionados, foi organizada uma 

tabela sinóptica. (Tabela 1) 

 
Tabela 1. Estudos sobre percepção de pessoas idosas acerca do 
envelhecimento saudável, no período entre 2013 a 2018 (n=5).  

Autores/ 
Ano 

Periódico 
Amostra 

(n) 
Local do 
estudo 

Objetivo do 
estudo 

Brown; 
Bond, 2016 

Australasian 
Journal on 
Ageing 

317 Austrália 

Comparar 
quatro 
definições de 
envelhecimento 
bem sucedido. 

Karlinski; 
Frassetto, 
2013 

Aletheia 06 
Não 
mencionado 

Verificar qual a 
percepção de 
idosas acerca 
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das crenças de 
autoeficácia e 
do 
envelhecimento 
saudável 

Nosraty et al, 
2015 

Journal of 
Aging 
Studies 

45 Finlândia 

Investigar o 
significado e o 
conteúdo do 
envelhecimento 
bom e bem-
sucedido pelos 
idosos mais 
velhos, com 
mais de 90 
anos, em 
Tampere, na 
Finlândia. 

Salazar-
Barajas et al, 
2018 

Investigacíon 
y Educación 
em 
Enfermería 

200 México 

Determinar as 
variáveis ue 
contribuem 
para a 
explicação do 
envelhecimento 
ativo de acordo 
com o modelo 
de adaptação 
de Roy. 

Valer et al, 
2015 

Revista 
Brasileira de 
Geriatria e 
Gerontologia 

30 
Porto 
Alegre/RS-
Brasil 

Descrever o 
significado de 
envelhecimento 
saudável para 
pessoas idosas 
que participam 
de grupos de 
educação em 
saúde de uma 
Unidade Básica 
de Porto 
Alegre/RS. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Foram identificados quatro grupos temáticos a respeito 

da percepção sobre envelhecimento saudável para pessoas 

idosas: (1) Percepção heterogênea e multidimensional; (2) 

Independência funcional e autonomia; (3) Saúde física e 

mental; (4) Apoio Social, que serão discutidas a seguir.  

 

Percepção heterogênea e multidimensional 

 

Os participantes da maioria dos estudos, apontam o 

envelhecimento saudável como algo heterogêneo e 

multidimensional e que depende da capacidade da pessoa 

idosa em enfrentar as mudanças e desafios apresentados pelo 

envelhecimento, envolvendo características individuais. 

Afirmam que o processo de envelhecimento ocorre de maneira 

distinta para os indivíduos e é influenciado pelo estilo de vida, 

condições socioeconômicas, ambiente, saúde, hereditariedade, 

dentre outros fatores. (SALAZAR-BARAJAS et al, 2018; 

BROWN; BOND, 2016; VALER et al, 2015; KARLINSKI; 

FRASSETTO, 2013) 

Para Silva et al (2012), a conquista do envelhecimento 

saudável vai depender da capacidade do indivíduo em manter 

o equilíbrio entre as suas limitações e suas potencialidades, o 

que possibilita o desenvolvimento de maneiras de 

enfrentamento para lidar com as perdas referentes ao processo 

de envelhecimento e uma adaptação às desvantagens e 

restrições. 

De acordo com Porto et al (2013), existem duas maneiras 

de enfrentamento do envelhecimento, uma de forma tranquila e 

consciente, percebendo o que há de importante nessa fase da 

vida para desfrutar, mesmo com limitações, surgindo imagens 

positivas da velhice. E a outra maneira de enfrentamento seria 
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mais negativa, associada à doença, perda e incapacidade, e a 

forma que o indivíduo utilizará para o enfrentamento vai 

depender da relação que ele estabelece com o seu processo de 

envelhecimento. 

A OMS adotou o termo envelhecimento ativo, no final dos 

anos 90, por ser mais amplo do que envelhecimento saudável, 

abrangendo, além dos cuidados com a saúde, outros fatores 

que afetam o modo como os indivíduos e as populações 

envelhecem. Permite que as pessoas percebam o seu potencial 

para o bem estar físico, social e mental ao longo do curso da 

vida, e que essas pessoas participem da sociedade de acordo 

com suas necessidades, desejos e capacidades. Baseia-se no 

reconhecimento dos direitos humanos das pessoas idosas e 

nos princípios da participação, dignidade, assistência, 

autorealização e independência (OMS, 2005). 

 

Independência funcional e autonomia 

 

Todos os estudos selecionados associaram o 

envelhecimento saudável à independência funcional e 

autonomia. Segundo estas pessoas, para envelhecer de forma 

saudável é preciso manter a capacidade funcional para realizar 

atividades cotidianas, autocuidado, assim como, a atividades de 

lazer, a exemplo de passeios, trabalhos manuais, domésticos e 

leitura, ou seja, realização das atividades pessoais para fazer o 

que gosta e também ajudar outras pessoas  

Para alguns idosos considerados mais velhos, ou seja, 

com idades acima de 90 anos, moradores da Finlândia, o termo 

«envelhecimento bem sucedido» não era tão familiar e foi 

associado a negócios e carreira de sucesso, por esse motivo os 

pesquisadores preferiram usar o termo boa velhice. Nesse 
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sentido, para se ter uma boa velhice, a pessoa idosa precisaria 

ter independência financeira e funcional e manter essa 

independência até o fim da vida. Logo, manter a independência 

e a dignidade, faz parte da qualidade de vida e da qualidade da 

morte. (NOSRATY et al, 2015) 

Segundo Freitas e Py (2018), a independência funcional 

pode ser conceituada como a habilidade de realizar as 

atividades diárias de maneira independente na comunidade 

com nenhuma ou pouca ajuda de outra pessoa. A autonomia é 

entendida como a habilidade de controlar, lidar e tomar 

decisões pessoais sobre como se deve viver no dia-a-dia, de 

acordo com suas próprias regras e preferências.  

O processo de envelhecimento acarreta transformações 

no corpo em decorrência das alterações fisiológicas resultantes 

das décadas vividas e na capacidade funcional, ou seja, na 

condição do indivíduo realizar com independência as tarefas do 

cotidiano, ocasionadas principalmente pelo desuso físico e por 

situações emocionais (BARBOSA et al, 2014). 

A diminuição da capacidade funcional pode ser 

proveniente da evolução de uma patologia de base, por 

sequelas ou pela inadequada assistência recebida, seja 

familiar, social ou institucional e pode ser considerada um 

indicador de saúde e um fator de risco à mortalidade em 

pessoas idosas, até mais do que as próprias doenças que 

levaram à dependência, uma vez que nem todas as pessoas 

doentes se tornam dependentes (VERAS, 2009).  

Entretanto, a dependência não é um estado permanente, 

mas um processo dinâmico, cuja evolução pode se modificar e 

até ser prevenida ou reduzida se houver ambiente e assistência 

adequados. Justificando a implementação de programas e 

práticas que promovam o envelhecimento saudável, em termos 
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de aumento de participação e redução de custos com cuidados. 

Portanto, faz-se necessário que sejam estabelecidas novas 

prioridades e ações de saúde que norteiem estratégias para o 

enfrentamento dos desafios de manter essas pessoas 

independentes funcionalmente e autônomas (FERREIRA et al, 

2010). 

A preservação da capacidade funcional e autonomia 

tornam-se importantes para o envelhecimento saudável através 

de ações que orientam os indivíduos à adoção precoce de 

hábitos saudáveis de vida e eliminação de comportamentos 

danosos à saúde (BATISTA; ALMEIDA; LANCMAN, 2011).  

Nesse sentido, Freire Jr. e Tavares (2005) afirmam que 

é essencial a elaboração de estratégias que coloquem o idoso 

como coadjuvante no processo de manutenção de sua 

capacidade funcional e no processo de promoção de seu bem-

estar, para que possa tornar realidade à prática de conceitos 

sobre envelhecimento saudável. As políticas públicas e 

modelos de promoção da saúde são fundamentais para 

prevenir os efeitos deletérios da incapacidade funcional e estas 

devem permitir que os idosos participem do controle de sua 

própria saúde, em busca do envelhecimento saudável.   

Manter os idosos independentes funcionalmente e 

autônomos é o primeiro passo para se atingir uma melhor 

qualidade de vida. Para tanto, é necessário, o planejamento de 

programas específicos de intervenção para eliminação de 

fatores de riscos relacionados com a incapacidade funcional e 

a elaboração de ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças, recuperação e reabilitação que interfiram diretamente 

na manutenção da capacidade funcional destes idosos. 

Capacidade esta, que depende também de fatores 
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demográficos, socioeconômicos, culturais, psicossociais, além 

do estilo de vida. 

 

Saúde física e mental 

 

Segundo alguns idosos participantes dos estudos, o 

envelhecimento saudável é sinônimo de saúde física e mental 

e está associado à adoção de comportamentos saudáveis, a 

exemplo da prática de atividade física, alimentação adequada, 

não adesão ao tabagismo e etilismo, bons hábitos de sono e 

descanso (VALER et al, 2015). O bom estado mental, livre de 

sintomas de depressão foi citado por muitos idosos. Para eles, 

o equilíbrio mental proporciona o não medo da morte. 

(NOSRATY et al, 2015)  

Para os idosos mais longevos, a boa saúde não está 

relacionada à ausência de doenças, mas a não sentir dor. E 

estar sem dor e capaz de realizar as atividades diárias é muito 

mais importante do que não ter certas doenças diagnosticadas. 

(NOSRATY et al, 2015) 

Durante o envelhecimento há uma redução das reservas 

biológicas e pode ocorrer o surgimento de comorbidades, ou 

seja, o aparecimento de mais de uma patologia associada. Em 

geral, as pessoas idosas apresentam doenças e/ou condições 

crônicas que requerem cuidados e acompanhamentos 

constantes. Com o rápido aumento no número de pessoas 

idosas é notória a crescente procura pelos serviços de saúde, 

visto que este extrato populacional consome mais serviços 

sociais e de saúde em comparação com outras faixas etárias, 

apresentando maior número de internações hospitalares, maior 

tempo de ocupação de leito nos hospitais e maior consumo de 

medicamentos. (BACKSTROM, 2012; OMS, 2005). 
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No entanto, os serviços sociais e de saúde podem 

contribuir para um envelhecimento mais saudável através de 

consultas médicas, assistência domiciliar, participação em 

grupos terapêuticos, fornecimento de medicamentos pela rede 

pública, vacinação, curativos e saúde mental (FARIAS; 

SANTOS, 2012; VICENTE; SANTOS, 2013).  

A OMS (2005) considera os serviços sociais e de saúde 

um dos fatores determinantes para o envelhecimento ativo. 

Estes devem ter como objetivo promoção da saúde, prevenção 

de doenças e agravos, serviços curativos, assistência em longo 

prazo e serviços de saúde mental. Todos estes serviços devem 

ter acesso equitativo de maneira integrada, coordenada.  

 

Apoio Social 

 

O envelhecimento saudável foi representado como a 

capacidade de adaptação e integração do indivíduo ao seu 

ambiente. O apoio social foi apontado por todos os estudos 

desta amostra como estratégia para o enfrentamento das 

mudanças físicas e eventos da vida provenientes do processo 

de envelhecimento.  

Foram citados alguns aspectos importantes para uma 

velhice bem sucedida, tais como: ter sentimentos positivos, 

motivação, relações sociais e interdependência estabelecidas 

por meio de convívio em grupo. Manter uma rede social foi visto 

com efeito benéfico contra os sintomas de depressão tão 

comuns em pessoas idosas. O suporte social implica em 

receber demonstrações de ajuda, afeto e confiança que podem 

vir de parentes, amigos e vizinhos ou até grupos das 

associações e dos serviços de saúde e assistência social. 
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(SALAZAR-BARAJAS et al, 2018; BROWN; BOND, 2016; 

VALER et al, 2015) 

O apoio social, as oportunidades de educação e 

aprendizagem, a paz e a proteção contra maus tratos foram 

considerados determinantes sociais para a promoção do 

envelhecimento ativo pela OMS. Estes aspectos são 

reconhecidos como essenciais para a saúde, participação e 

segurança durante a velhice e a sua ausência aumenta o risco 

de adoecimento, incapacidades, deficiências e 

consequentemente morte precoce (OMS, 2005; MORGADO et 

al, 2013). 

Assim como a ausência do apoio social pode acarretar 

nas pessoas idosas, isolamento social, solidão, 

consequentemente declínio na saúde física e mental. A falta de 

apoio familiar e social ocasiona a institucionalização das 

pessoas idosas, que nem sempre é vista como uma alternativa 

ruim, no entanto, pode ocasionar restrições a saúde física e 

emocional das pessoas idosas institucionalizadas (VICENTE; 

SANTOS, 2013). 

A pessoa idosa morar com um ou mais familiares pode 

ser considerado um ponto positivo em relação ao seu 

envelhecimento saudável. Existem vários conceitos de família, 

mas neste estudo considerou o conceito de família como sendo, 

um grupo de pessoas composto por vínculos de 

consanguinidade ou não, que mantém alguma relação de 

vínculo e compromissos necessários à sobrevivência, como 

alimentação, abrigo, proteção, afeto socialização, no todo ou 

em parte. Portanto, a família pode ser um forte suporte e apoio 

em momentos de crises, diminuindo o estresse psicológico e os 

problemas relacionados com a saúde dos indivíduos 

(SILVEIRA; CARVALHO, 2011). 
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Ressalta-se que a interação social não ocorre somente 

no ambiente familiar, mas a pessoa idosa deve estar inserida 

socialmente na sociedade, no exercício da sua cidadania. 

Percebe-se, portanto, a necessidade de estimular a 

participação da pessoa idosa ativamente na sociedade, como a 

sua inserção em algum grupo social, pois a convivência com 

outras pessoas da comunidade possibilita a criação de rede de 

apoio e suporte social (FARIAS; SANTOS, 2012).  

Neste contexto, percebe-se que o apoio social é uma 

ferramenta fundamental para o cuidado integral e 

multidisciplinar das pessoas idosas prevenindo que os 

sentimentos como medo e tristeza levem ao isolamento social, 

solidão e consequentemente a um quadro de depressão, 

comprometendo o seu envelhecimento saudável. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este estudo objetivou analisar nas produções científicas 

a percepção de envelhecimento saudável para pessoas idosas. 

Os estudos apontaram que as pessoas idosas perceberam o 

envelhecimento saudável de maneira ampliada e multifatorial e 

relacionado às condições de vida e oportunidades as quais 

estiveram expostos os indivíduos ao longo da vida. 

Suscintamente, pode-se dizer que foram referidas as condições 

físicas, psicológicas e sociais como fatores ligados ao 

envelhecimento saudável. 

Percebeu-se, entretanto, que ainda existe uma relativa 

escassez de estudos que busquem compreender o significado 

do envelhecimento saudável na percepção de pessoas idosas 

de diferentes faixas etárias e gêneros. Nesse sentido, sugere-

se que sejam realizadas outras pesquisas acerca da referida 
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temática, de modo que as definições sejam alinhadas entre as 

políticas públicas, os profissionais de saúde e as próprias 

pessoas que envelhecem, com a finalidade de implementação 

de ações e estratégias mais assertivas para a promoção do 

envelhecimento saudável e melhor qualidade de vida para 

essas pessoas. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional, associado a 
mudanças nos arranjos familiares, é responsável por uma 
tendência crescente pela demanda por cuidados institucionais. 
Nesse contexto, é necessário oferecer uma atenção à saúde 
com abordagem biopsicossocial, que contemple todas as 
esferas do cuidado. O objetivo desse estudo é avaliar a 
percepção dos Idosos residentes na ILPI quanto à Integralidade 
do Cuidado, a fim de que se torne possível identificar as 
fragilidades e os benefícios da atenção ofertada ao idoso na 
instituição. Trata-se de uma pesquisa exploratória com 
abordagem quantiqualitativa realizada em uma Instituição de 
João Pessoa, Brasil. De uma população de 76 indivíduos 
residentes na ILPI, selecionou-se uma amostra de 15 idosos, 
sendo 4 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, com idade 
média de 79 anos. Utilizou-se um roteiro semiestruturado, com 
questões relacionadas à dados sociodemográficos e referentes 
à percepção dos idosos quanto as atividades desenvolvidas na 
perspectiva da intergalidade. Foram estabelecidos três eixos 
temáticos: Cuidado em saúde e suas possibilidades; 
Tecnologias leves no cuidado em saúde; e Percepção e 
benefícios das atividades desenvolvidas. Os idosos mostraram-
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se satisfeitos com a institucionalização e as atividades 
realizadas pelos membros do Projeto de Pesquisa e Extensão 
em Cuidados Paliativos. Dentre as atividades realizadas, as 
lúdicas apresentaram, por unanimidade, maior grau de 
contentamento. Além disso, demonstraram, em seus relatos, a 
importância do olhar humanizado do cuidador. 
Palavras-chave: Idosos institucionalizados. Cuidado integral. 

Oficinas terapêuticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno natural, 

irreversível e mundial. A população idosa brasileira tem 

crescido de forma rápida e em termos proporcionais (BRASIL, 

2010). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), atualmente existem no Brasil, 

aproximadamente, 20 milhões de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, o que representa pelo menos 10% da 

população brasileira (BRASIL, 2010). Esse fato, em geral, 

decorre de uma tendência mundial de diminuição da taxa de 

fecundidade e aumento da expectativa de vida, observada 

principalmente nos países desenvolvidos.  

Diante desse progressivo aumento do envelhecimento 

da população, a institucionalização cresce, especialmente por, 

na maioria das vezes, ser a única opção de moradia e cuidado 

para idosos e/ ou seus familiares (PASCOTINI et al., 2018).  

A institucionalização de idosos tem aumentado, por 

motivos diversos, como: 1) mudança no número de pessoas e 

na constituição das famílias, aliada à inserção da mulher ao 

mercado de trabalho, já que no passado, era a responsável 
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pelos cuidados dos mais velhos ; 2) dificuldades das famílias 

em acolhê-los (por falta de espaço, recursos, estrutura familiar 

ou por incapacidade de cuidar, de localizar um cuidador/ 

acompanhante, baixa renda, viúvo) e 3) opção do idoso por 

pensar ser um peso para sua família. Muitas vezes, residir em 

uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) é a 

única opção para o sujeito e seus familiares, fato que provoca 

grandes mudanças do estilo de vida e do projeto existencial do 

idoso (BORGES et al.,2013).  

A alta prevalência de dependência entre os idosos nas 

Instituições de Longa Permanência requer maior investimento 

em recursos humanos, de modo a garantir a atenção 

interdisciplinar e multiprofissional voltada para a promoção da 

saúde e prevenção da incapacidade funcional. Sendo assim, o 

envelhecimento populacional traz desafios para a sociedade, 

exigindo a implementação e a efetivação de políticas públicas 

sociais e de saúde condizentes com a realidade das ILPIs e que 

visam promover a qualidade de vida dos residentes 

(RISSARDO et al., 2012; SANTOS et al., 2010). 

Tendo em vista esse processo de envelhecimento 

corresponder a um conjunto de modificações morfológicas, 

fisiológicas, bioquímicas e psicológicas que determinam a 

perda gradativa da capacidade de adaptação do indivíduo ao 

meio ambiente, para assegurar-lhes uma melhor qualidade de 

vida, bem como a preservação da sua capacidade de 

desenvolver atividades de vida diária, é necessário oferecer 

uma atenção à saúde com abordagem biopsicossocial, que 

contemple todas as esferas do cuidado.  

 Um dos instrumento citados na literatura, como eficaz 

para identificar as fragilidades e os benefícios do cuidado, 

oferecido ao idoso institucionalizado é a escuta qualificada. 
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A escuta e o diálogo são habilidades próprias dos seres 

humanos, sendo comum a concepção da escuta como apenas 

o ouvir, levando a acreditar que a escuta é instintiva. É uma 

ferramenta essencial para que o usuário seja atendido na 

perspectiva do cuidado como ação integral; por meio dela, é 

possível a construção de vínculos, a produção de relações de 

acolhimento, o respeito à diversidade e à singularidade no 

encontro entre quem cuida e quem recebe o cuidado 

(RAIMUNDO et al., 2012).  

Sendo assim, a escuta, seja ela dirigida ou espontânea, 

permite de maneira efetiva, analisar a perspectiva do idoso 

frente ao processo de institucionalização.   

O Objetivo dessa pesquisa, pauta-se, portanto, em 

avaliar a percepção dos Idosos residentes na ILPI quanto à 

Integralidade do Cuidado, a fim de que se torne possível 

identificar as fragilidades e os benefícios da atenção ofertada 

ao idoso na instituição, permitindo, dessa forma, sugerir 

estratégias capazes de minimizar os aspectos negativos da 

institucionalização e maximizar/melhorar os elementos 

positivos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa exploratória com abordagem 

quantiqualitativa realizada em uma Instituição de Longa 

Permanência (ILPI), de João Pessoa, Paraíba, a qual buscou 

avaliar a percepção dos Idosos Institucionalizados quanto à 

Integralidade do Cuidado ofertado pelos acadêmicos de 

Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, 

membros do Projeto de Pesquisa e Extensão em Cuidados 

Paliativos. 
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De uma população de 76 indivíduos residentes na ILPI, 

selecionou-se uma amostra de 15 idosos. Puderam participar 

aqueles que atenderam aos critérios de inclusão pré-

estabelecidos: condição cognitiva favorável para responder ao 

questionário e aqueles que participavam assiduamente das 

atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião de 

suas visitas semanais. Foram excluídos aqueles idosos que não 

dispunham de condições psico-cognitivas para participarem da 

entrevista e aqueles que não se engajavam junto aos 

acadêmicos. 

  Primeiramente, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em pesquisa, e em seguida iniciou-se a coleta de dados 

utilizando como instrumento a entrevista semiestruturada 

focada nos objetivos da pesquisa. O roteiro, desenvolvido pelos 

próprios pesquisadores, foi dividido em duas vertentes: 

questões sobre dados sociodemográficos e questões 

referentes à percepção dos idosos sobre o cuidado ofertado 

através das atividades desenvolvidas pelos extensionistas 

  Ao serem coletadas as autorizações para as gravações 

e assinaturas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), bem como esclarecidos os passos da pesquisa e suas 

finalidades, iniciou-se a coleta dos dados por meio de 

entrevistas gravadas, realizadas em um espaço na própria 

instituição, momento em que estavam presentes apenas o 

idoso e o pesquisador.  

Cada entrevista durou cerca de 10 minutos e puderam 

ser interrompidos quando o participante desejava. No entanto, 

em todos os encontros o roteiro foi seguido até seu término. Os 

depoentes foram identificados pela palavra "Idoso”, seguida de 

um número inteiro para identificá-los.  
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Concluída a etapa das entrevistas, os depoimentos 

foram transcritos na íntegra. Sucedeu-se a leitura minuciosa por 

todos os pesquisadores com o intuito de encontrar aqueles 

conteúdos com maior significado sobre o objeto em estudo, e a 

partir dessa análise, subdividiu-se três eixos de debate: 

Cuidado em saúde e suas possibilidades; Tecnologias leves no 

cuidado em saúde e Percepção e benefícios das atividades 

desenvolvidas. 

O estudo seguiu as orientações expressas na Resolução 

466/2012(21) que trata da pesquisa com seres humanos, e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas da Paraíba, cujo Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) é 94741218.2.0000.5178. 

 

Figura 1. Fluxograma da pesquisa.  

 
  Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 15 idosos residentes em uma 

ILPI do município de João Pessoa, no estado da Paraíba, Brasil. 

Destes, quatro eram homens e onze mulheres, com idade 
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média de 79 anos. A média de residência nesse local foi de 

aproximadamente dois anos.  

A partir da leitura dos depoimentos foram identificados e 

recortados aqueles que faziam emergir os significados mais 

expressivos sobre o tema.  

Em seguida, após analisar as respostas obtidas a partir 

dos questionários, foram estabelecidos três eixos temáticos: I – 

Cuidado em saúde e suas possibilidades; II – Tecnologias leves 

no cuidado em saúde e III - Percepção e benefícios das 

atividades desenvolvidas. 

 

I - Cuidado em saúde e suas possibilidades 

 

O cuidado perpassa todas as etapas da nossa existência 

e possui múltiplas abordagens, todas elas essenciais para o 

enfrentamento do sofrimento ou de nossas necessidades 

primordiais de forma integralmente humanizada. Além disso, tal 

ação pode ser por si só, terapêutica, já que o cuidar exige um 

olhar atento e está inserido em uma dinâmica dialética entre o 

cuidador e aquele que recebe tais cuidados, possibilitando a 

presença do potencial de saúde que pode emergir desse 

contexto (FUKUMITSU; CAVALCANTE; BORGES, 2009). 

Entretanto, é necessário ressaltar que segundo Carnut 

(2017), ter saúde também depende de condições políticas, 

econômicas, ideológicas e tecnológicas, portanto, a atenção ao 

indivíduo deve acomodar todas essas esferas (pessoais e 

sociais), não apenas o contexto biológico do ser vivo.  

Não obstante, ao apontarmos as diferenças entre o mero 

intervir e o cuidar propriamente dito, é evidente que aquele 

consiste em fazer algo para/no outro, desconsiderando os 
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aspectos subjetivos, enquanto que esse tem o outro como 

centro de sua prática, ressaltando os elementos subjetivos da 

interação, valorizando-os ao interpretar o processo de saúde-

adoecimento dos sujeitos, é, dessa forma, fundamental na 

prática de qualquer profissional da saúde (CARNUT, 2017) 

Para Vale e Pagluica (2011), o cuidado é zelo, 

dedicação, afeição, preocupar-se com o outro, o que corrobora 

com o que foi exposto até então e evidencia que todas as 

possibilidades do cuidado, por mais amplas que sejam, 

envolvem direta ou indiretamente tais aspectos. 

 Segundo Clos (2016), algumas das principais formas 

correlacionadas ao cuidado prestado aos idosos são: a 

percepção de ambiente adequado e seguro, disponibilidade de 

atenção, dignidade, higiene, respeito a sua individualidade, 

possuir roupas de cama adequadas, o cuidado psicológico, 

emocional, a paciência, fornecer conforto, compreensão, 

medicação, amenizar a dor e o sofrimento e cuidados com a 

alimentação.  

Partindo desse pressuposto e confrontando tal literatura 

com os dados colhidos, é possível encontrar convergências nas 

respostas do idosos. Ao serem questionados acerca do que 

eles consideram ser a melhor forma de cuidado, 13% não 

souberam responder, ao passo que 53% identificaram a 

conversa, o ouvir e o falar propriamente dito como elementos 

essenciais para o cuidado. Nota-se, portanto, que predomina, 

na percepção dos institucionalizados, a atenção através da 

escuta qualificada a melhor maneira de ser cuidado, conforme 

pode ser visualizado a seguir:  

 

“A melhor terapia que tem é a conversa 

mesmo.” (Idoso 2). 
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“Ouvir!” (Idoso 10).  

“A presença de vocês aqui é importante, 

essas perguntas, esses 

questionamentos. Ouvir é muito bom 

pra gente. Falar também.” (Idoso 15). 

Ademais, 33% trazem a atenção como aspecto fundamental do 

cuidado:  

“Gosto muito da atenção, escutar o que 

as pessoas falam... É isso!” (Idoso 8). 

“Ter atenção. É bom ser ouvida!” (Idoso 

9). 

“Em primeiro lugar, ter boa vontade, 

amor e carinho... estar sempre atento.” 

(Idoso 13). 

“Conversar e brincar, dar atenção.” 

(Idoso 1). 

  

Alguns entrevistados também identificaram como 

modalidade do cuidado as brincadeiras e as próprias atividades 

realizadas pelos extensionistas, outros relataram sobre o 

respeito ao espaço individual e um idoso referiu, ainda, a boa 

vontade do cuidador, o amor e carinho. Observou-se, que uma 

das respostas não identificou a melhor forma de cuidar, mas 

explicitou receber um cuidado de qualidade significativa para a 

sua vida.  

“Atenção, brincadeiras... mas tem 

que ter respeito!” (Idoso 11).  

“O jeito que vocês acharem melhor, 

né?... As próprias atividades.” (Idoso 

14). 

“Me deixando a vontade.” (Idoso 3). 
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“Até aqui tá normal, desse jeito 

mesmo, graças a deus sou bem 

cuidada.” (Idoso 6). 

 Evidencia-se, por conseguinte, que a melhor forma de 

exercer o cuidado é através da empatia. Os idosos através das 

suas falas permitiram demonstrar a importância do olhar 

humanizado do cuidador para com eles, ratificando que o 

cuidado é um ato de amor por si e pelo o outro.  

 

II - Tecnologias leves no cuidado em saúde 

 

Dos 15 entrevistados, 80,0%, isto é, 12 idosos, 

consideraram como boa e importante a realização da escuta 

qualificada como ferramenta de cuidado à saúde, 13.3% (2 

idosos) alegaram não gostar de conversa e 6.6%, 1 idoso, não 

opinou. Em relação a percepção de acolhimento, 80% dos 

idosos, ou seja, um quantitativo de 12 entrevistados, relataram 

gostar de serem acolhidos, enquanto 20%, isto é, 3 idosos, não 

opinaram. 

De fato, a maioria dos idosos consideraram como 

benéfica a oferta do acolhimento como subsídio para a 

qualificação do cuidado. Declaram que se sentem bem ao 

receberem a devida atenção, e como consequência, sentem-se 

felizes, como referem: 

“Nem imagino a grandeza (de quando é 

acolhido), é bom né, estimula mais a 

pessoa, pra mim é excepcional.” (Idoso 

2). 

“Me sinto feliz.” ( Idoso 7). 

“Eu gosto. Acho muito bom. Vocês 

tratam a gente muito bem.” (Idoso 15). 
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Embora haja cuidadores para sanar as necessidades 

básicas dos idosos, a relação de proximidade, de acolhida entre 

ambos praticamente inexiste, pois os profissionais arcam com 

diversas atribuições e não dispõem de tempo para estabelecer 

e aprofundar vínculo com os idosos, ouvir sobre suas vidas ou 

estabelecer um diálogo mais delongado. Verifica-se de forma 

mais abrangente a presença de uma carência de atenção entre 

os idosos pois demonstram contentamento ao serem 

abordados e utilizam artifícios para prender a atenção dos 

extensionistas em suas atividades. 

Isso pode ser decorrente, como explicam Souza (2014) 

e Mello et al. (2013), do fato de que a maior parte das ILPIs no 

Brasil se conformam a partir do isolamento social de seus 

idosos residentes. Segundo eles, o cuidado que o idoso recebe 

na instituição incide fundamentalmente sobre aspectos 

essenciais, tais como higiene, alimentação e uso controlado de 

medicação. Além disso, Freitas e Scheicher (2010) destaca que 

o isolamento social traduz a separação do seu ambiente familiar 

habitual, e como consequência o convívio com pessoas 

estranhas e muitas vezes o distanciamento da sociedade em 

que viveram durante anos pode inferir um sentimento de 

abandono, dependência e inutilidade, e com isso, levá-los à 

perda de identidade, de liberdade, de autoestima, e à solidão. 

Avaliando essa conjuntura, é possível compreender a 

importância e a necessidade de lançar mão de um artifício tão 

benéfico de atenção à saúde como o acolhimento. Pois como 

bem enfatiza Ministério da Saúde (2010), no que se refere à 

Política Nacional de Humanização, o acolhimento nas práticas 

de produção de Saúde deve ser entendido como uma 

ferramenta de aproximação, um “estar com” e um “estar perto 
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de”, isto é, uma atitude de inclusão. É um instrumento de 

intervenção na qualificação de escuta e na construção de 

vínculo e por isso deve ser preconizado, sobretudo no que se 

refere ao cuidado com Idosos Institucionalizados, devido sua 

vulnerabilidade e necessidade. Os próprios Idosos já atestam 

seus benefícios quando declaram: 

 

“Acolhimento é uma coisa boa meu 

filho, ter alguém que acolha a gente, que 

dê atenção é a coisa melhor do mundo.” 

(Idoso 1). 

“Eu gosto. Quando chamam. Vêm 

buscar. Às vezes não dá pra escutar 

que está tendo alguma coisa lá fora.” 

(Idoso 8). 

 

Em relação à escuta, a maior parte dos idosos 

consideram importante e referem que gostam de serem ouvidos 

e terem companhia para conversar. É importante salientar, que 

muitos perderam o vínculo familiar após ou mesmo 

anteriormente o processo de institucionalização, e embora 

vivam em comunidade, a comunicação interpessoal entre os 

idosos é relativamente pobre, sendo potencializada em 

situações nas quais há desenvolvimento de atividades lúdicas 

no local, o que possibilita maior interação. Quando indagados 

sobre a importância da escuta, eles declaram: 

 

“A gente acha bom, eu não gosto de 

viver em quarto. Que saia, converse. As 

vezes conversando, o que tem na 

cabecinha as vezes sai.” (Idoso 1). 
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“Que seja uma conversa construtiva. É 

bom ser ouvido.” (Idoso 2). 

“Gosto, me sinto melhor. Me sinto mais 

esvaziada de tanta coisa, as coisas 

ruins, lembranças ruins que a gente 

procura jogar fora e esquecer. Acho 

importante.” ( Idoso 4).  

 

Logo, os resultados demonstraram que os idosos 

percebem na sua vida os benefícios da escuta e do acolhimento 

e as relacionam com um sentimento de bem estar e satisfação.  

Mediante a isso, Merhy (2013), classifica os modelos 

tecnoassistenciais de saúde e define que a produção de 

relações mediante a escuta, a construção de vínculos, o 

interesse, a confiança e a autonomização utilizadas na busca 

da qualidade do cuidado prestado é classificada com tecnologia 

leve, que designa uma forma de abordagem centrada nas 

relações.   

Em seu estudo, Santos et al. (2014) pôde verificar que o 

acolhimento à pessoa idosa promove o avanço da qualidade de 

vida do grupo senil. Isso demonstra que o cuidado em saúde 

transcende as medidas intervencionistas e inicia-se a partir do 

lidar com o outro de forma acolhedora. Dessa forma, Campos 

(1997) defende que para além do clássico intervencionismo 

terapêutico, urge trazer para o espaço das práticas de saúde a 

valorização da fala e da escuta. Lembra, ainda, que o 

acolhimento, como meio de responsabilização, pressupõe o 

fortalecimento do vínculo. 

Dessa forma, defere-se a importância de se utilizar as 

tecnologias leves como recurso para o cuidado da saúde do 

Idoso Institucionalizado. 
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III- Percepção e benefícios das atividades desenvolvidas 

 

Inicialmente ILPI ́s carregavam consigo uma carga 

negativa vinda desde a época dos “asilos”, onde ser 

institucionalizado era sinônimo de abandono e carência, 

atualmente, entretanto, esse conceito pré-estabelecido vem 

sendo desmistificado, sendo a própria percepção do idoso 

sobre o processo de institucionalização o melhor referencial 

para a importância das ILPI’s, bem como das atividades nelas 

desenvolvidas.  

Identificou-se, com a aplicação dos questionários e as 

respostas obtidas, a presença de três perguntas, que 

constitucionalmente abordavam esse eixo temático. Sendo 

elas: Você gosta de participar das atividades? Qual atividade 

você mais gosta? Qual a sua percepção sobre as atividades 

lúdicas desenvolvidas pelos extensionistas? (bingo, 

brincadeiras, jogos de memória, músicas). Essas perguntas 

correspondem às questões 1, 5 e 6, respectivamente, do 

questionário.  

As respostas obtidas, em sua totalidade, expuseram um 

gosto unanime dos entrevistados pelas atividades lúdicas 

executadas nessa instituição. Conforme é demonstrado a 

seguir.  

“Eu gosto, eu quero o que tenha 

alegria.” (Idoso 1). 

“É bom, é bom. Excepcional.” (Idoso 

2). 

“Gosto, me sinto animada, alegre, 

que estou ali num meio bom. No 

meio de jovens, que não são 



PERCEPÇÃO DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS QUANTO À 
INTEGRALIDADE DO CUIDADO 

1409 
 
 

devassas, são meninas educadas.” 

(Idoso 4). 

“Gosto, é um divertimento, a gente 

não fica tão isolado aqui.” (Idoso 7).  

“Gosto muito... de tudo.” (Idoso 6). 

 Ao serem indagados sobre quais atividades mais gostam 

de realizar, 40% dos idosos referiram-se ao bingo, mas também 

foram citadas a dança (7%), a música (7%) e outros jogos, a 

exemplo do dominó (13%). 33% não preteriram nenhuma 

atividade específica, mas externaram gostar do que se é 

realizado. (Figura 1).  

 

Figura 2. Atividades preteridas pelos idosos institucionalizados. 

 
        Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

As respostas a essa pergunta são exemplificadas a 

seguir:  

 “Eu gosto, se for bingo é ainda 

melhor, é divertido.” (Idoso 5). 
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“É bom, aqui jogo dominó, eu gosto. 

Baralho eu não acerto não, mas 

dominó eu gosto...” (Idoso 3).  

“Gosto mais do bingo... a gente se 

diverte. Tem aquilo de marcar, 

ganhar presentes, quem não gosta, 

né?” (Idoso 15). 

“Rapaz, o que eu gosto mesmo é 

bingo e dominó. Se for uma atividade 

que eu possa acompanhar, eu 

acompanho... Se for pra desenhar, 

tô fora... Quando chegam aqui 

falando que tem que dançar, 

cantar... não é comigo não!” (Idoso 

13). 

“Sim. Dançar... é bom!” (Idoso 11). 

“Gosto mais das músicas. Acho bom 

que só... divertido, visse?” (Idoso 8). 

 

Esse resultado encontra-se em consonância com outras 

pesquisas presentes na literatura referentes a essa temática, 

conforme pode ser observado em Oliveira et al. (2010), o qual  

aponta a preferência de residentes da ILPI por dança e música, 

em um estudo sobre a influência que os bailes exercem em 

idosos institucionalizados.  

Pesquisadores afirmam que a dança minimiza as 

repercussões fisiológicas do envelhecimento, a partir do 

condicionamento físico, promovem independência funcional, 

interação social, e, consequentemente, melhoram a qualidade 

de vida. Outros autores apontam ainda que os sons resgatam e 
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fortalecem características pessoais e sociais, e contribuem para 

o envelhecimento saudável (SILVA et al., 2016).  

Através do arsenal teórico disponível, é inquestionável a 

importância, portanto, dessas atividades lúdicas para a 

manutenção da capacidade biopsicossocial do idoso.  

O resultado da aplicação do questionário corrobora, 

inclusive, para essa relevância, visto que todos os entrevistados 

vislumbraram se tratar de um meio importante para manter a 

mente em funcionamento e apenas um referiu a influência 

dessas tarefas no desenvolvimento motor, como é descrito a 

seguir.  

 “Ajuda, a gente esquece até a 

idade...” (Idoso 3). 

“É bom porque encurta o 

envelhecimento, encolhe da 

seguinte forma: você sem uma 

atividade tá endurecendo os ossos, 

tá deixando sua memória bem 

abaixo...” (Idoso 2). 

“Traz, traz... movimenta a mente... é 

bom!” (Idoso 9). 

“Sim. Ajuda a se movimentar, 

exercitar a mente...” (Idoso 11). 

 

A partir do estudo, pode-se inferir, pois, que as oficinas 

mantêm o funcionamento cognitivo e motor, e promovem a 

socialização, autonomia e independência nas atividades de vida 

diária, ou seja, essas atividades permitem a preservação da 

qualidade de vida, muitas vezes perdida durante o processo 

intrínseco do envelhecimento.  
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Para Silva et al. (2016), qualidade de vida transcende a 

funcionalidade e a esfera objetiva, além de perpassar pela 

subjetividade e plenitude do ser humano, ao preservar seus 

pensamentos e vontades.  

Conclui-se, portanto, que compreender o 

envelhecimento e a percepção e benefícios das atividades 

desenvolvidas trazida por esses idosos institucionalizados são 

relevantes não apenas para entender os processos 

degenerativos associados à velhice como também para 

conhecer e desenvolver recursos que contribuem positivamente 

na senescência.  

 

CONCLUSÕES  

 

Evidenciou-se que, por intermédio deste estudo, os 

idosos entrevistados, em sua maioria, apresentam-se 

satisfeitos com a institucionalização e a assistência prestada 

pelos membros do Projeto. Desta forma, é possível inferir que 

a realização das atividades, em oficinas terapêuticas, contribui 

efetivamente para uma melhor qualidade de vida, à medida que 

suscita práticas de promoção e proteção à saúde do idoso. 

Nesse contexto, o cuidado em saúde, por excelência, 

deve respeitar a singularidade e a diversidade do ser humano, 

sobretudo, quando levamos em consideração o contexto 

socioeconômico e cultural ao qual esse está inserido. Logo, é 

de fundamental importância que a assistência seja moldada 

segundo as demandas específicas dos idosos em questão, e, 

para tanto, a dialética entre os utentes e a equipe 

multiprofissional das ILPIs precisa se dar em caráter contínuo. 

Infelizmente, esta não é a realidade de grande parte das 

instituições de residência coletiva, de modo que, o cuidado, 
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apesar de parecer humanizado, está centrado em convicções 

pessoais acerca de como tratar o idoso. Portanto, faz-se 

necessário a capacitação profissional das equipes, para então, 

estarem aptas a reconhecer fragilidades, formular estratégias e 

desenvolver ações eficientes de atenção em saúde. 

Dentre as limitações do estudo, foi identificado um 

número limitado de idosos que compuseram a amostra da 

pesquisa. Portanto, a análise dos resultados obtidos não 

possibilita generalizações, mas sim a compreensão da 

realidade vivenciada pelos participantes. E outra, foi à ausência 

de um grupo controle que permitisse comparar e mensurar o 

impacto das ações desenvolvidas. Sugere-se, a execução de 

novas pesquisas com um valor amostral maior, assim como, a 

adoção de outros critérios de inclusão e exclusão para compor 

o conjunto de participantes. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir e orientar 

profissionais no campo da saúde e da gerontologia, no que 

tange a abordagens não farmacológicas no cuidado à terceira 

idade. Assim como, auxiliar na desmistificação do ideal de que 

as ILPIs se configuram em um recinto que abriga idosos em 

situação de abandono. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de 
estudantes inseridos em um projeto de extensão universitária e 
compreender a saúde de forma integral, identificando a 
importância dos determinantes biopsicossociais no processo 
saúde doença e qualidade de vida. Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo relato de experiência, sobre a vivência de 
acadêmicos participantes de um projeto de extensão. O projeto 
busca introduzir o idoso no âmbito social com a finalidade de 
melhorar a qualidade de vida, que se encontra relacionada com 
a autoestima e o bem-estar onde abrange um conjunto de 
aspectos: capacidade funcional, estado emocional, interação, 
atividade intelectual, autocuidado. Pensando nisto as atividades 
planejadas pelo projeto são voltadas às necessidades dos 
idosos. Para a execução das atividades, levou-se em 
consideração metodologias que respeitassem suas 
características, utilizando melhores estratégias para esta faixa 
etária. As atividades realizadas propiciam um ambiente 
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acolhedor facilitando às relações interpessoais, criando 
vínculos que facilitam o envolvimento nas atividades, 
educativas, recreativas ou manuais. Era perceptível autoestima 
dos idosos ao realizar aquilo que era demonstrado, se sentiam 
capazes de realizar tais atividades mesmo com as limitações 
desta faixa etária. Nesse sentido percebemos a maior 
interação, autoestima elevada, alivio dos sentimentos 
negativos, estimulo da memorização e concentração, 
criatividade, inserção no meio social e principalmente bem-
estar. 
Palavras-chave:Saúde do idoso. Educação em saúde. Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a população idosa passou a representar 29,6 

milhões de pessoas em meio ao povo brasileiro entre os anos 

de 2012 e 2016. Estes dados exprimem a necessidade de 

buscar garantir a preservação da saúde física, mental, 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social dessa 

população, colocando em prática a Política Nacional do Idoso 

(SBGG, 2014; IBGE, 2017). 

O envelhecimento caracteriza-se como um processo 

natural do ser humano, no entanto, a condição de saúde  nessa 

fase édeterminada por alterações advindas das  enfermidades, 

perdas de entes queridos e financeiro, isolamento, abandono, 

que, ao longo do tempo, se não identificados e assistidos, 

podem ocasionar alterações funcionais,  cognitivas e 

psicoafetivas, além de dificuldades  adaptativas ao ambiente, 

fatores que influenciam de forma negativa para a convivência 

familiar e social (FECHINE; TROMPIERI, 2015).  

Com o contínuo crescimento desse grupo populacional 

foi considerada a necessidade de desenvolver atividades 
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queatenuem  a prevalência de doenças graves, a dependência 

e principalmente, o desenvolvimento de estratégias que  

aperfeiçoema qualidade de vida desse público (BARRETO, 

2017; WICHIMANN et al., 2013). Nesta perspectiva, observa-se 

a necessidade de proporcionar um cuidado à saúde que atenda 

as precisões individuais, de forma integral, almejando um 

envelhecimento ativo e saudável. 

Para essa conquista,  percebe-se a necessidade de 

desenvolver ações programáticas de promoção à saúde, com 

um cuidado voltado para  a prevenção de agravos, incentivo a 

independência e autonomia dessa população (SILVA; 

SANTOS; SOUZA, 2014). De tal modo, os profissionais de 

saúde devem elaborar e programar ações estratégicas que 

difundam o conhecimento científico,  relacionando as práticas 

de educação em saúde com os hábitos e desejos da população 

alvo. 

As ações de promoção da saúde baseadas nas práticas 

da educação em saúde visam melhorar a qualidade de vida das 

pessoas.Para Dawalibi e colaboradores (2013), por sua vez, a 

qualidade de vida encontra-se intimamente relacionada com a 

autoestima e o bem-estar pessoal do idoso, o que abrange um 

conjunto de aspectos: capacidade funcional, estado emocional, 

interação social, atividade intelectual, autocuidado, valores 

culturais, religiosidade, estilo de vida, e com as atividades da 

vida diária. 

 No entanto, reforça-se que o êxito dessa proposta 

intervencionista só é impetrada  se forem planejadas 

observando os hábitos diários de vida,  o comportamento, as 

atitudes e o autocuidado desenvolvido pela pessoa idosa. 

Nesse contexto, é possível incentivar a construção e o 

compartilhamento de estratégias pautadas nas Políticas 
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Públicas de Saúde, objetivando agregar novos saberes e 

atitudes, para assim, de forma pontual, melhorar a condição de 

saúde dessa população (ANTUNES, 2015).  

A educação em saúde permite as pessoas tornarem-se 

autores da sua própria mudança em relação à saúde, e assim, 

ser autônomo para o compartilhamento de novos aprendizados, 

esclarecimento de dúvidas, proporcionando assim, o livre 

arbítrio para tomada de consciência e decisão (MALLMANN et 

al, 2015).  

Essas benfeitorias ocorrem porque as ações de 

educação em saúde permite a ampliaçãodas relações 

dialógicas, favorece a participação dos envolvidos, explora 

opiniões,  constrõem um saber crítico e reflexivo sobre a 

condição de vida e saúde. É importante que para alcançar 

resultados satisfatórios, durante essas práticas, sejam 

implementadas métodos educativos que favoreçam a 

aproximação e participação de todos os envolvidos (CERVERA; 

PARREIRA; GOULART, 2011).  

Percebendo a importância em atuar no contexto da 

promoção da saúde através das ações educativas, destaca-se 

a importância da extensão universitária, visto que, é uma 

estratégia de cuidado que proporciona a relação entreo 

conhecimento científico,  ainterdisciplinaridade da vivência 

acadêmica,a qual, fomenta a produção de  novos saberes 

atreladas a prática técnica, científica e o saber popular,  

estimulando com isso o vínculo interpessoal, a habilidade 

funcional,  cognitiva e  emocional da pessoa idosa, além 

deincitar a sua independência  e autonomia (li; NERI, 2013; 

MIRANDA; NOGUEIRA, 2012).  

Com relação aos discetes e docentes, a extensão 

universitária instiga para a reflexão das práticas cuidativas, 
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favorecendo com isso a formação de um profissional crítico, 

humano, criativo e partipativo diante do incremento do seu 

cuidado  (OLIVEIRA; JÚNIOR, 2015). Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem durante as ações de promoção à saúde 

desenvolvida com pessoas idosas participantes de um projeto 

de extensão universitário.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de relato de experiência, de natureza descritiva, 

desenvolvido com pessoas idosasresidentes na comunidade 

Nova Esperança, localizada no bairro do Valentina de 

Figueiredo, no município de João Pessoa - PB, vinculados ao 

projeto de extensão universitário da Faculdades de 

Enfermagem e Medicina Nova Esperança – FACENE/FAMENE.  

O projeto de extensão é denominado Envelhecimento 

Saudável: integração ensino-comunidade na promoção à saúde 

e prevenção de doenças na população idosa, tem como  

objetivo oferecer atividades educativas de promoção à saúde e 

prevenção de doenças, elaborando e operacionalizando ações 

que previnam as doenças prevalentes nessa população  além 

de, promover a interação do aluno na comunidade, visando 

torná-lo um profissional com uma visão mais crítica, científica e 

humana. 

 O referido projeto era composto por 90 idosos 

cadastrados, 21 acadêmicos dos cursos de Medicina e 

Enfermagem, 03 docentes, sendo 01 enfermeira e 02 

psicólogas. As ações eram desenvolvidas nas terças-feiras, no 

turno da tarde, com duração de 05 horas (acolhimento, ação 

educativa e lanche).  Teve início em março e término de 
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dezembro de 2016. Os encontros ocorriam em um espaço 

amplo, arejado,  cedido pela Instituição de Ensino. 

 As ações  de promoção à saúde desenvolvida pelos 

acadêmicos englobavam atividades funcionais, cognitivas e 

recreativas. Eram estruturadas através de um  conhecimento 

prévio das necessidades tanto de  saúde como social  da 

pessoa idosa. Essas precisões eram  identificadas por meio de  

anamnese, exame físico e  clínico (realizados trimestralmente 

por médicos e enfermeiros pertencentes à instituição), como 

também,  através do acolhimento (docentes e discentes 

atuantes do projeto (realizado semanalmente). 

As abordagens didáticas utilizadas nas ações educativas 

tinham o propósito de por em prática o que preconiza a Política 

de Promoção à Saúde e a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, as quais baseiam-se na interação entre o idoso 

e a sociedade, valorização o conhecimento prévio acerca dos 

temas a serem  desenvolvidos, incentivando assim, a 

participação do idoso  no processo de aprendizagem.  

Para isso, teve embasamento teórico da Educação 

Popular, que,  segundo Vasconcelos (2004) é necessário que o 

conhecimento não se difunda de cima para baixo. É 

imprescindível  valorizar o conhecimento prévio acerca da 

vivência de cada componente, permitindo assim, manterem-se 

abertos a novas propostas de mudanças em sua saúde  e 

assim, preservar não só a saúde física como também a mental 

e social. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades desenvolvidas pelos discentes 

participantes do projeto extensão foram voltadas às 
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necessidades das pessoas idosas, já que estes estão 

vulneráveis as particularidades inerentes ao processo de 

envelhecimento. Teve como  finalidade melhorar a condição de  

saúde e, consequentemente, a  qualidade de vida. 

Não se pode pensar que a qualidade de vida da pessoa 

idosa relaciona-se apenas a aspectos biológicos, pelo contrário, 

se encontra intimamente relacionada às dimensões psicológica, 

econômica, cultural e social, os quais contribuem não somente 

para a autonomia funcional, mas também, para a interação 

social,  bem como, para a diminuição da morbimortalidade 

(VAGETTI et al., 2014). 

As atividades grupais desenvolvidas na extensão 

universitária são de grande importância por permitir o 

compartilhamento de experiências comuns aos envolvidos, 

necessárias para a socialização, a qual precisa ser mantida 

e/ou resgatada. Essa vivência é enriquecedora por  

proporcionar suporte psicossocial, contribuindo tanto para a 

valorização da identidade como para o reconhecimento do 

idoso em sua família e sociedade. 

A ação educativa inicava-se pelo acolhimento,  

objetivando proporcionar um ambiente acolhedor, que 

facilitasse as relações interpessoais entre idosos, docentes e 

discentes, propondo um momento de interação e construção de 

vínculo. Nessa ocasião, era possível visualizar  o cuidado, a 

interatividade e carinho entre os participantes. Além disso, 

facilitava o envolvimento dos idosos com a atividade educativa 

que seria proposta. 
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Figura 1. Momento de recepção dos idosos e efetivação 

doacolhimento. 

 
Fonte: FORTUNATO; GOMES; LUCENA, 2018. Dados da 

pesquisa. 

 

O acolhimento tem a finalidade de estabelecer vínculo 

identificar e atender as necessidades da população. Essa 

conexão precisa ser desenvolvida de  forma harmoniosa e 

humanizada, para que posteriormente as intervenções/ações 

sejam bem sucedidas (FERREIRA et al., 2018).  

Após o acolhimento, dava-se início as ações de 

educação em saúde.Para a operacionalização dessas 

atividades levava-se em consideração o uso das metodologias 

ativas, as quais eram aplicadas respeitando as características 

do público alvo (os idosos), através de uma linguagem clara, 

objetiva, levando em consideração o lúdico.  

Para Fleurí et al, (2013) a prática educativa por meio  do 

lúdico é uma excelente estratégia que favorce a adesão e 

mudança do estilo de vida da pessoa idosa, por facilitar o  

processo de aprendizagem através do compartilhamento  das 

experiências individuais, as quais permite esse público externar 
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as facilidades e dificuldades que enfretam durante o processo 

saúde/doença. Para os autores, este tipo de estratégia está 

intimamente associada com a diminuição do uso de serviços de 

saúde e medicamentos por estimular a adoção de hábitos 

saudáveis. de vida. 

É importante destacar que as atividades lúdicas estão 

relacionadas intimamente com a viabilidade de proporcionar 

estações de bem-estar físico, mental e interação interpessoal. 

Condições que propiciamdescontração, fortalecimento da 

autoestima,autonomia e reflexão sobre melhorias significativas 

na qualidade de vida(COSCRATO; PINA; MELLO, 2010; 

PINHEIRO; GOMES, 2014). 

 

Figura 2.Atividade educatica por meio de teatro sobre temática 

da Dengue. 

 
Fonte: FORTUNATO; GOMES; LUCENA, 2018. Dados da 

pesquisa. 

 

A ludicidade desenvolvida nas ações educativas do 

referido projeto era por meio de Teatro, Vídeos, Gravuras, 

Cartazes, Jogos, Música e Dança. Essa proposta metodológica 

permite  um aprendizado mais eficaz por estimular o 
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envolvimento dos participantes, o que facilitava a aplicabilidade 

da proposta educativa para o autocuidado das pessoas idosas. 
 

Para Freitas et al., (2016) na promoção do autocuidado, 

a principal estratégia é a conscientização. A partir daí, se tem a 

oportunidade da tomada de  decisões sobre seu próprio 

cuidado. Visto que, o cuidar se faz necessário para o bem-estar. 

A música permitia aos idosos a capacidade de retomar 

suas lembranças. Nas atividades que envolvia a música, eram 

tocadas aquelas conhecidas da infância, adolescência e fase 

adulta, o que trazia boas lembranças,  deixando-os mais 

familiarizado com o grupo e a ação educativa. Tal atividade era 

considerada a preferida dentre todas, por proporcionar um 

momento de descontração e maior interação entre todos os 

participantes, principalmente os idosos por se sentirem livres 

para cantar e dançar a seu modo.  

O lúdico através da dança e a musicoterapia são terapias 

integrativas e complementares bastente dinfundida na área 

gerontológica.  A música é um  recurso para a realização de 

ações de promoção e prevenção, por proporcionar efeitos 

significativos nas esferas psicoemocionais, físicas e sociais, 

repercutindo na melhora da autoestima e sociabilização 

(GOMES; AMARAL, 2012). 

A dança é também uma forma de comunicação corporal, 

quando exercitada em grupos, pode auxiliar na expressão de 

emoções, exercita a memória e a coordenação motora,  por 

fortalecer os membros superiores e inferiores objetivando 

refletir sobre pronlemas comuns à idade com a instabilidade 

postural e o risco de quedas (GUIMARÃES et al, 2012). 
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Figura 3. Momento de Dança em dupla e individual. 

 
Fonte: FORTUNATO; GOMES; LUCENA, 2018. Dados da 

pesquisa. 

 
Nas atividades recreativas buscava-se  dar continuidade 

a proposta de interação e estímulo a memória e coordenação 

motora. Entre as pessoas idosas realizavam-se gincanas com 

jogos que incluíam dama, xadrez, dominó, baralho, bingo. Era 

perceptível  o esforço das pessoas idosas para dar o seu 

melhor. Sentiam-se  desafiados a vencer os jogos, o que 

despertava a autoestima em cada etapa concluída, pois se viam 

capazes de realizar atividades que jamais pensaram em ainda 

realizar.  

Além disso, era possível perceber a preocupação de 

alguns  idosos em ajudar aqueles que possuíam alguma 

dificuldade visual, auditiva e/ou de aprendizado. Atitudes que 

geram um ambiente prazeroso, alegre e solidário, pois 

favoreciam à essas pessoas enxergarem sua importância no  

trabalho em grupo, consequentemente, no âmbito social.  

Esse  sentimento cuidativo, de ajudar o outro é muito 

importante para o idoso, faz com que ele se sinta produtivo, com 

capacidade para assistir e ser importante a outras pessoas. 

Essa ação coopera positivamente para seu estado de saúde, 
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satisfação pessoal, implicando diretamente de forma positiva 

para melhorar sua qualidade de vida (MOMTAZ; IBRAHIM; 

HAMID, 2014).  

Nas ações educativas que abordavam a importância e o 

estímulo a atividade física, tanto de forma teórica e explicativa, 

quanto demonstrativa, os docentes e discentes estimulavam  

essa prática por meio de alongamentos, caminhadas, visando 

estimular o equilíbrio e coordenação motora.  

Nesta prática, eram convidados educadores físicos, 

pertencente a comunidade para interagirem com os idosos. 

Essa ação  era desenvolvida em forma de brincadeiras, 

tornando o momento descontraído, onde, a maioria se 

disponibilizava em participar, e mesmo aqueles que mantinham 

resistência realizavam os exercícios da forma que podiam, o 

que os deixavam animados. Era notória a melhoria no 

condicionamento e disposição no decorrer das atividades, o que 

influenciava na sua percepção e aceitação em relação a prática 

de atividade física, assim, eram incentivados a inseri-la em sua 

vida diária. 

O exercício físico produz mudanças fisiológicas que 

reduzem a tensão emocional, não importando a idade do 

participante (DALLA DÉA et al., 2016). Para tentar amenizar 

perdas decorrentes da idade, a prática de atividades físicas é 

uma grande aliada, pois favorece a liberação de substâncias 

que ativam sistemas corporais, estimula as funções 

metabólicas e vitais do corpo contribuindo para a qualidade de 

vida do idoso (FERREIRA; PIRES, 2015).  

Ainda no âmbito recreativo, realizavam-se oficinas de 

artes, trabalhos manuais como a confecção de porta retratos, 

objetos decorativos feitos com garrafas pet. Todos se 
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mostravam interessados e criativos para com as atividades 

sugeridas pelos extensionistas. 

A arte manual como atividade terapêutica consente as 

pessoas expressarem seu sentimentos, pensamentos Neste 

contexto, não se está preocupado com beleza, mas sim, permitr 

a comunicação (GUEDES; GUEDES; ALMEIDA, 2011).  

Figura 4. Atividade manual confeccionando guarda objetos. 

 
Fonte: FORTUNATO; GOMES; LUCENA, 2018. Dados da 

pesquisa. 

Atualmente é crescente a proliferação de espaços cuja 

finalidade é a promoção da saúde. As mudanças 

comportamentais no trato com o corpo associadas ao consumo 

de bens e serviços, contribuem na manutenção da condição 

saudável e tem se intensificado com as novas perspectivas em 

relação à longevidade. As pessoas têm buscado usufruir da 

melhor forma possível seu envelhecimento. As práticas 

artísticas também contribuem na manutenção desta saúde em 

diferentes instâncias (BARRETO, 2015) 

 

Como atividades sociais e de lazer, comemoravam-se as 

datas festivas, como carnaval, dia das mães e dos pais, festas 
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juninas, dia do idoso, natal entre outras. Os idosos juntamente 

com os extensionistas se envolviam nas atividades, vinham 

caracterizados de acordo com a temática, mostrando-se felizes 

com essas vivências no projeto. 

 

Figura 5. Momento festivo com apresentação de quadrilha em  

comemoração festa junina. 

 
Fonte: FORTUNATO; GOMES; LUCENA, 2018. Dados da 

pesquisa. 

 

Segundo Derhun e colaboradores (2018), as atividades 

de lazer são necessárias para o ser humano, pois proporcionam 

diversão, prazer, distração e descanso. Além disso, permite a 

criação de vínculos e boa convivência com o próximo, 

proporcionando ao idoso fugir de suas rotinas e atividades 

diárias.  

 

CONCLUSÃO 

 

A experiência vivenciada na extensão universitária 

proporcionou aos discentes novas aprendizagens por meio da 
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interdisciplinaridade vivenciada e pelos métodos educativos 

desenvolvidos. Facilitou o planejamento, desenvolvimento e 

adequação das atividades propostas, proporcionando interferir 

de forma positiva na saúde e bem estar da pessoa idosa. 

Para as pessoas idosas foi possível perceber o 

fortalecimento de vínculo, o interesse em readequar os hábitos 

de vida diários, a autonomia do idoso para a realização das 

atividades semanais, principalmente a que se refere ao 

autocuidado. 

Além disso, foi permitido a todos a importância de 

valorizar a cultura, crenças e possibilidades individuais, bem 

como, compreender o conceito de saúde de forma integral, 

identificando a importância dos determinantes biopsicossociais 

no processo saúde/doença e sua relação com a qualidade de 

vida. 

O projeto contribuiu para a formação de enfermeiros 

mais capacitados quanto a realidade de vida e saúde da 

população idosa, permitiu que os acadêmicos e profissionais 

inseridos influenciasse de forma crítica e reflexiva diante das 

atividades realizadas. 

Pode-se inferir que estaexperiência influencia na 

formação de um profissional humanizado, por reconhecer que 

este pode intervir de forma holística, desenvolvendo a 

liderança, responsabilidade e união através do trabalho em 

grupo. Além disso, permitiu a relação ensino-serviço, buscando 

inserir os alunos na convivência e atendimento à população 

idosa, a fim de identificar possíveis necessidades e elaborar 

ações simples que resultem em benefícios para os idosos. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional é um fenômeno 
mundial. Estima-se que pelo menos 65% dos idosos brasileiros 
são hipertensos e diabéticos tendo uma prevalência pelo menos 
duas vezes maior que na população em geral. Considerando 
que uma alimentação saúdável é fundamental para melhoria 
das condições clínicas e qualidade de vida, este estudo avaliou 
o o perfil alimentar e fatores associados de idosos hipertensos 
e/ou diabéticos usuários de uma Unidade de Saúde da Família 
do município de São José de Caiana/PB. Trata-se de trabalho 
do tipo descritivo, utilizando o método de pesquisa de campo, 
com abordagem quantitativa, amostra formada por 50 idosos 
que aceitaram participar e coleta dos dados feita por 
questionário. A maioria era analfabeta, estado civil casado, 
aposentado e portador de hipertensão arterial. Muito embora a 
maioria da população consumir 3 ou mais frutas diariamente, 
quando questionados sobre os alimentos que hipertensos ou 
diabéticos podem comer, alimentos com elevado teor de 
carboidratos e sódio como doces e industrializados estiveram 
nas respostas da maioria da população. Tal achado é ratificado 
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pela falta de acompanhamento nutricional observada nestes 
idosos.  Um atendimento e acompanhamento nutricional com 
um profissional nutricionista se faz necessário visto é o 
profissional apto a transmitir orientações adequadas para essa 
população, uma vez que uma boa alimentação e os cuidados 
essenciais minimizam os riscos destas doenças. 
Palavras-chave: Idosos. Hábitos alimentares. Nutrição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial 

que está ocorrendo de maneira rápida principalmente em 

países em desenvolvimento, como o Brasil. Estima-se que, em 

2025, um quinto da população será idosa, com a expectativa de 

vida em torno de 75 anos segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo a estimativa para 2050 

de dois bilhões de idosos no mundo vivendo, sobretudo, em 

países de média e baixa renda (OPAS/OMS, 2016).  

Uma das prioridades na atenção à saúde de idosos é o 

monitoramento de suas condições de vida e saúde, pois sabe-

se que os problemas de saúde aumentam com a idade, assim 

como a utilização de serviços de saúde. Para esse 

monitoramento, são necessários indicadores capazes de 

avaliar a morbidade e o impacto da doença e/ou incapacidade 

na qualidade de vida de idosos e de suas famílias, entre os 

quais se destacam a percepção da saúde, as limitações para 

realizar atividades da vida diária, os hábitos de vida, a presença 

de doenças crônicas e o estado nutricional, sendo que este 

último pode ser, inclusive, um indicador positivo de saúde 

(VICTOR et al., 2010). 
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As condições físicas e nutricionais podem ser avaliadas 

a partir de vários parâmetros, utilizados de forma isolada ou 

associadas. A avaliação nutricional é um processo de 

identificação de características previamente associadas a 

problemas dietéticos ou nutricionais. O profissional nutricionista 

deve prestar orientações e recomendações necessárias a 

população idosa para assim obter um resultado satisfatório do 

perfil nutricional. 

A avaliação nutricional deve ser aplicada a uma 

população para identificar indivíduos em risco nutricional e com 

isso caracterizar o estado do indivíduo mais detalhadamente. 

Uma vez identificado com potenciais riscos nutricionais, tais 

pessoas devem ser submetidos à avaliação nutricional para 

classificar seu estado no tocante à nutrição e planejar as 

estratégias de intervenções dietéticas. Logo, a avaliação 

supracitada, além de detectar a desnutrição, também classifica 

seu grau e permite a coleta de informações que auxiliem sua 

correção (NAJAS; NEBULONI, 2011). Uma das estratégias 

para analisar o estado nutricional é avaliar a história dietética 

do idoso, sendo esta um dos pilares da avaliação nutricional. 

A elevada prevalência de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) entre idosos brasileiros tem sido 

frequentemente referida, em especial as cardiovasculares e a 

Diabetes Mellitus, que constituem umas das principais causas 

de mortalidade, além de serem associadas à incapacidade, 

dependência e perda de autonomia representando alto custo 

econômico e social (BRASIL, 2013).  

Na terceira idade, ocorrem alterações fisiológicas que, 

somadas a outros fatores de risco, como maus hábitos 

alimentares, podem levar ao aparecimento das doenças 
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crônicas (BRASIL, 2013). Logo, o estado nutricional tem 

importantes implicações no contexto do envelhecimento da 

população, visto que o controle de grande parte das DCNTs e 

a prevenção de complicações decorrentes das mesmas de são 

influenciadas pelo estado nutricional (OMS, 2010). 

A população idosa necessita receber orientações por 

parte dos profissionais de saúde, principalmente dos 

nutricionistas, sobre a importância, as vantagens e as principais 

dificuldades encontradas durante a terceira idade. A falta de 

conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis na 

população idosa faz com que tenham maiores complicações 

das DCNT (OMS, 2010).  

Com base no exposto percebeu-se a necessidade de 

avaliar o conhecimento da população idosa acerca de hábitos 

alimentares saudáveis quando este é portador de hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes. Assim, este trabalho tem 

por objetivo elencar o conhecimento sobre hábitos alimentares 

de idosos hipertensos e/ou diabéticos usuários de uma Unidade 

de Saúde da Família do município de São José de Caiana – 

PB/Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, em que foi 

utilizado método de levantamento de campo, com abordagem 

quantitativa, desenvolvido junto aos idosos que fazem 

acompanhamento na Unidade de Saúde da Família (USF) 

localizada no Município de São José de Caiana localizado no 

estado da Paraíba.  
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A amostra do estudo foi constituída por 50 idosos que 

aceitaram voluntariamente participar da pesquisa, 

considerando o método de amostragem não probabilístico. 

Os voluntários da pesquisa deveriam ter idade superior 

a 60 anos, possuir HAS e/ou Diabetes Mellitus (DM), ser 

residente no município de São José de Caiana – PB e estar 

cadastrado na Unidade de Saúde da Família. Foi utilizado como 

critério de exclusão os idosos que tivessem distúrbios 

neuropsiquiátricos. 

O diagnóstico de HAS e DM dos idosos participantes foi 

feito por meio da análise dos prontuários. O instrumento 

utilizado para coleta de dados foi um formulário contendo 

perguntas semiestruturadas, não indutivas, inerentes à 

investigação de acordo com o objetivo proposto por este 

estudo, sendo a.  

Os dados foram coletados nos meses de fevereiro a abril 

de 2016 após a aprovação do projeto no Comitê de Ética e 

Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos sob parecer de 

número: 1.451.761. A pesquisa foi realizada levando em 

consideração os aspectos éticos, onde os idosos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após receberem 

as devidas orientações e esclarecimentos sobre a pesquisa 

assegurando total sigilo das informações individuais colhidas, 

itens preconizados pela Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Posteriormente o questionário foi aplicado na sala de 

consulta de enfermagem da USF onde para cada entrevistado 

foi proposto um tempo médio de 20 minutos. A fim de evitar o 

risco mínimo de constrangimento por parte do entrevistado ao 

responder algumas perguntas do questionário, buscou-se 
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aplicar o questionário na sala da enfermagem da USF 

garantindo a permanência apenas do avaliado e do 

pesquisador. 

Os dados quantitativos foram analisados 

estatisticamente pelo programa SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versão 22.0 a partir do qual obteve-se a 

estatística descritiva (média, moda, desvio padrão) e a 

inferencial (teste qui-quadrado) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação à caracterização sóciodemográfica, dos 50 

idosos que realizaram consultas na Unidade de Saúde da 

Família no Município de São José de Caiana – PB, a faixa etária 

foi de 60 a 91 anos de idade, sendo 23 do gênero masculino 

(46%) e 27 do gênero feminino (54%) com a média de idade de 

69,8 anos (± 7,56). 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, estado civil, 

cor/raça, ocupação e renda mensal a distribuição revelou que 

segundo o grau de escolaridade, 36,7% eram analfabetos 

(F=18), 32,7% apresentaram ensino fundamental incompleto de 

(F=16), 28,6% tinham concluído o Ensino Fundamental (F=14) 

enquanto apenas 2% (F=1) tinham o ensino superior 

incompleto. Dessa forma pôde-se constatar que a maior parte 

da nossa amostra eram analfabetos (tabela 1). 

  

Corroborando com estes dados, achados similares foram 

encontrados por Pereira (2012) que avaliaram 12 idosos 

usuários de uma unidade básica de saúde no município de Belo 

Horizonte-MG, onde a maior parte dos participantes foi do sexo 
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feminino, com idade média de 64 anos, casados, cursaram o 

ensino fundamental incompleto, com renda mensal de 1 a 2 

salários mínimos. 

 
Tabela 1: Distribuição dos participantes de acordo com os dados sócio-
demográficos dos participantes. São José de Caiana/PB, 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Para a variável estado civil 2% da amostra (F=1) eram 

solteiros, sendo a grande maioria 66% (F=33) casados, 28% 

(F=14) viúvos e 4% (F=2) divorciados. Para a variável cor/raça 

66% se declaravam brancos (F=33), negras 12 (F=6) e parda 

22% (F=11). Para a variável ocupação os resultados revelam 

que 96% são aposentados (F=48) e apenas 4% (F=2) 

trabalham fora de casa. Um fato positivo que merece ser 

destacado, pois por terem maior disponibilidade de tempo, 

Variável   F % 

 
 
Grau de Escolaridade 

Não Alfabetizado 18 36,7 
Ensino Fundamental Completo 14 28,6 
Ensino Fundamental Incompleto 16 32,7 
Ensino Superior Incompleto 1 2 
TOTAL 49 100 

 
 
Estado Civil 

Casado 33 66 
Viúvo 14 28 
Divorciado 2 4 
Solteiro 1 2 
TOTAL 50 100 

 
Cor/Raça 

Branco 33 66 
Negro 6 12 
Parda 11 22 
TOTAL 50 100 

 
Ocupação 

Aposentado 48 96 
Trabalha fora de casa 2 4 
TOTAL 50 100 

 
Renda Mensal 

1 salário mínimo 13 26 
Superior a 2 salários mínimos 37 74 
TOTAL 50 100 
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poderiam ser criados grupos de educação nutricional com uma 

determinada periodicidade na própria USF (TAVARES, 2011). 

Para renda mensal observa-se que 26% (F=13) contam 

com 1 salário mínimo e que 74% (F=37) recebem mais de dois 

salários mínimos. Esse dado traz um fato importante 

considerando que alimentos mais viáveis financeiramente, são 

também aqueles com grande teor de açúcares simples e sódio, 

nutrientes esses que devem ser restritos ao público estudado. 

Tais produtos são utilizados pelos idosos diariamente, pelo fato 

desses produtos serem bastante acessíveis, tanto porque 

podem ser estocados por muito tempo, como porque, em geral, 

não são caros, o que pode favorecer o uso excessivo (BRASIL, 

2014). 

Com relação às  DCNTs, observa-se que dentre os 

participantes da pesquisa 82% (F=41) possuíam hipertensão 

arterial, 18% Diabetes Mellitus (F=9), e 8 participantes da 

amostra apresentaram as duas patologias (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Distribuição dos participantes de acordo com o tipo de doença. 

São José de Caiana /PB, 2016. 

  F % 

Qual o tipo de Doença possui? Hipertensão Arterial 41 82 

Diabetes Mellitus 9 18 

Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus 

8 16 

TOTAL 50 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Segundo o estudo de Prateano (2016) o público que 

contém simultaneamente DM e HAS, corresponde exatamente 

a faixa etária acima dos 60 anos e esse fenômeno, 
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caracterizado pela concomitância da hipertensão e diabetes é 

típico de duas situações muito conhecidas dos brasileiros: o 

envelhecimento da população, que já são 14 milhões de idosos 

no país e o sedentarismo, uma vez que 49,2% dos brasileiros 

são inativos, de acordo com a OMS (BRASIL, 2016).  

Corroborando com esses dados de acordo com 

estatísticas da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da 

Saúde - VIGITEL (2012) 21,6% dos brasileiros nessa faixa 

etária têm DM e 59,7% têm HAS. Quando se analisam os dados 

de quem tem as duas doenças, o porcentual costuma atingir 

mais de 30% dessa população (BRASIL, 2013). 

Os dados da tabela 3 informam que 36,6% dos idosos 

entrevistados (F=15) fizeram acompanhamento da pressão 

arterial no programa do HiperDia na USF e que 63,4% (F=26) 

não fizeram o controle da mesma. O HiperDia é realizado por 

intermédio dos profissionais atuantes na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), que ao implementarem as ações aos usuários e 

demonstrarem a importância que a HAS e o DM apresentam, 

instigam modelos de atenção mais responsáveis e estimulam 

nos usuários o autocuidado, no cuidado pela sua própria saúde 

(BRASIL, 2006). 

 
Tabela 3. Distribuição do acompanhamento do HiperDia de idosos do 

município de São José de Caiana/PB, 2016. 

  F % 

Faz acompanhamento do 

HiperDia na UFS? 

Sim 15 36,6 

Não 26 63,4 

TOTAL 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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A distribuição no que diz respeito às orientações 

prestadas por parte da equipe de saúde da USF contidas na 

tabela 4 constata que 44,2% dos idosos receberam informações 

sobre sua patologia, no entanto uma maioria 55,8% (F=24) 

relatou não deter de informações partidas da USF. Vale 

ressaltar que uma das atribuições da ESF de acordo com o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) é a orientação sobre as 

patologias presentes nesses idosos afim de que os mesmos 

sejam esclarecidos de como ter hábitos e estilos de vidas mais 

saudáveis de acordo com a patologia apresentada. 

 
Tabela 4: Distribuição dos participantes de acordo com as orientações 
recebidas no programa HiperDia. São José de Caiana /PB, 2016. 

  F % 

 

Orientação sobre a patologia 

Sim 19 44,2 

Não 24 55,8 

TOTAL 43 100 

 

Orientação sobre 

alimentação ideal 

Sim 15 36,6 

Não 26 63,4 

TOTAL 41 100 

 

Quem orientou os idosos 

Médico 3 27,3 

Enfermeiro 6 54,5 

Médico e 

Enfermeiro 

2 18,2 

TOTAL 11 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A equipe de saúde deve ter por objetivo orientar e dar 

suporte ao portador de HAS e/ou DM para que o usuário tenha 

um papel mais ativo no controle da sua patologia, mantendo-o 

informado e tornando-o competente para cumprir os objetivos 

do seu tratamento e autocuidado como também possuir um 
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conhecimento mais amplo e específico de hábitos alimentares 

corretos de acordo com sua patologia (BRASIL, 2013a). 

Paralelamente quando questionados sobre quem 

prestou tais orientações para a população estudada, 27,3% 

(F=3) afirmaram ter recebido tais orientações do profissional 

médico da USF, mais de 50% (F=6) receberam tais informações 

da enfermeira da USF e 18,2% (F=2) receberam informações 

de ambos profissionais, porém apenas 11 participantes 

responderam tal questionamento (tabela 4). Podemos ver 

nesse eixo que os enfermeiros se têm mostrado bastante 

atuantes nas orientações repassadas a esses idosos, tendo 

assim um papel importante na assistência à saúde dessa 

população. A participação do enfermeiro e dos demais 

membros das equipes de saúde se faz necessária para que 

estes atuem como facilitadores no disseminar de informações e 

orientações, adotando assim medidas de prevenção para 

melhoria do estilo de vida da população idosa (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2013).   

Na tabela 5, consta a distribuição dos participantes de 

acordo com o consumo de frutas ingeridas diariamente, onde 

80% (F=40) dos idosos entrevistados consomem frutas 

diariamente e 20% (F=10) não consomem. Esse resultado se 

faz satisfatório, visto que o consumo de frutas é de grande 

relevância para essa população por trazerem muitos benefícios 

a sua saúde, porém os idosos portadores de DM devem ser 

orientados sobre algumas restrições quanto ao uso de 

determinadas frutas.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), o 

diabético deve consumir frutas diariamente. O ideal é de três a 

cinco porções diárias (uma porção = 1 maçã média ou 1 banana 
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ou 1 fatia média de mamão ou 1 laranja média). Para evitar o 

aumento da glicemia, prefirir consumir as frutas acompanhadas 

com leite, aveia, linhaça, granola diet ou como sobremesa após 

as refeições, sendo preferencialmente com casca ou bagaço, 

por possuírem maiores quantidades de fibras. 

 
Tabela 5. Distribuição dos participantes de acordo com o consumo de frutas. 
São José de Caiana /PB, 2016. 

  F % 

 
Consome frutas diariamente 

Sim 40 80 
Não 10 20 
TOTAL 50 100 

 
Quantidade de frutas que 
consome diariamente 

Uma Fruta 16 32 
Duas Frutas 14 28 
Três ou Mais 
Frutas 

20 40 

TOTAL 50 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quando questionados sobre a quantidade de frutas 

ingeridas diariamente, 32% dos idosos entrevistados 

consomem uma fruta por dia (F=16), 28% consomem duas 

frutas por dia (F=14) e 40% (F=20) consome três frutas ou mais 

diariamente. Sobre o número de porções de frutas consumidos 

diariamente, observou-se que as frutas estão presentes na 

dieta da maioria dos idosos, essa quantidade é satisfatória e 

atende à recomendação do Guia Alimentar para População 

Brasileira (BRASIL, 2014), que é de 3 a 5 porções de frutas ao 

dia. As frutas são alimentos muito saudáveis e são excelentes 

fontes de fibras, de vitaminas e minerais e de vários compostos 

que contribuem para a prevenção de muitas doenças. 

Os resultados obtidos mostram um consumo diário de 

frutas pela maioria dos idosos ainda abaixo da recomendação 
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para uma dieta adequada de acordo com o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014). Outros estudos também apontaram um baixo 

consumo de frutas em população de idosos, o que constitui um 

risco para desenvolvimento de complicações e 

comprometimento da qualidade de vida dos idosos hipertensos 

e/ou diabéticos, sendo urgentes as ações educativas que 

favoreçam o aumento no consumo de frutas (FISBERG et al, 

2013). 

Os valores do teste Qui-Quadrado na tabela 6 serviram 

para expressar as variáveis de orientação alimentar e o 

conhecimento correto sobre os hábitos alimentares da 

população idosa. 

 
Tabela 6: Teste Qui-Quadrado e valores de p para as variáveis de 
orientação alimentar e conhecimento correto sobre hábitos alimentares. São 
José de Caiana /PB, 2016. 

 
Variável 

Receberam orientação  p 

  N %  
Conhecimento correto sobre 
hábitos alimentares 

Sim 14 73,7 0,52 

Não 16 69,6  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Os resultados da tabela 6 expressam que 73,7% (N=14) 

dos idosos entrevistados que tinham conhecimento correto 

sobre hábitos alimentares receberam orientações por parte dos 

profissionais de saúde da USF, toda via, 69,6% (N=16) desses 

idosos possuíam conhecimentos corretos sobre hábitos 

alimentares, porém não receberam tais orientações por parte 

dos profissionais de saúde da USF. Tendo adquirido esse 

conhecimento no cotidiano ou pela própria experiência de vida. 
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A terapia nutricional, baseada nos princípios básicos de 

uma alimentação saudável é parte do plano terapêutico do 

paciente portador de DCNT, pois uma boa orientação e 

acompanhamento é essencial para que minimizar os riscos de 

possíveis complicações que possam acometer esses idosos 

(BRASIL, 2014). 

O controle da HAS e DM é um fator muito importante para 

o domínio dessas patologias. É possível evitar ou retardar o 

aparecimento complicações desde que o idoso mantenha o 

peso, tenha uma alimentação correta, pratique atividades 

físicas, evite o sedentarismo e evite a obesidade (CARDOZO; 

MARTINS, 2012). 

 Quando questionados sobre os tipos de alimentos que 

podem ser comusmidos por idosos hipertensos, 34,7% (F=17) 

dos idosos entrevistados responderam que os alimentos ideais 

para hipertensos são frutas e verduras, 24,5% responderam 

salsicha, miojo, mortadela e charque (F=12) e 40,8% marcaram 

os alimentos como arroz, cuscuz, feijão e macarrão (F=20).  

Esses resultados demonstram a realidade da população 

estudada, de acordo com os aspectos culturais da região. Uma 

vez que os alimentos com arroz, cuscuz, feijão e macarrão são 

mais acessíveis para os mesmos. Porém percebe-se que os 

idosos hipertensos têm um bom conhecimento sobre o que 

podem ou não ingerir como alimento, satisfazendo assim o 

resultado dessa pesquisa.   
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Tabela 7: Distribuição dos participantes quando questionados sobre os tipos 
de alimentos que podem ser consumidos por idosos hipertensos. São José 
de Caiana /PB, 2016. 

  F % 

Alimentos Frutas e verduras 17 34,7 
Salsicha, Miojo, Mortadela e 
Charque 

12 24,5 

Arroz, Cuscuz, Feijão e Macarrão 20 40,8 
TOTAL 49 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O efeito complexo da ingestão de frutas e hortaliças no 

controle das doenças cardiovasculares como a HAS é um ponto 

chave neste estudo. Neste sentido, o consumo insuficiente de 

frutas e hortaliças aumenta o risco de DCNT. A importância das 

frutas e hortaliças na alimentação é destacada pelo fato de que 

estas se constituem em fontes de minerais, vitaminas, fibras 

alimentares, antioxidantes e fitoquímicos que protegem o 

organismo contra as complicações que essas patologias podem 

desencadear nos idosos (STEPFEN, 2007). O consumo 

adequado de frutas e verduras pode ajudar a substituir 

alimentos que possuem altas concentrações de gorduras 

saturadas, açúcar e sal, o que agregado à sua baixa densidade 

calórica, favorece a um melhor estilo de vida e hábito alimentar. 

Ao questionarmos os idosos sobre os alimentos que 

podem ser consumidos por diabéticos, vimos que a grande 

maioria desses idosos não possuem conhecimentos 

adequados sobre essa temática, visto que na tabela 9, 53,5% 

(F=23) dos idosos entrevistados responderam que os alimentos 

consumidos são rapadura, doces, refrigerantes, suco, café e 

chá, 18,6% (F=8) responderam pães, bolos, biscoitos e frituras, 

16,3% (F=7) optaram por aveia e adoçante e 11,6% (F=5) 

responderam arroz, cuscuz, feijão e macarrão (tabela 8). 
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Tabela 8. Distribuição dos participantes de acordo com os tipos de alimentos 
que podem ser consumidos por idosos com Diabéticos. São José de Caiana 
/PB, 2016. 

 F % 

 

Alimentos para 

Diabéticos 

Pães, Bolos, Biscoitos e Frituras 8 18,6 

Rapadura, Doces, Refrigerantes, 

Suco, Café e Chá 

23 53,5 

Aveia e Adoçante 7 16,3 

Arroz, Cuscuz, Feijão e Macarrão 5 11,6 

TOTAL 43 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O hábito de consumo exagerado de alimentos 

industrializados como refrigerantes, que em sua maioria são 

ricos em calorias e sódio, acompanhados de baixos níveis de 

vitaminas e minerais associados a um estilo de vida sedentário, 

causam sérios danos à saúde, acarretando assim em inúmeras 

doenças crônicas, dentre as quais se podem destacar a DM 

(TOLONI et al., 2011). 

Os idosos portadores de diabetes vivem em constante 

sofrimento, pois são condenados a praticar abstinência de 

carboidratos, ou tudo aquilo que contenha glicose, seja que 

essa molécula promove uma enorme sensação de prazer e 

bem-estar. Quando não controlada a alimentação, pode 

acarretar grandes prejuízos como: amputações, cegueira, 

problemas renais, vasculares, podendo levar o indivíduo a 

morte (PÉRES et al., 2007). 

O gráfico 2 expressa a porcentagem do número de 

idosos participantes do estudo que já realizaram alguma 

consulta com um profissional nutricionista na finalidade de 

receber orientações sobre hábitos alimentares corretos de 

acordo com sua patologia. 
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Gráfico 2: Distribuição dos participantes de acordo com a realização de 
consultas com nutricionistas acerca de alimentação ideal. São José de 
Caiana /PB, 2016. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O gráfico 2 demonstra que 10% (F=5) dos idosos 

entrevistados durante a pesquisa já realizaram algum tipo de 

consulta com um profissional nutricionista, já os outros 90% 

(F=45) nunca realizaram uma consulta e um acompanhamento 

com um nutricionista. Fato este que que preocupa muito, pois 

sem um acompanhamento nutricional adequado, a população 

idosa fica desprovida de ter hábitos alimentares saudáveis e ter 

uma condição clínica de saúde favorável de acordo com sua 

patologia, seja ela hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus. 

Esse fato é preocupante, pois segundo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2014) o profissional nutricionista deve-se fazer 

presente nos municípios para atuar na promoção da qualidade 

de vida da população em todos os níveis de faixa etária. 

A partir dos resultados observados, somente é possível 

garantir a qualidade da orientação recebida por parte de um 

profissional nutricionista, o qual é fundamental para um 

90%

10%

Consultas com Nutricionista

Não Sim
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aconselhamento nutricional educativo de modo que os idosos 

percebam e possam adotar as recomendações por parte 

desses profissionais, e não somente uma transmissão de 

informações. Um outro aspecto a ser mencionado é o fato 

desses idosos não terem como realizar consultas com um 

profissional nutricionista, uma vez que o município não dispõe 

de um profissional especializado para atender esses idosos, o 

que pode ser um dos problemas enfrentados na qualidade do 

serviço e na qualidade de vida, diminuindo assim a oferta de 

informações aos idosos (FLORINDO et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

Embora os idosos desse estudo façam o consumo de 

três ou mais frutas diariamente, quando questionados sobre os 

alimentos que hipertensos ou diabéticos podem comer, 

alimentos com elevado teor de carboidratos e sódio como doces 

e industrializados estiveram nas respostas da maioria da 

população. Tal achado é ratificado pela falta de 

acompanhamento nutricional nestes idosos.   

Um atendimento e acompanhamento nutricional com um 

profissional nutricionista se faz necessário visto que tal 

profissional está mais apto para transmitir orientações 

adequadas para essa população, uma vez que uma boa 

alimentação e os cuidados essenciais minimizam os riscos de 

possíveis complicações por parte das DCNT nesses idosos.  

Logo, o acompanhamento na USF deve focar em temas 

sobre alimentação ideal e a inserção de um profissional 

nutricionista, pois seria um grande salto para melhoria da saúde 

da população idosa estudada.  
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Por fim, sugere-se que novos estudos sejam realizados 

com vistas a investigar a alimentação da população idosa e que 

sejam lançadas estratégias na Atenção Básica para que os 

usuários estejam esclarecidos sob os corretos hábitos 

alimentares de acordo com sua patologia. 
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Resumo: A dor crônica é considerada uma condição 
impactante, frequentemente relacionada ao envelhecimento 
humano, causando insegurança e dependências que 
comprometem a autonomia para realizar atividades de vida 
diária. Com o objetivo de analisar o perfil epidemiológico de 
pacientes com dor crônica atendidos em ambulatórios de 
Fisioterapia, o presente estudo é uma pesquisa descritiva, do 
tipo documental retrospectivo, de corte transversal, com 
abordagem qualitativa e quantitativa. Foram avaliados 41 
prontuários de pacientes admitidos ao serviço de Fisioterapia 
da Clínica Escola de Saúde, anexo da Faculdade Uninassau 
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João Pessoa- PB, durante o período de janeiro de 2014 a 
fevereiro de 2017. Foram coletados dados referentes às 
características sociodemográficas, condições clínicas, queixas 
álgicas e recursos fisioterapêuticos no controle da dor crônica. 
Os dados encontrados apontaram para o predomínio de dor em 
membros inferiores (%), com elevada frequência da 
Hipertensão Arterial Sistêmica (%). A dor foi considerada leve 
em 53,6% das queixas, com diminuição da amplitude de 
movimento (ADM) em alteração postural e da marcha com 
predomínio feminino na velhice, esses achados remetem ao 
declínio de funcionalidade em idosos na presença de dor 
crônica entre os prontuários analisados. O presente estudo 
também apontou para a necessidade de mudanças globais em 
relação à dor e a importância dos recursos fisioterapêuticos 
para o controle da dor.  
Palavras-chave: Perfil Epidemiológico, Dor Crônica, 
Fisioterapia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecendo populacional é um problema global. 

Este fenômeno mundial apresenta-se com maior intensidade 

em países em desenvolvimento, no que pode trazer 

repercussões sociais e econômicas às quais esses países 

tentam se adaptar (TRINDADE, 2013). No Brasil, vem sido 

observado nas últimas décadas, um aumento da expectativa de 

vida e uma evidente diminuição na taxa de fecundidade, o que 

leva a um crescimento significativo da população idosa no país. 

Uma das maiores preocupações observadas na literatura a 

respeito deste processo é o crescimento acentuado de uma 

população considerada inativa ou dependente e uma 

diminuição de indivíduos em sua idade ativa (CARAMELLI, 

2011; FREITAS, 2011). 
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Dor é um dos sintomas mais relatados pelos usuários 

dos serviços de reabilitação, definida “como uma experiência 

desagradável emocional e sensível” (IASP, 2010). É 

classificada como um dos mais importantes problemas de 

saúde que interferem no desempenho funcional e na autonomia 

de pessoas idosas, estando constantemente relacionada a 

outras condições clínicas, tais como, fadiga, anorexia, 

alterações do sono, constipação, náuseas e dificuldade de 

concentração, gerando sofrimento (CUNHA; MAYRINK, 2011).  

Entre os fatores que podem influenciar a dor, é possível 

estão as características culturais, a expectativa de dor, a 

experiência já vivenciada de dor, o contexto e as respostas 

emocionais e cognitivas, ou seja, a dor como conceito 

multidisciplinar abarca vertentes biológicas, fisiológicas, 

bioquímicas, psicossociais, comportamentais e morais 

(PERES, 2014). 

Angelotti e Fortes (2007) ressaltam a questão da 

subjetividade do fenômeno doloroso, pois não há como o 

profissional de saúde ou cuidador mensurar a sensação 

dolorosa de alguém, a não ser pelo relato verbal do próprio 

paciente, sendo que só é possível a especulação de sua 

presença ou intensidade através da interpretação das reações 

corporais do paciente, porém sem a certeza absoluta do que 

está ocorrendo. 

A aquisição de limitações físicas advindas com a 

perpetuação da dor crônica tem-se mostrado frequente, 

gerando um ciclo vicioso decadente e deficitário, o que faz levar 

os pacientes a procurarem atendimento médico e 

fisioterapêutico, onde possibilita elencar os seguintes 

questionamentos: Qual o perfil epidemiológico de pacientes 
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com dor crônica atendidos em serviços especializado de 

fisioterapia? Quais os recursos fisioterapêuticos mais 

frequentemente prescritos para o cuidado ao paciente com dor 

crônica? 

Os tratamentos direcionam-se, em sua grande parte, 

para o controle da sensação dolorosa, quer seja na redução dos 

sintomas locais, ou na redução do impacto funcional provocado 

pela dor crônica. Dessa forma, o presente estudo justifica-se 

pela necessidade de ampliar o conhecimento sobre o perfil 

epidemiológico e os fatores de riscos relacionados à dor 

crônica, a fim de direcionar a linha de cuidados e atenção à 

pessoa com queixas crônicas de dor.  

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo 

analisar o perfil epidemiológico de pacientes com dor crônica, 

atendidos em ambulatório de fisioterapia. 

 

DOR CRÔNICA NA VELHICE: IMPLICAÇÕES, FATORES DE 

RISCO E CUIDADOS  

 

A dor no idoso é uma das mais importantes causas de 

morbidade, pois se relaciona com a incapacidade de 

manutenção de uma vida mais saudável e independente, 

devido às limitações funcionais importantes, mesmo para 

atividades diárias (ANDREWS et al., 2013). 

Epidemiologicamente, é o tipo mais expresso, mais 

frequente no idoso, representando um fator importante e 

limitante de funções. A dor crônica incapacita muito o idoso, 

além do transtorno de humor como a ansiedade, depressão, 

também causa insônia, isolamento, alterações de apetite e 

alterações funcionais como um todo. (SANTOS. 2017; 

CUNHA,2011) 
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Cabrera (2008) relatou que cerca de 10% a 25% dos 

idosos sentem dor ocasional, a dor aguda entre 6% a 7% e a 

dor crônica que se destaca com 45% a 55%, sendo a que mais 

atinge os idosos residentes em países de primeiro mundo. 

Diante de tantas alterações que a dor crônica pode causar, é 

importante que profissionais e serviços de saúde desenvolvam 

práticas e ações que objetivem a preservação da capacidade 

funcional do idoso para a manutenção de sua vida, 

proporcionando um envelhecimento ativo e contextualizado, de 

forma qualitativa. 

Constitui-se a dor como uma experiência particular e 

individual, resultado de características dos tecidos envolvidos 

em sua origem, ultrapassado fatores como: psicossociais e 

individuais. A sensação dolorosa consiste em uma 

interpretação do estímulo nocivo que resguarda o organismo e 

simula uma válida garantia de alarme, sendo um essencial 

elemento a sobrevivência humana (OLIVEIRA; FERNANDES; 

DAHER, 2014) 

A dor é uma condição evitável, porém com uma série de 

repercussões, muitas vezes sistêmicas e imbrincadas. 

Entender que o estimulo nocivo se torna uma ferramenta a mais 

que o corpo disponibiliza para sua homeostasia, atua de forma 

positiva e válida para um bom funcionamento humano. A dor 

pode ser determinada como um estímulo sensorial e emocional 

desagradável, acompanhado de um dano real ou possível dos 

tecidos, conforme a Associação Internacional para o Estudo da 

Dor (SILVA; RIBEIRO FILHO,2011) 

Os fatores que podem estar associados à dor crônica são 

a depressão, dependência, exclusão social, mudanças na vida 

sexual, alterações no convívio familiar, incapacidade física e 

funcional, desequilíbrio econômico, obesidade e entre outros 
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fatores. Ainda pode ser adicionada a essa lista, a fadiga, 

alterações de sono, dificuldades de concentração. Com isso, a 

dor passa a ser o centro da atenção, comandando e limitando 

a funcionalidade e a autonomia do indivíduo (BETTIOL, et al. 

2017; DELLAROZA, et al. 2017; MCBETH, 2014) 

Os processos patológicos crônicos geram as dores 

crônicas recorrentes, persistentes e que trazem um altíssimo 

impacto funcional e social, além de acompanharem outras 

doenças crônicas, atribuindo peso não só para o sistema de 

saúde, mas para a economia. Em consequência, tem-se um 

enigma de saúde pública com aspectos claros a respeito dos 

seus sintomas. Visto em estudo feito, sobre a prevalência da 

dor crônica na população geral no Brasil, foi encontrada uma 

variação 29,7 e 62,2%, associadas a fatores sexuais e de baixo 

índice socioeconômico. As diferenças abortadas justificam a dor 

crônica primeiramente pela sua classificação persistente de 

tempo (3 ou 6 meses), onde passa a necessitar de um 

acompanhamento multidisciplinar para o tratamento (SANTOS 

2015; SOUZA; VASCONCELOS, 2017). 

No estudo de Cipriano, Almeida e Vall 2011, observou-

se que a dor é um fator comum entre o homem e a mulher, 

sendo esta ultima, com faixa etária entre 40 e 49 anos as que 

mais sofrem com a dor por alterações hormonais relacionadas 

a menopausa e/ou psicológicas. Mostrou também que a dor 

lombar crônica é uma das mais frequentes entre elas, afetando 

em seu cotidiano. 

Mesmo que a compreensão da dor e suas 

particularidades tenham avançado, a alta prevalência ainda 

continua sendo desdenhada, mal analisada, subtratada ou 

tratada de forma imprópria por profissionais de saúde. Tal 

cenário pode estar ligado ao modelo biomédico e sua 
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inabilidade de interar a processos psicossociais, 

sociodemográficas e interligado a comportamentais; outro fato 

possível é a interação a processos fisiopatológicos que 

desenvolvem conduta negligente. Assim, torna-se 

indispensável para uma boa abrangência e compreensão da 

multicausalidade dor crônica, respeitando as dimensões 

biológicas, psicológicos e sociais, por ela impactadas. 

 

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS DIRECIONADOS PARA 

IDOSOS COM DOR CRÕNICA 

 

Sabe-se que hoje em dia há mais de 100 milhões de 

pessoas em todo mundo que sofrem de dor crônica, 

destacando-se as de osteomioarticular, que restringe e afeta as 

atividades de vida diária, ocupacionais, de lazer, a 

funcionalidade e a condição física da população idosa (OMS, 

2014).  

Mans, et al. (2015) afirmam que, para o tratamento da 

dor crônica geralmente é acreditado as técnicas e ações de 

automedicação, com objetivação de promover o alivio da dor e 

melhorar a qualidade de vida. Porém a terapia farmacológica 

mostra restrições, além de trazer efeitos colaterais indesejáveis. 

Tais efeitos levam a necessidade de incluir outros fatores ao 

tratamento. 

De acordo com a resolução do COFFITO (Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) nº10 de 

03/07/78, que aprova o Código de Ética Profissional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no capítulo II art.7º está 

explícito como dever do fisioterapeuta no exercício profissional: 

o zelo, o respeito à vida humana desde a concepção até a 

morte, a prestação de assistência, respeitando a dignidade e os 
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direitos da pessoa humana, a utilização de todos os 

conhecimentos técnicos e científicos, respeito ao natural pudor 

e intimidade, bem como o respeito do direito de decisão da 

pessoa de seu bem-estar e a informação sobre seu diagnóstico 

e prognóstico fisioterapêutico. 

Diante dessa questão, a Fisioterapia possui diversos 

recursos que buscam aliviar os sintomas da dor, busca também 

prevenir novas consequências que uma doença degenerativa 

possa vir gerar, além de garantir um bem-estar a essa 

população idosa. A Fisioterapia Aquática é um recurso 

terapêutico que utiliza os efeitos fisiológicos e cinesiológicos 

baseado nos princípios físicos da água e seu efeito fisiológico 

como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de 

alterações funcionais, além da promoção da saúde. O meio 

aquático é utilizado para facilitar os movimentos e na 

recuperação de disfunções (ALVES et al., 2011).  

A compreensão das propriedades físicas da água e das 

respostas fisiológicas à imersão, associadas ao uso de 

movimentos e exercícios, pode favorecer a atuação da 

fisioterapia aquática e potencializar o processo de intervenção 

fisioterapêutica trazendo reações diferenciadas das abordadas 

em solo, promovendo melhor retorno venoso, diminuição de 

impacto sobre as articulações e a melhora da circulação 

periférica (FERREIRA et al., 2008). O calor diminui a percepção 

das terminações nervosas, aumenta o metabolismo e promove 

benefícios psicossociais. (ORSINI et al., 2010) 

Outro recurso utilizado é a eletroterapia, desde o século 

16 já havia dispositivos elétricos utilizados para aliviar a dor. O 

peixe elétrico fazia parte desse tipo de conduta. Hoje com 

recursos modernos a eletroterapia é uma parte integrante e 

indispensável nos tratamentos fisioterapêuticos (AGNE, 2010). 
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A bandagem elástica é outro recurso que pode ser 

utilizado para o tratamento da dor crônica, pode ser associada 

com outras técnicas principalmente com a cinesioterapia. Pode 

ser utilizada tanto na prevenção como na reabilitação de lesões. 

O paciente sempre relata sensação de segurança, pois permite 

a execução de movimentos sem prejudicar a lesão. Ela melhora 

a dor, a circulação sanguínea e linfática, estimula a 

propriocepção e a consciência corporal, corrige 

desalinhamentos articulares, melhora a amplitude de 

movimento e diminui o espasmo muscular, atuando na sinergia 

da contração muscular (FUKUDA et al., 2012). 

Os exercícios de alongamento, fortalecimento e de 

propriocepção também são inseridos nos recursos 

fisioterapêutico prescritos para controle da dor e para a 

manutenção da capacidade funcional, uma vez que se observa 

a redução da flexibilidade e da amplitude articular em idosos 

com queixas de dores musculoesqueléticas, relacionadas às 

alterações biológicas, como a idade, sarcopenia e diminuição 

da elasticidade. Por isso, é preciso uma boa flexibilidade 

através dos exercícios terapêuticos para assim poder devolver 

ao idoso uma boa funcionalidade de seus movimentos 

(MORELLI; REBELLATO, 2006). 

Diante do exposto, salienta-se que a fisioterapia busca 

não só a funcionalidade, como também ampliar a percepção da 

qualidade de vida com parâmetros mais positivos em idosos 

com dores crônicas, gerando melhores resultados durante o 

tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
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O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, 

do tipo documental retrospectivo, de corte transversal, com 

abordagem qualitativa e quantitativa, realizado na Clínica 

Escola de Saúde, ligada à Faculdade Mauricio de Nassau, a 

qual oferece serviços de atendimento ao público em geral nas 

áreas de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia. Os atendimentos 

são feitos pelos graduandos dos cursos citados anteriormente, 

sob a supervisão de docentes e preceptores.  

A amostra foi do tipo não probabilística e por 

conveniência, sendo também delimitada pelo critério de 

saturação dos dados, ou seja, delimitada pela repetição de 

dados extraídos, compreendendo os prontuários clínicos de 

pacientes que receberam atendimento fisioterapêutico no 

período de março de 2014 a dezembro de 2017. 

Dessa forma, foram analisados os prontuários de 

pacientes com mais de 60 anos, de ambos os gêneros, 

regularmente assistidos pela equipe de fisioterapia da Clínica 

Escola de Saúde dentro das abordagens terapêuticas 

propostas pelas disciplinas “Fisioterapia em Reumatologia e 

Geriatria”, Estágio Supervisionado I em Reumatologia e 

Geriatria, no período pré-estabelecido para a coleta de dados, 

possuindo como queixa principal a presença de dor crônica. 

Ainda em relação à amostra, excluíram-se do estudo todos os 

prontuários inadequadamente preenchidos, assim como os 

prontuários que continham dados incompletos ou incoerentes; 

prontuários de pacientes desistentes ou que não concluíram o 

prognóstico terapêutico previsto. 

Neste aspecto, os prontuários dos pacientes foram 

codificados por números aleatórios, de conhecimento apenas 

pelo pesquisador. A coleta de dados foi realizada na unidade de 

saúde, com agendamento prévio entre o gerente do serviço de 
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saúde e o pesquisador, em conformidade com a anuência dos 

responsáveis da instituição (Apêndice 1), logo após aprovação 

pelo Colegiado do curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício 

de Nassau e deferimento do Comitê de Ética Local (CEP), 

disponibilizado após inserção dos dados da proposta de 

pesquisa na Plataforma Brasil, no período de fevereiro a abril 

de 2018. 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos poderá 

apresentar riscos, sejam diretos ou indiretos; por isso, os 

instrumentos de pesquisa sobre a dor crônica na velhice, 

mesmo que as respostas sejam obtidas por meio de análise 

documental, pode gerar desdobramentos desagradáveis tais 

como o vazamento de informações sigilosas ou a perda de 

informações armazenadas no prontuário. 

Cabe destacar que a liberação das informações 

armazenadas nos documentos legais (prontuários) ocorreu de 

forma voluntária através da assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), por parte do 

responsável técnico da Clínica Escola de Saúde, da Faculdade 

Maurício de Nassau, devidamente elaborado de acordo com a 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata 

das diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres 

humanos.  

Este projeto foi submetido para apreciação no Colegiado 

do curso de Fisioterapia da Faculdade Mauricio de Nassau 

Unidade João Pessoa - Paraíba, bem como na Plataforma 

Brasil, e teve sua execução após certidão de aprovação do 

Comitê de Ética da UNINASSAU/Unidade Recife, responsável 

pela avaliação, sob o código CAAE nº 60885518.2.00005188.  

Para coletar os dados, foi utilizado um roteiro de extração 

de dados de prontuários, composto por três partes: a primeira 
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incluiu as variáveis sociodemográficas, tais como idade, 

gênero, local de nascimento, estado civil, escolaridade, 

formação acadêmica, informação sobre moradia e arranjo 

familiar, religião, renda mensal, ocupação atual. Na segunda 

parte, foram extraídas informações sobre o histórico clínico do 

paciente, desde a queixa principal aos sinais e sintomas 

associados ao quadro de cronificação da dor. Em uma última 

etapa, o instrumento buscou informações acerca dos recursos 

fisioterapêuticos utilizados bem como as evoluções 

terapêuticas observadas pelo paciente. 

Os resultados numéricos, referentes ao perfil 

sociodemográfico foram tratados através da estatística 

descritiva utilizando a construção de um banco de dados por 

meio da planilha eletrônica Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versão 22.0. Após processamento, os dados 

foram interpretados a partir do referencial teórico adotado para 

este estudo, apresentados em figuras, quadros e temas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação as características sociodemográficas dos 

participantes da pesquisa, constatou-se o predomínio feminino 

(n=31; 75,6%), com amplitude etária de 60 a 89 anos, sendo 

mais frequente os idosos entre 60-69 anos (n=18; 43,9%). 

Apresentou-se também maior ocorrência de idosos casados 

(n=16; 39,0%), seguidos dos solteiros (n=6; 14,6%), divorciados 

(n=4; 9,8%) e viúvos (n=15; 36,6%).  

Quanto à escolaridade, observou-se uma regularidade 

com prevalência de ensino médio completo (n=20; 48,8%), de 

maioria com procedência em área urbana (n=36; 87,8%); 

grande parte dos participantes se autorreferiram como 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS COM DOR CRÔNICA ATENDIDOS EM 
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA 

1469 
 
 

aposentados (n=40; 97,6%) e apenas (n=1; 2,4%) para idosos 

continuam ativos no mercado de trabalho. 

Observando os dados da atual trajetória demográfica 

brasileira sob a ótica de gênero, verifica-se o processo de 

feminização da velhice, ou seja, conforme a população 

envelhece mais feminina ela torna-se. Hoje, as mulheres 

correspondem a cerca de 55,5% da população idosa brasileira 

e 61% do conjunto de idosos acima de 80 anos (IBGE, 2011). 

Essa representação feminina é resultado de uma maior 

perspectiva de vida das mulheres que, em média, vivem oito 

anos a mais que os homens. Entre os fatores que competem 

para esse fenômeno, especialistas destacam as mortes 

violentas (assassinatos e acidentes), das quais vítimas são 

homens jovens e adultos, correspondendo a cerca de 90% dos 

casos. Dados revelam que o acompanhamento médico 

contínuo é maior entre as mulheres do que entre os homens no 

decorre de suas vidas (BANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 2010). 

De acordo com os dados do IBGE, entre os anos de 1930 

até 1950, o ensino fundamental era limitado a segmentos 

sociais específicos, principalmente levando em consideração 

que zona rural é a procedência de grande parte dos idosos 

quando estavam em idade escolar, associado ao papel que as 

mulheres assumiam nesse período da sociedade brasileira 

(IBGE, 2011). 

No Brasil, as mulheres vivem em média oito anos a mais 

que os homens. As diferenças de expectativa de vida entre os 

sexos apontam: que em 1991, as mulheres representavam 

cerca de 54% da população de idosos; em 2000, passaram para 

55,1%. No entanto em 2010, para cada 100 mulheres idosas 

existiam 81,6 homens idosos. Outra conclusão é a que residir 

na cidade pode beneficiar a mulher idosa, principalmente 
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aquela que é viúva, por causa da proximidade com seus filhos, 

dos serviços especializados de saúde e de outros facilitadores 

do cotidiano (IBGE, 2011). 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos idosos 

participantes em relação às condições de saúde e seus hábitos 

de vida atuais. Os dados dessa tabela revelam que as queixas 

de dor estão mais presentes nos MMII 22(53,7%), dificultando 

a locomoção do idoso. A patologia mais relevante foi a 

hipertensão arterial sistêmica 24(34,1%), levando em 

consideração a questão visual e auditiva pode-se observar um 

bom resultado, como também o histórico de quedas e 

condições de sono.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos prontuários quanto às condições 

clínicas dos usuários assistidos por Serviço de Fisioterapia. 

João Pessoa/PB, 2012-2017 (n=41). 

Variáveis 

Independentes 
n (%)              IC95%    

Queixas 

principais 

Dor em MMSS 14 (34,1) 1,55-2,01 

Dor em MMII 22 (53,7) 

Dor em coluna vertebral 5 (12,2) 

Patologias 

Associadas 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

24 (63,5) 1,29-3,35 

Osteoporose 3 (7,3) 

Diabetes Mellitus 3 (7,3) 

Doença reumática 4 (9,7) 

Cirurgia 1 (2,4) 

Outros 1 (2,4) 

Déficit visual 
Sim 17 (41,5) 1,43-1,74 

 Não 24 (58,5) 
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Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

*MMSS: Membros Superiores 

*MMII: Membros Inferiores 

 

No que se refere à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

dados apontam um acometimento de 60% das pessoas entre 

60 e 69 anos, e 75% das pessoas com mais de 70 anos. Assim, 

fica evidente que uma parcela significativa da população possui 

predisposição para a citada disfunção arterial e dessa forma 

tem sido considerada a mais prevalente e incidente dentre as 

doenças crônico-degenerativas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010).  

Com a chegada da velhice se tem várias modificações 

que geram um impacto negativo na qualidade de vida do idoso. 

Dentro dessa mudança estão as quedas, definida como um ato 

de movimentação do corpo de forma não intencional a sua 

posição inicial, onde não se consegue fazer uma correção em 

tempo hábil, devido às situações multifatoriais que compreende 

a instabilidade (RIBEIRO, 2008). 

Déficit 

auditivo 

Sim 4 (9,8) 1,81-2,00 

Não 37 (91,2) 

Histórico de 

Quedas 

Sim 21 (51,2) 1,33-1,65 

Não 20 (48,8) 

Condições de 

Sono 

Normal 20 (48,8) 1,93-2,81 

Insônia 7 (17,1) 

Sono interrompido 14 (34,1) 

Perda de Peso 

(superior a 

5kg) 

Sim 5 (12,2) 1,77-1,98 

Não 36 (87,8) 

Hábitos de 

vida 

Tabagismo 3 (7,3) 0,58-395 

Alimentação balanceada 4 (9,7) 
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Cardoso (2008) afirma que as quedas no idoso estão 

relacionadas a alguma patologia ou enfermidade crônica, 

deixando-o mais vulnerável, e ressalta a importância de que o 

exercício físico como uma solução para se prevenir as quedas. 

 Outra mudança bastante frequente que acomete o idoso 

é o padrão de sono, mudança que pode ser observada no início 

da idade adulta ou logo em seguida. (ANCOLI-ISRAEL, 2009). 

A mudança do sono implica em alterações fisiológicas, 

estruturais e globais, onde o idoso tem como de costume deitar-

se bem mais cedo, porém demora bastante tempo para 

adormecer fazendo com que haja uma maior permanência de 

tempo na cama. (BRUCE, E.N.; BRUCE, M.C.; 

VENNELAGANTI, 2009) 

Lopes, Dantas e Medeiros (2013) fizeram um estudo com 

168 idosos da cidade de Campina Grande (PB) e observaram 

prevalência excessiva de 53 casos de dor crônica, com 43,5%, 

dos entrevistados relatando o distúrbio do sono. Tais dados 

confirmam o atual estudo apresentado, visto que o sono normal 

tem a prevalência em 48,8%dos prontuários analisados, sendo 

a insônia relatada em apenas 17,1% e sono interrompido de 

34,1% em decorrência micções noturnas, dentre os prontuários 

estudados. 

Para os tabagistas, as fumaças dos cigarros possuem 

inúmeras substâncias nocivas e cancerígenas (RUAS, 2012). 

Existe uma escassez de pesquisas sobre o tabagismo 

direcionadas para a população idosa (HALTY; HÜTTNER, 

2012). Mundialmente e aproximadamente, 22% de homens com 

60 anos ou mais são fumantes e 8% das mulheres têm esse 

hábito (MARINHO et al., 2010). 

A Tabela 2 apresenta o panorama geral das queixas 

álgicas registradas nos prontuários analisados de acordo com 
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o local e a intensidade. A região com maior prevalência de dor 

foi nos membros inferiores (n=21; 51,2%). A dor foi considerada 

leve em 53,6% das queixas, moderada em 35% das vezes; em 

11,3% dos casos, foi descrita como intensa, no início do 

processo de intervenção fisioterapêutica. Observa-se que 

houve diminuição do quadro álgico após a intervenção, 

comparado com a fase pré-intervenção, com a diminuição do 

quadro álgico houve uma melhora em relação a qualidade de 

vida, trazendo uma maior funcionalidade, elevação da 

autoestima. 

 

Tabela 2 - Prevalência e intervalo de confiança de 95% (IC95%) 
das dores quanto ao local e intensidade pré e pós-intervenção. 
João Pessoa/PB, 2012-2017 (n=41) 
Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

*NR: Não registrada/Não relatada. 
*MMSS: Membros Superiores 

Variáveis                             n (%)  IC95% 

Local da dor 

Dor em MMSS 12 (29,3) 

 

1,55-2,01 

Dor em MMII 21 (51,2) 

 Dor em coluna 

vertebral 

14 (34,1) 

Intensidade da dor antes da 

intervenção 

Leve = 1-4 5 (12,2) 

 2,98-3,51 
Moderada = 5-7 23 (56,1) 

Intensa = 8-10 10 (24,4) 

NR* 3 (7,3) 

Intensidade da dor após a 

intervenção 

Leve = 1-4 2 (4,9) 
 3,71-4,74 

 

Moderada = 5-

7 

13 (31,7)   

Intensa = 8-10 8 (19,5)   

NR* 18 (43,9) 
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*MMII: Membros Inferiores 

 

Dor é uma condição clínica comum na população 

geriátrica, frequentemente subestimada e subtratada. A dor 

persistente incapacita e compromete a qualidade de vida do 

geronte. Diversas peculiaridades, como o declínio de reserva 

funcional dos órgãos, as alterações na farmacocinética e 

farmacodinâmica, a concomitância de diversas morbidades, em 

especial deficiências sensoriais, cognitivas e depressão e a 

polifarmácia, dificultam o manejo dos quadros álgicos e 

aumentam os riscos de iatrogenia, principalmente em idosos 

frágeis (CELICH; GALON, 2009).  

As características da dor crônica quanto ao local, 

frequência e intensidade (Tabela 3) estão associadas às 

alterações cinéticas e funcionais, que repercutem 

negativamente sobre a autonomia, bem-estar e qualidade de 

vida do idoso. Para esse estudo, verificou-se a diminuição da 

amplitude de movimento (ADM) em 85,4% (n=34) dos casos; 

75,6% (n=31) apresentaram alterações posturais; 58,5% tinham 

déficit de equilíbrio e da marcha com 73,2% (n=30), 

constatando uma perda gradual das capacidades funcionais 

que delimitam a autonomia da pessoa idosa.  

 

Tabela 3 - Prevalência e intervalo de confiança de 95% (IC95%) 
das dores quanto ao local e intensidade pré e pós-intervenção. 
João Pessoa/PB, 2012-2017 (n=41) 

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

Variáveis        n (%)  IC95% 

Amplitude de 

Movimento 

Reduzida 35 

(85,4)  1,03-1,26 

Ausente  6 (14,6) 
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 Tais achados remetem ao declínio de funcionalidade em 

idosos na presença de dor crônica, sendo esta apontada como 

importante fator de dependência para a realização de atividades 

diárias, sejam as Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) 

sejam as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), de 

acordo com Rebelatto e Morelli (2006). 

 Oliveira et al. (2015) usaram as técnicas eletroterapia e 

cinesioterapia em sua pesquisa e constatou-se que alinhando 

as duas técnicas juntas, houve um ganho maior no estágio da 

dor crônica, ocasionando prevenção de agravos, preservando 

a articulação, diminuindo a rigidez e melhorando o 

fortalecimento da musculatura envolvida na lesão. 

 Observou-se ainda que, entre os recursos 

fisioterapêuticos direcionados ao controle das queixas álgicas 

crônicas em idosos, destacam-se a Cinesioterapia (n=41) e a 

Alterações do 

Trofismo 

Sim 7 (17,1) 

 

1,11-1,38 

Não 34 

(82,9) 

Alterações Posturais 

Sim 31 

(75,6) 
 

1,26-1,95 

Não 10 

(24,4) 

Alterações de 

Equilíbrio 

Sim  24 

(58,5) 
 

1,71-1,57 

Não  17 

(41,5) 

Alteração de Marcha 

Sim 30 

(73,2) 
 

1,13-1,41 

Não 11 (26,8)   



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS COM DOR CRÔNICA ATENDIDOS EM 
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA 

1476 
 
 

Eletroterapia (n=39). A Hidroterapia (n=2) foi um recurso 

lembrado, porém ainda pouco explorado pelos discentes quanto 

a aplicabilidade dos princípios físicos e térmicos da água 

aquecida para fins de controle da dor. Dos recursos 

cinesioterapêuticos, destacam-se as técnicas de alongamento 

(n=41) e de estimulação proprioceptiva (n=39), além do reforço 

muscular (n=34), dos exercícios posturais (n=28) e estimulação 

ao equilíbrio global (n=26), prescritos para minimizar os 

impactos funcionais provocados pela dor com frequência 

superior a 06 meses.  

A cinesioterapia é o uso do movimento e dos exercícios 

como recursos terapêuticos, objetivando manter, corrigir e/ou 

recuperar uma determinada função do corpo ou manter o bem-

estar. Para atingir esses objetivos, busca-se desenvolver, 

restaurar e manter a força muscular, a resistência à fadiga, a 

mobilidade e a flexibilidade corporal, o relaxamento e a 

coordenação motora (KISNER; COLBY, 2009).  

Outro recurso bastante utilizado para o controle e 

diminuição da dor é a hidroterapia, que consiste em um método 

seguro e eficaz devido suas propriedades físicas que facilita os 

movimentos que geralmente não são possíveis de ser 

executado fora do meio aquático. (BAENA-BEATO et al., 2014).  

Souza et al. (2017) executaram um programa de 

fisioterapia aquática para 10 idosos que tinham quadro clínico 

de Osteoartrite (AO) e após as 18 sessões observou que os 

idosos apresentaram uma melhora considerável, na condição 

aeróbica e no alivio da dor, porém a em sua funcionalidade não 

houve melhora. 

Em outro estudo foram confirmados e atestados que todo 

paciente submetido ao tratamento no meio aquático e 

principalmente os que possuem doenças crônicas, tiveram um 
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ganho de força, diminuição do quadro álgico, aumento da ADM 

e melhora na qualidade de vida. Isso foi possível devido aos 

benefícios que a água aquecida possui, em reduzir o espasmo 

muscular, redução do peso corporal sobre as articulações, 

facilidade de movimentos de forma ativa, redução de edema 

através da pressão hidrostática, e a viscosidade que cria certa 

resistência para ganho de força (KISNER; COLBY, 2009).  

A hidroterapia exerce efeitos particulares em pacientes 

com afecções do aparelho locomotor, especialmente naqueles 

cuja reabilitação visa impedir a progressão da patologia em 

questão ou promover controle sintomático. Tais efeitos advêm 

principalmente do efeito térmico da água, que diretamente 

diminui a dor e o espasmo muscular, e da flutuabilidade da 

água, que alivia o estresse mecânico nas articulações 

(CAMPION, 2000).  

A prática do exercício físico, atribuída ao idoso, traz 

inúmeros benefícios positivos que vão melhorar o seu controle 

postural e seu equilíbrio, melhorando a qualidade de vida, força, 

coordenação motora, agilidade, como também na capacidade 

cardiorrespiratória, também contribui para que o idoso sinta-se 

inserido no meio social diminuindo o impacto do processo do 

envelhecimento (HERNANDES et al., 2013; LIMA et al., 2011; 

SILVA et al., 2013; VILAÇA et al., 2013; SILVA JÚNIOR et al., 

2011).  

 Também foi citado por outros autores a importância da 

hidrocinesioterapia, a equoterapia e o programa 

cinesioterapêutico que também possuem um grande potencial 

para melhorar o equilíbrio estático e dinâmico de idosos 

(MEEREIS et al., 2013; ARAÚJO et al., 2011; BEINOTTI et al., 

2010; TAVARES; SACCHELLI, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados encontrados apontaram para o predomínio 

de dor em membros inferiores, com quadros frequentes de 

Hipertensão Arterial Sistêmica, onde a dor foi considerada leve 

em grande parte das queixas. Associadas a esse quadro 

doloroso, verificou-se uma diminuição considerável da 

amplitude de movimento (ADM), aliadas a alteração postural e 

ao déficit de equilíbrio estático e dinâmico, sugerindo o declínio 

de funcionalidade em idosos na presença de dor crônica entre 

os prontuários analisados. 

É de grande importância que se tenha uma equipe 

multidisciplinar envolvida na reabilitação de um indivíduo com 

dor crônica, como o médico, o fisioterapeuta, o TO, a 

enfermagem, o psicólogo, o educador físico, o nutricionista e 

entre outras áreas que possam usar seus conhecimentos e 

especialidade de sua área, por um único objetivo que é a 

reabilitação do indivíduo com dor crônica. Dessa forma, é 

possível alcançar um resultado melhor quando todas as partes 

se interagem. 

Encontrar alternativas de tratamento eficaz que 

melhoram o impacto da dor, na qualidade de vida dos 

pacientes, é de extrema importância na área medica, e 

principalmente a fisioterapia que tem diversos recursos como; 

uso de técnicas manuais, eletroestimulação, dry needling 

(agulhamento a seco), kinesiotape (bandagem elástica), 

fisioterapia aquática, e entre outros recursos, todos voltados 

com o intuito de devolver o paciente ao seu bem estar social.  

Fica claro e evidente que diante do tema proposto, é 

preciso que surjam novos estudos que aprofundem e apontem 

mais resultados sobre a dor crônica em idosos como também 
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sobre os recursos e técnicas fisioterapêuticas. Estudos que 

mostrem uma maior gravidade da dor, com amostras precisas 

e maiores que venham a contribuir para uma melhor 

compreensão dessa população que precisa de uma assistência 

precisa e eficaz em seu atendimento clínico. 
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RESUMO: O envelhecimento é um fenômeno mundial, 
decorrente da diminuição das taxas de natalidade e do aumento 
da expectativa de vida da população. Em decorrência das 
inúmeras alterações nessa fase da vida, o idoso torna-se 
dependente e, com isso, ocorre um aumento da 
institucionalização. Nesse sentido, o objetivo do presente 
estudo foi identificar a prevalência de desnutrição e descrever 
o consumo alimentar dos idosos institucionalizados no 
município de Patos - PB. Trata-se de um estudo descritivo, 
explicativo, com abordagem quantitativa. Para realizar a 
avaliação nutricional foi aplicado o instrumento Mini Avaliação 
Nutricional (MAN). A amostra foi composta por 31 idosos, de 
ambos os gêneros, residentes nas institituições de longa 
permanência para idosos (ILPI). Quanto a avaliação nutricional, 
encontrou-se uma prevalência de 19,4% de desnutrição e 
58,6% de risco nutricional, de acordo com os parâmetros 
adotados. Quanto ao consumo alimentar, 67% dos idosos 
apresentaram um consumo de menos de 2 porções/dia de 
frutas e hortículas e 54,9% apresentaram uma ingesta hídrica 
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inadequada. Tais resultados demonstram claramente a 
necessidade de prevenção do baixo peso e da desnutrição, 
através da presença do Nutricionista na ILPI, priorizando ações 
de educação alimentar e nutricional voltadas para esse grupo 
etário, proporcionando uma melhor saúde para o idoso. 
Palavras-chave: Desnutrição. Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. Atenção Integral à Saúde do Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, observa-se que o processo de 

envelhecimento é um fenômeno mundial. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) define a pessoa idosa como sendo 

aquela com idade igual ou superior aos 60 anos em países em 

desenvolvimento e acima de 65 em países desenvolvidos 

(OMS, 2016). Esse mesmo recorte etário foi estabelecido pela 

Organização das Nações Unidas, através da Resolução 39/125, 

durante a Primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas 

sobre o Envelhecimento da População (SANTOS, 2010). 

Segundo dados do IBGE (2017), o Brasil possui cerca de 

30,2 milhões de idosos, sendo mais prevalente no gênero 

feminino, correspondendo a 56% da população de idosos. Essa 

tendência de envelhecimento populacional é um reflexo da 

diminuição das taxas de natalidade e do aumento da 

expectativa de vida em decorrência das melhorias das 

condições de saúde e dos avanços tecnológicos (SANTOS, 

2010). Na Paraíba, segundo estimativas do IBGE, o número de 

idosos é de 3.950.000, correspondendo a 13% da população. 

Estima-se, que para o ano de 2018, esse número se aproxime 

dos 4 milhões de indivíduos, ultrapassando o número de 

crianças e de nascimentos nas próximas décadas (IBGE, 2017).  
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A senescência ou envelhecimento tem por conceito ser 

a última fase do ciclo vital, delimitada por eventos de natureza 

múltipla, que incluem perdas psicomotoras, afastamento social, 

restrição em papéis sociais e especialização cognitiva. Em seu 

sentido etimológico, velhice refere-se à idade avançada, ao 

estado ou condição de envelhecimento (SOUSA, 2018).  Já a 

senilidade é o processo de envelhecimento patológico, 

caracterizado por um declínio gradual no funcionamento de 

todos os sistemas: cardiovascular, respiratório, genital, urinário, 

endócrino e imunológico (SPIRSDUSO, 2015). 

Nesse processo, ainda que seja um caminho natural, o 

organismo é submetido a alterações fisiológicas, anatômicas, 

bioquímicas e psicológicas que repercutem nas condições de 

saúde e nutrição dos idosos, que devem ser minimizados 

sempre que possíveis (SANTOS, MACHADO, LEITE 2010)  

Em decorrência das inúmeras alterações nessa fase da 

vida, o idoso torna-se altamente dependente e, com isso, ocorre 

um aumento da institucionalização nesses indivíduos, 

principalmente naqueles com idade acima 80 anos que 

apresentam uma maior taxa de dependência (MARENGONI et 

al., 2011).  

Nesse contexto, considerando que muitas famílias não 

têm um suporte financeiro para garantir o cuidado adequado ao 

idoso, ou não conseguem conciliar a função de cuidadores, com 

a vida cotidiana, surgem as  as Instituições de Longa 

Permanecia de Idosos (ILPI) (SOUSA, 2018). 

A RDC 283, de 26 de setembro de 2005, define ILPI 

como “instituições governamentais ou não governamentais, de 

caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 

familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania” 
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(ANVISA, 2005). A prestação de serviços das ILPI brasileiras 

acontece nas áreas social e sanitária (PINTO; SIMSON, 2012). 

Estas diferem dos hospitais e consistem em residências 

coletivas, com regras de convivência e lógica de operação que 

varia de acordo com seu público. Muitas vezes, cuidam de 

pessoas com fragilidades físicas e cognitivas em diversos graus 

de severidade; outras vezes oferecem apenas residência e 

abrigo (SILVA et al., 2015). 

Sendo para alguns uma experiência positiva e para 

outros negativa, visto que as ILPI têm rotina e hábitos próprios 

que podem diferir dos hábitos dos indivíduos inseridos 

(afetando principalmente o estado nutricional); por este motivo, 

torna-se essencial diferenciar idosos institucionalizados de não-

institucionalizados, carregando também uma especificação das 

características físico-funcionais deste subgrupo, o que pode 

modificar as abordagens de controle aos agravos de saúde, 

específicos à sua realidade (OLIVEIRA, 2017). 

As consequências dos fatores de risco presentes no 

envelhecimento, estão muitas vezes associadas ao menor 

consumo alimentar, tornando os idosos vulneráveis do ponto de 

vista nutricional. O desequilíbrio nutricional no idoso está 

relacionado positivamente ao aumento da morbimortalidade, à 

susceptibilidade a infecções e à redução da qualidade de vida. 

Nos últimos anos, os estudos mostram alta prevalência de 

idosos desnutridos (SILVA et al., 2015). 

Considerando o grau de vulnerabilidade dos idosos 

residentes em ILPI, tanto pelo aspecto relacionado à idade, 

quanto pelas condições impostas pela institucionalização, 

verifica-se a necessidade de realizar estudos que retratem a 

magnitude da desnutrição na população idosa, principalmente 

relacionando os fatores associados a essa condição. 
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Um dos métodos indiretos mais utilizados por 

profissionais da saúde, para triagem e diagnóstico de indivíduos 

em risco de desnutrição, é a Mini Avaliação Nutricional (MAN), 

de caráter subjetivo, porém, está entre os instrumentos de 

maior sensibilidade e especificidade quanto a detecção do risco 

de desnutrição, muito pertinente em usos clínicos, os quais 

requerem maior agilidade no diagnóstico (VITOLO, 2015). 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi 

identificar a prevalência de desnutrição e descrever o consumo 

alimentar dos idosos institucionalizados no município de Patos 

- PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Como instrumento para coleta dos dados, foi aplicado a 

Mini Avaliação Nutricional (MAN) formulada pelo instituto da 

Nestlé®. Os equipamentos necessários foram: balança portátil, 

fita métrica, estadiômetro portátil e calculadora. 

Quanto ao método, trata-se de um estudo descritivo, 

explicativo, com abordagem quantitativa. O qual após a 

liberação do Comitê de Ética das Faculdades Integradas de 

Patos - PB, foram coletados os dados dentro das Instituições de 

Longa Permanência do município de Patos - PB. A amostra foi 

composta por 31 idosos, de ambos os gêneros, residentes nas 

institituições de longa permanência para idosos (ILPI). E ao 

final, para se chegar aos resultados, foram realizadas as 

análises estatísticas: o teste T student e o teste Qui-quadrado 

com os dados coletados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população estudada apresentou uma média de idade 

de 77,48 (±11,29) anos, sendo a maioria do gênero feminino 

(54,8%, n = 17)  e (45,2%, n = 14)  do gênero masculino, ambos 

residentes em instituição de longa permanência para idosos. 

 

Figura 1.  Classificação do Estado Nutricional em idosos 
institucionalizados no município de Patos – PB, 2018. 

 
Teste T student* (p< 0,05) 

 

De acordo com os resultados da nossa pesquisa (Figura 

1), percebe-se que  16,1% das idosas apresentaram baixo peso 

e 36% apresentaram risco nutricional. Tal déficit nutricional foi 

superior a amostra masculina, cujos resultados foram de 3,2% 

e 22,6%, respectivamente.  Já em relação a adequação do 

estado nutricional, apenas 3,2% das idosas apresentaram 

Baixo Peso Risco Nutricional Eutrófico

16,10%

36%

3,2%3,20%

22,6%
19,4%

Feminino Masculino
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eutrofia, enquanto 19,4% dos idosos apresentaram um estado 

nutricional adequado. 

Uma pesquisa com idosos institucionalizados realizada 

por Félix e Souza (2009), constatou que 27% dos idosos 

apresentaram desnutrição, 47,9% apresentaram eutrofia e 27% 

apresentaram sobrepeso/obesidade, apontando que metade 

das idosas e um quarto dos idosos apresentaram risco de 

desnutrição. Já o estudo realizado por Sperotto e Spinelli (2010) 

observou uma prevalência de 25% de baixo peso na população 

idosa institcuinalizada, utilizando a variável IMC. Um outro 

estudo com idosos institucionalizados apresentou uma 

prevalência de 58,8% de baixo peso, segundo o IMC (SOUSA 

et al., 2014). 

A prevalência de desnutrição em idosos 

institucionalizados é de 15 a 60%, segundo Silva et al. (2015). 

No Brasil, o coeficiente de mortalidade por desnutrição, entre 

1980 e 1989, aumentou cerca de 60% em relação à década 

anterior. Comparado, a outros países, o risco de óbitos por 

desnutrição no país, durante a velhice, é de 71%, maior do que 

nos EUA e 32,1% maior do que na Costa Rica (SPEROTTO; 

SPINELLI, 2010). 

Em seu estudo, Pereira, Spyrides e Andrade (2016), 

verificaram que quanto à distribuição dos estados nutricionais 

dos idosos no Brasil, há uma forte predominância de indivíduos 

com sobrepeso nas regiões Sul e Sudeste, porém verificou-se 

que nas regiões Norte e Nordeste há uma forte predominância 

de idosos com baixo peso. 

Destaca-se que o estado nutricional do idoso está 

intrinsecamente relacionado com as modificações inerentes ao 

processo de envelhecimento, o que compete dizer que nessa 

fase da vida ocorre diminuição do metabolismo basal, 
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redistribuição da massa corporal, alterações significativas no 

funcionamento digestivo e mudanças na percepção sensorial, 

além da redução da sensibilidade à sede (NASCIMENTO et al., 

2011).   

A desnutrição é um problema comum no 

envelhecimento, sendo considerado o distúrbio mais importante 

nessa fase da vida. A desnutrição tem causa multifatorial e está 

associada a problemas de saúde comumente observados na 

terceira idade, como as Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT), deficiências físicas e cognitivas, depressão, perda de 

apetite, problemas de mastigação, dificuldades de deglutição e 

a própria falta de independência para se alimentar (STROBL et 

al., 2013). 

O processo de envelhecimento acarreta alterações 

corporais, as quais são importantes de serem avaliadas num 

plano nutricional. O peso e a estatura sofrem alterações que 

acompanham o envelhecimento, os quais tendem a diminuir. Há 

diminuição da massa magra e modificação no padrão de 

gordura corporal, onde o tecido gorduroso dos braços e pernas 

diminui, mas aumenta no tronco. Em consequência disso, as 

variáveis antropométricas sofrem modificações, como a 

circunferência do braço (CB) e o e a circunferência da 

panturrilha (CP) que diminuem (SANTOS; MACHADO, LEITE, 

2010). 

Na Tabela 1, são apresentados os valores médios das 

variáveis antropométricas, relacionadas com a circunferência 

do braço e da panturrilha. É possível observar que os valores 

médios das variáveis CB e CP apresentam valores significantes 

de inadequação, com 25,1% e 20,1% das respectivas 

circunferências, estando abaixo dos pontos de corte 

preconizados para idoso. 
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Tabela 1. Classificação da Circunferência do Braço e 
Circunferência da Perna, em idosos institucionalizados no 
município de Patos – PB, 2018. 
 

Medida 

Antropométrica 

CB CP 

 

Adequado 

 

8 (25,8) 

 

16 (28,2) 

 

Inadequado 

 

23 (25,1)* 

 

15 (20,1)* 

Legenda: CB: Circunferência do Braço; CP: Circunferência da Panturilha. 

Teste T student* (p< 0,05).  

 

De acordo com uma pesquisa realizada por Félix e 

Souza (2009) utilizando as medidas corporais das CB e CP para 

avaliar o estado nutricional dos idosos, 36,1% da amostra 

apresentaram desnutrição, 16,7 % sobrepeso/obesidade e 

47,2% eutrofia.  

No estudo feito por Santos e Sichieri (2005), foi 

encontrada uma relação entre estado nutricional e perda de 

gordura do braço e IMC, indicando que pode ocorrer redução 

na CB com o aumento da idade. Já em relação a CP, Sperotto 

e Spinelli (2010) encontrou que 50% da amostra apresentou a 

medida da CP inferior ao ponto de corte ideal, associada a 

perda de massa muscular.  

Segundo a WHO (1995), a CP é considerada a melhor e 

mais sensível medida de massa muscular em idoso, por ser de 

grande precisão nessa faixa etária, sendo superior a CB. Indica 

mudanças de massa livre de gordura que ocorrem com a idade 

e com a redução da atividade. A CP tem sido utilizada em 

estudos recentes com o objetivo de mensurar a massa 
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muscular e estimar a prevalência de sarcopenia, predizer 

incapacidade, mortalidade e necessidade de cuidados 

(PAGOTTO et al., 2018). 

O risco de desnutrição no idoso pode ocorrer por várias 

razões, entre as quais, ausência de educação nutricional, 

restrições financeiras, diminuição das capacidades físicas e 

psicológicas, isolamento social e tratamento de distúrbios 

múltiplos e doenças concomitantes. Outras causas secundárias 

de desnutrição incluem incapacidade de alimentação, anorexia, 

má absorção por disfunção gastrointestinal, necessidades 

aumentadas de nutrientes como resultado de lesão ou doença, 

interação de drogas e nutrientes, doenças neurológicas, 

osteoporose, diabetes tipo 2, hipertensão e constipação 

(MAHAM; ESCOTT-STUMP, 2012). 

 

Figura 2. Consumo alimentar de frutas e hortículos em idosos 
institucionalizados no município de Patos – PB, 2018. 

Teste Qui-quadrado (p< 0,04). 
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Com o envelhecimento, observa-se um declínio do 

metabolismo humano, dessa forma, a dieta e os hábitos 

alimentares do idoso deve ser redobrados, observando o 

cuidado com alimentos que possam interferir na qualidade de 

vida dessa população (BRASIL, 2014).  

Em relação ao consumo alimentar, observa-se que a 

maior parte dos idosos (67%) apresentaram um consumo de 

menos de 2 porções/dia de frutas e hortículas (Figura 2). Em 

geral, estudos demonstraram que menos de 10% da população 

brasileira atinge as recomendações de consumo de frutas, 

verduras e legumes (ASSUMPÇÃO et al., 2014; SILVEIRA et 

al., 2015). 

Dados de um estudo conduzido por Silveira et al. 

(2015) encontrou que o consumo de frutas, verduras e legumes 

foi de 24% em idosos de capitais do Centro-Oeste.  Viebig et al. 

(2009), observaram que cerca de 35% dos idosos de baixa 

renda em São Paulo não consumiam diariamente nenhum tipo 

de fruta ou hortaliça. 

Estudos realizados nos Estados Unidos mostraram uma 

associação entre o consumo adequado de frutas, verduras e 

legumes ou de uma dieta rica em fibras com uma menor 

incidência de doenças cardíacas em idosos, bem como  de 

câncer, diabetes tipo 2, doenças periodontais, menor risco de 

inflamação e melhor função renal (WANG et al., 2014). 

Conforme evidências na literatura, o consumo adequado de 

frutas, verduras e legumes durante a vida adulta é associado a 

menor probabilidade de doenças crônicas não transmissíveis 

(LIU et al., 2015). 

Nesse sentido, a base da alimentação diária dos idosos 

deve ser pobre em açúcares, gorduras e sódio e rica em fibras. 

Recomenda-se, ainda, que a dieta dos idosos seja rica em 
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vitaminas e minerais, elementos essenciais para à saúde e 

nutrição adequadas, sendo encontrados em maior quantidade 

em frutas e hortaliças (BRASIL, 2014). 

 

Figura 3. Frequência da ingestão hídrica em idosos 
institucionalizados no município de Patos – PB, 2018. 

Teste Qui-quadrado (p< 0,05). 

 

Comparado com Guia Alimentar da População Brasileira 

(BRASIL, 2014), 45,1% dos idosos apresentaram uma ingestão 

satisfatória de água, enquanto a maioria 54,9% apresentaram 

uma ingesta hídrica inadequada (Figura 3).  

Os resultados do presente estudo mostrou uma 

semelhança ao que Romero e Bordim (2009) observaram em 

20 idosos, no qual apenas 30% de idosos consumiram de 4 a 8 

copos e somente 25% consomiam mais que 8 copos ao dia. 

Entretanto, o consumo hídrico dos idosos está abaixo da 

recomendação (9 a 11,5 copos/dia) do Instituto de Medicina 

(2004). 
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O envelhecimento apesar de fazer parte da natureza 

humana submete o organismo a diversas alterações fisiológicas 

(FIGUEIREDO et al., 2011; BRITO; PAVARINI, 2012). Dentre 

estas, a ingestão hídricoa deve ser monitorada, pois a 

diminuição a sensibilidade da sede nessa faixa etária leva a 

maior risco de desidratação. 

A necessidade da ingestão de líquidos pelos idosos é 

semelhante à dos jovens adultos. Porém, as várias mudanças 

fisiológicas oriundas do processo de envelhecimento podem 

afetar o equilíbrio hídrico nesta população, colocando os idosos 

em risco de desidratação (BEGUM, 2010). 

No idoso, a desidratação é frequente, podendo 

desencadear outras doenças, como enfermidades infecciosas e 

cerebrovasculares, elevação na temperatura corporal, 

constipação, náuseas e vômitos, diminuição da excreção da 

urina e confusão mental; muitas vezes, apresentando-se com 

quadro de delírios (BEGUM, 2010; COLLINS, CLAROS, 2011). 

Neste caso, a estratégia é ofertar água ao idoso, antes 

mesmo que este sinta sede; evitar copos grandes e cheios, 

fazer a oferta de água em copos pequenos e com pouca 

quantidade, porém várias vezes ao dia. Além de água, outras 

bebidas e alimentos favorecem a hidratação: água de coco, 

sucos de frutas, leite, chás de ervas, gelatina e frutas aquosas 

como melancia, melão, laranja, tangerina, lima, limão, abacaxi, 

entre outras (BRASIL, 2009). Nesse sentido, a qualidade da 

alimentação do idoso é um fator importante na manutenção de 

um estado nutricional adequado e na prevenção de doenças 

(BORIM; BARROS; NERI, 2012).  

Embora as ILPI atendam aos idosos quanto às 

necessidades de moradia, higiene, alimentação e 

acompanhamento médico, há o inconveniente de afastar o 
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idoso de seu convívio familiar, favorecendo o isolamento e a 

inatividade física e mental, com consequências negativas em 

sua qualidade de vida. Nesse contexto, a condição de déficit 

nutricional torna-se mais alarmante, pois não somente os 

fatores relacionados ao envelhecimento irão influenciar o 

estado de nutrição do idoso, mas o próprio ambiente asilar 

representa importante fator de risco (SILVA et al., 2015). 

Essa pesquisa reforçou a necessidade de definição do 

diagnóstico nutricional em idosos institucionalizados. Dessa 

forma, é essencial a participação do Nutricionista na elaboração 

de cardápios nas ILPI e no acompanhamento do estado 

nutricional dos idosos institucionalizados, priorizando ações de 

educação alimentar e nutricional voltadas para esse grupo 

etário, proporcionando uma melhor qualidade de vida para o 

idoso. 

 

CONCLUSÕES  

 

  O perfil dos idosos institucionalizados nesse estudo 

caracteriza-se por uma população predominantemente 

feminina, com déficit no estado nutricional e residente em ILPI. 

Torna-se evidente a maior fragilidade desse grupo 

populacional, por se tratar de idosos longevos, com várias 

comorbidades e dependentes de medicamentos, o que muitas 

vezes constitui motivo para a institucionalização.  

Embora a progressão da idade influencie naturalmente 

no estado nutricional dos indivíduos, os idosos apresentaram 

um sério comprometimento segundo os parâmetros do IMC, CB 

e CP, com uma grande parte da amostra apresentando 

desnutrição e perda de massa muscular. A desnutrição, apesar 
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de associada ao aumento da morbimortalidade, perda da 

autonomia e redução da qualidade de vida, em gera, não é 

avaliada de forma rotineira nas ILPI. 

 Mesmo sendo uma avaliação pontual dos idosos 

institucionalizados de Patos (PB), o presente estudo demonstra 

claramente a necessidade de prevenção do baixo peso e da 

desnutrição, através da presença do Nutricionista na ILPI, 

priorizando ações de educação alimentar e nutricional voltadas 

para esse grupo etário, proporcionando uma melhor saúde para 

o idoso. 

  O presente estudo pode ser utilizado também como um 

importante subsídio para cuidadores e demais profissionais da 

saúde que trabalham em ILPI, na elaboração de planos de 

cuidados adequados e atualizados, como forma de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos. 
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RESUMO:  A hipertensão arterial sistêmica e o Diabetes 
Mellitus fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis 
mais prevalentes nos idosos, elas constituem fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, representando um grande 

problema de saúde pública, o que compromete a produtividade, 
a qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos. Diante dessa 
problemática, através de uma pesquisa documental, descritiva 
com abordagem quantitativa, esse estudo objetivou identificar a 
prevalência de hipertensão arterial sistêmica e Diabetes 
Mellitus em idosos trabalhadores; correlacionando o índice de 
massa corpórea e a circunferência abdominal com a 
hipertensão arterial sistêmica e o Diabetes Mellitus. Detectou-
se que a maioria dos indivíduos avaliados possui as medidas 
antropométricas acima dos parâmetros normais, destes, a 
maior parte apresenta hipertensão arterial sistêmica e/ou 
Diabetes Mellitus. Comprovando a necessidade de serem 
desenvolvidas intervenções mais específicas, realizadas por 
uma equipe multidisciplinar nas unidades de saúde, através de 
orientações nutricionais e o estímulo à prática de exercícios 
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físicos, visando o controle do excesso de peso, suscitando em 
uma vida mais saudável. 
Palavras-chave: Idoso. Hipertensão. Diabetes Mellitus 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com a diminuição da taxa de natalidade e avanços no 

campo da saúde, a população mundial está vivendo mais, por 

conseguinte, o número de idosos está aumentando mais 

rapidamente que o restante da população, sem dúvida, uma 

importante conquista da humanidade (OMS, 2015). 

Esta transformação no perfil demográfico brasileiro 

aponta para que em 2025 tenhamos uma população de 15% de 

idosos, aproximadamente 33882 pessoas com mais de 60 anos 

(VERAS; CALDAS, 2014). Sendo a faixa etária que define o 

idoso no Brasil a partir de 60 anos, enquanto nos países 

desenvolvidos é considerado a partir de 65 anos ou mais 

(BRASIL, 2003).  

O envelhecimento populacional se reflete também na 

força de trabalho, de acordo o Ministério do Trabalho dos anos 

de 2000 a 2015  houve um aumento de 58,8% da participação 

de idosos no mercado formal de trabalho (BRASIL, 2017). 

Através da Lei nº 10.741/2003, que institui o Estatuto do Idoso, 

regulamenta os direitos das pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, trata no Capítulo VI o direito à 

profissionalização e ao trabalho, em que garante aos idosos a 

facilidade ou a continuidade no mercado de trabalho (BRASIL, 

2003).  

Diante dos desafios trazidos pelo envelhecimento 

populacional, o aumento do tempo de vida laboral torna-se 
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realidade, em que o trabalho não é somente um modo de 

sobreviver, é também, uma forma de realização, de se sentir útil 

e reconhecido na sociedade, em que os aspectos físicos e 

psíquicos estão fortemente correlacionados (FRANCO e 

BARROS JR., 2013). 

Apesar do avanço da longevidade, e do estilo de vida 

mais ativo, o envelhecer leva o indivíduo a um processo 

contínuo de mudanças físicas, psicológicas e sociais que vão 

ocorrendo lentamente durante toda a vida. Entretanto, essas 

mudanças são influenciadas pelos eventos da vida, como 

enfermidades, heranças genéticas, estilos de vida, ambiente e 

acesso a cuidados médicos (SMETTZER; BARE, 2002). 

Devido à pirâmide etária brasileira ter sofrido uma 

modificação, e a população idosa estar mais sujeita a 

problemas de saúde, consequentemente, ocorre uma 

modificação no perfil epidemiológico do país, existindo um 

declínio nos registros das morbidades infectocontagiosas e um 

aumento nas doenças crônicas não transmissíveis tais como: 

hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus, doenças 

cardíacas, câncer, doenças respiratórias crônicas e 

artropatia, sendo estas as principais responsáveis por gerar 

incapacidade e mortalidade dos idosos (BRASIL, 2005).  

Frequentemente essas doenças são desenvolvidas em 

razão de um longo período de exposição a fatores de risco 

comuns, geralmente décadas, por isso, a prevalência nos 

idosos, devido à expectativa de vida aumentada. Dentre as 

doenças crônico-degenerativas, as mais comuns nos idosos 

são a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes 

Mellitus (DM) (IDF,2010). 
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A HAS e o DM constituem fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, contribuindo para o agravamento deste 

cenário em nível nacional. Representam um grande problema 

de saúde pública, o que compromete a produtividade, a 

qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos, além de 

envolver altos custos no seu tratamento e em complicações 

decorrentes (OMS, 2015).   

 Um levantamento, realizado pelo Ministério da Saúde, 

através da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

identificou que cerca de 35% da população adulta da Paraíba 

(PB), o equivalente a 963 mil pessoas, possui pelo menos uma 

doença crônica não transmissível (PNS, 2014). 

No tocante, se questiona: Qual a prevalência de idosos 

ativos, inseridos no mercado de trabalho com HAS e DM?  

Ele tem por finalidade a promoção da saúde e a proteção 

da integridade do trabalhador no seu ambiente de trabalho, 

orientando medidas de controle dos riscos ambientais, além dos 

outros programas contidos nas demais Normas 

Regulamentadoras. 

Este trabalho teve como objetivo proposto identificar a 

prevalência de HAS e DM em idosos trabalhadores; 

correlacionando o índice de massa corpórea (IMC) e a 

circunferência abdominal (CA) com a HAS e DM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva com 

abordagem quantitativa. 
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Nesta perspectiva, a pesquisa documental foi 

desenvolvida através dos dados coletados nos prontuários dos 

trabalhadores da Prefeitura de Campina Grande-PB, os quais 

foram submetidos à consulta médica ocupacional no SESMT. 

Neste serviço são desenvolvidas atividades de prevenção de 

doenças ocupacionais e promoção da saúde, dentre elas é 

realizado o atendimento médico para atestar a saúde 

ocupacional dos profissionais.    

Os dados foram coletados em julho de 2014. A 

população da pesquisa foi os profissionais com o Atestado de 

Saúde Ocupacional (ASO) concluído e que realizaram exames 

a partir de maio de 2013, pois foi o mês que o serviço iniciou as 

consultas médicas, até o período da coleta, totalizando 1.281 

funcionários. Na amostra foram incluídos apenas os 

funcionários que possuíam 60 anos ou mais, totalizando 105 

prontuários para análise da pesquisa. 

Os dados quantitativos foram analisados através da 

estatística descritiva, com gráficos e tabelas, conforme 

tratamento proposto por programas de edição de textos e 

planilhas eletrônicas: Microsoft Word e Microsoft Excel, 

respectivamente. 

Para desenvolvimento da pesquisa, o projeto foi 

submetido à análise e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. O 

desenvolvimento da Pesquisa seguiu as diretrizes emanadas 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

1996), que regulamenta as normas aplicadas a pesquisas que 

envolvem direta ou indiretamente seres humanos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise desse estudo foi elaborada com base no 

levantamento dos dados obtidos dos prontuários. 

 

 Caracterização dos Idosos 

 

Dentre os prontuários analisados, obteve-se um total de 

105 trabalhadores com idade entre 60 e 73 anos, dentre eles 67 

eram homens e 38 mulheres. Totalizando 64% e 36% 

respectivamente, conforme exposto na figura1. 

 
Figura 1. Prevalência dos sexos entre os idosos 

 
Fonte: SESMT da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB (2014) 

 

Dados do IBGE mostram que essa porcentagem não 

esta associada ao ser idoso, e sim a uma relação cultural. 

Mesmo sendo maioria na população total e a despeito do 

crescimento no seu nível de ocupação, as mulheres ainda 

sãominoria no mercado de trabalho (IBGE, 2018).  
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 Prevalência de Idosos com Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

 

Ao verificar a quantia de idosos hipertensos, obteve-se 

44% (n=46), sendo que 47% (n=18) do total das mulheres e 

42% (n=28) do total dos homens.  Os não hipertensos 

totalizaram 56% (n= 59). 

A Hipertensão Arterial (HAS) é a doença crônica não 

transmissível mais predominante entre os idosos. As alterações 

próprias do envelhecimento tornam o indivíduo mais propenso 

ao desenvolvimento desta morbidade, sendo um determinante 

isolado de risco a eventos cardiovasculares. A HAS comumente 

se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de 

outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus 

(MALACHIAS et al., 2016). 

A prevalência de HAS em idosos do sexo feminino foi 

maior que no sexo masculino. Estudo evidencia que as 

mulheres procuram mais pelos serviços de saúde, aumentando 

suas chances de terem o diagnóstico de HAS mais precoce 

(MENDES et al, 2014). Outro fator é queas mulheres tem maior 

sobrevida que os homens, e estãomais predispostas a 

desenvolverem doenças crônicas. Além disso apresentam uma 

queda na produção de hormônios esteroides, levando ao 

aumento do tônus vascular das artérias periféricas e 

provocando HAS na pós-menopausa (OCA-RODRÍGUEZ et al., 

2012). 
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 Prevalência de Idosos Portadores de Diabetes Mellitus 

 

Ao analisar a prevalência de diabéticos, obteve-se que 

15% (n=16) do total possuem a doença sendo 18% (n=7) do 

total das mulheres e 13% (n=9) do total de homens. Os não 

diabéticos totalizam 85% (n=89).  

Dos indivíduos que apresentaram hipertensão e diabetes 

associados obteve-se 8% (n=9) sendo 3 mulheres e 6 homens. 

Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes 

mellitus se destaca como importante causa de morbidade e 

mortalidade, especialmente entre os idosos. O acelerado ritmo 

do processo de envelhecimento da população, o aumento do 

sedentarismo, inadequados hábitos alimentares, além de 

outras mudanças sócio comportamentais, cooperam no 

aumento dos níveis de incidência e prevalência do diabetes, 

bem como de mortalidade pela doença (SBD, 2014). 

O DM, embora com menor prevalência se comparado a 

outras morbidades, é uma doença que está  relacionada a um 

risco maior de morte prematura, maior associação com outras 

comorbidades e, principalmente, com as grandes síndromes 

geriátricas (SBD, 2014). 

 

 Avaliação Nutricional dos Idosos 

 

A avaliação nutricional é essencial para compreender o 

estado de saúde do idoso, desta forma, a antropometria tem 

contribuído no método de diagnóstico do estado nutricional. 

Trata-se de uma técnica simples, não invasiva, e de baixo custo 
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em que medidas como peso, estatura e circunferência 

abdominal (CA) são utilizadas frequentemente na avaliação do 

indivíduo (KAMIMURA, 2013). 

Através do cálculo do índice de massa corpórea (IMC),  

pode-se avaliar o estado nutricional do usuário. Entretanto, o 

uso isolado do IMC no grupo geriátrico pode apresentar dados 

imprecisos devido a mudanças corriqueiras nessa faixa etária 

como: decréscimo de estatura, acúmulo de tecido adiposo, 

redução de massa magra e diminuição da quantidade de água 

corporal do organismo (OMS, 1997).  

Desta maneira, os resultados do IMC necessitam ser 

associados a outras medidas antropométricas que expressem 

a distribuição da gordura corporal como a CA, , o qual é citado 

na literatura como bom indicador de obesidade abdominal e na 

determinação de risco cardiovascular (SILVEIRA, 2017; 

CAITANO,2017). 

 

 Índice de Massa Corpórea 

 

O índice de massa corporal é medido através do cálculo 

do peso (em quilogramas) dividido pela altura (em metros) ao 

quadrado. Os resultados são confrontados com uma tabela de 

valores para classificação desenvolvida pela organização 

mundial de saúde (OMS, 1997).                

Em relação ao estudo nutricional, a partir do IMC 

analisado, o estudo constatou que 70% (n=74) apresentou 

desde sobrepeso até obesidade grau III (que varia de 25 até 

acima de 40), havendo predominância no sexo feminino, 

conforme exposto na figura 2.   
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Figura 2. IMC dos Idosos de acordo com o sexo 

 
Fonte: SESMT da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB (2014) 

 

O envelhecimento é um processo dinâmico e 

progressivo, no qual há mudanças na composição corporal, 

como diminuição da massa magra e aumento na redistribuição 

da gordura corporal, com maior acúmulo na região do tronco e 

vísceras (GÓMEZ-CABELLO et al., 2012; STRUGNELL  et 

al.,2014). 

Nessa população ocorrem transformações nos 

compartimentos de gordura corporal com tendência a redução 

de tecido adiposo periférico e aumento central, entre a cintura 

e o quadril e a região pélvica. O excesso de gordura corporal 

pode originar várias implicações maléficas à saúde do idoso 

como: distúrbios psicológicos e sociais, aumento do risco de 

diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias e doenças 

cardiovasculares (OMS, 1997).                 

 

o Prevalência de hipertensão e diabetes nos idosos com 

IMC elevado  
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Ao analisar os idosos com IMC elevado obteve-se a 

prevalência de doenças crônicas, totalizando 53% (n=39), 

conforme exposto na tabela 1. 
 

Tabela 1. Prevalência de hipertensão e diabetes em IMC elevado 

MORBIDADE IMC ELEVADO 

HIPERTENSÃO 45% (n=33) 

DIABETES 8% (n=6) 

HIPERTENSÃO E DIABETES 11% (n=8) 

NÃO APRESENTA HAS E DM 36% (n=27) 

TOTAL 100% (n=74) 

Fonte: SESMT da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB (2014) 

 

O IMC elevado evidencia um maior risco de agravos à 

saúde dos indivíduos, associada a aterosclerose prematura, 

aumento do risco de doenças cardíacas, e diminuição da 

sobrevivência (APOVIAN e GOKCE, 2015). Observa-se a 

predominância da HAS, queé um dos agravos crônicos mais 

comuns e com repercussões clínicas sérias, pois desencadeia 

uma série de patologias cardiovasculares, as quais têm sido as 

principais causas de óbitos, sobretudo nas últimas décadas, no 

Brasil (SBC, 2010). 

O diabetes tem tido sua incidência aumentada nos 

últimos anos, devido à alteração no estilo de vida da sociedade 

moderna, em que o sedentarismo e o consumo desenfreado de 

uma dieta rica em calorias, leva às pessoas a obesidade. No 

tocante, aponta-se a necessidade do desenvolvimento de 

intervenções mais específicas realizadas por equipe 

multidisciplinar nas unidades de saúde, como orientações 
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nutricionais visando à promoção da alimentação saudável, e o 

estímulo à prática de exercícios físicos. Fatores que fazem 

parte do sucesso no controle do excesso de peso, a fim de 

promover uma vida saudável (BORBA e MUNIZ, 2011).  

 

 Circunferência Abdominal 

Ao avaliar a circunferência abdominal de acordo com o 

sexo, percebeu-se que 73% (n=28) das mulheres possuem a 

circunferência abdominal com medidas acima do normal, 

enquanto que no sexo masculino 64% (n= 43).  

Os valores de CA que correspondem ao aumento de 

risco variam com a idade e o sexo, de acordo com a I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica 

(2004) a partir de 102 cm em homens e 88 cm nas mulheres há 

um risco consideravelmente elevado de complicações 

metabólicas associadas à obesidade. 

A obesidade abdominal é um forte fator de risco para as 

doenças crônicas degenerativas, sendo as principais o DM e 

doenças cardiovasculares, elevando o risco de morbidade e 

mortalidade (CANOY et al., 2013).   

Os dados analisados confirmam com de outros estudos, 

nos quais as mulheres apresentam maior acúmulo de gordura 

visceral do que os homens, este fato pode ocorrer devido 

diferenças no padrão alimentar e devido a menopausa que é 

acompanhada por aumento de peso e adiposidade. 

(WOODROW, 2009; CANOY et al., 2013).  

As mudanças na composição corporal ao longo dos anos 

fazem parte do processo natural que advém em função do 

aumento da idade, sendo estas alterações variantes entre os 
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indivíduos, visto que o acúmulo da gordura visceral e 

subcutânea pode ser afetado pela quantidade inicial de tecido 

adiposo e pelo aumento da massa corporal (MASTROENI et al., 

2010) Ademais, essas modificações acontecem de forma 

desigual entre homens e mulheres, sendo a redistribuição e 

internalização da gordura abdominal, principalmente entre as 

mulheres (OLIVEIRA, 2010).  

 Já é bem constituído em estudos que o aumento da 

gordura corporal eleva o risco de morbidade e mortalidade. A 

obesidade e a gordura intra-abdominal estabelecem indício de 

desenvolver doença cardiovascular, sendo o aumento da 

circunferência abdominal o maior problema (CUNHA et al., 

2010)  

o Prevalência de hipertensão e diabetes na obesidade 

abdominal 

 

Ao avaliar a presença de hipertensão e diabetes nos 

idosos com a circunferência abdominal acima dos valores 

normais, obteve-se que 71% (n=20) das mulheres e 84% (n=36) 

dos homens, apresentam HA e/ou DM, conforme exposto na 

tabela 2. 

 
Tabela 2. Prevalência de hipertensão e diabetes em CA elevada 

MORBIDADE SEXO 

FEMINO 

SEXO 

MASCULINO 

HIPERTENSÃO 50 % (n=14) 53% (n=23) 

DIABETES 14% (n=4) 19% (n=8) 

HIPERTENSÃO E 

DIABETES 

7% (n=2) 12% (n=5) 
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NÃO APRESENTA HAS 

E DM 

29% (n=8) 16% (n=7) 

TOTAL 100% (n=28) 100% (n=43) 

Fonte: SESMT da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB (2014) 

 

O presente estudo identificou uma alta prevalência na 

população de hipertensos que apresentaram obesidade 

abdominal, esses dados estão de acordo com pesquisa 

realizada com a população europeia, sendo associado a 

circunferência abdominal acima dos padrões de normalidade a 

HAS (FÉLIX-REDONDO et al., 2013) 

Dessa maneira, os elevados níveis de obesidade 

abdominal identificados em pacientes portadores de HAS e DM, 

é considerado como fator de risco para síndrome metabólica já 

instalada, comprovando a necessidade do uso de ações  que 

sejam desenvolvidas de forma efetiva e eficiente visando 

diminuição do risco para diversas doenças crônico-

degenerativas a esse grupo populacional (BORGES, 2018)  

 

CONCLUSÕES  

 

Detectou-se que a maior parte dos indivíduos avaliados 

estão com padrões antropométricos alterados, onde70% 

possuem CA e IMC elevado 73% das mulheres e 64% dos 

homens apresentaram medidas acima dos parâmetros normais. 

Destes, a maioria tem HA e/ou DM, comprovando-se que estas 

medidas podem ser utilizadas para identificar o fator de risco 

para doenças crônicas não transmissíveis, como a HAS e DM. 

Considerando que o processo de envelhecimento causa 

diversas alterações funcionais ao organismo do indivíduo, a 
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avaliação nutricional desse grupo etário requer a associação de 

variáveis antropométricas, como o IMC adjunto a CA, para que 

seja identificado precocemente o risco de desenvolver doenças, 

e haja intervenções.  

No tocante as informações levantadas, estratégias 

devem ser lançadas pela atenção primária, através das 

unidades básicas de saúde e pelo SESMT, visto que os 

profissionais da saúde podem contribuir com o controle 

ponderal e a diminuição do risco de complicações destas 

doenças, através de orientações para que seja incentivado o 

consumo de uma alimentação saudável e da prática de 

atividades físicas, para que seja controlado o excesso de peso 

visando uma vida mais saudável.  
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RESUMO: O envelhecimento é um processo que provoca 
modificações em vários sistemas biológicos, causando 
alterações funcionais e estruturais de forma progressiva. Os 
idosos, em sua maioria, fazem uso de diversos medicamentos, 
devido aos elevados índices de doenças crônicas relacionados 
a esta faixa etária. Tornando-os mais susceptíveis ao uso 
indevido de medicamentos. Dialogar acerca dos cuidados com 
o uso racional dos medicamentos com os idosos, promove uma 
melhor adesão ao tratamento e contribui para qualidade de vida 
dos mesmos.  O presente trabalho é um relato de experiência 
acerca das atividades educativas desenvolvidas em um projeto 
de extensão universitário, denominado: “Promovendo o uso 
racional de medicamentos pelos idosos”. Foram realizados dez 
encontros, no período de Julho à dezembro de 2018 no Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS) do Bairro de 
Mandacaru no município de João Pessoa -PB com a 
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participação de 100 idosos. O desenvolvimento das ações 
educativas se deu por meio de momentos de partilha, dinâmicas 
de interação, atividades lúdicas com materiais educativos 
elaborados para atender as necessidades dos idosos e 
adequados para abordar os temas propostos como: 
automedicação, uso correto de medicamentos, 
armazenamento, descarte de medicamentos, e o uso 
apropriado de plantas medicinais. Acredita-se que as ações 
desenvolvidas durante a execução do projeto tenha 
possibilitado à comunidade o alcance ao conhecimento dos 
cuidados que se devem ter com os medicamentos e potenciais 
riscos  que o uso indevido pode trazer a saúde do idoso, 
permitindo que eles tivessem autonomia sobre o assunto e 
pudessem desempenhar tudo o que aprenderam referente ao 
uso racional de medicamentos 
Palavras-chave: Idosos. Uso racional. Medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento populacional vem sendo 

alvo de atenção em todos os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, isso é uma resposta à mudança de alguns 

indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade 

e da mortalidade e o aumento da expectativa de vida (ALVES 

et al. 2016).  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua, divulgada pelo IBGE, a população brasileira manteve 

a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 

milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 

milhões em 2017. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco 

anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo 

etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no 
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Brasil (IBGE, 2018). Acredita-se que, em 2025, o Brasil será a 

sexta maior população de idosos no mundo (DOS SANTOS, 

2017). 

Com a maior longevidade, cresce também a 

preocupação para que a população idosa viva tal período da 

melhor maneira possível. Já que nessa fase da vida, o 

organismo do ser humano passa por modificações funcionais e 

estruturais que reduzem a vitalidade e favorecem o 

aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (VIEIRA, 

2015). 

Devido à elevação da frequência de doenças crônico-

degenerativas, esse processo é acompanhado por uma maior 

demanda pelos serviços de saúde e por medicamentos, o que 

predispõe grandemente a população geriátrica aos riscos da 

prática de polifarmácia e aos efeitos adversos dos 

medicamentos. Deste modo, devido às diversas circunstâncias 

e situações clínicas dos pacientes geriátricos, é comum a 

utilização de um número elevado de medicamentos para os 

tratamentos das doenças, elevando a possibilidade de 

ocorrência de erros de medicação, como a prescrição de 

medicamentos potencialmente impróprios (MPI) e de interações 

medicamentosas (IM) potencialmente perigosas 

(HUFFENBAECHER; VARALLO; MASTROIANNI, 2012; 

ALVES; DE CEBALLOS, 2018). 

O uso de medicamentos por idosos tem uma linha tênue 

entre o risco e o benefício, ou seja, a elevada utilização de 

medicamentos pode afetar a qualidade de vida do idoso, por 

outro lado, são os mesmos que, em sua maioria, ajudam a 

prolongar a vida. Logo, o problema não pode ser atribuído ao 

consumo do medicamento, mas sim na irracionalidade de seu 

uso, que expõe o idoso a riscos potenciais (BOTH, et al., 2015). 
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O uso irracional de medicamentos é a principal causa de 

intoxicação (GONCALVES, et al., 2017), que é considerada  

uma resposta medicamentosa indesejável decorrente a 

utilização de doses superiores às usuais. Segundo dados do 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os 

medicamentos ocupam a primeira posição entre os três 

principais agentes causadores de intoxicações em seres 

humanos desde 1996. Essa utilização poderá ser acidental, 

estando relacionada a eventos de automedicação, erros de 

dosagem, terapêutica inadequada, confusão entre 

medicamentos, via incorreta de administração e ingestão 

involuntária (SANTOS, 2018). 

 Devido a vulnerabilidade da população geriátrica, em 

desenvolver doenças secundárias e as inúmeras dificuldades 

de acesso aos serviços de saúde, os idosos, em alguns casos, 

realizam a prática da automedicação. Definida como o ato de 

ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o 

consentimento e/ou supervisão e consequente orientação de 

um profissional qualificado. Esta é uma prática comum entre os 

idosos, sendo requisitada em algumas situações de dor. Muitas 

vezes são utilizados medicamentos de venda livre e plantas 

medicinais (SALES; SALES; CASOTTI, 2014).  

Os idosos, ao promoverem a automedicação, não sabem 

que podem gerar danos à saúde.  O uso inadequado de 

medicamentos pode gerar problemas de saúde que apresenta 

ou interfere na ação de outros medicamentos, assim, 

dificultando no sucesso do tratamento, além da possibilidade de 

mascarar sintomas de possíveis doenças (PAULA JÚNIOR et 

al, 2013). 

Outro fato bastante comum entre os idosos é o uso da 

polifarmácia. Segundo ALVES e CEBALLOS (2018), a 
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polifarmácia é o uso de dois ou mais medicamentos para um ou 

vários problemas de saúde. Sua prática pode acarretar reações 

adversas e interações medicamentosas, principalmente em 

idosos, que são os mais vulneráveis a esses problemas. 

Devido a necessidade diária de utilização de 

medicamentos, fazê-la de forma correta e orientada é essencial 

para o sucesso do tratamento e para melhor qualidade de vida 

dos idosos. Medicamentos utilizados racionalmente propiciam 

benefícios individuais, institucionais e aos sistemas de saúde. 

Para o usuário, a escolha racional proporciona garantia de 

eficácia, segurança, conveniência e menor custo. 

(OPAS/OMS,2016 ) 

Ao receber uma prescrição o paciente deve ser orientado 

sobre sua utilização adequada, bem como, o período de uso, 

doses e possíveis efeitos colaterais, sendo informações 

essenciais para a adesão ou não do paciente (OENNING, 

2011). 

 Neste contexto, a universidade se torna agente 

primordial na promoção do uso racional de medicamentos, uma 

vez que as ações extensionistas são capazes de promover 

verdadeiras transformações em uma interação dinâmica com a 

sociedade (ALENCAR et al, 2014). 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi descrever as 

ações educativas realizadas por extensionistas, com a 

finalidade de contribuir para a promoção do uso racional de 

medicamentos pelos idosos, ressaltando os cuidados com os 

mesmos desde a sua aquisição, armazenamento até o 

descarte, bem como transmitir informações relacionadas ao uso 

de plantas medicinais.   

Além disso, as atividades educativas enfatizam que é 

necessária uma atenção para o uso da polifarmácia e aos 
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perigos associados à automedicação. Essas ações educativas 

tiveram o propósito de tornar os idosos formadores de opinião 

crítica sobre o assunto, para que possam transmitir o 

conhecimento adquirido  à familiares e a outros idosos da 

comunidade, bem como contribuir para melhorar a adesão a 

seus tratamentos medicamentosos melhorando, assim, a 

qualidade de vida. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa 

na modalidade de relato de experiência vivenciado, a partir da 

vivência com grupo de idosos que participaram do projeto de 

extensão “Promovendo o Uso Racional de Medicamentos pelos 

Idosos” da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), em João Pessoa -PB. São descritas 

atividades desenvolvidas no período de julho à dezembro de 

2018.  

O presente trabalho referi-se a um projeto pioneiro para 

a comunidade e realizado por meio de dez encontros semanais.  

O local de realização do projeto, foi escolhido o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) no Bairro de 

Mandacaru no município de João Pessoa -PB, uma vez que, 

estes são espaços públicos considerados “porta de entrada” da 

Assistência Social, e tem como objetivo desenvolver ações e 

serviços básicos continuados para famílias em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação e/ou 

fragilização de vínculos afetivos. 

Foram incluídos dois grupos de idosos intitulados como: 

“Flor de Mandacaru” e "Idosos Felizes”, os grupos se reuniam 
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semanalmente e eram constituídos por 50 idosos, cada. O 

espaço físico utilizado para o desenvolvimento das ações 

educativas foram as salas usadas em encontros semanais 

situadas no CRAS e o Centro de Convivência II (CCII) situado 

nas proximidades. 

Como estratégias educativas, cada ação foi organizada 

em três etapas: a primeira era um momento de interação. 

Segundo MARQUES (2018), as dinâmicas de integração 

entram em cena como importantes ferramentas para integrar e 

unir colaboradores e equipes. Isso porque elas têm como 

finalidade desenvolver e estimular o trabalho em conjunto, 

característica fundamental para a realização de qualquer tarefa 

ou atividade. 

Em seguida, atividades lúdicas eram aplicadas, com o 

uso de materiais e jogos, visando tornar a aprendizagem mais 

fácil e prazerosa, permitindo a participação de todos nas 

dinâmicas propostas. As diferentes ferramnetas foram 

utilizadas com objetivo de contribuir para a aprendizagem 

cognitiva dos diferentes temas abordados referentes ao projeto. 

A terceira etapa, um momento de partilha. Sendo o 

instante reservado para as orientações do que deveria ser feito 

em relação aos medicamentos, levando em consideração os 

relatos colhidos nas etapas anteriores. As temáticas abordadas 

foram assuntos associados ao uso racional de medicamentos 

como: os riscos da automedicação, o armazenamento e 

descarte correto de medicamentos, e o uso de plantas 

medicinais. 

Foram confeccionados materiais para melhor auxiliar na 

interação entre os idosos e adesão às informações, cada qual 

representando características e informações importantes sobre 

cada tema abordado, materiais como placas com os dizeres sim 
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/não, jogos de memória, caixa de perguntas, cesta para 

descarte, ilustrações, tabela para geladeira com marcadores de 

horários de medicação, chaveiro de comprimido, xícaras de 

papel com sachê de chá, foram utilizados como ferramenta 

visando maior interação e aprendizagem por parte dos idosos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A equipe envolvida precisou se preparar e aprimorar os 

seus conhecimentos em relação aos cuidados básicos com os 

medicamentos,  capacidade de liderança e de trabalhar em 

equipe. Para tanto, realizou-se reuniões para capacitação dos 

temas a serem abordados, para elaboração do material das 

atividades e troca de conhecimentos prévios como forma de 

preparação para a execução do projeto. 

No estágio inicial do projeto foram planejadas reuniões 

com as gestoras da instituição para esclarecer sobre os 

objetivos do projeto e torná-las cientes das ações a serem 

desenvolvidas, posteriormente foram definidas as datas de 

realização das atividades previamente programadas.   

As atividades começaram pelo contato inicial da equipe 

do projeto com os idosos. Através de uma dinâmica musical foi 

possível obter uma melhor interação entre os integrantes do 

projeto e os idosos, buscando construir um elo de confiança 

entre os mesmos. Em seguida, foi iniciada uma roda de 

conversa, na qual as placas com os dizerem sim/não foram 

utilizadas para sondagem e melhor compreensão da realidade 

e dos níveis de conhecimentos que os idosos possuíam a 

respeito do uso de medicamentos.  

Como esperado, os idosos foram muito participativos e 

contaram suas experiências e expuseram suas dúvidas, assim 
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foram colhidas informações e constatou-se o uso de 

polifarmácia e a necessidade das ações educativas, 

evidenciando principalmente o descarte adequado de 

medicantos e sobre o armazenamento adequado. Bem como foi 

relatado dificuldades no acesso ao atendimento.  

Além disso, foi verificado um alto índice de 

automedicação entre os idosos. As classes de medicamentos 

mais mencionadas e que eles faziam uso desta forma, incluem:  

anti-inflamatórios, antitérmicos e analgésicos. A partir deste 

momento foram traçadas as atividades com o intuito de atender 

de forma clara, objetiva e eficiente as necessidades expostas. 

Na atividade com a temática: “os riscos da 

automedicação”, foram utilizadas placas com os dizeres “sim” e 

“não” nas cores verde e vermelho, respectivamente, para 

auxiliar na interação de perguntas e respostas com os idosos. 

Foram relatados a duplicação da dose de medicamentos, 

quando não se alcançava à ação desejada, ou para obter o 

efeito mais rápido. Muitos afirmaram que faziam o uso de 

medicamentos indicado por amigos ou familiares. 

No momento de partilha, mediante essas afirmações, 

fez-se a explicação dos riscos da prática abusiva de 

medicamentos e os perigos para a saúde do idoso. O grupo foi 

orientado sobre a importância do uso de medicamentos, apenas 

quando prescrito por um profissional de saúde, tendo em vista 

o risco do uso indiscriminado destes, evitando assim, possíveis 

efeitos indesejados, intoxicações e interações medicamentosas 

que podem potencializar ou comprometer o efeito de um 

medicamento de uso contínuo, ou agravar o quadro clínico. 

Na abordagem sobre o armazenamento de 

medicamentos, foi utilizada a caixa de interrogações e dinâmica 

musical. Foram feitas perguntas e respostas quanto a maneira 
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em que os idosos armazenavam seus medicamentos em casa.  

No decorrer da dinâmica, foi possível identificar que o 

acondicionamento dos medicamentos ocorria de maneira 

inadequada e em locais que poderiam comprometer a 

estabilidade do produto.  

Após os relatos, fez-se a explicação, com a utilização de 

ilustrações dos lugares corretos que devem ser armazenados 

os medicamentos e quais cuidados devem ser tomados de 

modo que não sofram qualquer modificação que possa 

comprometer sua eficácia. Foram orientados que os 

medicamentos devem ser conservados em local arejado, 

seguro e limpo, fora do alcance das crianças, sem exposição à 

luz, calor ou umidade. Quando necessário acondionar na 

geladeira, foi orientado que os medicamentos devem ficas nas 

prateleiras centrais dos refrigeradores. 

Além disso, foi alertado sobre o risco de retirar os 

medicamentos dos blisters antes do momento do consumo do 

mesmo. Bem como sobre o fracionamento de envelopes de 

comprimidos, quando os mesmo não são apropriados para tal, 

uma vez que se pode perder informações essenciais sobre a 

medicação, como por exemplo a data de validade. 

Essas informações passadas aos idosos corroboram 

com dados da literatura como descreve Ferreira e Graciani, 

(2015) ao qual afirma que para evitar a perda de estabilidade e 

eficácia, os fármacos possuem políticas de acondicionamento 

corretas, devendo ser armazenados ao abrigo da luz, radiação 

e umidade. Porém, esses fatores não são de total conhecimento 

da população o que acarreta em perda e consequente descarte 

incorreto. 

Quando o paciente não faz uso integral do medicamento 

adquirido, o armazena em sua residência denominada 
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“farmácia doméstica” para futura utilização (SILVA et al., 2012).  

TESSEROLLI et al. (2013)  afirma que como consequências, a 

farmácia caseira pode gerar risco a saúde no caso de ingestão 

acidental ou não acidental, além disso, resultar em práticas 

inadequadas de descarte pela população como jogar 

medicamentos vencidos no lixo comum, vaso sanitário ou na 

pia.  

Para a intervenção sobre  descartes de medicamentos, 

foi utilizado um jogo da memória interativo, como estratégia 

para manter a atenção dos idosos. Placas com ilustrações 

sobre as formas corretas e incorretas de descarte de 

medicamentos foram entregues aleatoriamente, e a abordagem 

ao tema se deu por meio do jogo da memória, servindo assim, 

como exercício mental para os participantes, à medida que 

adquiriam conhecimentos sobre o descarte, também 

exercitavam sua memória. Nesta dinâmica, as imagens 

reveladas promoviam uma discussão de determinada forma de 

descarte.  

Muitos relataram que armazenavam sobras de 

tratamentos prévios, que verificavam a validade dos 

medicamentos, mas que os descartavam em pias, vasos 

sanitários, lixo comum ou até mesmo nas raízes de plantas 

como forma de adubo. 

Destaca-se que os medicamentos, para que exerçam 

sua ação farmacológica, necessitam permanecer em condições 

apropriadas e dentro do seu limite de validade, pois, são fatores 

essenciais tanto para a eficácia do tratamento quanto para 

segurança do usuário. Os medicamentos fora do prazo de 

validade, assim como os não mais usáveis, devem ser 

descartados corretamente com a finalidade de impedir 
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problemas relacionados com as intoxicações, uso sem 

indicação, reações adversas, entre outros (ROCHA, 2012). 

A ocorrência desta prática faz com que exista um 

descarte inadequado de medicamentos, resultando na falta de 

discussão deste assunto nos meios de comunicação e da 

inexistência ou pouca informação sobre o assunto nas 

embalagens ou bulas dos mesmos. Dessa maneira, a 

população fica desinformada sobre os impactos à saúde e ao 

ambiente que esse descarte inadequado pode causar. O Brasil 

possui apenas iniciativas isoladas que incentivam o 

recolhimento de resíduos de medicamentos, não havendo um 

Programa Nacional de Recolhimento de Medicamentos 

Vencidos (FALQUETO; KLIGERMAN, 2013; SILVA; 

ABJAUDE;RASCADO, 2014). 

O descarte incorreto de medicamentos leva a diversos 

danos à população e ao ambiente, sendo um problema de 

saúde pública. A principal estratégia para combater o problema 

é a informação e a promoção do uso racional. (ALONSO et al. 

2015) 

Foi relatado pelos idosos a falta de tais postos de coletas 

para descarte, por este motivo, foi confeccionada uma cesta 

devidamente identificada para que os idosos, em suas visitas 

semanais para o CRAS, pudessem também descartar 

medicamentos vencidos ou em desuso, que ao fim do projeto 

foram descartados corretamente. 

Atualmente, observando-se a população em geral, pode 

ser notado um alto índice de uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos por idosos. A maioria deles acredita que essa 

terapia, por ser de origem natural, não traz qualquer malefício 

como efeito adverso ou interação medicamentosa. Por esse 

motivo, a automedicação com plantas medicinais é uma das 
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primeiras escolhas por essa faixa etária (ÂNGELO; RIBEIRO 

2014). 

O uso de plantas medicinais concomitante ao uso de 

medicamentos foi relatado como prática frequente pela maioria 

dos idosos. Muitos deles cultivavam plantas medicinais em 

casa. Além disso, alguns afirmaram que acreditavam não haver 

problemas para a sua saúde com esta prática.  Então, foi aberto 

espaço para que os participantes expusessem a maneira que 

faziam o uso, onde adquiriam e mediante a que necessidade 

seu consumo se fazia necessário.  

 Todos presentes afirmaram fazer o uso de plantas 

medicinais, principalmente na forma de chás, os motivos foram: 

má indigestão, processo inflamatório, algum mal-estar, e o 

principal deles foi simplesmente por hábito, práticas culturais 

que lhes foram ensinadas pelos seus pais e avós. 

 Em seguida, foi realizado um momento de partilha com 

os idosos, enfatizando o modo correto de aquisição e manuseio 

das plantas medicinais. Levando em consideração o fato de que 

os idosos utilizavam as plantas e para elucidar as dúvidas sobre 

a preparação do chá, foi realizada um oficina, demonstrando os 

passos que devem ser seguidos para obtenção apropriada 

deste, afim de obter as propriedades da planta da melhor forma 

possível.  

 Os participantes foram orientados que deveriam 

comunicar a seu médico o uso de qualquer planta medicinal que 

estivesse consumindo, visto a possível ocorrência de interações 

medicamentosas, assim minimizando riscos de uso indevido. 

Bem como sobre o potecail tóxico do uso excessivo e indevido 

de determinados produtos naturais. 

A interdisciplinaridade é uma boa alternativa para 

integrar diferentes assuntos e dar espaço para que alguns 
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temas sejam abordados de uma maneira mais completa. Por 

este motivo o projeto uniu-se a outros também realizados no 

CRAS para que a melhoria da qualidade de vida do idoso 

ocorresse como um todo. Além de falar sobre medicamentos, 

temas como bem estar, higiene do sono, alimentação e   

autoaceitação foram trabalhados com os idosos por meio de 

várias dinâmicas e momentos de troca de experiências. 

 

CONCLUSÕES  

Os idosos constituem a faixa etária que mais faz uso de 

medicamentos, devido a condições biológicas que se 

submetem no processo de envelhecimento, a falta de destreza, 

cautela e conhecimento na hora de fazer o uso dos fármacos, 

favorecem o surgimento de interações medicamentosas, 

intoxicações e consequentemente a não adesão ao tratamento, 

assim comprometendo a saúde e bem estar destes indivíduos. 

 Pelo fato de a comunidade alvo demonstrar carência e 

enfrentar dificuldades no acesso ao atendimento de saúde é 

justificável e esperado que os idosos não apresentem 

conhecimentos sobre o uso adequado de medicamentos, até 

mesmo o costume de omitir certas informações na hora da 

consulta médica, o que contribui erroneamente sobre 

recomendações importantes. 

Sendo assim, constatou-se que os participantes faziam 

uso de vários medicamentos diariamente, porém possuíam 

dificuldades em cuidados básicos com os medicamentos e 

desconhecimento sobre os riscos que suas substâncias podem 

trazer se usados de maneira incorreta.  
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A intervenção do projeto fazendo com que essas 

informações chegassem aos idosos foi muito bem recebida 

pelos mesmos. Percebeu-se a absorção das informações 

diante da notória surpresa de muitos ao serem informados 

sobre os riscos que antes aparentemente não existiam. A 

adesão às orientações foi manifestada gradativamente a cada 

encontro na abordagem de outros temas, os idosos se 

mostravam mais seguros e sempre recordavam o que 

absorveram da visita anterior, assim, mostrou-se uma evolução 

no saber do idoso e um maior engajamento, entusiasmo e 

desejo de mudança  por parte dos mesmos. 

Assim sendo, viabilizar o acesso da comunidade em 

situação de vulnerabilidade social à informações e 

conhecimentos é dever do sistema de saúde e profissionais 

envolvidos, promover o uso racional de medicamento para que 

os idosos possam sentir-se orientados e seguros, e assim tendo 

uma qualidade de vida melhor, longe dos riscos potenciais que 

um uso irracional pode causar. 

Este projeto proporcionou interação entre profissionais e 

comunidade, fazendo com que a troca de experiências levasse 

a uma aprendizagem mais humanizada, além de proporcionar 

uma experiência relevante de contribuição para a melhoria na 

qualidade de vida e saúde dos idosos do CRAS de Mandacaru. 
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RESUMO:O Nordeste do Brasil pode ser considerado uma das 
regiões menos desenvolvidas do país. Com uma população de 
56 milhões de habitantes em 2015, apresenta estatísticas vitais 
deficientes, o que dificulta a capacidade de gestão e 
desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Com o objetivo 
de investigar a relação entre indicadores de condições de vida 
e uma das principais causas de mortalidade de idosos, o câncer 
de pulmão, um estudo ecológico transversal para os anos de 
2010 e 2015 foi adotado para as 187 microrregiões do 
Nordeste. Foram realizados os seguintes passos: 1) Os dados 
de óbitos foram corrigidos para subregistro, causas mal 
definidas e códigos garbage; 2) A evolução das taxas de 
mortalidade no período de 2010 a 2015 foi avaliada; 3) A análise 
fatorial confirmatória foi aplicada na modelagem dos 
dados.Traçou-se um panorama regional da mortalidade dos 
idosos do Nordeste por câncer de pulmão, apontando 
realidades distintas baseado em indicadores do último Censo 
Demográfico. A modelagem se mostrou adequada com 
significância para alguns indicadores decondições de vida 
relacionados à saúde, educação, renda e aspectos ambientais, 
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que podem subsidiar o planejamento de ações de controle da 
doença. 
 
Palavras-chave: Câncer de pulmão.Mortalidade de idosos; 
Indicadores de condições de vida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer ocupa a segunda posição na mortalidade do 

ser humano na atualidade. Considerando sua tipologia, o 

câncer de pulmão está entre os de maiores magnitudes tanto 

em incidência quanto em mortalidade em nível mundial. 

Ocorreu1,6 milhão de óbitos por neoplasia maligna de pulmão 

em 2012 segundo as últimas estimativas mundiais produzidas 

pelo Projeto Globocan da Agência Internacional de Pesquisas 

sobre o Câncer. A incidência foi estimada em 1,8 milhão de 

casos novos (FERLAY et al, 2013). 

Para o Brasil, foram estimados 18.740 casos novos da 

doença em homens e 12.530 nas mulheres para cada ano do 

biênio 2018-2019, correspondendo a um risco estimado de 18,2 

casos novos a cada 100 mil homens e 11,8 para cada 100 mil 

mulheres. Assim, sem considerar os tumores de pele não 

melanoma, o câncer de pulmão é o segundo tumor mais 

frequente entre os homens e o quarto entre as mulheres 

brasileiras (BRASIL, 2018). 

Em relação à mortalidade de homens por câncer, o 

pulmãoé o segundo maior vilão dos brasileiros, sendo a carga 

maior da doença na faixa etária dos 60 anos e mais. Em 2016, 

foi responsável por 12.612 óbitos de idosos, que correspondeu 

a 15,3% de todos os óbitos de homens idosos por neoplasias. 

Para a Região Nordeste, que é a terceira em número de mortes 
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de idosos por câncer de pulmão no Brasil, esse percentual 

atingiu 12,8% (BRASIL, 2018).  

Com uma população de 56 milhões de habitantes em 

2015 e um IDH de 0,69, classificado como baixo, o Nordeste 

padece com os indicadores de desenvolvimento mais baixos do 

País. Ela passa por um processo de transição demográfica e 

epidemiológica tardio e desigual e enfrenta as consequências 

do envelhecimento populacional sem que tenha atingido níveis 

razoáveis de desenvolvimento(SANTOS; PAES, 2014). 

O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão. 

Assim a mortalidade por essa neoplasia, em geral, reflete o 

consumo de cigarros da sua região, que varia em função de 

fatores socioeconômicos e ambientais (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2015). Se por um lado, as nações mais ricas já 

demonstram tendência de queda em suas taxas de mortalidade, 

por outro, nos países pobres e em desenvolvimento as taxas se 

elevam cada vez mais (BARBOSA et al, 2015).  

No Brasil, entretanto, a escassez de pesquisas sobre a 

relação entre o câncer e fatores que expressam as condições 

de vida da população dificulta um melhor entendimento dessa 

temática.Ademais, nas regiões mais pobres do País ainda pesa 

a deficiência na qualidade dos dados de mortalidade por câncer 

(MALTA et al, 2016; CARVALHO; PAES, 2018).Assim, teve-se 

como objetivo avaliar a relação das taxas de mortalidade por 

câncer de pulmão corrigidas para subregistro, redistribuição de 

óbitos mal definidos e códigos garbage com indicadores de 

condições de vida dos homens idosos do Nordeste do Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Adotou-se um desenho ecológico com cortes 

transversais nos anos de 2010 e 2015, tendo como unidades de 

análise observacional as 187 microrregiões que compõem os 

nove estados da Região Nordeste do Brasil. Para o cálculo das 

taxas de mortalidade, as informações sobre os óbitos foram 

extraídas do Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde (SIM/MS). Para reduzir o efeito das 

flutuações aleatórias nos dados de óbitos, utilizou-se a média 

dos óbitos computados para os triênios de 2009 a 2011 e 2014 

a 2016, como referências para 2010 e 2015, respectivamente. 

A população censitária de 2010 e a projetada para 2015 de 

homens idosos das microrregiões foram obtidas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Os indicadores de condições de vida foram obtidos do 

Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 

Políticas do Idoso (SISAP-Idoso) da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). Este sistema tem a particularidade de disponibilizar 

uma quantidade razoável de indicadores referentes 

exclusivamente à população idosa dos municípios brasileiros, 

desagregada por sexo. Baseado nas maiores correlações de 

uma série deles com as taxas de mortalidade por câncer de 

pulmão, os seguintes foram selecionados para análise: 

percentual de idosos que vivem em domicílios adequados, 

percentual de idosos que vivem em domicílios com água 

encanada, percentual de idosos que vivem em domicílios com 

serviço de coleta de lixo, percentual de idosos que vivem em 

domicílios com rede de esgoto, percentual de idosos 

analfabetos, percentual de idosos com rendimento nominal de 

até um salário mínimo, percentual de idosos economicamente 

ativos, percentual de idosos em situação de pobreza, 
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percentual de idosos que vivem sozinhos e percentual de 

idosos que são responsáveis pelo domicílio (BRASIL, 2013). 

Duas etapas foram traçadas para o desenvolvimento 

deste estudo. A primeira tratou de produzir taxas de mortalidade 

após análise da qualidade dos registros de óbitos.  A segunda 

utilizou a Análise Fatorial Confirmatória para avaliar a 

adequação de ajustamento de um modelo proposto 

relacionando a mortalidade por câncer de pulmão com 

indicadores de condições de vida.   

1ª etapa: Análise da qualidade dos registros de óbitos.  

i) Utilizou-se o método de Ledermann(VALLIN, 1987) 

para redistribuir entre as neoplasias e os demais Capítulos da 

Classificação Internacional das Doenças (CID-10) os óbitos de 

homens idosos de cada microrregião, classificados no grupo de 

causas mal definidas (Capítulo XVIII da CID-10).  

ii) Para reduzir o impacto do déficit de cobertura dos 

óbitos, fatores de correção foram estimados por meio do 

quociente entre o número de óbitos de homens idosos por 

neoplasias registrado no SIM e o corrigido segundo a Pesquisa 

de Busca Ativa(SZWARCWALD et al, 2011). Os fatores de 

correção foram utilizados no cálculo do total de óbitos por 

neoplasias corrigido para subregistro em cada microrregião.  

iii) Aos óbitos mal definidos e subregistrados atribuídos 

às neoplasias nos passos anteriores foram adicionados os 

óbitos correspondentes aos códigos garbage(NAGHAVI, 2010): 

neoplasias malignas de outras localizações e mal definidas 

(C76) e neoplasias malignas sem especificação de localização 

(C80).Em seguida, fez-se a redistribuição proporcional desses 

óbitos entre as neoplasias malignas.  
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iv) Os óbitos atribuídos ao câncer de pulmão foram, 

proporcionalmente, redistribuídos entre as faixas etárias 

quinquenais de idosos a partir dos 60 anos.  

v) Com os óbitos deidosos por câncer de pulmão 

corrigidos para causas mal definidas, subregistro e 

códigosgarbage, calculou-se as taxas padronizadas de 

mortalidade para cada microrregião, utilizando como população 

padrão a população censitária do Brasil de 2010, referente aos 

idosos de ambos os sexos. As taxas foram expressas por 100 

mil idosos.  

2ª Etapa: Aplicação da Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC).  

O modelo de AFC estabelece a forma como os 

construtos exógenos (𝜉) são medidos por variáveis observáveis 

(X). A equação do modelo tem a seguinte expressão:  

X = 𝛬𝜉 + ε 

Em que 𝛬 é a matriz de pesos fatoriais e ε, o vetor de 

erros aleatórios (HAIR et al, 2013). 

O modelo teórico proposto envolve a relação entre o 

construto exógeno condições de vida, medido indiretamente 

pelos indicadores obtidos do sistema de informações SISAP-

Idoso, e a variável endógena taxa padronizada de mortalidade 

por câncer de pulmão.  

Na aplicação da AFC, utilizou-se o software Amos, 

versão 18. A estimação do modelo foi feita por meio do método 

da máxima verossimilhança. A análise forneceu as estimativas 

padronizadas dos pesos fatoriais e os índices de qualidade de 

ajuste(MARÔCO, 2010). 

Mapa das microrregiões do Nordeste apresentando uma 

classificação delas quanto às categorias de condições de vida 

(alta, média, baixa e muito baixa), baseado em um indicador 
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sintético, foi construído nosoftwareTabWin do DATASUS, 

versão 3.6. 

Por se tratar de um estudo que emprega apenas dados 

secundários provenientes de bancos de dados de domínio 

público, disponibilizados on-line, justifica-se o não 

encaminhamento deste estudo para aprovação por comitê de 

ética em pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O total de óbitos por câncer de pulmão registrados no 

SIM e os corrigidos para subregistro (SR), redistribuição de 

causas mal definidas (MD) e de cógidosgarbage (CG) para o 

conjunto das microrregiões de cada um dos estados do 

Nordeste em 2010 e 2015 são mostrados na Tabela 1 e Tabela 

2, respectivamente. Ademais, são discriminados os óbitos 

recuperados em cada etapa da correção. Dentre estas, a 

correção para óbitos mal definidos foi a de maior impacto na 

maioria dos estados em 2010, com exceção do Maranhão, Piauí 

e Rio Grande do Norte, nos quais prevaleceu o maior número 

de óbitos subregistrados. Em 2015, também foi nesses três 

estados onde o maior número de óbitos recuperados se deveu 

ao subregistro. Nos demais estados, a maior parcela foi de 

óbitos mal definidos. No Nordeste, a maioria foi de óbitos 

subregistrados, 176 em 2010 e 172 em 2015, correspondendo 

a 40,0% e 42,1% do total de óbitos recuperados em cada um 

dos anos, respectivamente. Os códigos garbage foram os que 

provocaram o menor impacto em todos os estados, exceto 

Pernambuco. 

Para o Nordeste, aos óbitos registrados foram acrescidos 

440 óbitos em 2010 e 408 em 2015 após a correção, que 
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representou um aumento de 27,7% e 19,5%, respectivamente. 

Os estados com maior aumento foram Maranhão, Alagoas e 

Bahia em ambos os anos. No entanto, o Maranhão apresentou 

a maior variação (43,6%) em 2010 e a Bahia (33,4%) em 2015. 

Com exceção da Bahia, o subregistro diminui em todos 

os estados do Nordeste em 2015 com relação a 2010. Os óbitos 

mal definidos diminuiu na maioria deles, exceto em 

Pernambuco, Sergipe e Bahia. Já os códigos garbage 

apresentaram uma variação muito pequena entre os anos. 

 

Tabela 1. Contribuição de cada etapa na correção dos óbitos 

de idosos por câncer de pulmão,por estado, 2010. 
Estado 

(Microrregiões) 

Óbitos 

registrados 

Óbitos 

corrigidos 

Variação 

(%) 

Óbitos recuperados* 

SR MD CG Total 

MA (21) 133 191 43,6 29 20 8 58 

PI (15) 105 131 25,7 13 9 5 27 

CE (33) 335 421 25,7 30 36 21 86 

RN (19) 105 131 24,8 12 6 8 26 

PB (23) 111 140 26,1 8 12 9 29 

PE (18) 303 357 17,8 19 17 19 54 

AL (13) 66 86 30,3 6 9 6 20 

SE (13) 61 71 18,0 4 5 2 11 

BA (32) 367 497 35,4 49 64 18 130 

Nordeste (187) 1586 2027 27,7 169 176 95 440 

*SR: subregistro; MD: mal definidos; CG: código garbage. 

 

Tabela 2.Contribuição de cada etapa na correção dos óbitos 

de idosos por câncer de pulmão,por estado, 2015. 
Estado 

(Microrregiões) 

Óbitos 

registrados 

Óbitos 

corrigidos 
Variação 

Óbitos recuperados* 

SR MD CG Total 

MA (21) 203 244 20,2 20 15 6 41 

PI (15) 134 153 14,2 9 6 4 19 

CE (33) 441 511 15,9 24 29 17 70 

RN (19) 149 172 14,8 10 5 7 22 

PB (23) 173 198 15,0 7 11 7 26 
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PE (18) 384 439 14,3 18 18 18 55 

AL (13) 80 94 17,5 4 7 3 14 

SE (13) 80 93 16,3 4 6 2 13 

BA (32) 446 594 33,4 54 75 20 149 

Nordeste (187) 2090 2498 19,5 151 172 85 408 

*SR: subregistro; MD: mal definidos; CG: código garbage. 

 

  As medidas descritivas das taxas padronizadas de 

mortalidade por câncer de pulmão para o ano de 2010 são 

apresentadas na Tabela 3, por estado. Observa-se taxas 

médias mais elevadas no Ceará, Sergipe e Piauí, e as menores, 

em Alagoas, Paraíba, Bahia e Maranhão. O valor máximo, 

160,1 óbitos para cada 100 mil idosos, refere-se à capital 

Salvador-BA. Já na microrregião de Traipu em Alagoas não foi 

observado ocorrência de óbito. 

 

Tabela 3. Medidas descritivas das taxas padronizadas de 

mortalidade por câncer de pulmão,por estado, 2010. 

Estado 
(Microrregiões) 

Média Mediana Mínimo Máximo  
Desvio 
padrão 

MA (21) 59,4 61,5 7,4 144,3 31,4 

PI (15) 73,3 71,2 42,7 133,2 22,6 

CE (33) 80,9 78,1 13,3 158,5 36,4 

RN (19) 70,9 69,0 21,4 121,6 31,6 

PB (23) 54,2 46,1 18,9 120,0 29,6 

PE (18) 67,4 66,6 20,1 139,2 26,4 

AL (13) 51,3 53,0 0,0 108,9 32,8 

SE (13) 75,8 63,8 18,6 129,6 39,2 

BA (32) 58,9 53,4 14,4 160,1 27,9 

Nordeste (187) 66,1 62,5 0,0 160,1 32,1 
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  A Tabela 4 faz referência às estatísticas descritivas das 

taxas de 2015. Nota-se méidias e medianas mais destacadas 

no Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. O estado de 

Alagoas teve as menores. O valor mínimo e o máximo foram 

observados em Chapadas das Mangabeiras e na capital São 

Luís, ambas pertencentes ao Maranhão. Este estado também 

esteve entre aqueles com maior variabilidade, apontada pelo 

desvio padrão. 

 

Tabela 4. Medidas descritivas das taxas padronizadas de 

mortalidade por câncer de pulmão, por estado, 2015. 

Estado 
(Microrregiões) 

Média Mediana Mínimo Máximo  
Desvio 
padrão 

MA (21) 82,7 76,3 0,0 202,0 39,1 

PI (15) 94,3 83,4 27,3 181,5 37,8 

CE (33) 100,2 92,4 30,2 192,0 41,1 

RN (19) 94,3 84,5 40,5 168,3 39,5 

PB (23) 88,9 84,5 34,6 157,9 41,7 

PE (18) 90,3 80,2 62,3 160,5 27,9 

AL (13) 65,8 67,1 26,2 121,2 27,3 

SE (13) 98,4 100,2 48,4 159,5 31,2 

BA (32) 73,8 70,7 34,7 148,7 24,1 

Nordeste (187) 87,8 82,1 0,0 202,0 36,2 

 

Os resultados das estimativas para o modelo final são 

apresentados na Figura 1. Dentre os indicadores iniciais 

utilizados na análise, quatro forneceram significância estatística 

ao ajustamento do modelo reespecificado. Os resultados da 

solução padronizada para o modelo final foram significativos 

para os seguintes indicadores: percentual de idosos que vivem 

em domicílios com água encanada (0,58), percentual de idosos 
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analfabetos (-0,90), percentual de idosos com renda nominal 

até um salário mínimo (-0,63) e razão de dependência (-0,94), 

atendendo aos critérios da validade convergente para o modelo 

de mensuração do construto exógeno condições de vida. 

Valores altos desses últimos três indicadores refletem baixas 

condições de vida dos idosos.  

Com um coeficiente padronizado de 0,57, o modelo 

apresentou um efeito direto na relação entreas taxas 

padronizadas de mortalidade por câncer de pulmão e o 

percentual de idosos em domicílios com água encanada, e um 

efeito inverso com os indicadores que representam más 

condições de vida dos idosos. Isto é, em geral, as taxas foram 

mais elevadas em microrregiões onde as magnitudes do 

primeiro indicador foram altas e dos últimos, baixas. Ademais, 

os critérios para um bom ajuste do modelo foram satisfeitos, 

conforme mostrados na Tabela 5. 

 

Figura 1.Estimativas padronizadas da AFC para o modelo final.

 

Tabela 5.Índices de ajuste da AFC para modelagem da 

mortalidade de idosos por câncer de pulmão, 2010. 

Índice de ajuste 
Critério para um 

bom ajuste 
Modelo Final 

Qui-quadrado (valor p) Valor p > 0,05 6,11 (valor p = 0,30) 

Quiquadradonormado Entre 1 e 2 1,221 
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Índice de qualidade de ajuste (GFI) > 0,90 0,987 

GFI ajustado (AGFI) > 0,90 0,962 

Índice de ajuste normalizado (NFI) > 0,90 0,987 

Índice de ajuste comparativo (CFI) > 0,90 0,998 

Índice de Tukey-Lewis (TLI) > 0,90 0,995 

Raiz do erro quadrático médio 

(RMSEA) 
< 0,08 0,034 

 

  O mapa da Figura 2 ilustra a distribuição espacial dos 

escores da primeira componente principal determinada através 

da técnica estatística multivariada de componentes principais. 

Isso possibilitou classificar as microrregiões segundo as 

categorias que expressam as condições de vida, a partir das 

informações dos indicadores que representam tais condições e 

da mortalidade por câncer de pulmão. Assim sendo, formou-se 

as seguintes categorias: condições de vida muito baixa 

(escores até -0,50), condições de vida baixa (-0,50 --| 1,05), 

condições de vida média (1,05 --| 2,91) e condições de vida alta 

(2,91 --| 4,15).  

  De acordo com esse agrupamento, observou-se 7 (3,7%) 

microrregiões classificadas dentro da categoria de condições de 

vida alta. Foram elas: as três regiões metropolitanas (Recife, 

Salvador e Fortaleza) e as demais capitais do Nordeste, com 

exceção de Teresina e Maceió. Estas foram uma das 10 (5,3%) 

microrregiões que tiveram escores classificados como 

condições de vida média. O restante das microrregiões foram 

classificadas como tendo condições de vida baixa (62,0%) e 

muito baixa (29,0%). Nesta última categoria, predominaram as 

microrregiões pertencentes ao Maranhão, Ceará, Paraíba e 

Alagoas. 
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  As médias dos indicadores e da taxa de mortalidade por 

câncer de pulmão referentes às microrregiões segundo as 

categorias de condições de vida são apresentadas na Tabela 6. 

Nota-se que as médias dos percentuais de idosos analfabetos 

(ANALF) e com renda de até um salário mínimo (RENDA), bem 

como da razão de dependência (RDEP) diminuem à medida 

que se elevam as condições de vida, enquanto que aumentam 

as médias dos percentuais de idosos vivendo em domicílios 

com água encanada (AGUA) e das taxas de mortalidade por 

câncer de pulmão (TMCP).  

 Esses achados corroboram com alguns estudos que 

abordaram essa problemática(MEDEIROS, 2015; 

RAFIEMANESH et al, 2016; HAGEDOORN et al, 2016). 

Segundo Cepas (2018), o câncer já configura como a principal 

causa de mortes em cerca de 10% dos municípios brasileiros, 

sendo que a maior parte deles está localizada em regiões mais 

desenvolvidas do País, justamente onde a expectativa de vida 

e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são maiores. 
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Figura 2. Agrupamento das microrregiões de acordo com os 

escores do indicador sintético. 
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Tabela 6. Médias dos indicadores das microrregiões segundo 

as categorias de condições de vida, 2010. 

Classificação 
(Microrregiões) 

TMCP AGUA ANALF RENDA RDEP 

Condições de vida 
alta (7) 

137,4 91,0 19,4 43,3 54,6 

Condições de vida 
média (10) 

101,9 80,8 40,2 60,6 59,3 

Condições de vida 
baixa (116) 

69,3 68,1 55,8 73,3 65,1 

Condições de vida 
muito baixa (54) 

43,3 56,7 63,5 78,4 72,5 

 

   

 

CONCLUSÕES  

 

Apesar dos avanços, os resultados deste estudo 

indicaram que a qualidade dos dados de óbitos no Nordeste 

ainda carece de melhorias. Desse modo,os consideráveis 

acréscimos na quantidade de óbitos com a correção 

parasubregistro, redistribuição de causas mal definidas e 

códigos garbage possibilitaram uma maior acurácia na 

estimação das taxas de mortalidade de idosos por câncer de 

pulmão em nível de microrregiões e, consequentemente, dos 

estados. 

Diante do aumento nas taxas de mortalidade dos idosos 

por esse tipo de câncer em 2015 comparado a 2010 

apresentado pelas microrregiões, somado a um processo de 

envelhecimento ainda em ascensão no Nordeste, especula-se 

que esses níveis devam aumentar ainda mais no futuro 

próximo, agravando um quadro já preocupante. Ademais, 

espera-se que as taxas somente comecem a reduzir quando a 



RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA COM A MORTALIDADE DE IDOSOS POR 
CÂNCER DE PULMÃO NO NORDESTE DO BRASIL 

1551 
 
 

região atingir certo patamar da transição epidemiológica como 

vem acontecendo nos países desenvolvidos.  

Entretanto, considerando os graves problemas de 

subdesenvolvimento da Região Nordeste, o mais provável é 

que se tenha um processo lento de arrefecimento dos níveis de 

mortalidade por câncer de pulmão. Nesse contexto, a atenção 

à saúde e as campanhas de conscientização, especialmente o 

combate ao fumo, promovidas pelas instituições 

governamentais são úteis, porém não são suficientes, tendo em 

vista os desafios urgentes a serem enfrentados pelo sistema de 

saúde do Nordeste brasileiro. 
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RESUMO: O processo de envelhecimento humano torna a 
pessoa idosa mais susceptível para doenças crônicas, dentre 
elas destaca-se a depressão, que atinge, principalmente, as 
mulheres idosas. Este estudo objetivou identificar a presença 
de sintomas depressivos em idosas da comunidade. Trata-se 
de estudo quantitativo, observacional, transversal, com amostra 
de 116 idosas de sessenta anos ou mais, residentes em 
domicílios. Para obtenção dos dados utilizou-se um instrumento 
estruturado contendo questões sóciodemográficas e Escala de 
Depressão Geriátrica, para avaliar sintomas de depressão. 
Identificou-se predomínio de idosas na faixa etária de 65 a 69 
anos (23,3%) e  70 a 74 anos (23,3%), analfabetas (30,2%), 
casadas (51%), com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos 
(56,8%) e arranjo domiciliar prevalente de que moram com o 
cônjuge e filhos (25%) e arranjos trigeracionais (25%). Na 
distribuição das idosas conforme sintomas de depressão, 
observou-se que a maior parte delas não apresentaram 
sintomas de depressão (69,5%) e as demais (30,5%) possuem 
sintomas de depressão. Essa patologia pode ser confundida 
com uma característica do envelhecimento, sendo 



SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM IDOSAS DA COMUNIDADE 

1554 
 
 

subdiagnosticada e tratada inadequadamente. Por isso, há 
necessidade de atenção também àquelas que apresentam 
sintomas de depressão, pois é uma quadro que pode agravar-
se. Assim é necessário uma maior qualificação e atenção por 
parte dos profissionais da Atenção Básica para lidar com tal 
demanda. 
Palavras-chave: Enfermagem. Depressão. Idosas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é considerado como um 

fenômeno mundial, com incidência também no Brasil, que 

resulta na inversão da pirâmide etária em decorrência do 

envelhecimento demográfico da população e atenuação das 

demais faixas etárias (IBGE, 2016). Caracteriza-se como um 

processo fisiológico e progressivo, o qual envolve alterações 

nos aspectos biológico, psicológico, social e cultural, 

representando uma etapa da vida que varia a depender de cada 

indivíduo (MOREIRA et al., 2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde estima-se 

que a população de idosos equivalerá a 15% da população total 

até o ano de  2020. Seguindo mais 5 anos atingirá um 

acréscimo de 15 vezes, aumento divergente das demais faixas 

etárias que terá apenas adição de 5 vezes, implicando ao Brasil 

a posição de 6º lugar dos países com a maior população idosa 

(NASCIMENTO; BRITO; SANTOS, 2014).  

Assim, em decorrência do crescente número de 

indivíduos nessa faixa etária, a acelerada transição 

demográfica ocasiona impactos epidemiológicos, uma vez que 

as doenças decorrentes da velhice terão um acréscimo 

relevante, como a ascedência das doenças não trasmissíveis e 

a propensão a depressão (SILVA et al., 2014). 
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Para Frades et al. (2015, p. 42) “a depressão é um 

quadro patológico cujas consequências podem ser graves e 

incapacitantes, podendo interferir nos aspetos mais simples da 

vida diária”. Bretanha et al. (2015) mencionam que os sintomas 

depressivos estão presentes em todo o mundo, independente 

das particularidades sociais, culturais, étnicas e presença de 

patologias presentes em cada idoso.  

A depressão é uma doença multifatorial, que vem se 

agravando entre a população idosa (COHEN, 2015; MATIAS, et 

al., 2016). Rodrigues et al. (2014) relatam em seu estudo que 

os fatores de risco para tal patologia estão relacionados ao: 

sexo feminino, faixa etária elevada, estado conjungal, baixo 

nível de escolaridade, precárias condições socioeconômicas, 

episódios estressores nas atividades diárias e falta de apio 

social, distúrbios do sono, problemas psicológicos 

antecedentes, presença de comorbidades e possível restrição 

de atividades.  

Alguns fatores podem contribuir com o surgimento da da 

depressão em mulheres idosas, como a  perda de seu cônjuge, 

dificuldades financeiras, presença de doenças crônico 

degenerativas, além da falta de apoio familiar (SALES et al., 

2016). 

Leal et al. (2014) relata em seu estudo transversal, 

realizado com 211 idosos brasileiros e 42 idosos portugueses 

com o objetivo de conhecer a prevalência da sintomatologia 

depressiva e fatores associados em idosos institucionalizados, 

a população idosa é mais acometida por doenças psiquiátricas, 

representadas por sentimentos de tristeza, desânimo, 

desesperança, alterações do sono, além de falta de apetite e 

isolamento social, o que pode culminar em um possível suicídio.  
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No entanto, tende a ser um diagnóstico difícil devido sua 

forma de apresentação diferenciada das formas habituais que 

associa diminuição do humor ou tristeza com perda da 

capacidade de sentir prazer (NOGUEIRA et al., 2014). Frades 

et al. (2015) afirma que a sintomatologia da depressão é 

identificada tardiamente pelos profissionais, doentes, 

cuidadores e familiares.  

Desse modo, deve-se ficar atento aos sinais de 

depressão nos idosos, pois essa circunstância pode ocasionar 

perda da independência e influenciar no agravo e tratamento de 

doenças já existentes (TESTON; CARREIRA; MARCON, 2014).  

Diante disso, este estudo tem por objetivo identificar a 

presença de sintomas depressivos em idosas da comunidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo quantitativo, observacional, do tipo transversal. 

Este tipo de delineamento tem característica de uma única 

medida das variáveis de interesse, não havendo seguimento 

nem controle na fase de desenho das variáveis preditoras, que 

junto às variáveis respostas são medidas simultaneamente. 

São indicados para pesquisas que objetivam aidentificação dos 

aspectos relativos à etiologia da doença, principalmente no que 

se refere aos fatores de risco de doenças de início lento e de 

evolução crônica (HULLEY, 2015). 

A presente pesquisa foi realizada com idosas atendidas 

em nove Unidades Saúde da Familia (USF) do Distrito Sanitário 

V, no município de João Pessoa - PB. Considerou-se como 

critérios de inclusão: ter 60 anos ou mais, sexo feminino, ser 

acompanhada em uma das USF´s escolhidas  e possuir 

capacidade cognitiva preservada de acordo com o Mini Exame 
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do Estado Mental (MEEM) (BERTOLLUCCI et al., 1994). 

Critérios de exclusão: presença de demência, alterações na 

comunicação e audição, condições que comprometeram a 

coleta dos dados. 

A coleta de dados ocorreu entre agosto 2015 a fevereiro 

de 2016. A amostra foi calculada levando em consideração o 

quantitativo de idosas atendidas nas nove USF´s do Distrito 

Sanitário V nos seis meses que antecederam a coleta, o que 

correspondeu a 1.231 atendimentos. As proporções de idosas 

em cada USF, utilizada para estimar a quantidade de 

participnates de cada estrato na amostra, segue descrito na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Distribuição do quantitativo de idosas atendidas nas 
USF´s para base do cálculo amostral. João Pessoa-PB, 2015. 

USF 

 

População 

2015 

Proporção 

 

Amostra  

2015 

USF Altiplano I 271 0.2201 25 

USF Cidade Recreio 60 0.0487 6 

USF Miramar I 107 0.0869 10 

USF Penha 74 0.0601 7 

USF Santa Clara 147 0.1194 14 

USF Timbó I 126 0.1023 12 

USF São Rafael 65 0.0528 6 

USF Torre I 152 0.1234 14 

USF Torre II 229 0.1860 22 

TOTAL 1231 1 116 

Fonte: Pesquisa Direta, 2015. 
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Para o cálculo amostral foi considerando a população de 

cada USF, intervalo de confiança de 91% e margem de erro de 

7,5% para cada estrato, o que totalizou uma amostra de 116 

idosas. 

Os instrumentos utilizados para nortear a investigação 

foram: roteiro estruturado, para a obtenção dos dados pessoais 

e sociodemográficos dos idosos contendo as seguintes 

variáveis: faixa etária, escolaridade, estado civil, renda familiar, 

aranjo familiar; Miniexame do Estado Mental (MEEM) utilizado 

para a avaliação da função cognitiva dos idosos e a Escala de 

Depressão Geriátrica  (GDS) para avaliação de sintomas 

depressivos. 

O Miniexame do Estado Mental (MEEM), traduzido e 

validado para a população brasileira por Bertolucci et al. (1994) 

é um teste semi-estruturado composto por questões agrupadas 

em sete categorias e pontuadas com o objetivo de avaliar 

funções específicas: orientação temporal (05 pontos), 

orientação espacial (05 pontos), memória imediata (03 pontos), 

cálculo e atenção (05 pontos), evocação das palavras (03 

pontos), linguagem (08 pontos) e construção visual (01 ponto). 

O escore total pode variar de zero a 30 pontos, sendo utilizados 

pontos de corte de acordo com a escolaridade do respondente: 

13 pontos para analfabetos, 18 para baixa (de 1 a 4 anos 

incompletos) e média escolaridade (de 4 a 8 anos incompletos) 

e 26 para alta escolaridade (> 8 anos).   

A Escala de Depressão Geriátrica (GDS) rastreia a 

presença ou ausência de sintomas depressivos em idosos. O 

Ministério da Saúde recomenda o instrumento pela rápida 

avaliação para detectar depressão. A escala foi validada no 

Brasil e é composta por 15 questões com respostas dicotômicas 

e tem pontuação que varia de 0 a 15 pontos, com pontos de 
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corte: menor ou igual a 5 pontos, apresenta estado normal ou 

ausência de sintomas de depressão; acima de 5 pontos,  

apresenta sintomas depressivos (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). 

Para seleção dos participantes, encontrou-se em contato 

com os apoiadores e enfermeiros de cada USF selecionada, 

sendo solicitada a listagem de idosas atendidas. 

Posteriormente, os pesquisadores envolvidos realizou contato 

prévio com as idosas selecionados para agendar o melhor 

horário para aplicação dos instrumentos. Destaca-se que se 

optou por realizar a entrevista no próprio domicílio da 

participante. A coleta de dados foi realizada por pesquisadores 

previamente treinados, com acompanhamento de um agente de 

saúde. 

Os dados foram armazenados em planilha eletrônica 

estruturada no Programa Microsoft Excel com dupla digitação, 

visando garantir a confiabilidade em sua compilação. 

Posteriormente, foram importados para o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0 e 

analisados por meio de estatística descritiva, 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.  

 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 
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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 tabela 2 traz os aspectos sociodemográficos da amostra 

de 116 idosas, em que observou-se predominância da faixa 

etária de 65 a 69 anos (23,3%) e 70 a 74 anos (23,3%), esses 

resultados corroboram com os dados do último censo. 

Conforme os resultados apresentados, prevaleceram idosos 

jovens, numa faixa etária de 60 a 79 anos (IBGE, 2013). 

O predomínio de mulheres na população geral e na 

população é uma realidade no país, o que mostra o último censo 

demográfico brasileiro, em que as mulheres representam 51,5% 

da população idosa (IBGE, 2016). A feminilização da velhice 

está atrelada a questãoes socioculturais ocasionando maior 

expectativa de vida das mulheres, devido ao maior cuidado com 

a saúde, o autocuidado, além de serem mais participativas em 

atividades coletivas e de pesquisas (ANNES, 2017).  

Conforme Souza et al (2013), as mulheres buscam 

periodicamente os serviços de saúde e tem maior atenção aos 

sinais e sintomas de afecções, assim, se tornam menos 

vulneráveis as altas taxas de mortalidade masculina 

relacionadas à violência, acidentes de trânsito e doenças 

crônicas; taxas mais altas de morbidade feminina. 

Em relação a escolaridade os achados desse estudo 

revelam maior percentual de idosas analfabetas (30,2%), fato 

confirmado pela literatura (HAJJAR et al., 2017; SANTOS et al, 
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2015). A população com idade acima de 65 anos obteve maior 

incidência da analfabetismo, apesar da redução nas taxas 

(IBGE, 2016). Um estudo de Magalhães et al. (2016), a 

depressão é mais presente em idosos sem escolaridade, visto 

que, tal fator contribui para  redução dos casos. Silva et al. 

(2014) reitera dizendo que quanto maior o nível de 

escolaridade, menores as possibilidades de desenvolver 

sintomas que interferem na saúde da mente e do corpo.  

A maioria das idosas são casadas (44%), dado 

confirmado em outros estudos onde o maior percentual de 

idosos foram do sexo feminino (GULLICH, DURO, CESAR, 

2016; SOUSA et al., 2017). Na pesquisa de Ramos et al. (2015) 

é evidenciado a associação da situação conjugal com os 

sintomas depressivos, uma vez que a maioria da população era 

casada. 

A  renda familiar dos idosos do referido estudo varia entre 

1 a 3 salários mínimos (56,8%), certificando o encontrado em 

outras pesquisas sobre a temática (HAJJAR et al., 2017). Esse 

dado pode ser atestado pelo fato da população etária possuir 

direito ao benefício da aposentadoria, representando a principal 

fonte de renda, tal como, também pode ser proveniente de 

pensões e ajuda de amigos e familiares. Além disso, pode ser 

verificada a inserção produtiva de idosos no mercado de 

trabalho informal, principalmente, em atividades autônomas 

(SUDRÉ et al., 2015). 

Em relação ao arranjo familiar observa-se o predomínio 

de idosas que moram com cônjuge e filhos (25%) e possuem 

arranjos trigeracionais (25%), este estudo corrobora com os 

achados na literatura (RAMOS et al., 2015; SOUSA et al., 

2017). As relações com os membros familiares é um fator de 

grande importância no olhar do profissional de saúde, dado que 
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apesar de ocasionar possíveis conflitos, também são os 

principais responsáveis por apoio e proteção, uma vez que os 

idosos não são apenas cuidados e ajudados por seus 

familiares, mas também cuidam e ajudam (SILVA et al., 2015). 

 

Tabela 2- Características sociodemográficas de idosas 
residentes na comunidade. João Pessoa-PB, 2015. 

 n % 

Faixa etária    

60 – 64 25 21,6 

65 – 69 27 23,3 

70 – 74 27 23,3 

75 – 79 16 13,7 

80 ou mais 21 18,1 

Escolaridade   

Analfabeto 35 30,2 

1 a 4 anos 18 15,5 

5 a 8 anos 28 24,1 

9 a 11 anos 12 10,3 

12 ou mais anos 23 19,9 

Estado Civil   

Casado 51 44,0 

Viúvo 37 31,9 

Solteiro 15 12,9 

Divorciado 13 11,2 

Renda familiar   

até 1 salário mínimo  38 32,8 

de 1 a 3 salários mínimos 66 56,8 

de 4 a 5 salários mínimos 11 9,5 

de 6 a 7 salários mínimos 1 0,9 

Arranjo familiar   
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Cônjuge e filho(s) 29 25,0 

Arranjos trigeracionais 29 25,0 

Somente com cônjuge 19 16,4 

Somente com filho(s) 15 12,9 

Sozinho 11 9,5 

Arranjos intrageracionais 7 6,0 

Cônjuge, filho(s) genro ou nora 3 2,6 

Somente com os netos 3 2,6 

Total 116 100 

Fonte: Pesquisa Direta, 2015. 

 

Na distribuição das idosas conforme sintomas de 

depressão (Figura 1), observa-se que a maior parte delas não 

apresentam sintomas de depressão (69,5%) e as demais 

(30,5%) possuem sintomas de depressão. 

 
Figura 1 – Distribuição da presença de sintomas de 
depressão de idosas residentes na comunidade. João 
Pessoa – PB, 2015. 

69,5%

31,5%

Sem sintomas de depressão Com sintomas de depressão

Fonte: Pesquisa Direta, 2015 
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A Figura 1 mostra que, em sua maioria, as idosas não 

apresentam sintomatologia depressiva (69,5%). O estudo de 

Magalhães et al. (2016),  desenvolvido com 241 idosos no 

âmbito da Estratégia de Saúde da Família, corrobora com esse 

achado, tendo a maior parte dos idosos apresentado resultado 

normal na aplicação da EDG.  

Por outro lado, é importante atentar para os 30,5% de 

idosas que possuem sintomas de depressão, pois conforme 

Silva et al. (2014) o índice de depressão na população geral é 

de 5 a 11%, sendo prevalente em mulheres. Por sua vez, nos 

idosos há um aumento para 30%, estando essa patologia  entre 

as doenças crônicas mais frequentes, com risco de desenvolver 

incapacidade funcional, influenciar na qualidade de vida, 

produzir mais gastos financeiros e levar ao desfecho mais grave 

da doença, o suicídio (NOGUEIRA et al., 2014). 

Para Aguiar et al. (2014) a depressão reflete 

significativamente na vida da pessoa idosa, influenciando nos 

âmbitos individuais e sociais, com indícios de medo, 

insegurança e dificuldade no acesso aos serviços de saúde e 

sociais.  

Diversos fatores podem está envolvidos no 

desenvolvimento da depressão em pessoas idosas como 

associação a outras comorbidades e a polifarmácia. A presença 

de doenças associada à dificuldade do diagnóstico são 

condições que levam ao aumento da morbidade e mortalidade 

nos idosos (NASCIMENTO et al., 2017). Assim como, a junção 

das doenças crônicas e a depressão aumentam a morbi-

mortalidade, impactando em declínio na qualidade de vida e 

sobrecarregando o sistema de saúde (SOUSA et al., 2017). 
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Dados da literatura comprovam que as mulheres são mais 

vulneráveis ao desenvolvimento de sintomas depressivos 

durante a velhice. Dentre as justificativas está o fato da maior 

expectativa de vida por parte das mulheres, em quem elas 

vivem, em média, mais do que os homens, além disso,  idades 

mais avançadas acompanham maior incidência de doenças 

crônicas, dentre elas a depressão. Associado a outros 

desencadeadores como alterações hormonais ocorridas no 

climatério, a irritabilidade, a redução da concentração e 

memória, a baixa autoestima e redução da libido, podem 

contribuir para a manifestação de sintomas depressivos 

(NOGUEIRA et al., 2014). 

É importante destacar que mesmo sendo comum nesse 

grupo populacional, é uma patologia frequentemente 

subdiagnosticada e não tratada. O sintomas da depressão são, 

geralmente, confundidos com ansiedade ou tristeza, e 

considerados manifestação normal do envelhecimento por 

parte dos profissionais de saúde. Isso causa um impacto 

negativo na qualidade de vida pois ocorre falha no diagnóstico 

e, consequentemente, intervenção inadequada, levando a um 

pior prognóstico e comprometimento físico, social e funcional 

(BRETANHA et al., 2015). 

Para Frade et al. (2015) o envelhecimento populacional e 

os problemas de saúde como a depressão são fatores que 

precisam de atenção, já que os idosos necessitam de uma 

maior demanda de cuidados e consequentemente os familiares 

de suporte adequado. Sendo assim, os profissionais de saúde 

devem estar comprometidos com tal temática, afim de reduzir o 

número de institucionalização na saúde mental, de forma a 

atuar na prevenção e interdisciplinaridade, promovendo aos 
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idosos o poder de autossuficiência e autocuidado em casa, 

junto aos seus, em âmbito familiar. 

Segundo Ribeiro et al. (2018), a depressão é um fator que 

causa impactos e preocupação para as autoridades de saúde 

pública, pois acarreta efeitos deletérios a saúde e a qualidade 

de vida da população, não só da pessoa idosa, uma vez que a 

depressão é uma realidade mundial, que se esquecida, pode 

impactar negativamente no sistema único de saúde e 

previdenciário, trazendo gastos onerosos ligados ao tratamento 

e manutenção de aposentadorias.  

Diante desse agravo, o enfermeiro deve estar envolvido 

diretamente no processo de identificação precoce dos sinais e 

sintomas depressivos, visto que estes estão associados à maior 

ocorrência de morbidade e mortalidade, o que torna possível 

elaborar planos de cuidados e traçar estratégias com vistas à 

prevenção do desenvolvimento e tratamento da depressão no 

âmbito individual e coletivo (TESTON; CARREIRA; MARCON, 

2014). 

É essencial uma atenção integral por parte do enfermeiro, 

realizando o acompanhamento e orientação do indivíduo no que 

diz respeito ao esclarecimento de dúvidas quanto à terapia 

medicamentosa, além disso, ouvir, compreender e realizar 

orientações de maneira simples e sem rodeio de modo a facilitar 

sua compreensão. Essas orientações também devem ser 

dadas aos familiares para garantir a continuidade do cuidado e 

toda a assistência no seu tratamento (AGUIAR; SANTOS, 

2014).  

Comumente, há dificuldades para diferenciar os sintomas 

de depressão em idosos devido às modificações que o 

envelhecimento traz consigo e à complexidade da depressão. 

Por isso, faz-se necessário o conhecimento dos processos de 
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senescência e senilidade por parte do profissional e, sobretudo, 

estimular que as idosas adotem o autocuidado. Assim, essa 

população precisa ser atendida com mais amor e carinho, 

estimulando o crescimento pessoal e para resgatar sua 

autovalorização e cidadania proporcionar o desempenho de 

novos papeis na sociedade (TREVISAN et al., 2016). 

A assistência de enfermagem precisa está centrada na 

educação para a saúde; a partir disso o paciente poderá 

compreender o processo de envelhecimento a fim de gerar 

estratégias para o retorno da capacidade funcional (MENESES; 

MENDES, 2014).  

Nesse contexto, houve limitações no que diz respeito há 

estudos atualizados que tragam a relação da depressão à 

mulheres idosas, todavia, este estudo se torna interessante 

pela temática abordada e discussão sobre o desenvolvimento 

de estratégias que visem à promoção da saúde da mulher 

idosa.  

 

CONCLUSÕES  

 

Este estudo revelou prevalência de idosas sem sintomas 

de depressão, um estado que pode ser confundido com uma 

característica do envelhecimento, sendo subdiagnosticada e 

tratada inadequadamente. Mas vale ressaltar a necessidade de 

atenção também aquelas que apresentam sintomas de 

depressão, pois é uma quadro que pode agravar-se. 

Diante disso, é necessário uma maior qualificação e 

atenção por parte dos profissionais da Atenção Básica para 

lidar com tal demanda, a fim de realizar o rastreio desse sinais 

mais cuidadosamente, utilizando escala válidas e escuta 

qualificada, para assim intervir efetivamente. Vale salientar que, 
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os profissionais de saúde devem identificar  precocemente a 

presença de sintomas de depressão nessa população para que 

desenvolvam estratégias de fortalecimento de vínculo, com o 

objetivo de impedirem a evolução do quadro e contribuir com a 

promoção da saúde mental e qualidade de vida. 

Destaca-se que o enfermeiro deve estar preparado para 

lidar com questões psicológicas da população idosa, que, se 

desconhecidas, dificultam a identificação, prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento adequado. Além disso, o enfermeiro 

precisa obter os conhecimentos necessários sobre os sintomas 

da depressão para atuar no acolhimento humanizado e integral, 

com o direcionamento adequado para a prevenção desse 

transtorno mental. Para tanto, além de rastrear e identificar 

essas morbidades, em destaqueos sintomas de depressão, o 

enfermeiro deve conhecer o contexto sociofamiliar o qual o 

idoso estar inserido, identificar fatores de risco – por exemplo, 

a vulnerabilidade social –, e realizar intervenções de apoio 

emocional. 

O presente estudo por se tratar de pesquisa transversal, 

não torna possível estabelecer uma relação de causa e efeito. 

Diante da relevância da temática, sugere-se o desenvolvimento 

de estudos longitudinais com o intuito de compreender o 

impacto desse fenômeno na qualidade de vida dos idosos.  
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RESUMO: A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, 
crônica, progressiva e idiopática. Em que, as pesquisas têm 
demonstrado um aumento cada vez maior na sua incidência. 
Sendo de suma importância a intervenção multidisciplinar, 
estando dentre elas, a fisioterapia. A atuação fisioterapêutica 
visa amenizar os comprometimentos causados pela patologia, 
podendo reabilitar, orientar os familiares, e consecutivamente 
proporcionar uma melhor qualidade de vida para os indivíduos. 
O objetivo deste estudo é mostrar os meios de tratamentos 
fisioterapêuticos que podem ser utilizados na doença de 
Parkinson. Foi realizado uma revisão de literatura com estudos 
que contenham a atuação da fisioterapia como meio de 
tratamento. A fisioterapia visa otimizar a capacidade funcional 
para realizações de atividades de vida diária de forma mais 
independente o possível, buscando atuar nos distúrbios 
motores como prevenção da hipotrofia muscular, bem como 
alteração de marcha, equilíbrio e outras complicações 
associadas. O presente estudo contribuirá para a ampliação ao 
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acesso de diferentes meios de tratamentos que podem ser 
utilizados com pacientes portadores de DP na conduta 
fisioterapêutica, priorizando desde a avaliação fisioterapêutica 
até o protocolo de tratamento de maneira individual, conforme 
as limitações apresentadas por cada paciente, que possam 
propiciar uma melhor qualidade de vida para o indivíduo 
portador da doença.   
Palavras-chave: Fisioterapia; Mal de Parkinson; Tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A DP é uma patologia crônica e progressiva do sistema 

nervoso (SN). A doença traz consigo comprometimentos 

indiretos como os distúrbios de movimento, cognitivos e de 

marcha. Que levam a um comprometimento funcional do idoso.  

A manifestação dos sintomas ocorre devido à diminuição da 

dopamina.  E com o aparecimento dos sintomas gera no 

paciente uma diminuição na quantidade e variedade de suas 

atividades favorecendo o aumento da dependência, com 

consequente diminuição na qualidade de vida de forma que 

pacientes com doença de Parkinson apresentam 

anormalidades de postura e equilíbrio. Conforme a base de 

apoio se estreita ou em situações em que a atenção é dividida, 

há um aumento na instabilidade postural, como também perda 

progressiva das reações de equilíbrio, tornando o paciente mais 

suscetível a quedas frequentes (LEAL et al., 2008). 

A doença de Parkinson pode ocasionar também 

distúrbios na deglutição, que acomete de 31% a 100% dos 

indivíduos, seja em qualquer fase da evolução da doença. O 

distúrbio geralmente está associado à disfunção dopaminérgica 

que acaba prejudicando a função bulbar, podendo gerar tremor 

lingual, enfraquecimento do fluxo do bolo alimentar, tempo 
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prolongado no trânsito do bolo, reflexo da deglutição atrasado, 

fraca elevação do palato, enfraquecimento da motilidade da 

epiglote, regurgitação, penetração traqueal e aspiração. É 

constatada como principal distúrbio que ocasiona morbidade e 

mortalidade na DP a pneumonia aspirativa. Contudo, outras 

complicações pulmonares e nutricionais são atribuídas aos 

casos de morbi-mortalidade. Uma descrição acerca disso já foi 

mostrada por James Parkinson, em 1817, quando publicou um 

caso típico de um paciente com perda de peso, sofrendo de 

grande dificuldade na alimentação de sólidos e líquidos, 

alimentando-se quase que exclusivamente com dieta pastosa.  

Mesmo com essa diversidade de sintomas clínicos, 

normalmente as alterações iniciais na deglutição que se 

denomina como disfagia do indivíduo parkinsoniano são 

despercebidas, e quando o paciente começa a relatar 

dificuldades durante a deglutição, regularmente a disfagia se 

encontra em estágio mais avançado, o que representa um 

declínio funcional que pode ser determinante para o prejuízo na 

qualidade de vida (CARNEIRO et al., 2012).  

O comprometimento cognitivo é uma complicação clínica 

comum na progressão da doença de Parkinson e está 

associado com a diminuição da qualidade de vida, aumento da 

sobrecarga do cuidador, taxas de mortalidade mais elevadas, 

maior risco de institucionalização e aumento dos custos de 

tratamento (SOBREIRA et al., 2015). Os pacientes com doença 

de Parkinson podem apresentar flexibilidade do tronco limitada 

devido à rigidez axial, o que resulta na contração dos músculos 

do quadril e tronco, levando a seletividade prejudicada e 

coordenação de movimentos que prejudicam o 

equilíbrio afetando diretamente a qualidade de vida das 

pessoas (ARTIGAS et al., 2016). 
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A população mundial tem apresentado um aumento 

considerável na sua expectativa de vida o que teoricamente 

predispõe a enfermidades neurodegenerativas, como por 

exemplo, a Doença de Parkinson, considerando-se de 

fundamental significância que haja conhecimento sobre a 

patologia e bem como dos impactos no dia a dia do portador da 

Doença, voltado a um olhar interdisciplinar, visto que as  

limitações  posturais,  respiratórias,  fonatórias  e nutricionais 

encontram-se interligadas pelas complexas conexões 

neuromusculares, o que demanda uma equipe interdisciplinar e 

integral (SANTOS et al.,2018).  

Em um estudo realizado por Lima e contribuintes (2016), 

em relação às progressões dos sintomas, estão relacionados à 

perda progressiva de força e potência, levando à deterioração 

das habilidades físicas. Estudos que empregaram medidas de 

pico de torque analisaram déficits musculares em indivíduos em 

diversos estágios da DP, especialmente durante as fases 

intermediária e avançada. Em geral, esses indivíduos 

mostraram comprometimentos motores bilaterais, associados a 

déficits no equilíbrio e na marcha, que podem contribuir para a 

imobilidade e pior desempenho funcional. Em estudos 

realizados recentemente, constatou-se que durante os estágios 

iniciais, indivíduos com DP já mostraram declínio cognitivo, 

planejamento prejudicado, controle postural dinâmico com 

alteração e perdas funcionais quando comparados àqueles sem 

a doença. Além dessas deficiências, é provável que os déficits 

musculares contribuam também para as perdas funcionais. No 

entanto, poucos estudos investigaram o desempenho muscular 

em indivíduos nos estágios iniciais da DP.   

Devido o surgimento de novos tratamentos para a DP, se 

fez necessário criar e desenvolver escalas para avaliação da 
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patologia. Tais escalas avaliam desde a condição clínica geral, 

incapacidades, função motora e mental até a qualidade de vida 

dos pacientes. Esses instrumentos são essenciais tanto clínica 

quanto cientificamente, pois possibilitam a monitorização da 

progressão da doença e a eficácia de tratamentos e drogas. 

Existem diversas escalas de avaliação que contribuem para 

uma elaboração melhor de um plano de reabilitação, como 

também o acompanhamento dos pacientes no curso de 

desenvolvimento da doença, objetivando monitorar a sua 

evolução, sendo cada escala direcionada a uma caracterização 

que diz respeito à doença (DE MELLO & BOTELHO, 2017).  

A terapia física auxilia como reforço motor, como 

também, programa de fisioterapia melhora as habilidades 

motoras de longo prazo em pacientes com doença de 

Parkinson. Os exercícios objetivam uso de estratégias para 

corrigir anormalidades da marcha parkinsonianas como outras 

limitações (FERNÁNDEZ; CALVO, 2008). De acordo com 

Santos e colaboradores (2017), há pouco tempo, a terapia com 

jogos virtuais tem sido bastante utilizada pelas equipes de 

reabilitação neurológica, uma vez que estimula habilidades 

motoras e cognitivas. Além do mais, a terapia com jogos virtuais 

designa uma conexão entre um ambiente real e um ambiente 

virtual, o que promove uma interação em tempo real e o 

estímulo de vários movimentos corporais, resultando na 

melhora das capacidades biomotoras. No decorrer de atividade 

em jogos de vídeo, há um aumento de liberação da dopamina, 

visto que ela está envolvida no processo de aprendizagem e 

ações ambientais, o que torna este tipo de terapia significante 

para o paciente com DP. Em acréscimo à terapia com jogos 

virtuais, a literatura aponta que o uso de pesos nos membros 

superiores durante a execução dos jogos pode melhorar a 
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propriocepção com consequente melhora na qualidade do 

movimento. Desta maneira, o uso de peso durante as atividades 

com jogos virtuais pode estimular à adaptação dos movimentos 

dos segmentos corporais em relação à posição e velocidade.   

Além da fisioterapia convencional, a American Academy 

of Neurology recomendou no ano de 2006 o uso de 

modalidades de fisioterapia alternativas recorrendo a estímulos 

sensoriais visuais, auditivos ou tácteis, pelo seu potencial 

benefício na sintomatologia dos doentes com DP. A vantagem 

do estudo das pistas auditivas no tratamento de doentes com 

DP tem por embasamento a teoria retratada na literatura que 

sugere o estímulo auditivo ritmado como ativador de circuitos 

neuronais corticais, subcorticais e espinais envolvidos na 

coordenação motora e que se encontram alterados nestes 

doentes. O carácter ritmado da pista auditiva funcionará assim 

como uma via de alternativa compensadora do distúrbio interno 

na geração temporal do movimento (PIRES et al., 2014). 

A prevenção é essencial e representa o fortalecimento 

das reservas compensatórias cognitivas, sensoriais e motoras. 

Diante disso, os objetivos do tratamento visam diminuir a 

incapacidade, com preservação e melhorando a função dos 

sistemas comprometidos ou doentes. Isso pode ser realizado 

para manter o sistema motor nos estágios mais avançados da 

doença.  Além de tudo, conforme as diretrizes internacionais de 

fisioterapia, um dos objetivos da fisioterapia em relação aos 

estágios iniciais é manter ou melhorar a capacidade física, seja 

ela capacidade aeróbia, força muscular e mobilidade articular. A 

redução da geração de trabalho e potência observada nos 

estágios iniciais da DP sugere-se a necessidade de 

intervenções precocemente que melhorem o desempenho 

muscular desses indivíduos (LIMA et al.,2016).  
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Partindo desses pressupostos, o objetivo desta pesquisa 

é mostrar os meios de tratamentos fisioterapêuticos disponíveis 

para os comprometimentos de pacientes portadores de mal de 

Parkinson, visando tratar distúrbios relacionados ao movimento 

e aos comprometimentos que a patologia apresentar com o 

avançar dos estágios, mostrando que, a assistência da 

fisioterapia é de indispensável importância na reabilitação 

destes indivíduos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, 

com a finalidade de obter estudos nas bibliografias disponíveis 

que apresentem a atuação fisioterapêutica na prevenção do 

comprometimento motor, através da utilização de diferentes 

técnicas fisioterapêuticas como forma de tratamento e como 

coadjuvantes, bem como citando outras limitações que podem 

ocorrer durante a fase de evolução da doença e ainda 

comparando estudos de diferentes autores que alcançaram 

resultados que proporcionaram uma melhor qualidade de vida 

para o paciente. 

O levantamento bibliográfico desenvolveu-se por meio 

de pesquisas no banco de dados de bases como o Web of 

ScienceTM  e bases direcionadas especificamente à saúde como 

Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), Scielo (Scientific Electronic Library Online), BVS 

BRASIL (Biblioteca Virtual em Saúde) e MEDLINE (Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica ), utilizando os 

seguintes descritores: parkinson's disease and physical 

therapy, fisioterapia no mal de Parkinson, técnicas de 

fisioterapia no mal de Parkinson.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ocorrem 17,4 casos em 100.000 pessoas por ano, entre 

50 e 59 anos de idade, para 93,1 casos em 100.000 pessoas 

por ano, entre 70 e 79 anos, e apresentando risco de 

desenvolver a doença cerca de 1,5% do todo. A idade média de 

início é de 60 anos e a duração média da doença, desde o 

diagnóstico até morte, é de 15 anos, com uma taxa de 

mortalidade de 2 para 1. Na população ocidental é maior a 

incidência em pessoas com mais de 70 anos de idade (CARMO; 

FERREIRA, 2016).  

Segundo Borges e colaboradores (2013), os gânglios da 

base são um grupo de núcleos neuronais, que se localizam na 

base do cérebro, fazendo parte de uma complexa rede de 

circuitos, entre eles o circuito motor, sendo responsável pelo 

planejamento e sequenciamento de atos motores do indivíduo. 

Na DP, as projeções oriundas das áreas motoras do córtex 

cerebral ao estriado, um dos grupamentos neuronais dos 

gânglios da base, estão alteradas em função da diminuição da 

liberação de dopamina da substância negra. As modificações 

da condução neural na via corticoestriatal influenciam a uma 

sequência de desarranjos nas demais vias dos gânglios da 

base, provocando disfunções nas respostas motoras.  

O paciente com mal de Parkinson necessita de uma 

equipe multidisciplinar, e que além da terapia medicamentosa, 

tenha atendimento especializado com diversos profissionais, 

como enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e 

profissionais de educação física para que o paciente tenha 

condições de manter sua funcionalidade, como também 

desempenhar suas atividades de vida diária, mantendo assim 
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um vínculo social e condições de qualidade de vida (SOUZA et 

al., 2014). 

Segundo o estudo de Tomlinson e colaboradores (2014), 

o fisioterapeuta está inserido na equipe multidisciplinar, e busca 

maximizar a capacidade funcional e minimizar complicações 

secundárias do portador da DP, através da reabilitação do 

movimento dentro de um contexto de educação e apoio para a 

pessoa como um todo.  Na fisioterapia é dado ênfase nas 

transferências, na postura, como também na manutenção da 

função dos membros superiores, equilíbrio (para evitar quedas), 

bem como no trabalho de marcha, tudo de acordo com a 

capacidade física do paciente e ainda realiza exercícios 

utilizando estratégias de sinalização, estratégias de 

movimentos cognitivos e exercícios para otimizar a 

independência, segurança e bem-estar do paciente, 

aumentando assim a qualidade de vida do mesmo.  

A fisioterapia se torna indispensável, é importante desde 

a fase inicial da doença, uma vez que minimiza e retarda sua 

evolução, assim como busca proporcionar ao paciente melhor 

qualidade de vida e funcionalidade (BERTOLDI; SILVA; 

FAGANELLO-NAVEGA, 2013). Outro fato que demonstra a 

importância da intervenção fisioterapêutica na DP é o número 

de publicações e citações no banco de dados da plataforma 

Web of ScienceTM, utilizando o tema “parkinson's disease and 

physical therapy”, evidenciando o quão crescente são os 

estudos relacionados à utilização da fisioterapia no tratamento 

da Doença de Parkinson (Figura 1). 
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Figura 1. Número de publicações e citações referentes à 

intervenção fisioterapêutica na doença de Parkinson. 

 
Fonte: Dados da plataforma Web of ScienceTM. 

 

Os pacientes com melhor nível de instrução obtêm mais 

informações quanto seus direitos de acesso aos benefícios da 

fisioterapia do que pacientes com menor escolaridade. Estudos 

realizados em países em desenvolvimento mostraram que um 

baixo nível de escolaridade pode interferir o grau de 

compreensão do tratamento prescrito, bem como a adesão e a 

satisfação para com o tratamento. Este resultado requer uma 

abordagem científica para compreender as melhores 

estratégias para maximizar o acesso do paciente que tenha 

baixa escolaridade. Folhetos educativos e o desenvolvimento 

de estratégias contínuas de educação em saúde por equipes 

multiprofissionais, que se adequem a pessoas com menor nível 

de escolaridade, mostraram resultados em melhor 

compreensão dos procedimentos de tratamento entre os 

pacientes (PAULA et al., 2018). 
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De acordo com Gouvêa e colaboradores (2015), o 

tratamento fisioterapêutico baseia-se em alongamentos, 

fortalecimento e reforço muscular, equilíbrio e coordenação, 

respiração e treino de marcha. No alongamento muscular o 

paciente geralmente vai apresentar bastante rigidez e alguns 

encurtamentos musculares devido a posição em que fica. Uma 

maneira de iniciar o tratamento de forma plena é alongando a 

musculatura, para que essa retorne a posição inicial, ou o mais 

próximo possível, como também ir adaptando os músculos do 

paciente aos exercícios que virão mais adiante, para que se 

consiga uma boa flexibilidade.  

Quanto ao alongamento muscular ele pode ser realizado 

de forma passiva, ativa e ativo-assistida. Numa contagem de 30 

segundos, sendo feita sempre com o comando verbal e em voz 

alta para estimular as funções cognitivas. Ao terminar cada 

sessão podem-se realizar atividades recreativas que estimulem 

o equilíbrio, a dissociação de cinturas escapular e pélvica, a 

propriocepção e a cognição, principalmente a memória, como 

por exemplo, solicitar ao paciente que passe a bola por diversos 

lugares e você, profissional, formar com os números os 

caminhos que ele deve prosseguir (SANTOS et al.,2018). 

No fortalecimento muscular, estes tipos de exercícios 

devem ser realizados visando conseguir o fortalecimento da 

musculatura que foi enfraquecida pela patologia, bem como 

trazer de volta a mobilidade da pessoa, que está prejudicada 

pela rigidez. Então, serão empregadas todas as propriedades 

da cinesiologia e biomecânica para a reabilitação. Os exercícios 

fortalecimento são essenciais para recuperação da força e do 

tônus muscular, proporcionando uma maior estabilidade à tal 

articulação e impedindo a incapacidade do paciente, já que a 

fraqueza muscular da articulação osteoartrítica facilita à tal 
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condição. Durante o treino de equilíbrio e coordenação, uma 

maneira de iniciar e dar ênfase na propriocepção e equilíbrio é 

na transferência de peso, onde o paciente irá trabalhar o 

fortalecimento da musculatura. Realizando uma troca de base 

das pernas, o indivíduo irá fazer uma alternância das mesmas, 

mantendo-se de pé em uma perna, e imediatamente trocando 

para a contralateral, e assim seguir por cinco repetições 

(GOUVÊA et al., 2015). 

Os exercícios respiratórios são essenciais, pois auxiliam 

o relaxamento e trabalham de forma eficaz na expansão 

torácica, gerando o aumento da capacidade vital do paciente, 

prevenindo assim as limitações musculoesqueléticas, que 

podem contribuir para a alta incidência de complicações 

pulmonares, por ventilação inadequada. É importante que 

ocorra o treino de marcha com esse paciente, pois devido à 

debilidade da coordenação, ele tende a curvar-se cada vez 

mais, e caminhar com uma má postura fazendo com que haja o 

arrasto dos pés no chão. Durante essa etapa é indicado montar 

uma espécie de circuito para que o paciente possa caminhar e 

desenvolver uma caminhada mais plena.  A marcha juntamente 

com suas associações, apresenta uma importância especial 

para os seres humanos, e sua reeducação, deste modo 

desempenha um papel fundamental no decorrer da reabilitação. 

Para que o paciente caminhe de modo funcional e para obter 

prazer, sua marcha deve ser segura, automática e não exigir 

demasiado dispendido de energia (GOUVÊA, et al., 2015).  

A dimensão da fisioterapia aquática diante dos aspectos 

que envolvem a qualidade de vida pode estar relacionada às 

propriedades físicas e ao aquecimento da água, que executam 

um papel fundamental diante da melhoria e manutenção da 

amplitude de movimento das articulações, na redução da 
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tensão muscular e também da dor. A água é um meio diferente 

que possibilita o atendimento individual e como também em 

grupo, reduzindo a ação da gravidade, e oportunizando 

exercícios tridimensionais, sem risco de quedas, e viabiliza a 

realização de exercícios com os dois membros superiores e 

inferiores ao mesmo tempo. Ademais, este tipo de intervenção 

está relacionado à atividade prazerosa de relaxamento, em um 

ambiente agradável e de fácil socialização. Todos esses fatores 

contribuem conjuntamente para que haja a melhora da 

confiança e autoestima dos pacientes (Silva et al., 2013). 

Em um estudo realizado por Silveira e colaboradores 

(2018), o programa de exercícios funcionais e o treinamento 

cíclico provocam melhora na função respiratória de idosos com 

doença de Parkinson.  Estudos sugerem que o uso fisiológico 

do exercício possa ser um componente essencial das 

alterações neuroplásticas no cérebro humano da DP e sustenta 

a hipótese central de que a atividade autoproduzida é 

interessante para retardar, interromper ou reverter a DP 

humana. Entretanto, a atividade física aparenta ser insuficiente 

para melhora da função respiratória. Possivelmente exercícios 

respiratórios sejam fundamentais para gerar melhora dos 

parâmetros respiratórios em pacientes com DP. Estão inseridos 

nos exercícios respiratórios a respiração diafragmática e costal, 

a mobilização e alongamento do tronco, região cervical e 

intercostal externa, inspiração profunda e espirometria de 

incentivo. Outro procedimento de intervenção que pode ser 

utilizado é a cinesioterapia respiratória que consiste em um 

programa de exercícios combinado com reeducação 

diafragmática, respiração costal, mobilização torácica, cervical 

e da cintura escapular, alongamento dos músculos respiratórios 
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acessórios, exercícios de respiração profunda e treinamento de 

espirometria de incentivo.  

Em um estudo realizado por Floriano e colaboradores 

(2015), foi revelado que tanto os indivíduos saudáveis quanto 

os com DP alcançaram resultados semelhantes no equilíbrio da 

triagem das escalas. O protocolo que foi desenvolvido por dupla 

tarefa neste estudo buscou associar as tarefas diárias que 

podem determinar o grau de funcionalidade de um indivíduo, 

como vestir-se, andar independente e transição entre posturas 

(por exemplo, sentado e em pé). Os participantes com DP 

tiveram um retardo de tempo para conseguir realizar tarefas 

duplas quando comparados com indivíduos saudáveis na 

mesma e na mesma faixa etária. Já em relação a atividades que 

envolviam marcha, houve a utilização de mais tempo para 

realizar suas tarefas quando se comparando ao grupo de 

indivíduos saudáveis. A marcha é uma ação rítmica e 

automatizada, ou seja, gerenciada essencialmente por 

sistemas subcorticais e, consequentemente, realizada sem foco 

de atenção. Há a afirmação de alguns autores no que diz 

sentido que a marcha pode ser prejudicada quando realizada 

em conjunto com outra tarefa.  Déficits visuo-espaciais comuns 

à DP se manifestam quando a caminhada gera uma 

incapacidade de manter um caminho reto, percebem portas, 

obstáculos e variações no terreno, podendo levar a festinações, 

congelamentos e quedas¸ assim demonstraram estudos. 

O nível de prática de atividade física regular aparenta ser 

um dado interessante nas pesquisas de avaliação de força 

muscular na DP, visto que alguns estudos demostraram que 

indivíduos com DP possuem um nível de prática de atividade 

física menor e devido isso estariam mais expostos aos efeitos 

deletérios do imobilismo. No estudo de Pires e colaboradores 
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(2014), a maioria dos participantes do GP (84,6%) foi 

considerada fisicamente ativa. Esse dado sugere-se que a 

menor capacidade de gerar torque na DP pode ser oriunda 

especialmente das alterações do sistema nervoso central e não 

da inatividade física. O nível de atividade física foi avaliado 

através de questionário, portanto, a temática ainda precisa ser 

melhor investigada em futuros estudos. 

Uma pesquisa realizada baseada no método de 

Reeducação Postural Global (RPG), ao realizar a avaliação 

postural observou-se que houve melhora do alinhamento 

postural, ao término do tratamento, em 8 das 10 variáveis 

analisadas (AHCAPF, AHA, AHEIAS, ADAEIAS, AHAIE, 

AHCAPS, AVT e AQ) como também na projeção do centro de 

gravidade. E referente à qualidade de vida, pôde-se verificar a 

melhora dos seguintes fatores: Capacidade Funcional, Dor, 

Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, 

Limitações por Aspectos Emocionais e Saúde Mental 

(CARVALHO;COMERLATO; WISNIEWSKI,2018). 

A reabilitação é um grande fator de importância para a 

melhora dos pacientes com a doença, uma vez que objetiva-se 

trabalhar as funções motoras, juntamente com os fármacos, 

para que o paciente se adeque as mudanças que surjam no 

decorrer de sua vida. É fundamental que os profissionais sejam 

capacitados e especializados no assunto, já que, deve-se ter 

cuidado ao máximo. Apesar dos danos físicos e psicológicos 

não se deve privatiza-los, e sim auxilia-los no processo dando-

lhes a atenção (SOUZA et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 
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Diante dos resultados encontrados para a revisão de 

literatura, pôde-se notar que a fisioterapia é essencial na 

doença de Parkinson, visto que previne comprometimentos e 

promove uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. 

A avaliação fisioterapêutica irá considerar todos os 

comprometimentos secundários a doença e limitações do 

paciente, dessa forma, é possível estabelecer a conduta de 

tratamento individual. Há diversos tratamentos que podem ser 

utilizados nesta patologia, tudo de acordo com as limitações do 

paciente e de acordo com o estágio da doença, para 

contribuição na realização de atividades de vida diária do 

indivíduo, até onde possa ser mantido o nível de independência 

do mesmo.  
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RESUMO: A velhice é uma etapa da vida em que o indivíduo 
pode vivenciar impedimentos e constrangimentos de diversas 
formas. Com as mudanças sociais, aparece a depressão que 
se evidencia ainda mais em ambientes institucionais ocupados 
pelo idoso e que acabam por contribuir para o surgimento de 
outros problemas. Neste contexto, as expressões artísticas 
podem ser utilizadas como uma ferramenta de socialização, 
expressão de sentimentos e emoções, criatividade, ativando a 
vitalidade e, por conseguinte, o bem estar dos idosos 
institucionalizados. Diante do exposto, o presente artigo tem 
como objetivo a apresentação de experiência realizada 
mediante a oferta de atividades lúdicas junto aos idosos 
residentes na Instituição de Longa Permanência ASPAN, 
localizada na cidade de João Pessoa – PB, com foco na 
melhoria de seu bem estar e qualidade de vida. As atividades 
foram realizadas em forma de oficinas semanais, ao longo de 
sete meses, as quais trabalharam temas relacionados à 
musicalização, jogos e brincadeiras, atividades manuais e 
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artesanato, contação de histórias, teatro, estímulo físico e 
dança. Como critérios para participação das atividades, foram 
escolhidos aqueles com pouca dependência ou independentes 
e com capacidade cognitiva preservada. Ao final da execução 
das oficinas, os idosos apresentaram mudanças positivas, 
evidenciadas pela presença de atitudes como o aumento da 
independência, autonomia e socialização, o que, 
consequentemente, resultou em uma melhora significativa na 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Ludicidade. Idosos. Instituição de Longa 
Permanência. 
 

INTRODUÇÃO

  

Nos últimos anos, muito se tem falado acerca do 

aumento da expectativa de vida dos idosos. Embora o 

crescimento desta população signifique longevidade, só poderá 

se considerar satisfatório o prolongamento da vida se houver 

qualidade de vida atrelada a esse fator. Para tanto, se faz 

necessário a adoção de políticas de saúde pautadas na 

prevenção, cuidado e atenção integral à saúde (VERAS, 2009). 

Nesse contexto, melhorar a vida do idoso se tornou, 

antes de qualquer fator, uma prioridade, algo indispensável 

para a promoção e manutenção da saúde. Idealizar atividades 

que melhorem a qualidade de vida e do bem-estar tem trazido, 

como resultado, dentre outros, o favorecimento da saúde 

(ASSIS, 2005; SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2010). 

As atividades lúdicas surgiram no início do século XXI 

com um sentido voltado à qualidade de vida e autocuidado a 

partir de observação de grupos de pessoas de mais idade que 

se reuniam para jogar, cantar, nadar e esquecer seus 

problemas e doenças. Isso levou pesquisadores e médicos a 
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voltarem suas atenções para o lúdico na terceira idade, pois a 

descontração e a alegria das atividades permitiam uma maior 

calma e tranquilidade, minimizando suas limitações (MOREIRA, 

2001). 

Nesse conotação, percebe-se que é comum aos idosos 

o sedentarismo, a carência afetiva e a perda de autonomia 

causada por incapacidades físicas e mentais, ausência de 

cuidados familiares e problemas financeiros. A nova visão de 

cuidados com os idosos passou a buscar, então, manter sua 

capacidade funcional para torná-lo independente. 

No lúdico o idoso toma iniciativa, planeja, executa, avalia. 

Enfim, ele aprende a retomar decisões e a continuar 

escrevendo sua história. 

O lazer, em especial as atividades recreativas, são 

manifestações lúdicas que apresentam um desenvolvimento 

pessoal relacionado à satisfação interior, e quando praticadas 

"intensamente", podem promover a saúde e o bem-estar geral 

de todas as populações. (METZNER; CAMOLESI, p.36, 2012). 

Para Rowe e Kahn (1997, apud PAPALIA, et al, 2009) 

três componentes servem de identificação básica para o 

conceito do envelhecimento bem sucedido: “(1) anulação de 

doenças, (2) manutenção elevada das funções psicológicas e 

cognitivas e (3) engajamento ativo em atividades sociais e 

produtivas (atividades de valor social, pagas ou não)” 

(PAPALIA, 2009, p. 679). Desta maneira, podemos traçar um 

paralelo entre a realização de atividades lúdicas como uma 

medida de promover aspectos de um envelhecimento saudável. 

É importante destacar que atividades lúdicas auxiliam no 

enfrentamento das doenças, melhorando a percepção dos 

tratamentos, propiciando momentos agradáveis de 

descontração e alegria, redução do tempo ocioso, troca de 
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experiências e esperanças relacionadas ao tratamento em que 

está sendo submetido e vínculo com a equipe por meio do 

diálogo (CAVALCANTE et al., 2011). 

Destaca-se também que a promoção do bem-estar é tida 

como o objetivo das atividades artísticas quando utilizadas 

como promoção da saúde mental e geral, pois, por meio delas 

ocorrem mudanças nos campos afetivos, interpessoais e 

relacionais que levam o indivíduo e terem maior equilíbrio 

emocional ao término de cada atividade (COQUEIRO; VIEIRA; 

FREITAS, 2010). 

Dessa forma, pensar na realização de atividades lúdicas 

é pensar na manutenção da qualidade de vida e bem estar de 

idosos institucionalizados de forma a contribuir para o aumento 

da sua independência, diminuindo o aparecimento de doenças 

e favorecendo melhorias na socialização. 

É importante destacar que o envelhecimento é um 

processo que se inicia desde o momento da concepção do ser 

humano, o qual tem caráter progressivo e inevitável, (SILVA, 

PORTELLA, PASQUALOTTI, 2011). Nesse progressividade 

fisiológica, muitos idosos, por diferentes motivos são levados a 

optar por residir em ILPIs – Instituições de Longa Permanência 

para Idosos. 

Ao investigar as principais motivações que conduzem um 

idoso a procurar uma ILPI, encontrou-se o favorecimento de 

práticas religiosas, evitar a solidão, influência de outras 

pessoas, segurança, necessidade de cuidados, conflito e 

exclusão familiar. Como processos adaptativos, em geral se 

observa o sentimento de perda, enfrentamento da realidade e a 

abdicação da autonomia pela segurança institucional. Segundo 

Santos et al., (2012), frente às várias alterações fisiológicas e 

patológicas pertinentes ao processo de envelhecimento, os 
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idosos perdem sua autonomia e independência, com a limitação 

da capacidade para o autocuidado, o que consequentemente, 

compromete a qualidade de vida do indivíduo e seu processo 

de interação social. 

Quando o idoso vive em uma instituição de longa 

permanência (ILPI), essa condição é um fator ainda mais 

agravante, pois ele se encontra afastado da família, da casa, 

dos amigos e das relações nas quais sua história de vida foi 

construída. Nesse cenário de cuidados, a proposta de 

promoção da saúde deve fundamentar-se no resgate do 

desenvolvimento do empoderamento, o que favorece o 

estímulo à independência. (SANTOS et al., 2012). 

Segundo Araújo e Coelho (2011), o envelhecimento 

malsucedido tem como suas principais consequências a maior 

probabilidade de doença, baixa capacidade funcional física e 

mental e o baixo engajamento social ativo junto à teia social. A 

qualidade de vida é influenciada pelo estilo de vida de cada um 

e um estilo de vida saudável inclui a realização de atividades 

físicas regulares, que é de fundamental importância para uma 

vida ativa ao longo do processo de envelhecimento humano. 

(VIDMAR, 2011). 

Um ponto importante na manutenção da qualidade de 

vida de idosos institucionalizados é a oferta de atividades 

lúdicas em seu dia a dia, visto que o ócio é fator muito presente 

dentro dessas instituições  fazendo com que muitos idosos se 

isolem do convívio social afetando assim os aspectos 

biopsicossociais do processo de envelhecimento. 

Para Maluf (2008, p.30) “a atividade lúdica é toda e 

qualquer animação que tem como intenção causar prazer e 

entretenimento em quem a pratica. São lúdicas as atividades 

que propiciam a experiência completa do momento, associando 
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o ato, o pensamento, o sentimento. A atividade lúdica pode ser 

um jogo ou qualquer outra atividade que visar proporcionar 

interação.” Por isso o lúdico é responsável por tornar a atividade 

pedagógica um meio de fazer com que a maioria de seus 

integrantes participe, mesmo os mais introvertidos, da atividade 

proposta, principalmente porque os indivíduos da terceira idade, 

em sua maioria, passaram grande parte de suas vidas longe do 

ambiente escolar, encontrando, muitas vezes, dificuldade para 

se readaptar a um ambiente mais pedagógico. 

O uso do jogo na terceira idade não tem um papel 

meramente atribuído à simples diversão, mas pode ser usado 

como ferramenta que proporcione aprendizado e interação, ao 

inserir conhecimentos sem imposição e possibilitar que o idoso 

interaja com o grupo. Isso se confirma através das afirmações 

de Jacob (2007, p.31), que define “a animação de idosos como 

a maneira de atuar em todos os campos do desenvolvimento da 

qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo 

permanente da vida mental, física e afetiva da pessoa idosa”. 

Ademais, isso também reforça as afirmações de que o jogo é 

um instrumento muito útil que pode ser usado para ajudar o 

idoso a ter um envelhecimento ativo em todos os aspectos. 

Outro elemento que merece destaque no tocante ao 

tratamento não medicamentoso, tem sido a difusão da 

estimulação do cognitivo com atividades lúdicas em equipes 

multidisciplinares. A proposta é a estimulação cognitiva de 

forma lúdica, onde podem ser incluídos vários tipos de 

dinâmicas prazerosas, como brincadeiras com bolas e balões, 

jogos, exercícios em grupo, gincanas, desenhos, enfim, uma 

multiplicidade de recursos interativos que melhoram a 

autoestima do idoso e restauram a função cognitiva. 
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Diante do exposto, percebe-se a importância de utilizar 

atividades lúdicas no envelhecimento, principalmente em 

situações onde o idoso não tem muita estimulação, vivendo 

restrito em um ambiente onde a interação social é escassa, o 

que vem a favorecer o aparecimento de mais doenças que 

podem afetar a manutenção da sua saúde física e psicológica. 

Dessa forma, o objetivo principal da proposta foi oportunizar aos 

idosos, residentes numa instituição de longa permanência, 

atividades diversificadas e de natureza lúdica que 

contribuíssem para sua autonomia e independência, 

melhorando sua condição geral de saúde aqui entendida como 

abrangente das condições físicas, mentais e emocionais. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO LOCAL 

 

As atividades lúdicas foram desenvolvidas junto aos 

idosos residentes na Instituição de Longa Permanência ASPAN 

– Associação Promocional do Ancião, localizada na Rua 

Antônio Correa de Matos, nº 55 – Cristo Redentor, na cidade de 

João Pessoa – PB.  

A instituição conta com cerca de 65 idosos, na sua 

maioria mulheres, com idades que variam 65 a 115 anos. 

Grande parte desses idosos já se encontra numa etapa de 

dependência, motivo pelo qual cuidados como higiene, 

alimentação e atenção básica de saúde são realizados por 

profissionais que lá trabalham. Os idosos que se mantêm ativos 

e independentes buscam colaborar com a organização da 

instituição o que demonstra uma necessidade de ocupação do 

tempo livre, além do desejo de se sentirem úteis também nessa 

etapa da vida. O local conta, ainda, com uma equipe de trabalho 

multidisciplinar e um amplo espaço físico com capacidade de 
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acolher um número maior de idosos. A instituição não tem fins 

lucrativos e, em geral, se mantém com recursos oriundos de 

doações e de campanhas realizadas além da contribuição 

advinda da própria renda dos idosos. 

 

METODOLOGIA  

 

O relato em questão é de natureza descritiva e, dessa 

forma, buscou descrever características e relações existentes 

em um grupo de idosos no que diz respeito ao comportamento 

adotado diante da execução de diferentes atividades de 

natureza lúdica.  Para tanto, teve como foco as atividades 

realizadas durante o projeto de extensão que ofereceu oficinas 

semanais voltadas para o estímulo físico, psicológico e social 

do idoso institucionalizado na ASPAN. Cada encontro foi 

sistematizado de forma a seguir as etapas sugeridas por Assis 

e Silveira (2002) para grupos com idosos, a saber - Preparação 

ou aquecimento: refere-se ao momento em que o tema é 

lançado, a proposta é feita e o grupo é estimulado a se envolver 

na tarefa; Desenvolvimento: diz respeito ao tempo no qual os 

participantes estão envolvidos com a tarefa, realizando 

atividades e/ou buscando soluções; Fechamento: é a etapa na 

qual são apresentadas as conclusões e o coordenador e/ou 

algum componente acrescenta algum ponto ou questão; uma 

breve avaliação com o grupo deve fazer parte do fechamento. 

Cada oficina teve um tema específico, levando-se em 

consideração que os temas deveriam girar em torno das 

seguintes áreas: musicalização, jogos e brincadeiras, 

atividades manuais e artesanato, contação de histórias, teatro, 

alongamento e dança. Em cada semana um tema foi 
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trabalhado, podendo este ser repetido ao longo da execução do 

projeto com atividades diversificadas. 

O primeiro momento do projeto foi de contato com os 

idosos para conhecimento do perfil destes e a partir daí foram 

elaboradas as atividades para dar início à execução do projeto. 

Semanalmente foram realizadas reuniões com a equipe para 

estudo do tema trabalhado e elaboração da oficina, uma vez 

que todos estiveram envolvidos nas atividades (professores e 

estudantes extensionistas) a fim de proporcionar o máximo de 

interação e integração entre os idosos participantes. 

Ao longo do processo, foram oferecidos 06 grupos de 

oficinas que atenderam cerca de 30 idosos residentes na 

Instituição de Longa Permanência ASPAN, localizada no Bairro 

do Cristo, em João Pessoa / Paraíba. As atividades tiveram 

início no mês de maio de 2017 e se estenderam até novembro 

do corrente ano. A equipe foi composta por 05 docentes e 05 

estudantes, dos quais, 02 bolsistas O cronograma foi assim 

distribuído:, - Maio: organização da sistemática de execução 

das atividades e orientação da equipe envolvida; - Junho - 

Execução da oficina de musicalização; - Julho - Execução das 

oficinas de alongamento e dança; - Agosto - Execução da 

oficina de atividades manuais e artesanato; - Setembro - 

Execução da oficina de jogos e brincadeiras ; - Outubro - 

Execução de atividades voltadas a contação de histórias e 

teatro; - Novembro – distribuição das oficinas vivenciadas 

anteriormente em encontros semanais. 

O acompanhamento do projeto ocorreu de forma 

contínua, seja através de frequência e assiduidade dos 

extensionistas e voluntários nas reuniões realizadas, como 

também na participação e integração nas atividades 

desenvolvidas com os idosos na ASPAN. Registros fotográficos 
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e relatórios de atividades mensais também foram feitos como 

uma forma de acompanhar e avaliar o andamento do projeto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A execução das oficinas nos permitiu conhecer um pouco 

da vida de cada idoso institucionalizado e, dessa forma, 

entender o porquê de determinados comportamentos, além de 

suas habilidades naturais para uma ou mais atividades 

oferecidas. Nesse sentido, faz-se mister  descrever melhor as 

ações executadas, a saber: 

 

Oficina de música:  

A opção pela música se deve, antes de tudo, em função 

da retomada da memória afetiva de longo prazo que permite 

resgatar muito do que fora vivido pelo idoso nas diversas etapas 

de sua vida. É bem sabido que a música, além de promover o 

relaxamento e fazer bem para a alma, atua no tratamento de 

determinadas doenças e ajuda a manter o cérebro mais ativo. 

Melodia, ritmo e outros elementos musicais podem estimular 

reações no corpo capazes, inclusive, de recuperar a saúde de 

alguém. Dependendo do ritmo, a respiração fica mais branda 

ou mais ofegante, podendo influenciar ainda no batimento 

cardíaco em função da pressão sanguínea que pode se 

apresentar mais ou menos intensa. A música é, portanto, um 

fator de prevenção de enfermidades. 

Segundo Côrte e Lodovici Neto (2009), a música é vista 

como uma terapia "resiliente" e coadjuvante às doenças. É 

tomada como um processo de minimização ou superação dos 

problemas advindos de certas doenças e, concomitantemente, 

de mudança de posição do sujeito na relação com sua doença 
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e com os demais que o cercam. É, ainda, "coadjuvante", porque 

a música enquanto recurso terapêutico deve estar inserida em 

um programa multidisciplinar que envolva várias oportunidades 

de tratamento e que atuem integradamente para a melhoria de 

qualidade de vida do idoso. "Resiliente" na condição de 

resistência de uma pessoa diante de circunstâncias adversas 

da vida, ou seja, valer-se da experiência para dar outra direção, 

outro sentido à vida, a sua própria e à das pessoas próximas, 

de viver melhor alguns momentos da vida, de "esquecer" ou 

minimizar algo que lhe faz sofrer. 

Ademais, no cérebro, a música age estimulando regiões 

ligadas à concentração, processamento de informações e 

produção de sentido. Isso porque, os estímulos sonoros agem 

nas áreas temporais do cérebro e que são incumbidas pela 

decodificação do comportamento musical. 

Em uma instituição de longa permanência para idosos, 

onde os motivos que levaram esse idoso até lá são os mais 

diversos e onde as ausências familiares são mais constantes, a 

música passa a ter uma valoração bem mais significativa: 

favorece o relacionamento entre as pessoas (antes 

desconhecidas e sem nenhum vínculo afetivo), melhora a 

concentração, aumenta as atividades psicomotoras, reduz o 

estresse, previne doenças, eleva a autoestima, dentre outros.  

A oficina voltada à música foi elaborada a partir das 

referências musicais que os idosos apresentavam e 

representou um despertar para a vida no sentido de resgatar 

valores, sentimentos, sensações, movimentos, momentos e 

histórias. Foi um resgate da memória de longo prazo que, por 

inúmeros fatores, permaneceu adormecida. Sua execução não 

delimitava gênero ou gosto musical; o importante foi respeitar a 

seleção escolhida pelos idosos.     
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Oficina de alongamento e dança:  

Um dos maiores receios da população idosa diz respeito 

à perda da autonomia e da independência, condições 

essenciais para manutenção de suas atividades de vida diária. 

Os efeitos da sarcopenia e da osteopenia acabam influindo 

diretamente nas condições de mobilidade, além dos aspectos 

emocionais ligados ao distanciamento da família, no caso dos 

idosos institucionalizados. Somado-se a isso, tem-se ainda a 

própria rotina de uma instituição de longa permanência que nem 

sempre prioriza momentos voltados ao lazer, dentre eles, a 

utilização da dança e de demais atividades da cultura corporal 

do movimento. 

A prática da dança promove benefícios em relação ao 

combate ao estresse, o estímulo e a oxigenação do cérebro, o 

reforço dos músculos e a proteção das articulações, além da 

melhora da flexibilidade, do equilíbrio e da postura, 

possibilitando também o convívio social. Mediante tais 

constatações, a oficina de alongamento e dança buscou 

oferecer um espaço de redescoberta do próprio corpo onde o 

idoso pode reconhecer suas áreas de maior tensão, bem como 

as potencialidades em torno das amplitudes de movimento que 

esse mesmo corpo era capaz de executar. O resultado dessa 

interação foi uma sensação de prazer e liberdade relatada por 

muitos idosos no tocante a desmistificar a cultura, 

tradicionalmente divulgada, de que o corpo idoso é incapaz de 

realizar determinados movimentos ou ainda de que a dança é 

um privilégio e uma prática apenas para jovens. Dentre os 

diversos estilos de dança apresentados, o grupo se identificou 

bem mais com as danças de caráter regional, como o forró. 
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Atividades manuais e artesanato: 

A arte estimula a criatividade e faz com que o 

idoso exponha suas ideias e aptidões ajudando a exercitar a 

mente. Além disso, idosos que realizam trabalhos artesanais, 

mesmo simples, são menos propícios a apresentar demência 

do que os que não costumam realizar atividade de qualquer 

natureza. 

Segundo Arcuri (2004),“a arte pode ser uma força capaz 

de levar o homem além do vazio. É uma linguagem capaz de 

estabelecer uma conexão com a alma e é a única capaz de 

compreendê-la”. A arte ajuda a equilibrar as emoções e soltar a 

imaginação e pensamentos.  

No universo das artes, os idosos residentes na ASPAN 

vivenciaram a confecção de bijuterias (brincos, pulseiras e 

anéis), chaveiros, além de pinturas em papel. Nesse momento, 

muitos relataram as limitações financeiras da época de 

juventude no tocante à possibilidade de compra de enfeites e 

adornos semelhantes àqueles ali confeccionados. 

 

Oficina de jogos e brincadeiras: 

A atividade física ajuda a trazer um estilo de vida mais 

saudável, além de prevenir doenças cardiovasculares e trazer 

benefícios para a circulação do cérebro.  

De acordo com Jesus e Jorge (1999), os jogos e 

brincadeiras para o idoso têm como uma das suas funções 

evitar a despersonalização e a degeneração das funções, tão 

comuns na idade avançada, pois permite a utilização de vários 

recursos internos. O brincar em grupo estimula as relações e a 

competição, e é por meio desse relacionamento que as pessoas 

estabelecem vínculos entre si. Para a realização dessa oficina, 

foram utilizados jogos e brincadeiras construídos e/ou 
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elaborados pelos próprios estudantes do Curso Técnico em 

Cuidados de Idosos / IFPB, quando da participação em 

disciplina voltada à ludicidade. As atividades enfocavam a 

memória e o raciocínio, a coordenação motora fina, percepção 

e equilíbrio, além de habilidades motoras simples e 

combinadas.  

 

Oficina de contação de histórias e teatro: 

A prática de contar histórias é algo que remonta há 

muitos séculos como uma forma de manter a cultura viva de um 

povo. Na ausência da palavra escrita, era na oralidade que as 

tradições eram repassadas de geração em geração. Contar 

histórias era, então, sinônimo de preservação de uma cultura e 

de seus valores. 

No contexto da ludicidade, esse foi o espaço onde o 

idoso pode contar suas histórias e estórias. Em um universo 

bastante diversificado, com um grupo de base familiar diferente 

e, por conseguinte, oportunidades diferentes, a oficina pode 

estimular que os idosos conhecessem melhor o percurso vivido 

pelos moradores da instituição até chegarem ali. Além disso, 

promoveu uma maior socialização à medida que muitos sequer 

conheciam seus vizinhos.  

A estratégia para início consistia na apresentação de 

uma esquete feita pelos extensionistas sobre temas diversos e, 

em seguida, era feito um pequeno questionamento acerca da 

temática, questionamento esse,  associado a algum 

componente ou percurso vivido pelo idoso. A partir de então, se 

estimulava a contação de histórias.  

Esse foi um dos espaços positivos mais mencionados 

pelos idosos pois acontecia sempre regado a uma sessão 

denominada de “Chá das 15h” onde as histórias eram contadas 
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num encontro semanal marcado e sob a degustação de um chá. 

O momento foi bastante significativo uma vez que para muitos 

era comparado com um ambiente de encontro entre amigos ou, 

até, com os aconchegos de suas antigas residências onde a 

mesa estava posta da mais bela forma para receber a família. 

Ao final da execução das oficinas, os idosos 

apresentaram mudanças positivas, evidenciadas pela presença 

de atitudes como o aumento da independência, autonomia e 

socialização, mudanças essas citadas pelos idosos e 

associadas à utilização do lúdico durante as oficinas o que, 

consequentemente, resultaram em uma melhora significativa na 

qualidade de vida daqueles. 

Em geral, o período da tarde apresentava pouca 

movimentação e, com isso, não havia muita opções de 

atividades ofertadas na instituição, o que justificava a execução 

de atividades que atendessem às necessidades dos idosos. A 

diversidade de oficinas oportunizadas com a extensão permitiu 

que todos os idosos pudessem participar, respeitando os 

interesses e as limitações de cada um. Dessa forma, a extensão 

propiciou um resgate das histórias vividas pelos idosos, a 

possibilidade de movimentação e de confecção de enfeites e 

adornos, além de muita alegria e integração. 

Os resultados obtidos demonstraram que muitos idosos, 

antes introvertidos e com a maioria de seu tempo passado no 

quarto, começaram a esperar ansiosamente pelo dia das 

atividades lúdicas, uma vez que cada semana, além de trazer 

uma estratégia diferente, estimulou a cognição, a amplitude de 

movimentos, a criação e confecção de objetos de uso pessoal 

(brincos, anéis, chaveiros), a coordenação motora fina, a 

socialização e a troca de experiências a partir do relato de 

histórias e momentos especiais vividos. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

A execução do projeto nos permitiu refletir acerca da 

utilização do tempo livre por parte dos idosos 

institucionalizados. Bem mais do que uma ocupação, a pessoa 

idosa precisa sentir que aquela atividade oferecida lhe agrega 

algum valor, que lhe atribui algum sentido. É bem verdade que 

muitos têm seus próprios interesses, quer seja por se identificar 

com tal atividade, quer seja por uma questão de habilidade 

específica. Entretanto, o que todos têm em comum é a vontade 

de se expressar de alguma forma, de resgatar um pouco do 

passado na tentativa de se fazer presente na vida do outro 

tendo isso como elemento de programação de seu próprio 

futuro. 

Nesse sentido, propiciar momentos lúdicos representa 

um pensar e um repensar a vida. É algo de um alcance ainda 

maior uma vez que, em muitos casos, acaba sendo o elo com 

a vida fora da instituição e um resgate de sua própria existência. 

De um modo geral, percebe-se que a oferta de atividades 

de lazer ainda é pequena nas instituições de longa 

permanência. Em grande parte dos casos, as propostas 

relacionadas a essa temática são oferecidas por instituições 

educacionais, religiosas ou por sistema de voluntariado. É bem 

verdade que muitos são os fatores que interferem para que não 

haja uma efetiva preocupação com temas voltados à ludicidade. 

As instituições que cuidam de idosos, em sua maioria são de 

cunho filantrópico, sobrevivendo de doações e de uma pequena 

contribuição do idoso (70% do salário mínimo ou do BPC – 

Benefício de Prestação Continuada) e passam por constantes 

crises financeiras. Além disso, muitos idosos residentes já 



TRABALHANDO O LÚDICO NA VELHICE: AÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB 

1606 
 
 

apresentam uma saúde fragilizada o que demanda mais gasto 

e atenção. Dessa forma, a prioridade passa a ser as questões 

gerais de saúde. Isso compromete, sobremaneira, o 

desenvolvimento das diferentes habilidades dos idosos além de 

restringir o convívio social ao ambiente institucional. Esse fator 

nos remete a uma necessidade urgente de reformulação das 

políticas públicas voltadas a esse segmento da população 

diante do crescente número de idosos que já se registra. 

No tocante aos resultados obtidos com a aplicação das 

atividades lúdicas na ASPAN, pudemos verificar a necessidade 

que os idosos apresentam de espaços dessa natureza, ou seja, 

de que além dos cuidados com a alimentação, saúde e 

estrutura geral do ambiente, seja sistematizado, também, 

outras ações e vivências de forma que eles continuem a 

elaborar novos projetos de vida. Isso inclui, dentre outros 

elementos, saídas do ambiente institucional (passeios, cinemas 

etc) como forma de evitar o isolamento e a depressão, 

problemas que ainda acometem muitos de nossos idosos. 
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RESUMO:O presente estudo objetivou analisar o que versam 
as produções científicas de enfermagem sobre úlcera por 
pressão em residentes de Instituições de Longa Permanência 
para Idosos no período 2003 a 2013. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura realizada a partir das bases de dados 
MEDLINE, LILACS, IBECS, SciELO e a biblioteca BIREME, 
consideradas as publicações de 2003 a 2013, filtradas pelos 
seguintes descritores: Úlcera por pressão; Enfermagem; 
Instituição de Longa Permanência para Idosos e seus análogos 
em inglês e espanhol. O resultado do estudo determinou que 
entre os temas mais abordados encontram-se: 
Desenvolvimento e validação de instrumentos, determinação e 
associação dos fatores de risco, incidência, prevalência e 
aspectos relacionados ao tratamento e custos financeiros. 
Diante da incipiente produção de estudos com este enfoque no 
Brasil, conclui-se que esta pesquisa abre um importante 



ÚLCERA POR PRESSÃO EM RESIDENTES DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA 

1610 
 
 

caminho para futuras produções científicas nacionais revelando 
a necessidade do desenvolvimento de estudos e pesquisas 
com delineamentos que busquem evidências referentes à 
temática pesquisada. 
Palavras-chave:Úlcera por Pressão. Enfermagem. Instituição 

de Longa Permanência para Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento da população idosa é um fato 

mundialmente vivenciado. No Brasil,o aumento quantitativo de 

idosos deu-se de forma acelerada e ainda terá uma longa 

jornada de transformações. Dados do Censo Demográfico de 

2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), revelou um aumento da população com 65 

anos ou mais, que de 4,8% em 1991, alcança 5,9% em 2000 e 

atinge, em 2010, o percentual de 7,4%. Isso demonstra um 

aumento de 2,6 pontos percentuais nestas duas décadas 

(IBGE, 2013). 

 Assim, o cenário nacional, em um curto período de 

tempo, configura-se não mais como um país de indicadores 

inerentes a uma população jovem, mas sim, com um panorama 

próprio de uma população idosa, no qual as doenças crônico-

degenerativas e a síndrome de fragilidade assumem destaque, 

principalmente naqueles idosos mais idosos (acima de 80 

anos). 

 As UPPs causam dor física e psicológica, possuem lenta 

recuperação e são frequentemente acompanhadas de 

condições mórbidas. Estudos demonstraram que sua 

ocorrência leva ao aumento da utilização dos recursos de 

saúde, tais como o tempo de internação, os custos de 
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tratamento e o tempo da equipe de enfermagem, que as 

colocam como um grave problema que afeta diretamente o 

bem-estar (KWONG et al., 2009). 

 Embora a UPP possa ocorrer em todas as faixas etárias, 

os idosos têm maior risco de desenvolvê-las. 70% a73% 

daqueles que desenvolvem UPP possuem mais de 65 anos. Ao 

se considerar que pessoas a partir de 85 anos constituem o 

segmento populacional que mais cresce e que 70% das úlceras 

por pressão ocorrem em adultos com mais de 70 anos de idade, 

ter-se-á, nas próximas décadas, um aumento significativo tanto 

da população que necessitará de cuidados quanto do número 

de pessoas em risco de desenvolver úlceras por pressão 

(KWONG et al., 2009). 

 Neste contexto, compete à enfermagem, a busca de 

conhecimentos científicos no intuito de não apenas evitar as 

UPPs, mas entender o indivíduo como um todo, e promover 

assim um cuidado resultante de uma reflexão crítica das reais 

necessidades deste. Diante da carga laborativa dos 

enfermeiros, a busca e elaboração do conhecimento podem ser 

facilitadas por meio da compilação e análise das informações já 

produzidas. Neste intento, emerge essa abordagem – revisão 

integrativa, encorajando a assistência à saúde fundamentada 

em um conjunto de obras de conhecimento científico, com 

resultados qualificados. 

 A relevância deste estudo tem por base a congregação 

do conhecimento produzido dentro da perspectiva da produção 

da enfermagem sobre a temática úlcera por pressão em 

residentes de instituições de longa permanência para idosos. 

Busca, nas bases de dados, os conhecimentos, as novas 

tecnologias e as experiências em um cenário específico, 
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disponibilizando de forma concisa e precisa as informações 

produzidas a partir de diversos estudos. 

 

 Portanto, o presente estudo objetivou analisar o que 

versam as produções científicas de enfermagem sobre úlcera 

por pressão em residentes de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos no período 2003 a 2013. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método 

que surgiu como um dos instrumentos para pesquisa da Prática 

Baseada em Evidências, que permite aos pesquisadores uma 

aproximação à temática que deseja estudar, por meio da 

síntese de pesquisas e estudos já realizados com o intuito de 

munir o pesquisador de fatos que favoreçam a compreensão de 

um tema em particular. 

 O processo de elaboração da Revisão Integrativa é 

composto por seis etapas: 1) identificação do tema e seleção 

da pergunta norteadora; 2) estabelecimento de critérios de 

inclusão e exclusão (busca na literatura); 3) Identificação dos 

estudos pré-selecionados e selecionados (Coleta de dados); 4) 

Categorização dos estudos selecionados 5) Análise e 

interpretação dos resultados; 6) Apresentação da revisão/ 

síntese do conhecimento.Alguns autores fazem uma 

diferenciação dos termos que designam estas etapas, 

entretanto a sistematização da revisão é única(MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008; BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010; WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005).  
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 Após definição do objeto de estudo, procedeu-se com a 

leitura de diversos artigos para subsidiar um raciocínio teórico 

e apreender algumas definições.Assim, deu-se início a revisão, 

com a definição do problema para a formulação da questão: 

Como vem sendo estudado o agravo à saúde úlcera por 

pressão pela Enfermagem no contexto das Instituições de 

Longa permanência para Idosos? 

 Para respondê-la, foi feita uma busca no portal da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes bases de 

dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

LiteratureAnalysisandRetrievalSistem on-line (Medline), Base 

de Dados em Enfermagem (BDENF), Scientificeletronic Library 

Online (SciELO) e Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). 

 Baseados nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS)– Terminologia em Saúde, foram definidos os seguintes 

descritores: Úlcera por pressão. Enfermagem. Instituição de 

Longa Permanência para Idosos(ILPI), e seus correlatos nos 

idiomas inglês (PressureUlcer. Nursing. Homes for Aged) e 

espanhol (Úlcera por Presión. Enfermería. Hogares para 

Ancianos). Na busca por artigos, foram utilizados também 

termos semelhantes – úlcera de pressão, escara, asilo, casa de 

repouso e abrigo para idosos. 

 Utilizou-se como critérios de inclusão os artigos 

completos e originais disponíveis nos idiomas português, inglês 

e espanhol, publicados no período de 2003 a 2013 e que 

contemplassem a temática referente ao objeto de estudo. A 

pesquisa na base de dados ocorreu de 04 de dezembro de 2013 

a 27 de janeiro de 2014. 

 Ao utilizar a combinação dos descritores Úlcera por 

pressão, Enfermagem e Instituição de Longa Permanência para 
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Idosos, obteve-se inicialmente, como resultado da pesquisa, um 

total de 74 itens, dos quais, com a aplicação dos critérios de 

inclusão, foram selecionados 8 artigos. Diante do reduzido 

número de publicações, optou-se por fazer as combinações dos 

descritores Úlcera por pressão e Enfermagem, obtendo-se 

como resultado um total de 3.913 itens, que após o uso dos 

critérios de inclusão e verificação de ter como lócus a ILPI 

resultou em 16 artigos. A combinação dos descritores Úlcera 

por pressão e Instituição de Longa Permanência para Idosos 

teve como resultado inicial 165 itens, dos quais só 21 tinham 

participação da enfermagem. Utilizando-se a combinação 

Úlcera por pressão e Idoso, alcançou-se inicialmente o 

resultado de 3.891 itens, entre os quais 85 eram provenientes 

de ILPI com participação direta da Enfermagem. Levando-se 

em conta as três combinações utilizadas na pesquisa, 

alcançou-se um total de 130 artigos. Excluindo-se os 25 artigos 

repetidos, obteve-se nesta primeira fase 105 artigos, assim 

distribuídos: MEDLINE: 98 artigos, LILACS: 6 artigos BDENF: 

zero artigo, IBECS: 1 artigo. 

 Nos resultados obtidos, observou-se uma escassez de 

produção nacional. Portanto, optou-se por uma pesquisa direta 

na base de dados do SciELO com as mesmas combinações de 

descritores. Para a combinação Úlcera por pressão, 

Enfermagem e Instituição de Longa Permanência para Idosos, 

nenhum artigo foi encontrado; para os descritores Úlcera por 

pressão e Enfermagem, 26 artigos; para os descritores Úlcera 

por pressão e Instituição de Longa Permanência para Idosos, 2 

artigos; e para os descritores Úlcera por pressão e Idoso, 2 

artigos. Retirando-se as repetições obteve-se um total de 25 

artigos. Somando-se o resultado da busca do SciELO com o 
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obtido nas bases anteriores, chegou-se a um total de 130 

artigos.  

 Dando sequência, realizou-se uma avaliação dos títulos 

e resumos dos artigos com vistas a averiguar a adequação de 

cada artigo à proposta da revisão, ou seja,o que versam as 

produções científicas de enfermagem sobre úlcera por pressão 

em residentes de instituições de longa permanência para 

idosos.Neste contexto, foram selecionados 25 artigos. 

 Os artigos na íntegra foram avaliados, de forma 

independente, pela autora e coautora, e destes, 21 artigos 

fizeram parte da amostra, por estarem em conformidade com 

os critérios pré-determinados. 

 Os resultados foram apresentados em quadros e por 

meio da estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra final constitui-se de 21 artigos, resultantes da 

busca de estudos produzidos pela Enfermagem e relacionados 

à temática UPP em residentes de ILPIS.  

 
Quadro 1– Identificação dos artigos incluídos no estudo segundo o título, autores, o 

ano de publicação e a base de dados 

Nº 
ID.* 

TÍTULO AUTOR(ES) ANO 

BASE 
DE 

DAD
OS 

1 
Fatores de risco para o desenvolvimento 
de úlceras por pressão em idosos 
institucionalizados 

SOUZA, D. 
M. S. T; 
SANTOS, V. 
L. C. G. 

2007 
LILA
CS 

2 
Pressure ulcer development in older 
residents in nursing homes: influencing 
factors 

KWONG, E. 
W. et al.  

2009 
MED
LINE 
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Nº 
ID.* 

TÍTULO AUTOR(ES) ANO 

BASE 
DE 

DAD
OS 

3 
Prevalence of pressure ulcers among the 
elderly living in long-stay institutions in São 
Paulo 

CHACON, J. 
M. F. et al.  

2009 
LILA
CS 

4 
Úlcera por pressão em idosos 
institucionalizados: análise da prevalência 
e fatores de risco 

FREITAS, M. 
C.  et al.  

2011 
LILA
CS 

5 Pressure ulcers in long-term care 
WHITE-
CHU, E. F. 
et al.  

2011 
MED
LINE 

6 
A randomized clinical Trial on preventing 
pressure ulcers with wheelchair seat 
cushions 

BRIENZA, D. 
et al.  

2010 
MED
LINE 

7 

Increased fluid intake does not augment 
capacity to lay down new collagen in 
nursing home residents at risk for pressure 
ulcers: A randomized, controlled clinical 
trial 

STOTTS, N. 
A. et al.  

2009 
MED
LINE 

8 
Feeding tubes and the prevention or 
healing of pressure ulcers. 

TENO, J. M. 
et al.  

2012 
MED
LINE 

9 
Preventing Pressure Ulcers in Long-
termCare 

PHAM,  B. et 
al,.  

2011 
MED
LINE 

10 
Pressure ulcer prevalence among black 
and white nursing home residents in New 
York state: evidence of racial disparity? 

CAI, S.; 
MUKAMEL 
D. B.; 
TEMKIN-
GREENER, 
H. 

2010 
MED
LINE 

11 
Associationofraceand sites 
ofcarewithpressureulcers in high-
risknursing home residents 

LI, Y. et al.  2011 
MED
LINE 

12 
Pressure ulcer among terminally ill nursing 
home residents 

KAYSER-
JONES, J. et 
al. 

2008 
MED
LINE 

13 
Análise da prevenção e tratamento das 
úlceras por pressão propostos por 
enfermeiros 

MEDEIROS, 
A. B. F.; 
LOPES, C. 
H. A. F.; 
JORGE, M. 
S. B. 

2009 
SciE
LO 
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Nº 
ID.* 

TÍTULO AUTOR(ES) ANO 

BASE 
DE 

DAD
OS 

14 
Pressure ulcer risk screening in hospitals 
and nursing homes with a general nursing 
assessment 

MERTENS, 
E. I. et al.  

2008 
MED
LINE 

15 
La gestión de úlceras por presión en 
residencias de mayores. Obstáculos y 
facilitadores 

PALMA; M. 
R.; 
SÁNCHEZ, 
J. M. V. 

2010 
IBEC

S 

16 

Management and treatment of decubital 
ulcers of an elderly population in the 
assisted sanitary residence of Futura-
Viagrande (Catania, Sicily, Italy) 

SANTANGE
LO, A. et al.  

2009 
MED
LINE 

17 
Quality improvement implementation in the 
nursing home 

BERLOWITZ
, D. R. et al.  

2003 
MED
LINE 

18 
Nursing home work environment and the 
risk of pressure ulcers and incontinence 

TEMKIN-
GREENER, 
H. et al.  

2012 
MED
LINE 

19 

Friction and shear highly associated with 
pressure ulcers of residents in long-term 
care - Classification Tree Analysis (CHAID) 
of Braden items 

LAHMANN, 
N. A. et al.  

2011 
MED
LINE 

20 Estudos clínicos sobre úlcera por pressão 
SOUZA, T. 
S. et al.  

2010 
SciE
LO 

21 
DevelopmentoftheinterRAIPressureUlcer 
Risk Scale (PURS) for use in long-
termcareand home care settings 

POSS, J. et 
al.  

2010 
MED
LINE 

* Número de identificação dos artigos entre parênteses representam 
respectivamente sua ordem nas respectivas tabelas. 

 

 Quanto aos temas enfocados, 6 (28,5%) versavam sobre 

fatores de risco/prevenção para UPP (SOUZA; SANTOS; 2007; 

WHITE-CHU et al., 2011; BRIENZA et al., 2010; STOTTS et al., 

2009; TENO et al., 2012; PHAM et al., 2011); 5 (23,8%) artigos 

sobre prevalência/incidência (KWONG et al., 2009; CHACON et 

al., 2009; FREITAS et al., 2011; CAI; MAKUMAEL; TEMKIN-

GREENER, 2010; LI et al., 2011); 4 (19,1%) tratavam da 

gerência e manejo da UPP (KAYSER-JONES et al., 2008; 

MEDEIROS; LOPES; JORGE, 2009; PALMA; SÁNCHEZ, 2010; 
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SANTANGELO et al., 2009); 2 (9,5%) traziam medidas para 

melhoria da assistência (BERLOWITZ et al., 2003; TEMKIN-

GREENER et al., 2012); 2 (9,5%) artigos com 

desenvolvimento/validação de instrumentos (MERTENS et al., 

2008; TEMKIN-GREENER et al., 2012); 1 (4,8%) artigo sobre 

Avaliação da escala/subescalas de Braden (LAHMANN et al., 

2011) e 1(4,8%) sobre UPP em geral (SOUZA et al., 2010). 
 

Quadro2 – Artigos incluídos no estudo segundo os objetivos, amostra, tipo de estudo 

e principais resultados 
Nº 
ID* 

OBJETIVOS 
AMOSTRA/ TIPO DE 

ESTUDO 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

1 

Analisar os fatores de 
risco para o 
desenvolvimento UPP 
em idosos 
institucionalizados. 

94 idosos/ Estudo de 
coorte 

Os escores totais da Escala de Braden 
diferiram entre os grupos com e sem 
UPP.Na primeira (p=0,030) e última 
avaliações (p=0,001), umidade, 
nutrição e fricção e cisalhamento 
foram significativamente diferentes 
entre os idosos com e sem UPP, 
sempre piores entre os primeiros. 
Sexo feminino e úlcera prévia foram 
preditivos. 

2 

Analisar a importância, 
fatores de risco, 
fisiopatologia, 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento de UPP em 
cuidados de longa 
duração. 

S/R/ Revisão 
bibliográfica 

Os dados mostram que a população 
residente em lares de idosos tem uma 
incidência de UPP de 11%. A 
prevenção depende muito da adoção 
de medidas simples e sistemáticas. 
Estadiamento preciso e avaliação são 
fundamentais para melhor tratamento.  

3 

Avaliar a incidência de 
UPP e fatores que 
afetam seu 
desenvolvimento entre 
os residentes do lar de 
idosos mais velhos. 

346 idosos/ Estudo de 
coorte 

A incidência de UPP foi de 
25,16%.Nos acamados ou 
cadeirantes, especialmente aqueles 
com co-morbidades e que vivem em 
lares onde não havia enfermeiras, 
mas mais auxiliares de enfermagem, 
estavam em maior risco de 
desenvolver UPP. 

4 

Identificar a 
prevalência de UPP 
em idosos que vivem 
em instituições de 
longa permanência. 

365 idosos/ Estudo 
transversal 

A prevalência média entre as duas 
visitas foi de 10,95%. 



ÚLCERA POR PRESSÃO EM RESIDENTES DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA 

1619 
 
 

Nº 
ID* 

OBJETIVOS 
AMOSTRA/ TIPO DE 

ESTUDO 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

5 

Analisar a prevalência 
e os fatores de risco 
das UPP em idosos 
institucionalizados. 

300 prontuários/ 
Estudo retrospectivo 

Como fatores de risco, foram 
elencados: DCNT, HAS, AVE; 
Medicamentos (antitérmico, 
antibiótico). Prevalência – 2006 
(23,2%), 2007 (11,1%), 2008 (19,9%) 
e 2009 (21,3%). 

6 

Determinar a eficácia 
de almofadas no 
assento da cadeira de 
rodas para proteção 
da pele e prevenção 
de UPP na população 
de idosos do lar de 
idosos. 

232 idosos/ Ensaio 
clínico randomizado 

180 participantes chegaram ao ponto 
final do estudo. Houve 8/119 (6,7%) 
úlceras isquiáticas no grupo SFC 
(almofada de espuma segmentada) e 
1/113 (0,9%) no grupo de SPC 
(almofadas de proteção da pele) 
(p<0,04). No grupo combinado de 
úlceras isquiáticas e úlceras 
sacral/cóccix, houve 21/119 UPP 
(17,6%) no grupo de SFC e12/113 
(10,6%) no grupo de SPC (p=0,14). 

7 

Determinar se a 
administração de 
fluido suplementar 
para os residentes do 
lar de idosos em risco 
de UPP aumentaria a 
deposição de 
colágeno. 

64 idosos/ Ensaio 
clínico randomizado e 
controlado 

Potencial dos participantes para curar 
com hidroxiprolina foi baixa no início e 
não aumentou significativamente 
durante o tratamento quando o líquido 
adicional foi fornecido de forma 
sistemática. 

8 

Determinar se a 
gastrostomia 
endoscópica 
percutânea (PEG) 
previne ou ajuda a 
curar UPPs em 
residentes de casas 
de repouso com 
avançado 
comprometimento 
cognitivo (ACI). 

1540 idosos/ Estudo 
de coorte 

Residentes pareados com e sem uma 
inserção PEG mostraram-se 
semelhantes quanto às características 
sociodemo-gráficas. Quanto aos 
fatores de risco, os moradores 
hospitalizados com um tubo PEG 
eram 2,27 vezes mais propensos a 
desenvolver uma nova UPP. Por outro 
lado, aqueles com uma UPP foram 
menos propensos a ter cura, quando 
eles tinham uma inserçãoPEG. 

9 

Avaliar o custo-
efetividade de 
estratégias baseadas 
em evidências para 
melhorar a prática 
atual de prevenção em 
instalações de 
cuidados de longo 
prazo. 

18.325 Idosos/Estudo 
de coorte 

Se os gestores estão dispostos a 
pagar até Can$ 50.000 (Dólar 
canadense) para um ganho de QALY 
(quality-adjustedlife-year), a 
probabilidade de que melhorar a 
prevenção é rentável é de 94% 
(estratégia 4), 82% (estratégia 1), 
43% (estratégia 3) (estratégia, e de 
1% 2). 
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Nº 
ID* 

OBJETIVOS 
AMOSTRA/ TIPO DE 

ESTUDO 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

10 

Examinar se as 
diferenças na 
prevalência de UPP 
entre brancos e pretos 
se deve às 
disparidades nas 
instalações. 

59.740 idosos/ Estudo 
transversal 

Maior prevalência em negros (18,2%) 
que em brancos (13,8%). As 
instalações de negros tinham piores 
qualidades e profissionais menos 
qualificados e em menor quantidade. 

11 

Determinar a 
tendência longitudinal 
das disparidades 
raciais na prevalência 
de UPP entre os 
residentes de alto 
risco nos lares de 
enfermagem. 

2,1 milhões brancos e 
346 808 negros/ 
Estudo de coorte 

Taxa de úlcera de pressão diminuiu 
globalmente de 2003 para 2008, 
entretanto moradores negros dos 
lares de idosos apresentaram taxas de 
úlcera de pressão persistentemente 
mais elevadas do que os residentes 
brancos.  

12 

Descrever e analisar 
as experiências e os 
cuidados dos 
moradores do lar de 
idosos com doenças 
terminais que foram 
admitidos com UPP ou 
que adquiriram úlceras 
de pressão após a 
admissão. 

117 idosos/ Estudo 
prospectivo 

Um total de 64 (54,7%) dos 117 
moradores com doenças terminais no 
estudo tinham UPP; 52 (81,3%) dos 
quais morreram com UPP. Pessoal 
inadequado e falta de fiscalização 
levou à assistência inadequada na 
hora das refeições, no 
reposicionamento frequente e nos 
cuidados com a incontinência, o que 
levou à perda de peso, a pressão não 
aliviada em proeminências ósseas e 
pele úmida e irritada. 

13 

Identificar as 
produções 
bibliográficas sobre 
ações de prevenção e 
tratamento realizadas 
por enfermeiros, 
publicadas no período 
de 1999 a 2004. 

30 artigos/ 
Levantamento 
bibliográfico 

Identificaram-se três aspectos mais 
enfocados: prevenção das UPPs; 
tratamento das UPP e cuidados de 
enfermagem com as UPPs. 

14 

Avaliar a possibilidade 
de avaliar o risco de 
úlceras de pressão, 
bem como a 
dependência de 
cuidados com um 
instrumento 
padronizado para 
asilos e hospitais. 

39 lares de idosos 
alemães e 37 
hospitais 10,000 
participantes/ Estudo 
transversal 

Resultados validade de construto do 
CareDependencyScale (CDS) foram 
de r=0,79 (P<0,01) em casas de 
repouso e r=0,89 (P<0,01) nos 
hospitais. Análises identificaram a 
"mobilidade" como um item 
fundamental em ambas as 
configurações e diferentes itens-chave 
adicionais para asilos e hospitais. 
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Nº 
ID* 

OBJETIVOS 
AMOSTRA/ TIPO DE 

ESTUDO 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

15 

Conhecer a gestão de 
UPP em lares de 
idosos e os obstáculos 
ao seu tratamento 
adequado, e 
estratégias para 
aperfeiçoar o 
atendimento. 

S/R 
Revisão bibliográfica 

A adoção de diretrizes para melhores 
práticas de prevenção e tratamento da 
UPP oferece uma alta variabilidade. 
São detectadas barreiras ao nível da 
gestão e das instituições, os custos 
econômicos, materiais, treinamento 
da equipe, atitudes e motivações, 
implementação de cuidados. 

16 

Avaliar a evolução das 
úlceras de decúbito na 
RSA 
(AssistedSanitaryResi
dence), em termos 
assistenciais e os 
resultados 
terapêuticos que são 
capazes de melhorar a 
qualidade de vida do 
idoso.  

131 idosos/ Estudo de 
intervenção 

Uma análise precisa dos dados 
revelou maior prevalência de UPP na 
admissão à RSA, particularmente os 
Graus III e IV (84 pacientes, 27% dos 
indivíduos recuperados), em 
comparação com aqueles com graus 
de I e II (47 casos, 15% dos indivíduos 
recuperados). A cura completa foi 
observada apenas em alguns casos 
(18,0%), principalmente nas classes 
mais baixas. Aplicando os métodos 
terapêuticos e protocolos 
daNPUAP(NationalPressureUlcerAdvi
soryPanel), houve uma tendência a 
melhorar. Tivemos apenas alguns 
poucos casos mortais, devido às 
úlceras (3 mortes de 131 pacientes), 
no entanto, inúmeros casos de morte 
por outras causas ocorreram entre os 
pacientes, com graus avançados de 
úlceras (12%). Nossos dados 
confirmam a afirmação de que as 
úlceras de decúbito representam um 
marcador de gravidade do estado 
polipatologia dos idosos frágeis. 

17 

Examinar a melhoria 
da implementação da 
qualidade (QI) em 
lares de idosos, a sua 
associação com a 
cultura organizacional 
e seus efeitos sobre 
os cuidados de úlcera 
de pressão. 

1.065 funcionários de 
35 lares de 
idosos/Estudo 
transversal 

Não fomos capazes de demonstrar 
uma associação significativa entre QI 
e da taxa ajustada ao risco de 
desenvolvimento de UPP. 
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Nº 
ID* 

OBJETIVOS 
AMOSTRA/ TIPO DE 

ESTUDO 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

18 

Examinar a 
associação entre o 
ambiente de trabalho 
do lar de idosos (NH), 
os atributos, 
atribuições das 
equipes e a coesão de 
pessoal com o risco 
de UPP e 
incontinência. 

7.418 
trabalhadores/Estudo 
prospectivo 

Residentes em instalações com pior 
coesão teve significativamente 
maiores chances de desenvolver UPP 
e incontinência, em comparação com 
os residentes em instalações com 
melhores pontuações de coesão. 
Residentes em instalações com maior 
penetração de equipes tiveram menor 
risco de UPP, mas não de 
incontinência.  

19 

Mostrar se os itens 
específicos (da Escala 
de Braden) são de 
maior importância do 
que outros e, portanto, 
têm uma maior 
relevância clínica. 

17.666 idosos/ Estudo 
prospectivo 

Análise CHAID (Chi Square Automatic 
Interaction Detection), para a árvore 
de classificação, identificou 
que"fricção e cisalhamento” foram o 
indicador mais importante para a 
prevalência de UPP. No segundo 
nível, os preditores mais fortes foram 
"nutrição" e "atividade" e no 3º nível 
"umidade" e "mobilidade". Em 
residentes com problemas na "fricção 
e cisalhamento” e estado nutricional 
pobre, a prevalência é de 3-4 vezes 
maior do que a média. 

20 
Sintetizar os estudos 
clínicos sobre UPP. 

14 artigos/ Revisão 
integrativa 

Enfoque de estudos, essencialmente 
direcionados à temática da prevenção 
e à ausência desse tipo de estudo em 
nosso país. 

21 

Desenvolver uma 
escala baseada em 
MDS (Minimum Data 
Set) para identificar 
indivíduos sob 
cuidados em vários 
níveis de risco para o 
desenvolvimento de 
UPP. 

99.398 pacientes 
destes 13.423 em LTC 
(LongTermcare) 
/Estudo metodológico 

O estudo revela uma estatística C de 
0,676. Informações de dados das 
LTC, juntamente com evidências da 
literatura clínica usada para criar uma 
escala alternativa com 7 itens, a 
interRAI (InternationalResident 
Assessment Instrument) PURS 
(PressureUlcerScale Risk), com boas 
características de distribuição e 
estatística C de 0,708. Em hospitais 
mostrou forte associação com 
desenvolvimento de uma nova UPP. 

Fonte: Dados da revisão integrativa. 

  

 Dos 21 artigos, 11 (52,38%) são estudos observacionais, 

sendo5 (45,46%) estudos de coorte, 4 (36,36%) estudos 

transversais e 2 (18,18%) estudos prospectivos. 4 (19,05%) são 

estudos de revisão, dos quais, 3 (75,00%) sãode revisão 
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bibliográfica e 1 (25,00%) de revisão integrativa. 3 (14,29%) são 

estudos experimentais, sendo que 2 (66,67%) como ensaios 

clínicos randomizados e 1 (33,33%) como estudo de 

intervenção. 2 (9,52%) são estudos documentais e 1 (4,76%) 

estudo metodológico (Quadro 3). 

 Alguns estudos revelam que a população idosa, em 

especial a residente em ILPI, estão mais vulneráveis à 

ocorrência da UPP, em virtude da imobilidade ou deficiente 

mobilidade, visto que, mesmo aqueles sem problemas 

potencias, permanecem por longos períodos em uma mesma 

posição; do pobre estado nutricional; das fragilidades 

decorrentes do processo de envelhecimento da pele; do estado 

mental prejudicado, que leva a um desequilíbrio na percepção, 

da(s) incontinência(s) que aumenta(m) a exposição à umidade 

e das múltiplas comorbidades. Além do referido, nesta 

população há um grande contingente de idosos acima de 70 

anos(WHITE-CHI et al., 2011; PHAM et al., 2011; 

SANTANGELO et al., 2009; LAHMANN et al., 2011; SOUZA et 

al., 2012). 

 Em relação ao objetivo proposto para este estudo, pode-

se observar que, dos artigos selecionados que fizeram parte da 

amostra, cinco artigos abordavam taxas de 

prevalência/incidência (KWONG et al., 2009; CHACON et al., 

2009; FREITAS et al., 2011; CAI; MUKAMEL; TEMKIN-

GREENER, 2010; LI et al., 2011). Estes dados fornecem 

informações básicas que possibilitam traçar o perfil dessa 

clientela e elaborar estratégias de apoio ao desenvolvimento de 

protocolos para medidas de prevenção e tratamento das UPPs. 

Esse tipo de estudo demonstra uma preocupação dos 

estudiosos em traçar o panorama da UPP nesta população.  
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 A UPP é identificada em alguns países do mundo como 

um acontecimento de grande incidência anual em idosos, sendo 

por exemplo considerado nos Estados Unidos em ILP um maior 

número de UPP em idosos, em detrimento dos cuidados 

domiciliares, sendo considerada como grande ameaça à saúde 

pública (NPUAP, 2016; GANZ; HUANG; SALIBA, 2013). Já no 

Brasil, estudos realizados por Cavalcante e Colaboradores 

(2016), registraram uma alta prevalência de UPP em idosos 

institucionalizados. A partir de estudos realizados por Vieira e 

colaboradores (2018), constatou-se 64,3% de prevalência de 

risco para desenvolvimento de UPP. Já em estudo realizado por 

Ribeiro (2013), a prevalência de UPP em idosos 

institucionalizados foi de 7,5%. 

 Existe uma alta prevalência da UPP em idosos 

institucionalizados característicos da ancianidade e 

incapacidade física e mental em detrimento de fatores 

intrínsecos, como o próprio processo de envelhecimento que 

ocasiona perda da sensibilidade e diminuição da mobilidade, 

emagrecimento, doenças crônicas, incontinências e os fatores 

extrínsecos, que passando a maior parte do tempo acamados 

ou sentados, estarão expostos ao atrito direto na camada da 

pele, cisalhamento, fricção, umidade com o uso constate de 

fraldas e posicionamento indevido ao leito (VIEIRA et al., 2018; 

ROGENSKI; KURCGANT, 2012; FREITAS et al., 2011; 

NPUAP, 2014). Além desses fatores, existem desafios que 

devem ser enfrentados diariamente pela equipe de saúde, 

como por exemplo a quantidade reduzida de profissionais de 

enfermagem e insumos para a realização dos devidos 

cudiados, falta de treinamento de tais profissionais, utilização 

inexistente de escalas para avaliação da UPP e nutrição 
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inadequada, corroborando para a incidência de UPP 

(CAVALCANTE et al, 2016). 

 Para a prevenção da incidência de UPP em idosos 

institucionalizados, devem ser realizados alguns cuidados por 

meio da equipe de saúde, garantindo a segurança dos 

pacientes. Medidas como elevação da cabeceira da cama a 

30°; realização da mudança de decúbito a cada 2 horas ou 

quando necessário sempre registrando a posição adotada e seu 

respectivo horário; realizar fisioterapia motora; avaliar a 

umidade em roupas de cama e do paciente, pele e quando 

necessário, realizar a troca de fraldas e roupas de cama para o 

controle da umidade; controle da dor; manter o paciente nutrito 

e hidratado; não realizar massagem em proeminências ósseas; 

utilizar colchões que redistribuam a pressão do corpo e coxins 

para proteção das áreas de proeminência ósse, reduzindo as 

chances dos idosos acamados ou que passam a maior parte do 

tempo sentados a desenvolverem UPP (IHI, 2014; NPUAP, 

2014; BLANES; FERREIRA, 2014). 

 Coincidentemente, percebeu-se que houve um mesmo 

número de artigos que dizem respeito a fatores de 

risco/prevenção para UPP (SOUZA; SANTOS; 2007; WHITE-

CHU et al., 2011; BRIENZA et al., 2010; STOTTS et al., 2009; 

TENO et al., 2012; PHAM et al., 2011)e aqueles que tratam da 

gerência e manejo da UPP (KAYSER-JONES et al., 2008; 

MEDEIROS; LOPES; JORGE, 2009; MERTENS et al., 2008; 

PALMA; SÁNCHEZ, 2010; SANTANGELO et al., 2009). 

Conjuntamente, os artigos constatam que os índices de 

prevalência e incidência de UPP neste nicho populacional são 

elevados. Ressalta-se, portanto, o questionamento do por quê 

destes altos índices, uma vez que outros artigos mostram a 

importância das medidas de prevenção e de conhecimento e 
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atenção aos fatores de risco, que orientam enfermeiros na 

adoção de medidas de prevenção e melhor gestão das UPPs 

(CHACON et al., 2009; BERLOWITZ et al., 2003). Pode-se 

inferir, com base em estudos, que a falta e/ou deficiente 

quantitativo de enfermeiros e a falta de qualificação destes têm 

influenciado neste panorama, conjuntamente com equívocos 

administrativos e de gerência das instituições (KWONGet al., 

2009; CAI; MUKAMEL; TEMKIN-GREENER, 2010; LI et al., 

2011; KAYSER-JONES et al., 2008; PALMA; SÁNCHEZ, 2010; 

TEMKIN-GREENER et al., 2012).  

 Quanto às pesquisas envolvendo a escala e subescalas 

de Braden, percebeu-se que os estudos avaliaram a própria 

escala e suas subescalas em isolado e em comparação com 

outros conjuntos de dados, obtendo-se resultados 

semelhantes. Dentre as subescalas, a fricção e o cisalhamento 

mereceram atenção especial (SOUZA; SANTOS, 2007; 

LAHMANN et al., 2011; POSS et al., 2010). Dentre outros 

aspectos, os estudos que procuraram avaliar a validade 

preditiva da escala e das subescalas apontam que a pontuação 

da escala de Braden, pela soma dos seus itens, é um bom 

indicador do risco.  

 No entanto, validar o risco de UPP e a ocorrência destas 

têm sido um dos problemas aventados, porque há uma 

diferença entre o construto de risco e o desenvolvimento de 

UPP. Além disso, pode-se argumentar que os escores da 

Braden, obtidos pela simples adição dos itens, não medem 

adequadamente o risco de UPP, porque todos os itens são 

considerados igualmente importantes (LAHMANN et al., 2011). 

 A utilização da escala de Braden durante a assistência 

em ILPI possibilita a elaboração de planos de cudiados 

individualizados. Sendo assim, estudos realizados por Vieria et 
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al (2018) e Ribeiro (2013), recomendam a utilização da mesma 

para obtenção de informações quanto aos possíveis riscos de 

desenvolvimento de UPP, permitindo ao profissional 

proporcionar intervenções baseadas em conhecimentos 

científicos por meio da avaliação de percepção sensorial, 

atividade locomotora e física, nutrição, fricção e cisalhamento e 

umidade dos idosos em ILP. A pontuação da escala de 

Bradenvaria entre 6 a 23 pontos, podendo ser constatado o 

desenvolvimento de UPP a partir de tais escores: 19 a 23 

pontos, sem risco; 15 a 18 pontos, baixo risco; de 13 a 14, risco 

moderado; de 10 a 12, alto risco e 9 ou menos pontos, risco 

muito elevado (PARANHOS; SANTOS, 1999).  

 Portanto, o profissional de saúde deve utilizar a escala 

de Braden para avaliar a ausência ou risco de UPP, investigand 

as seis suvescalas de risco. A partir dos resultados associados 

à histórioa clínica do paciente, será possível a elaboração de 

cuidados individualizados (AGUIAR, 2011).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Percebeu-se que há uma grande variedade e amplitude 

de aspectos que envolvem o estudo da UPP em idosos 

institucionalizados na literatura internacional. Observou-se que 

existem diversos estudos sobre incidência, prevalência, 

determinação e associação entre os fatores de risco, 

desenvolvimento e validação de instrumentos para avaliação 

dos riscos e da qualidade da assistência, além de aspectos 

relacionados ao tratamento e aos custos financeiros. 

 Revelou-se a necessidade de realizar estudos sobre 

prevalência, incidência, prevenção, avaliação clínica e 

tratamento de UPPs sob a perspectiva da enfermagem no 
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contexto das ILPIs em nosso país, além de estudos que 

enfoquem a importância da presença do enfermeiro nestas 

instituições. Ficou evidente que a presença do enfermeiro e o 

preparo da equipe, bem como atitudes proativas de liderança, 

fazem a diferença no tocante à prevenção e ao cuidar das 

UPPs. 

 Assim, a Revisão Integrativa, como metodologia para 

este estudo, mostrou-se apropriada ao alcance do objetivo. 

Revelou, também, a necessidade do desenvolvimento de 

estudos e pesquisas com delineamentos que busquem 

evidências referentes à temática pesquisada; que, além disso, 

possam apoiar a prática dos profissionais de saúde, em 

especial os da enfermagem, e que sirvam de base para a 

elaboração e implementação de protocolos assistenciais e de 

políticas públicas e sociais. 
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RESUMO: Foi promovido um curso de extensão de 30 horas 
para idosos visando oferecer noções sobre alimentação 
saudável e arte. Uma parte do curso incluiu aulas teóricas. 
Iniciamos com a descrição dos principais aspectos morfológicos 
e funcionais dos tecidos da cavidade oral, enfatizando sua 
importância nos processos de deglutição, fonação, mastigação, 
sucção, gustação, digestão e expressão facial e caracterizando 
sua relação com a alimentação saudável, bem-estar social, 
psíquico e emocional do indivíduo. Falamos sobre nutrientes e 
suas funções no organismo. Outra parte das aulas envolveu a 
oferta de oficinas para produção de artesanato. As técnicas 
foram ensinadas passo a passo, com a confecção de uma peça 
pelas facilitadoras e outras pelos alunos. Nas oficinas foram 
ensinadas técnicas utilizando material reciclável e materiais 
complementares de baixo custo (papel, tintas, pincéis, cola, 
revista, tesoura, verniz, barbante, etc.). Dentre outras técnicas 
utilizamos a arte do origami como uma ferramenta para 
socialização, relaxamento e melhoraria na concentração de 
indivíduos da melhor idade. O curso auxiliou na promoção de 
bem-estar, convivência em grupo e a inclusão social da pessoa 
idosa. 
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Palavras-chave: Saúde do idoso. Origami. Artesanato. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A política nacional do idoso (Lei nº8. 842, de 4 de janeiro 

de 1994) e o estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003) definem idoso como pessoas com 60 anos ou mais. 

Já a Organização Mundial da Saúde, em 2002, define pessoa 

idosa aquela com 60 anos ou mais, em países em 

desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países 

desenvolvidos.  

No Brasil, a proporção de idosos de 60 anos ou mais de 

idade, aumentou no período de 2005 a 2015, de 9,8% para 

14,3%. 

“A evolução da composição populacional por grupos de 

idade aponta para a tendência de envelhecimento demográfico, 

que corresponde ao aumento da participação percentual dos 

idosos na população e a consequente diminuição dos demais 

grupos etários” (IBGE, 2016). 

“O envelhecimento é um processo contínuo que afeta 

progressivamente as funções no decorrer do ciclo vital 

(SHEPHARD, 2003). Pode influenciar aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e comprometer de forma significativa a 

qualidade de vida dos idosos”. 

O envelhecimento satisfatório depende do equilíbrio 

entre as potencialidades e as limitações do indivíduo. As 

necessidades de auto atualização e de crescimento pessoal 

não declinam com a idade, mas podem ser afetadas quando o 

indivíduo enfrenta limitações de atividades e de capacidades 

em múltiplos domínios e quando enfrenta estresse psicológico 

(RABELO: NÉRI, 2006). 
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O processo de envelhecimento geralmente coincide com 

o aparecimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis – 

DCNT. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente, 

as DCNT são consideradas um sério problema de saúde 

pública, e já são responsáveis por 63% das mortes no mundo. 

Seguindo essa tendência mundial, dados do Ministério da 

Saúde do Brasil, em 2011, mostraram que essas doenças são 

a causa de aproximadamente 74% das mortes no país. Diante 

do crescente número de portadores de DCNT, e de seus efeitos 

para a nação, o Ministério da Saúde elaborou o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis no Brasil, 2011-2022 (2011). O plano foi 

elaborado visando preparar o Brasil para enfrentar e deter as 

DCNT nos próximos dez anos.  

As principais DCNT são: as doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas, as doenças osteo-articulares, a 

obesidade, o diabetes mellitus, as dislipidemias além dos 

diversos tipos de câncer. Geralmente estas patologias que não 

tem cura porque causam lesões irreversíveis no corpo humano, 

podendo levar a complicações de graus variáveis ao indivíduo, 

incapacidade física ou até a morte. As DCNT resultam de 

diversos fatores, determinantes sociais e genéticos. Malta DC, 

et. al. (2006), refere que sendo de riscos individuais como 

tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e 

alimentação inadequada podem contribuir para o aparecimento 

ou exacerbação dos sintomas. 

Além dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais do 

envelhecimento, com o aumento do envelhecimento 

populacional surgem desafios relacionados principalmente a 

previdência social, assistência social, saúde, cuidado e 
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integração social do idoso (IBGE, 2016), nesse contexto, a 

qualidade de vida dos idosos pode ser comprometida. 

“O conceito de qualidade de vida relaciona-se à 

autoestima e ao bem-estar pessoal e abrange uma grande 

gama de aspectos, tais como: a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a 

atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o estado 

de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o estilo 

de vida, a satisfação com o emprego e/ou com as atividades da 

vida diária e com o ambiente em que se vive” (DAWALIBI; 

GOULART; PREARO, 2014).  

Iniciativas que possibilitem criar espaços que acolham os 

idosos, que estimulem hábitos saudáveis (alimentação, 

atividade física, etc) e interação social podem contribuir para 

melhorar a qualidade de vida. 

Estimular uma boa nutrição acompanhada de um 

programa de exercícios físicos exerce efeitos benéficos sobre a 

saúde da maioria dos idosos. Alterações nas atividades diárias 

e nos hábitos alimentares podem retardar muitos problemas e 

sintomas associados ao processo de envelhecimento, além de 

prolongar a saúde e o bem-estar nos anos seguintes (FRANK; 

SOARES, 2011). Os cuidados diários com a saúde devem 

incluir além da prática de atividade física regular, uma 

alimentação adequada, para que contribuam com um ritmo 

saudável de envelhecimento. 

Conforme referido o envelhecimento é um processo 

natural, que começa na concepção e termina com a morte. Este 

processo pode caminhar em diferentes velocidades, 

dependendo de vários fatores entre eles a nutrição. O retardo 

do surgimento destas DCNTs pode ser reflexo de uma boa 

nutrição (FRANK; SOARES, 2011). Uma alimentação eficiente 
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é aquela que respeite as leis fundamentais da nutrição: 

qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Assim sendo, é 

fundamental que na alimentação estejam presentes em 

quantidade adequada todos os nutrientes de maneira 

equilibrada e necessária ao gasto metabólico desta fase da vida 

(MAHAN; RAYMOND, 2018). 

Nutrientes são substâncias contidas, em maior ou menor 

quantidade, nos alimentos. São eles carboidrato, proteínas, 

gorduras, vitaminas, sais minerais e água. Cada um tem função 

específica no organismo, sendo indispensáveis aos hábitos 

alimentares dos humanos. Os carboidratos são fonte de 

energia. Proteínas formam tecidos, enzimas, anticorpos, 

hormônios, mantem a distribuição de líquidos no organismo e 

fazem transporte de substâncias. Gorduras produzem 

hormônios e a bainha de mielina dos neurônios, mantendo as 

membranas plasmáticas das células íntegras; além de 

fornecerem vitaminas essenciais. Minerais e vitaminas ajudam 

na homeostase do organismo (MAHAN; RAYMOND, 2018). 

No idoso é comum existirem perdas das sensações 

relacionadas aos órgãos dos sentidos como: perda de apetite, 

redução do paladar, etc. Também o processo de digestão pode 

ser dificultado pela perda de dentes e por redução na produção 

de secreções digestivas que implica em alterações na absorção 

podendo levar a constipação intestinal (KATCHBURIAN; 

ARANA, 2017). Uma dieta balanceada, faz-se necessário. 

Destaca-se o incentivo ao consumo de antioxidantes, vitaminas 

E e C, além daquelas do Complexo B (principalmente a B12). 

Alguns minerais são importantes para o idoso, tais como o 

cálcio e o ferro (MAHAN; RAYMOND, 2018). 

Para uma vida saudável é fundamental a integração do 

idoso com a família, com amigos etc, e o momento das 
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refeições é importante neste processo. Relações familiares e 

sociais podem ser estimuladas por atividades recreativas tais 

como passear, ouvir música e produzir artesanato (GUEDES; 

GUEDES; ALMEIDA, 2011). 

Atividades manuais (desenho, pintura, artesanato, 

origami, etc.) podem contribuir para manutenção da saúde do 

idoso, através do estímulo da memória, imaginação, 

criatividade, concentração, além de capacidades motoras, tal 

como a coordenação motora fina necessária para o movimento 

de pequenos músculos como das mãos e dos olhos (GUEDES; 

GUEDES; ALMEIDA, 2011). Ver o trabalho finalizado tem 

também impacto positivo, pois qualidade de vida também é 

poder sentir-se útil, produtivo e valorizado, através do trabalho 

que realiza (WEBER; TOMÉ, 2012). 

A produção de artesanato age positivamente na 

qualidade de vida dos idosos (WEBER; TOMÉ, 2012; SÁ; 

MAGALHÃES, 2013). Segundo esses autores a confecção do 

artesanato como ocupação do tempo ou trabalho, pode 

estimular autonomia e novos aprendizados; despertar ou 

incentivar criatividade habilidades manuais e criatividade; 

favorecer a interação social, autoestima e satisfação em 

continuar produzindo; ajudar a lidar com o estresse; e colaborar 

na renda. 

Diante do exposto, realizamos encontros para 

acolhimento dos idosos inscritos na Universidade aberta da 

Terceira Idade – UNATI na Universidade Federal de 

Pernambuco. Objetivamos orientar sobre alimentação 

equilibrada, exercícios de mobilidade e alongamento e 

atividades manuais (produção de artesanato), direcionadas à 

melhoria do bem-estar físico e mental; além de proporcionar a 

convivência em grupo e a inclusão social da pessoa idosa. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho é caracterizado como extensão, portanto, 

não necessitou de aprovação do Comitê de Ética. 

Trata-se de um estudo descritivo do qual participaram 40 

idosos, de ambos os gêneros, com idades > 60 anos, 

regularmente matriculados na Universidade Aberta da Terceira 

Idade – UnATI na Universidade Federal de Pernambuco, 

Campus Recife. A UnATI é uma ação extensionista vinculada 

ao Programa do Idoso (PROIDOSO) da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROExC) - UFPE.  

Os idosos ingressaram na UnATI-UFPE no ano de 2018, 

através da matrícula no Curso “Bem-Estar: Alimentação e Arte”, 

ofertado por Docentes do Departamento de Histologia e 

Embriologia do Centro de Biociências da UFPE. Foram 

formadas duas turmas com vinte idosos cada, sendo uma turma 

por semestre. Em cada turma foram ministradas aulas sobre 

alimentação saudável e arte, além de orientações relacionadas 

à prática de atividade física, durante o semestre letivo na UFPE, 

sendo realizados 15 encontros a cada semestre.  

Cada aula teve uma duração de 2 horas semanais e 

foram distribuídas com os seguintes temas: Corpo humano, 

Sistema Digestório, Nutrientes (Macronutrientes e 

Micronutrientes-Fontes e Funções), Noções básicas sobre 

Alimentação Saudável, Arte e Bem-estar.  

Ao final de cada semestre letivo foi realizada uma prática, 

dinâmica de grupo, onde houve um café da manhã saudável 

visando a integração de todos com aplicação dos conceitos 

adquiridos.  

O curso incluiu a oferta de oficinas para produção de 

artesanato. As técnicas foram ensinadas passo a passo pelas 
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facilitadoras, e cada aula foi finalizada com a produção de uma 

ou duas peças de artesanato pelos idosos. No total foram 

oferecidas, gratuitamente, 7 oficinas, aos participantes do 

curso. Durante as aulas de artesanato os idosos trabalharam 

em grupo, sendo orientados pelas facilitadoras com apoio de 

monitoras, e receberam orientações verbais e escritas 

facilitando a produção na sala de aula e domiciliar. 

Foram realizadas quatro oficinas utilizando a técnica de 

origami. Na primeira foi apresentado um vídeo de 3 minutos, 

contando a história da origem do origami. Em seguida, os 

participantes foram convidados para formarem grupos. Para 

isto receberam folhas de papel e instruções de como realizarem 

as dobraduras (origami) em figura de flores com diversos 

formatos, possibilitando a confecção de arranjos de mesas e 

guirlandas. As instruções para confecção das flores de origami 

foram repassadas através de diagramas, de forma simples e 

fácil compreensão pelos participantes, respeitando as 

diferenças individuais. 

Em três oficinas foram trabalhadas técnicas utilizando 

material reciclável (garrafas, revista, etc.) e materiais 

complementares (papel-alumínio, tintas, pincéis, cola, revista, 

tesoura, verniz, barbante, etc.). No término de cada oficina os 

idosos produziram uma peça de artesanato que foi levada para 

casa.  

Como método avaliativo utilizou-se a frequência e a 

participação em aulas bem como questionários. Os idosos 

participaram voluntariamente do preenchimento de 

questionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os idosos incluídos neste trabalho em sua maioria foram 

do sexo feminino, com idade entre 60 a 80 anos. A maioria já 

vinha realizando cursos na UNATI no intuito de manter-se 

proativo, aprender novidades e fazer novas amizades. Porém, 

metade dos participantes do referido trabalho não frequentou 

todos os encontros; tendo em vista dificuldades em transporte 

para chegar a UFPE, assim como alguma intercorrência 

pessoal (consulta médica marcada no horário do curso, etc. 

Com a aplicação de questionários foi possível observar 

alguns aspectos do grupo estudado, entre eles, a proporção de 

alimentos utilizados pelos idosos (Tabela 1), como se sentiram 

durante os encontros teóricos e práticos (Figura 1) e sobre as 

atividades de lazer realizadas (Figura 2). 

 

Figura 1. Como se sentiram durante os encontros teóricos e 

práticos no que diz respeito a saúde atual 

 
                        Fonte: Maia et al., 2018 
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Observamos na tabela 1 a variedade de alimentos 

consumidos. Diante desses resultados oferecemos noções 

sobre alimentação saudável. Descrevemos os principais 

aspectos morfológicos e funcionais dos tecidos da gustação, 

digestão caracterizando sua relação com a alimentação 

saudável, bem-estar social, psíquico e emocional do indivíduo. 

A partir desta compreensão discutimos a prevenção de doenças 

e apresentamos um cardápio com nutrientes equilibrados. 

 

Figura 2. Levantamento das atividades de lazer 

 

 

 
                       Fonte: Maia et al., 2018 

 

 

Tabela 1. Percentual de alimentos utilizados por pessoas na 
faixa etária de 63 a 77 anos que participaram do Curso 
Alimentação Saudável e Arte (UNATI – UFPE/2018) 
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ALIMENTO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO LANCHE JANTAR 

Água 94,7 57,9 63,1 47,3 

Arroz/feijão 0 89,5 0 0 

Batata doce 31,6 0 0 31,6 

Batata frita 0 5,3 0 0 

Bolos 21,0 10,5 26,3 31,6 

Café 89,5 0 10,5 57,9 

Doces 0 31,6 36,8 47,4 

Frutas 84,2 42,1 63,1 63,1 

Hambúrguer 0 0 0 15,8 

Inhame 57,9 0 0 63,1 

Legumes 10,5 94,7 0 21,1 

Leite 73,7 10,5 21,1 36,8 

Macarronada 0 36,8 0 0 

Macaxeira 47,4 0 0 57,9 

Pães 36,8 0 0 15,8 

Queijos 89,5 5,3 15,8 63,2 

Sucos 21,1 42,1 57,9 26,3 

  Fonte: Maia et al., 2018. 

 
De acordo com a figura 1 observamos que a maioria dos 

idosos (79%) relatou estar feliz nos momentos dos encontros. 
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CELICH (2008) acredita que os idosos valorizam de modo 

singular a convivência grupal e a manutenção dos 

relacionamentos. Por isso, os grupos de apoio à terceira idade 

têm sido fundamentais para preservar e elevar a qualidade de 

vida de seus integrantes. 

As técnicas artesanais foram inovadoras para os idosos 

e eles se sentiram motivados com as práticas (Figura 3), 

corroborando com o trabalho de TEIXEIRA; CARLOS (2017). 

Segundo estes autores, “a prática da atividade artesanal 

acarreta sensação de relaxamento, bem-estar, 

empoderamento, autorrealização, atualização, melhoria da 

memória, aumento da autoestima e outros”. Os idosos 

valorizam as práticas vivenciadas, o relacionamento 

interpessoal e percebem as oficinas como momentos de 

socialização, relaxamento, aprendizado e reconhecimento de 

suas habilidades e potencialidades.  

Utilizamos a produção de artesanato como ferramenta 

para melhoria da qualidade de vida do idoso. Através das aulas 

de produção de artesanato buscou-se: estimular a reciclagem e 

customização para transformação de materiais descartáveis em 

peças decorativas, além da possibilidade de utilização de 

materiais de baixo custo; estimular a convivência em grupo e o 

fortalecimento de laços sociais; possibilitar um lazer 

diferenciado; estimular funções motoras, assim como, 

criatividade e memória. 

A arte do origami foi utilizada como uma ferramenta para 

socialização, relaxamento e melhoraria na concentração de 

indivíduos da melhor idade. A arte do origami é importante pois 

permite que o indivíduo que a prática desenvolva algumas 

qualidades, tais como: paciência e concentração, além de 

promover o relaxamento, destreza manual, sendo utilizada em 
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diversas áreas como design de embalagem, ensino e saúde 

(KEMURA, 2013., site, consultado em 13/11/2017). O Tsuru é 

um pássaro da fauna do Japão, sendo considerado um símbolo 

da longevidade e vitalidade. O origami de Tsuru é o mais 

popular, portanto o mais difundido e considerado como símbolo 

da arte japonesa. Existem muitas crenças e lendas envolvendo 

o Tsuru. Umas das crenças é a confecção de 1000 Tsuru para 

alcançar a realização de um desejo. Todos os anos em 06 de 

agosto, o povo japonês faz uma homenagem às vítimas da 

segunda guerra mundial, depositando tsurus nos memoriarias 

em homenagem às vítimas (http://mundo-nipo.com/cultura-

japonesa/mitos-e-lendas/02/10/2012/tsuru-a-ave-sagrada-da-

longevidade, site consultado em 27/11/2017). O origami pode 

ser empregado em várias disciplinas como; matemática, 

ciências, artes, geografia, história e Inglês. Os benefícios da 

arte do origami para os indivíduos são inúmeros. O corpo é 

beneficiado, ao confeccionar o origami o indivíduo faz uso das 

duas mãos, no mesmo ritmo, isso proporciona estímulos para o 

cérebro. A memória é desafiada a cada nova dobradura 

confeccionada, melhora a atenção e compreensão espacial, 

além de proporcionar alegria. 

Envelhecer de modo saudável pode ser percebido de 

maneiras diferentes por cada indivíduo, porém, adotar 

comportamentos saudáveis, contar com rede e apoio social e 

manter-se ativo foram os principais significados atribuídos pelos 

idosos ao tema (VALER et al. 2015). 
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Figura 3. Encontros com integração do grupo e usando 

técnicas de artesanato 

 
Fonte: Maia et al., 2018 
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Para a promoção de saúde, educar é contribuir para a 

autonomia das pessoas; é considerar a afetividade, a 

capacidade criadora e a busca da felicidade como igualmente 

relevantes e como indissociáveis das demais discussões da 

vida humana. Portanto, promover a saúde não pode ser uma 

ação isolada dos sentidos atribuídos à vida. Tem-se que somar 

os saberes acumulados, tanto pelas ciências quanto pelas 

tradições culturais, locais e universais (Ministério da Saúde, 

2002). 

 

CONCLUSÕES  

 

O grupo estudado alcançou resultados significativos com 

as atividades vivenciadas, as quais foram consideradas pelos 

participantes bastante interativas, tornando-os orientados 

(quanto a um cardápio de nutrientes equilibrados), 

descontraídos e felizes (quanto à produção de artesanato), 

possibilitando a formação de novos laços de amizade. A 

continuidade dos trabalhos gerou uma melhoria com relação 

aos aspectos físicos, psicológicos e sociais. Neste contexto, 

todos os participantes mostraram-se satisfeitos com as 

atividades realizadas sendo consideradas de fundamental 

importância para despertar potencialidades (percepção, 

observação, imaginação e sensibilidade) independente da faixa 

etária. Sugere-se que as atividades vivenciadas continuem em 

andamento em seus lares, como forma de ampliares os 

benefícios adquiridos e com a possibilidade de aflorarem novas 

ideias. 
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RESUMO: Objetivoa-se identificar na literatura nacional os tipos 
de violência perpetrados contra a mulher idosa no âmbito 
familiar.Trata-se de uma revisão integrativa da leitura. Foram 
adotados como critérios de eletividade, artigos completos 
disponíveis gratuitamente, em português, inglês e espanhol, 
que correspondesse às questões norteadoras deste estudo 
nessa etapa, com análise de publicações dos últimos seis anos. 
Foram encontrados 63 artigos e selecionados 12 para compor 
a amostra do estudo. Os artigos mostraram que em relação ao 
tipo de violência predominou a física, presente em dez estudos, 
seguida da psicológica, presente em sete estudos e a sexual 
em quatro. Destaca-se, também a presença de outras formas 
de violência identificadas na amostra, como a financeira, a 
negligência e o abandono. Os sujeitos receptáculos das 
diversas formas de violência são caracterizados 
socioeconomicamente majoritariamente, com baixo grau de 
instrução, baixa renda e da etnia negra.  
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Palavras-chave: Violência doméstica. Tipos de violência. 
Idosos. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Para a Ordem dos Advogados do Brasil/SP, a violência 

praticada dentro do lar é chamada violência doméstica. Esse 

tipo de violência ocorre em meio às interações pai-mãe-filhos-

parentes e não deve ser considerada algo natural. Essa relação 

é tida comodestrutiva, permeia a dinâmica familiar e possui o 

potencial de atingir crianças, mulheres, adolescentes e idosos 

de diferentes níveis socioculturais. Assim, todo tipo de violência 

leva a consequências orgânicas, psicológicas, 

comportamentais (autoritarismo, delinquência, entre outros) e 

desequilíbrio familiar (OAB/SP, 2010). 

Nesse sentido, em particular os idosos, são vítimas dos 

mais diversos tipos de violência que vão desde insultos e 

agressões físicas perpetradas pelos próprios familiares e 

cuidadores (violência doméstica), maus-tratos sofridos em 

transportes públicos e instituições públicas e privadas até a 

própria violência decorrente de políticas econômicas e sociais 

que mantenham as desigualdades socioeconômicas ou de 

normas sócio-culturais que legitimem o uso da violência 

(violência social) (OAB/SP, 2010). 

Nesse sentido, a pessoa idosa apresenta sinais 

perceptíveis de sua fragilidade frente ao tipo de violência  

sofrida como mudança na comunicação verbal e corporal por 

medo em presença de um familiar/cuidador profissional, 

manifestação de sentimentos de solidão, relatos de 

necessidade de amigos, família, dinheiro. Expressa frases 
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que indicam baixa autoestima, além de apresentar exagerado 

respeito ao cuidador/familiar (ALZHEIMER360, 2017). 

A população idosa no Brasil em particular tem 

demonstrado crescimento significativo nos últimos anos,  assim 

como indica as previsões para as próximas décadas. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 

2012 e 2017, a quantidade de idosos cresceu em todas as 

unidades da federação, sendo os estados com maior proporção 

de idosos o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, ambas com 

18,6% de suas populações dentro do grupo de 60 anos ou mais. 

O Amapá, por sua vez, é o estado com menor percentual de 

idosos, com apenas 7,2% da população (IBGE, 2017). 

O número de pessoas idosas no Brasil com mais de 60 

anos superou os 30 milhões em 2017. As mulheres são maioria 

nesse grupo, 16,9 milhões (56%), enquanto os homens idosos 

representam 44% — 13,3 milhões. Em  2031, a quantidade de 

idosos vai superar a de crianças e adolescentes de até os 14 

anos de idade, (IBGE, 2017). E em 2050 estima-se que os 

idosos corresponderiam a, aproximadamente, 30% da 

população brasileira.     

Quando se levam em consideração as pessoas idosas, 

são especialmente as mais pobres que tendem a apresentar 

mais problemas de saúde, maior dependência econômica e 

maior suscetibilidade a situações de sofrimento por abandono, 

negligência, maus-tratos e internação em instituições de longa 

permanência (JUNIOR; MORAES, 2013) 

No entanto, para auxiliar os órgãos governamentais no 

combate a violência contra a pessoa idosa, destaca-se o Disque 

Direitos Humanos como uma importante ferramenta por ser 

vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, destinado 
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a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, 

em especial as que atingem populações com vulnerabilidade 

acrescida. Dentre essas violações destaca-se a vulnerabilidade 

de parcelas da população, tais como: crianças e adolescentes, 

pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT, pessoas em 

situação de rua e outros, como quilombolas, ciganos, índios, 

pessoas em privação de liberdade (PORTAL DO 

ENVELHECIMENTO, 2018). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 2017, o Ministério dos Direitos Humanos 

contabilizou mais de 33 mil denúncias de abusos e agressões 

contra idosos. Com o envelhecimento da população brasileira, 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) vê 

necessidade de proteger pessoas na terceira idade contra 

violações de direitos (ONU, 2018). 

Nesse contexto se objetivou identificar na literatura 

nacional os tipos de violência perpetrados contra a mulher idosa 

no âmbito familiar. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL), seguindo as fases: (1) identificação do 

problema de pesquisa, (2) pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados; (3) avaliação dos dados, (4) análise dos dados; e (5) 

apresentação (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

 Foi realizada uma busca de publicações indexadas em 

uma base de dados - Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO). O período de coleta de estudos para a construção do 

corpo intelectual foi de seis anos (2013-2018) no laboratório de 
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informática e da biblioteca setorial do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

usando o Portal de Periódicos da CAPES. 

O levantamento bibliográfico foi realizado no mês julho 

de 2018, norteado por roteiro construído pelos autores. O 

roteiro utilizado dispõe dos seguintes conteúdos: objetivo do 

artigo, questão norteadora, estratégia para busca, seleção dos 

estudos, coleta de dados, avaliação crítica e síntese dos dados. 

Adotaram-se os seguintes critérios de elegibilidade: 

artigos completos disponíveis gratuitamente; em português, 

inglês e espanhol e que respondessem as questões 

norteadoras deste estudo nessa etapa, publicados nos últimos 

seis anos, que trouxessem registros de violência em mulheres 

idosas com 60 anos ou mais no âmbito familiar.  

Outras variáveis utilizadas no estudo foram: tipos de 

violência, escolaridade, estado civil, raça, renda, grau de 

parentesco do agressor em relação a vítima. 

Para a identificação da resposta à questão norteadora, 

foi realizada uma leitura minuciosados títulos, resumos, 

objetivos e resultados do material disponibilizado na base de 

dados, apoiada nos respectivos descritores. A opção dos 

autores pelo recorte temporal teve o intuito de reunir o maior 

número de artigos atuais. 

 Na busca inicial, foi identificado o quantitativo de 63 

artigos, 12 duplicados e 51 não duplicados.. Após a aplicação 

dos critérios de elegibilidade, 17 artigos estavam em acordo 

com o tema abordado, 5 deles foram excluídos por não estar de 

acordo com a pesquisa. A amostra final foi composta de 12 

manuscritos (100%). Após seleção da amostra, procedeu-se à 

extração, síntese e discussão dos resultados. 
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Com o objetivo de sistematizar os resultados da pesuisa 

optou-se pela codificação dos artigos enumerando de acordo 

com o número escolhido pelos autores de 1 à 12. 

Os resultados foram expostos em um quadro juntamente 

com a respectiva base de dados, ano de publicação, idioma e 

periódico. Utilizando na pesquisa os descritores “Violência AND 

Idosos” indexado nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS).  

A escolha da base de dados digital se deu por ser 

referência para pesquisadores brasileiros e fornecer acesso a 

revistas qualificadas nacional e internacionalmente 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No recorte temporal de 2013 a 2018 foram encontrados 

12 estudos. No ano de 2013 não foram encontrados estudos em 

consonância com a temática abordada na presente pesquisa. 

Em 2014 foi encontrado um artigo, no ano de 2015 foram 

encontrados três artigos, no ano de 2016 foram encontrados 

cinco artigos, no ano de 2017 foram encontrados dois artigos e 

no ano de 2018 encontrou-se um artigo. 

Em relação a tipologia da violência, predominou-se a 

física em dez estudos, seguida da psicológica presente em sete 

estudos e a sexual em quatro. Destaca-se, também, a presença 

de outras formas de violência identificadas na amostra, como a 

financeira, a negligência e o abandono. É igualmente 

importante inferir que em todos os estudos houve associação 

de dois ou mais tipos de violência perpetradas contra a mulher 

idosa, conforme mostra a quadro 01. 
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Figura 1: quantidade de estudos acerca da violência domestica 

em mulheres idosas, no âmbito familiar, segundo ano de 2013-

2018, Brasil 2018.  

 
Fonte: elaboração própria 

 

Em 80% da amostra do presente estudo, contido nos 

artigos enumerados 1 ao 12, não foram abordadas as questões 

socioeconômicas. Em 20% da amostra em estudo, encontram-

se todas as questões abordadas na pesquisa, predominando 

associação de baixa escolaridade, baixa renda e condições 

precárias. Acerca do estado civil, observou-se percentuais 

equivalentes, conforme mostra o quadro 01. 

Referente ao sujeito agressor, predominou-se no âmbito 

familiar, por filhos, cônjuge ou parceiros íntimos e netos. Em 

relação aos periódicos nos quais os estudos foram publicados, 

prevaleceu aquelas direcionadas a área médica, seguidas da 

área da enfermagem, conforme mostra a quadro 01.  

 

Quadro 01: Estudos acerca da violência perpetrada a mulher 

idosa segundo, autores, título do estudo, periódico, tipologia da 

violência, características socioeconômicas e o agente agressor. 
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Autoria Título Periódico 

Tipologia 

da 

violência 

Caract. 

socioeconômic

as 

Agente 

Agressor 

Górioset 

al. 

Notificação de 

violência intrafamiliar 

contra a mulher 

idosa na cidade de 

São Paulo 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Gerontologia 

Física e 

Sexual 

 Família 

Conhecid

o 

Warling

et al. 

Prevalência de 

violência por 

parceiro íntimo em 

idosos e fatores 

associados: Revisão 

sistemática 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva  

Física 

Psicológic

a 

Sexual 

Baixa 

escolaridade 

Casada 

Baixa renda 

Parceiro 

íntimo 

Silva et 

al. 

Violência contra 

idosos em três 

municípios 

brasileiros 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Psicológic

a 

Física 

Financeira 

Negligênci

a 

Analfabeto 

1º grau 

2º grau 

Superior; Solteira 

Casada 

Viúva 

Divorciada; 

maioria 

aposentada. 

Família 

Não 

família 

outros 

Cachina

, Paiva e 

Torres 

Violência 

intrafamiliar contra 

idosos: revisão 

sistemática 

Revista 

eletrônica do 

Programa de 

Mestrado em 

Comunicação 

da Faculdade 

Cásper Líbero 

Físico, 

Psicológic

o 

Abandono 

Baixa 

escolaridade 

Solteira 

Condição 

precária 

Filhos 

Maia e 

Maia 

Evidências 

psicrométricas da 

adaptação 

transcultural do 

VASS parra 

detecção de 

violência contra 

idosos 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Gerontologia 

Física Analfabeta, 

fundamental, 

médio e superior; 

solteira, casada, 

viúva, divorciada; 

acima de um 

salário mínimo. 

Familiares 

Irigaray

et al. 

Violência contra o 

idoso na família: 

motivações, 

sentimentos e 

necessidades do 

agressor 

Estudos de 

Psicologia 

(Campinas) 

Psicológic

a 

Financeira 

Física 

Múltiplo 

Negligênci

a 

Baixa 

escolaridade; 

divorciada, 

solteira, viúva; 

branca; 

aposentada 

Familiares 

Companh

eiros 
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Silva e 

Dias. 

Prevalência de 

violência contra 

idosos e fatores 

associados, estudo 

de base 

populacional em 

Florianópolis, SC 

Psicologia: 

Ciência e 

Profissão 

Verbal e 

física 

Analfabeta; 

casada/viúva; 

aposentada 

Família 

Bolsoni

et al. 

Violência física e 

psicológica contra 

idosos: prevalência e 

fatores associados 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Gerontologia 

Psicológic

a 

Ensino 

fundamental; 

casada; branca; 

aposentada 

Filho 

(a)/Netos 

(as) 

Paiva e 

Tavares 

Agressões físicas e 

sexuais contra 

idosos notificadas na 

cidade de São Paulo 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Física e 

psicológic

a 

Sem 

escolaridade; 

casada; 

aposentada 

Cônjuge 

Rodrigu

es, 

Armond 

e Górios 

Violência contra 

idosos: descrição de 

casos no Município 

de Aracajú, Sergipe, 

Brasil 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Gerontologia 

Física 

Sexual 

 Familiares  

Aguiar 

et al. 

Capacidade 

funcional e situações 

de violência em 

idosos 

Escola Anna 

Nery Revista 

de 

Enfermagem 

Psicológic

a e física 

Ensino 

fundamental; 

viúvas; parda; 

aposentada 

Filhos 

Faustin

o et al. 

Capacidade 

funcional e situações 

de violência em 

idosos 

Acta Paulista 

Enfermagem 

Psicológic

a e física 

Sem 

escolaridade; 

casada; branca; 

aposentada 

Família 

 

 A violência contra a pessoa idosa, conforme a literatura 

pesquisada, é predominantemente no âmbito familiar e 

realizada por agressores com grau de parentesco alto, o que 

inviabiliza muitas vezes as denúncias e realização de atividades 

de medida protetiva.  

Dessa forma, tem-se que a garantia dos direitos da 

pessoa idosa deve ser prioridade. O Poder Público tem o dever 

de combater os preconceitos e os estigmas frequentemente 
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associados a essa parcela da população e assegurar-lhe o 

respeito, a dignidade, a valorização de sua vida, bem como os 

acessos à saúde, ao lazer, à educação e ao trabalho 

(JUSBRASIL, 2016). 

No Brasil, a maioria dos idosos moram com a família 

sendo esta considerada a principal fonte provedora de 

cuidados. O cuidador é aquele que é responsável pela pessoa 

doente ou dependente, facilitando o exercício de suas 

atividades diárias, como alimentação, higiene pessoal, 

acompanhamento de medicação de rotina junto aos serviços de 

saúde, dentre outros, exceto os procedimentos exclusivos de 

outras profissões legalmente estabelecidas (OLIVEIRA et al., 

2018). 

A violência está intimamente atrelada ao processo do 

próprio envelhecimento, além disso, as questões culturais 

também podem contribuir para que haja violência, em especial 

no ambiente doméstico no qual o idoso, não raro é 

desvalorizado, visto como uma pessoa sem utilidade e relegado 

à marginalização (GUIMARÃES et al., 2018). 

A violência perpetrada contra pessoas idosas tem 

consequências para saúde física e mental tornando-se um 

problema de saúde pública em detrimento da elevada 

disseminação e da severidade de suas consequências, as quais 

estão incluídos, traumas, físicos, morais e psicoemocionais. 

Esses danos podem ocasionar incapacidade, dependências e 

até a morte (GUIMARÃES et al., 2018). 

Os idosos tornam-se mais vulneráveis à violência na 

medida em que necessitam de maiores cuidados físicos ou 

apresentam dependência física ou mental. Quanto maior a 

dependência, maior o grau de vulnerabilidade. O convívio 
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familiar estressante e cuidadores despreparados agravam esta 

situação (OLIVEIRA et al., 2018). 

Apesar de se configurar como um problema de saúde 

pública, a violência contra idoso ainda é um problema 

camuflado na sociedade,que pode ser definida como qualquer 

ação única ou repetida, ou ainda omissão de providência 

apropriada, ocorrida dentro de uma relação única em que haja 

expectativa de confiança, que acarrete prejuízo ou aflição a 

uma pessoa idosa (CARREIRA et al., 2018). 

A escassez de informação quanto aos agredidos e 

agressores é uma situação delicada, principalmente porque os 

idosos, de modo geral, não denunciam abusos e agressões 

sofridas, em função do constrangimento e do medo de 

repressão por parte de seus cuidadores (GUIMARÃES et al., 

2018). 

Explicitar a violência intrafamiliar contra os idosos dentro 

ou fora do ambiente domiciliar suscita da atenção básica de 

saúde uma organização que permita identificar e propor ações 

que abarquem a resolução dessa problemática (GUIMARÃES 

et al., 2018). 

Os idosos violentados sentem que a violência são desde 

uma agressão verbal até uma agressão física, enquanto o 

agressor nem sempre se conscientiza de que aquele ato – 

considerado simples - é um ato de violência (OLIVEIRA et al., 

2018). 

Acredita-se que a violência resulta em danos na 

capacidade funcional dos idosos, tentativas de suicídio, 

violação de direitos humanos, , diminuição na qualidade de vida 

e elevadas taxas de mortalidade (CARREIRA et al., 2018). 
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Estudo sobre violência familiar tem buscado 

gradativamente compreender as situações de violência contra 

o idoso. Fato motivado tanto pelo aumento do contingente de 

idosos quanto pelas pesquisas nacionais e internacionais que 

apontam a família como principal contexto de ocorrências de 

violências contra esse grupo etário (GUIMARÃES et al., 2018). 

Uma questão que merece atenção é que em 2000, 55% 

eram do sexo feminino. A diminuição da mortalidade em 

mulheres justifica tal fato – mulheres envelhecem mais que 

homens (CALDAS et al., 2008). Dessa forma, quanto mais 

idoso for o contingente estudado, maior a proporção de 

mulheres.  

Estudos demonstram que o gênero é determinante na 

violência ao idoso.  As mulheres, dentro de casa, são mais 

abusadas do que os homens; e ao contrário, na rua, os homens 

são as vítimas preferenciais. Desconsiderando o gênero, os 

idosos que apresentam  dependência física ou mental são os 

mais vulneráveis e expostos às violências, principalmente as de 

cunho sexual (CAMARGO, 2000).   

Dessa forma, ao tratar-se da violência contra a mulher 

idosa, tem-se como um desafio potencial que é a 

subnotificação, e isso acontece principalmente pelo caráter 

frequentemente velado do problema.  

 A questão de dominação do homem sob a mulher é 

contributiva para a tendência dos indivíduos idosos mulheres 

não comunicarem suas adversidades, justamente pela 

condição imposta socialmente de submissão, obediência, 

reprodução, fidelidade, cuidadora do lar, etc (CAMPOS et al., 

2008). Salienta-se ainda a naturalização dessas características 
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citas anteriormente como um fator que também impacta e 

contribui na violência a idosa. 

Dessa forma, tem-se claro a questão de caráter social 

que é a violência contra a mulher idosa, que está relacionado à 

tendência à morte, o que caracteriza a violência no 

envelhecimento como um problema de saúde pública grave, 

que necessista de forma urgente, de alterações de cunho 

comportamental, ética e humana da sociedade (WAIDMAN; 

DECESARO; MARCON, 2004). Além disso, justamente pela 

naturalização da violência contra a mulher, a própria compactua 

com esse caractér de submissão, o que faz com que essa 

questão torne-se mais grave e problematizadora.  

Dessa forma, a violência contra idosos pode ser 

caracterizada em sete categorias, definidas pela Política 

Nacional de Redução de Acidentes e Violências do Ministério 

da Saúde (2001): 

1) Abuso físico, maus-tratos físicos ou 

violência física são expressões que se 

referem ao uso da força física para compelir 

os idosos a fazerem o que não desejam, para 

feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou 

morte.  

2) Abuso psicológico, violência psicológica ou 

maus-tratos psicológicos correspondem a 

agressões verbais ou gestuais com o objetivo 

de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir 

sua liberdade ou isolá-los do convívio social.  

3) Abuso sexual e violência sexual são termos 

que se referem ao ato ou jogo sexual de 

caráter homo ou heterorrelacional que 

utilizam pessoas idosas visando a obter 

excitação, relação sexual ou práticas eróticas 
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por meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças. 

 4) Abandono é uma forma de violência que 

se manifesta pela ausência ou deserção dos 

responsáveis governamentais, institucionais 

ou familiares de prestarem socorro à pessoa 

idosa que necessite de proteção.  

5. Negligência se refere à recusa ou à 

omissão de cuidados devidos e necessários 

aos idosos, por parte dos responsáveis 

familiares ou institucionais. A negligência é 

uma das formas de violência contra os idosos 

mais presente no país. Ela se manifesta, 

frequentemente, associada a outras formas 

de violência que geram lesões e traumas 

físicos, emocionais e sociais para a pessoa 

idosa, em particular, para as que se 

encontram em situação de múltipla 

dependência ou incapacidade.  

6) Abuso financeiro e econômico consiste na 

exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou 

ao uso não consentido por eles de seus 

recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo 

de violência ocorre, sobretudo, no âmbito 

familiar.  

7) Autonegligência diz respeito à conduta da 

pessoa idosa que ameaça sua própria saúde 

ou segurança pela recusa de prover cuidados 

necessários a si mesma. 

Ramos (2002) reforça que independente das 

classificações, resta claro que no âmbito da violência contra a 

mulher idosa, várias violências juntas são cometidas.  
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 Com isso, as repercussões da  violência na saúde da 

mulher apresenta uma magnitude alta à medida que, pelas 

pesquisas, os atos de agressão começam a sair da 

invisibilidade.  

Entretanto, tem-se o desafio que é  visualizar esses  

agravos à saúde da mulher, tendo em vista a ocorrência, 

predominantemente, no âmbito privado e por constituir-se em 

medo e vergonha, o que limita a mulher, tornando a violência 

silenciada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu identificar na literatura 

nacional os tipos de violência perpetrados contra a mulher idosa 

no contexto familiar. Esse estudo possibilitou uma  aproximação 

mais aprofundada sobre o objeto em análise, uma vez que esse 

é um fenômeno de grande relevância  social e científica, 

envolvendo a figura feminina em suas facetas de 

vulnerabilidades, na sociedade contemporânea. 

Foi possível constatar que no contexto familiar os filhos, 

netos, sobrinho e parceiros íntimos assumem o papel de sujeito 

agressor. A violência física apresentou-se como a tipologia de 

violência mais presente nos estudos não sendo praticada de 

forma isolada, mas de forma associada com outras tipologias, 

com a violência psicológica e sexual, além da financeira, da 

negligência e do abandono. Os sujeitos receptáculos das 

diversas formas de violência são caracterizados 

socioeconomicamente em sua maioria, como de baixo grau de 

instrução, baixa renda e da etnia negra. 



VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES IDOSAS NO ÂMBITO FAMILIAR: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

1664 
 
 

Sugere-se, ainda, ampliar a investigação em outras 

bases de dados nacionais e internacionais,  compreendendo de 

forma mais ampla como se encontra essa realidade.  
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras e apresentações de 
trabalhos, subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da 
educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, 
reiterar o intuito Educacional, Biológico e Ambiental de 
inserir todos que formam a Comunidade Acadêmica 
para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
provenientes de salões de beleza, Resíduos 
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
 Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia 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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