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PREFÁCIO 

  
Os livros “SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  1, 2, 3 e 4” 
tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 
área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 
Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre 
os dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na cidade de João Pessoa-

PB. 
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. 
Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional de 

Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma ampla 

discussão, incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 
Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e apoiar 

a pesquisa em geral para que os leitores aproveitem cada 
capítulo como uma leitura prazerosa e com a competência, 
eficiência e profissionalismo da equipe de autores que muito 

se dedicaram a escrever trabalhos de excelente qualidade 
direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 
leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 
estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 
cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1  
 

SER NEGRO NA ENFERMAGEM 
 

Isabel Cristina ADÃO 1 

Ernani Coimbra de OLIVEIRA 1  

Stela Cabral de  ANDRADE 2 
 

1 Doutorandos em Estudos da Linguagem – UFF. Mestres em Enfermagem. Docentes do IF 
Sudeste MG ; 2 Doutoranda em Estudos da Linguagem. Mestre em Educação. Técnica em 

Assuntos Educacionais do IF Sudeste MG.  
Isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br 

 

RESUMO: Este artigo parte da seguinte observação ao se 
analisar a representação social de mulheres negras, 
enfermeiras, no exercício cotidiano do trabalho, em um hospital 
público da cidade do Rio de Janeiro quais construções 
simbólicas seriam depreendidas? Nesse sentido, a partir da 
magnitude e da complexidade dos fenômenos que esta 
inquietação expressa em seu cerne, foi delimitado, como objeto 
de estudo, as representações sociais elaboradas por mulheres 
negras, enfermeiras, acerca das relações que se perfazem em 
seu cotidiano. Para tal, teve-se como objetivo: analisar a 
representação social de mulheres negras, enfermeiras, no 
exercício cotidiano do trabalho, num hospital público da cidade 
do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
descritiva, do tipo exploratória com abordagem do referencial 
teórico das representações sociais de Moscovici. O estudo teve 
como sujeitos, enfermeiras negras de um Hospital geral público 
da cidade do Rio de Janeiro, ocorrendo entre os meses de 
outubro de 2014 e junho de 2015. Verificamos que os 
depoimentos comprovam a existência de estruturas 
internalizadas nas relações entre enfermeiras negras e outros 
profissionais, com destaque, os médicos, revelando a 
existência de atitudes preconceituosas que visam desclassificá-
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las em detrimento aos demais agentes que constituem o espaço 
social, estabelecendo-se como detentores de um poder 
simbólico que os difunde no tecido social como dominadores de 
outros agentes com os quais se relacionam neste espaço.  
Palavras-chave: Enfermagem. Mulher negra. Discriminação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira, durante quatro dos cinco séculos 

de história oficial, foi majoritariamente negra, fator que levou à 

constituição de uma nação miscigenada e plural, do ponto de 

vista étnico (MAURILIO, 2006). Em razão deste fato, as bases 

da Enfermagem pré profissional foram constituídas por 

mulheres negras. Entretanto, isso não se perpetuou com a 

inserção da Enfermagem profissional, em 1922, ficando essas 

mulheres as margens de todo o processo de construção da 

identidade da Enfermagem brasileira, assim como da própria 

vida social, de forma que ficaram duplamente segregadas 

(BARREIRA, 2005). 

Sobre essa realidade Freitas, Oguisso e Campos (2007, 

p.36) apontam que: 

 
...as intenções de elevar o status do cuidado, anteriormente 

caracterizada como prática desqualificadora, exercida por 

mulheres pobres e desviantes, contribuiu para o 

impedimento da admissão de mulheres negras na 

enfermagem moderna brasileira, invariavelmente 

representadas como desregradas, mal formadas, fora dos 

padrões construídos para a enfermagem e sua principal 

personagem: a enfermeira. 

Assim como os negros, os indivíduos do sexo masculino 

também foram privados à época de ingressar enquanto 

discentes na formação em enfermagem. De acordo com 
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Freitas, Oguisso e Campos (2007), ter um docente 

representante desses grupos de excluídos, como modelo, era 

impossível. Além disso, tal arbitrariedade ainda contrariava 

frontalmente a concepção de democracia que fundou o regime 

republicano no Brasil à época. 

Esse impedimento tinha respaldo no modelo educacional 

assumido como padrão profissional no Brasil, cujas origens 

evocam Florence Nigthingale (1820-1910) como sua precursora 

(BARREIRA, 2005; MOREIRA, 2002). 

Assim, o perfil do profissional egresso da Enfermagem 

naquela época apontava como determinante: ser mulher, 

branca, ter vocação para a arte do cuidado, possuir formação 

educacional e religiosa, preferencialmente cristã. Diante dessa 

realidade, o que se percebe é que tais restrições promoviam o 

distanciamento entre negros e brancos, por ter suas 

implicações na esfera cultural das práticas sociais. 

Embora a enfermagem tenha se fortalecido enquanto 

área de conhecimento científico, nota-se que os estereótipos 

sobre a figura da enfermeira são, até hoje, veiculados com 

frequência pelos meios de comunicação, inclusive a internet, 

em que se reforça, muitas vezes, a questão do preconceito 

social e até mesmo racial existente na profissão. Assim, 

predomina a subestimação ou desvalorização do papel da 

enfermeira como uma mulher, que deve ajudar o médico a curar 

o paciente, fazendo aquilo que não interessa ao médico fazer 

(MOREIRA, 2002). 

Numa perspectiva étnica, as implicações para o 

desenvolvimento das atribuições de enfermeira têm sido mais 

desafiadoras, tendo em vista o resquício de um estigma 

historicamente construído o que entendemos, a priori, como 

aspecto dificultador do engajamento nas ações de cuidado. 

O crescente interesse do autor em pesquisas cujo eixo 
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temático gire em torno das relações de poder e dominação, e 

as representações sociais e o universo das práticas 

profissionais de cuidado desenvolvidas neste contexto, 

culminou na inquietação magna que norteia o presente 

trabalho: ao se analisar a representação social de mulheres 

negras, enfermeiras, no exercício cotidiano do trabalho, num 

hospital público da cidade do Rio de Janeiro quais construções 

simbólicas seriam depreendidas? Nesse sentido, a partir da 

magnitude e da complexidade dos fenômenos que esta 

inquietação expressa em seu cerne, foi delimitado, como objeto 

de estudo, as representações sociais elaboradas por mulheres 

negras, enfermeiras, acerca das relações que se perfazem em 

seu cotidiano. 

Desse modo, a história da enfermagem torna-se 

particularmente interessante para a história das mulheres 

negras, o que foi determinante para a motivação de realizar 

esse estudo. 

Diante o exposto percebi que tal fenômeno histórico 

poderia ser explorado sob a forma de uma pesquisa 

monográfica, pois, frequentemente, o desconhecimento acerca 

dos aspectos históricos que envolveram tais questões, 

reacendia discussões e polêmicas sobre o tema no âmbito da 

própria Instituição cenário do estudo. 

Para melhor abordar o objeto de estudo, nos 

beneficiamos das contribuições trazidas pela revisão de 

literatura com os descritores do tema e por meio dos contatos 

iniciais exploratórios com o campo da pesquisa fomos definindo 

nosso recorte, chegando as seguintes perspectivas: analisar a 

representação social de mulheres negras, enfermeiras, no 

exercício cotidiano do trabalho, num hospital público da cidade 

do Rio de Janeiro e identificar as representações que essas 

enfermeiras expressam ao caracterizar seu cotidiano 
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profissional, sua identidade social, seu sentimento de 

pertencimento e sua resistência às representações mais 

abrangentes sobre ser negra. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, do tipo 

exploratória, com abordagem do referencial teórico das 

representações sociais de Moscovici. O estudo teve como 

sujeitos, enfermeiras negras de um Hospital geral público da 

cidade do Rio de Janeiro, ocorrendo entre os meses de outubro 

de 2014 e junho de 2015. 

Para Moscovici (2001), é através da linguagem que 

pensamos. E a linguagem é a expressão das representações e 

da cultura. As representações estão presentes em todas as 

interações humanas. Pessoas e grupos criam representações 

ao longo do processo de comunicação que ocorre nas ruas, nos 

bares, nos escritórios, em qualquer ambiente em que as 

pessoas dialogam, comentam, julgam, emitem opiniões. Sendo 

criadas, as representações adquirem vida própria, circulam e 

ensejam o surgimento de novas representações. E passam a 

exercer influência decisiva sobre as relações sociais, sobre as 

escolhas e as ações das pessoas. 

Assim, a finalidade das representações é proporcionar a 

familiarização, fazer com que os objetos, pessoas e 

acontecimentos sejam percebidos e compreendidos em relação 

a conhecimentos prévios. Para isso dois mecanismos são 

postos em funcionamento: a ancoragem e a objetivação. 

Ancorar consiste em classificar e dar nome a alguma coisa, isto 

é, incluir um objeto, pessoa ou acontecimento em uma 

determinada categoria, rotulando-o com um nome conhecido. 
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Objetivar consiste em converter aquilo que é abstrato em algo 

quase concreto, transformar um conceito em imagem, traduzir 

o que está na mente em algo tangível (MOSCOVICI, 2001). 

As representações sociais são, portanto, "um conjunto 

coletivamente compartilhado de crenças, imagens, metáforas e 

símbolos num grupo, comunidade, sociedade ou cultura" 

(WAGNER, 1998, p.3). São conhecimentos práticos, pois 

envolvem a prática interativa e orientam as ações no cotidiano. 

Conforme afirma Wagner (1998), as idéias criadas pelo 

pensamento individual têm como referência necessária o lastro 

mental constituído social e culturalmente. 

Nesse sentido, em se tratando de representações 

sociais, as respostas individuais são consideradas como 

"manifestações de tendências do grupo de pertença ou de 

afiliação da qual os indivíduos participam" (SPINK, 2003, 

p.120). É na esfera pública que a ação de sujeitos sociais 

desenvolve e mantém conhecimentos sobre a própria 

comunidade. Dessa forma, os sujeitos constroem uma 

identidade social, uma lógica de pertencimento, e dão sentido 

ao mundo (JOVCHELOVITCH, 2003). 

De acordo com Minayo (2003, p. 20), há representações 

sociais que são mais abrangentes, que predominam no âmbito 

de uma sociedade. São representações que expressam uma 

visão de mundo em determinado momento histórico, que 

revelam as concepções das classes dominantes. Nessas 

representações estão presentes a dominação, a resistência, o 

conformismo, as contradições e os conflitos, numa conexão 

dialética com a realidade. Mas é importante assinalar que "cada 

grupo social faz da visão abrangente uma representação 

particular, de acordo com a sua posição no conjunto da 

sociedade" (p.110). 

O estudo teve como instrumento para produção de 
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dados, um roteiro de entrevista semi-estruturada, constituído 

das seguintes questões: Você percebe atitudes discriminatórias 

nas relações de trabalho? Você acha que o fato de ser mulher 

e negra faz com que algumas pessoas acreditem que isso 

possa trazer alguma implicação negativa para o seu trabalho 

como enfermeira? Comente sobre esse aspecto, por favor. 

Para a análise, as informações foram consideradas, 

conforme proposto por Minayo (1996, p.234-237), nas 

seguintes etapas: 

Ordenação de dados: esta etapa considerará todos os dados 

coletados como fonte primária, ou seja, os documentos escritos 

e os depoimentos orais. Os depoimentos serão transcritos; em 

seguida precedida a leitura de todo material (depoimentos orais 

e documentos escritos), pois a leitura atenta dos mencionados 

materiais permitirá organizá-los em determinada ordem, de 

modo que se possa obter uma classificação inicial. 

Por transcrição entende-se conforme a descrição de 

Queiroz (1991, p. 86) que “trata-se de uma reprodução de um 

segundo exemplar de um documento, em plena e total 

conformidade com sua primeira forma, em total identidade, sem 

nada que o modifique”, sendo assim, preferencialmente a 

transcrição deve ser feita pelo próprio pesquisador, procurando 

o mais fielmente possível a gravação. 

Classificação de dados: nesta etapa, as entrevistas 

serão transcritas. Essa iniciativa requererá o diálogo com essas 

fontes primárias. Essa atividade será importante para o 

pesquisador, pois contribuirá para o estabelecimento das 

categorias empíricas, confrontando-as com as categorias 

analíticas teoricamente a serem estabelecidas como 

norteadoras da investigação, buscando as relações dialéticas 

entre ambas. Nessa etapa ainda será prevista a constituição de 

vários “corpus” de comunicação, além, da própria validação do 
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documento transcrito através de devolução ao agente que 

testemunhou sua versão dos fatos. 

Análise final: compreende o movimento incessante que 

vai do empírico ao teórico e vice-versa, que transita entre o 

concreto e o abstrato, entre o particular e o geral, 

caracterizando-se como o “verdadeiro movimento dialético 

visando alcançar o concreto pensado”, estabelece relações 

com o contexto histórico-social inserido e ao mesmo tempo, 

permite elucidar a realidade. Por fim, compreende a discussão 

dos resultados apoiada no referencial teórico das 

Representações Sociais de Moscovici. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação e a discussão dos resultados serão 

realizadas simultaneamente neste tópico. Optou-se por unir as 

duas últimas etapas orientadas pela metodologia para facilitar 

o entendimento do processo de análise. 

O estudo entrevistou durante os meses de fevereiro e 

março de 2015, oito enfermeiras que se declararam negras e 

que atuam em diversos contextos de cuidado de um hospital 

federal do estado do Rio de Janeiro, conforme se pode 

identificar na caracterização na tabela abaixo. 

Das 8 enfermeiras depoentes, um número significativo se 

encontra lotado no quadro assistencial da instituição, haja vista 

a maior demanda existente dessa natureza. Observou-se ainda 

que para quarto enfermeiras participantes, a instituição, foi à 

época do seu ingresso na profissão, o primeiro vínculo de 

trabalho após a formação na graduação de enfermagem. 

O contexto de estudo foi um Hospital público da cidade 

do Rio de Janeiro que oferece atendimento ambulatorial para 

pacientes com DST/AIDS. Essa instituição tem finalidades 
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acadêmicas, de pesquisa e atendimento à comunidade da 

cidade do Rio de Janeiro. Tornou-se referência no estado para 

o tratamento da aids e seus ambulatórios são voltados para 

ações de prevenção, diagnóstico e acompanhamento dos 

casos de HIV/AIDS. 

Atualmente, a instituição oferece também atendimento 

para todas as especialidades médicas. O Serviço de 

Enfermagem do Ambulatório é constituído por 15 enfermeiros, 

sendo estes: um Gerente de Enfermagem, um Assessor de 

Enfermagem, 13 enfermeiros assistenciais, 17 auxiliares de 

enfermagem e cinco atendentes de enfermagem. 

Cabe ressaltar ainda que todos os serviços oferecidos 

pela instituição são gratuitos aos usuários sendo que a 

instituição abriga atualmente os seguintes serviços: Leito-dia; 

Hospital – dia e ambulatório. 

De acordo com dados fornecidos pelo ambulatório em 

junho de 2015, a instituição possui 195 pacientes cadastrados, 

sendo: 98 homens e 87 mulheres e 10 crianças. Destes, 45 já 

faleceram, 51 desistiram do tratamento a ser realizado neste 

ambulatório e apenas 99 se encontram com seus prontuários 

ativos, ou seja, em tratamento. 

Participam das atividades de assistência e ensino, 

docentes, alunos de graduação e pós-graduação em diversas 

áreas como: médicos, médicos residentes, enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionista, assistente social, terapeuta 

ocupacional e outras categorias profissionais. A opção por este 

cenário deve-se ao fato da referida instituição de saúde 

desenvolver atividades de assistência, ensino, pesquisa e 

extensão com um enfoque multi e interdisciplinar o que nos 

permite compreender a relação existente entre os agentes que 

compõem esse espaço social na perspectiva dos objetivos 

deste estudo. 
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Como se trata de uma pesquisa que aborda um 

fenômeno do cotidiano da Enfermagem, que consiste na 

representação social destas sobre sua condição de ser negra e 

as implicações dessa realidade em sua prática, fez-se 

necessário que os sujeitos tivessem relação de trabalho com as 

diversas áreas de conhecimento que fazem parte da equipe do 

setor lócus deste estudo. 

A esse respeito Minayo (2009) e Mazzoti (2001) 

ressaltam que a escolha que envolve conhecimento do espaço 

e dos sujeitos que serão envolvidos no estudo, e o que é dito 

por esses agentes configura-se como o principal objetivo da 

fase exploratória do estudo, porém, essa percepção só é 

proporcionada, por meio da imersão do pesquisador no 

contexto de estudo, ocasião em que este poderá contemplar 

uma visão geral do problema considerado, contribuindo para a 

focalização das questões, identificação de informantes e outras 

fontes de dados, que se fazem importante para o alcance dos 

objetivos. 

Contudo, não foi determinado um quantitativo uniforme 

desses profissionais, pois o importante para nós foi depreender 

dos depoimentos das enfermeiras participantes qual a 

representação social existente sobre ser negra na enfermagem. 

Ademais, para a Teoria das Representações Sociais 

amostras pequenas e dados limitados não apresentam 

problemas para o estudo, porque os métodos que utiliza visam 

à elaboração de categorias conceituais e, dessa forma, a coleta 

de dados é orientada pra o esclarecimento das propriedades de 

uma categoria e das relações entre as categorias, não sendo, 

portanto, necessário uma definição previa do número de 

sujeitos do estudo. 

Assim, começaram as entrevistas com as enfermeiras 

que aceitaram participar do estudo, tendo o foco da coleta de 
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dados dirigido à questão norteadora principal do estudo, ou 

seja, qual a representação social que possuem a respeito de 

ser negra na enfermagem. 

Com a análise inicial dos dados produzidos na primeira 

entrevista, percebemos que grande parte desses profissionais 

já havia vivenciado alguma experiência de preconceito durante 

sua trajetória de trabalho na enfermagem. Como nos estudos 

que utilizam a Teoria das Representações Sociais, o 

pesquisador deve ser sensível para compreender os rumos que 

o trabalho pode tomar em função dos dados, nos demos conta 

de que o nosso grupo amostral estava constituído 

esporadicamente por enfermeiros assistenciais conforme 

disctido anteriormente. 

Esta característica e as primeiras categorias formuladas 

com base na análise inicial dos dados obtidos levou-nos a 

refletir e formular novos questionamentos a cerca dos 

elementos experienciais presentes na vivência dessas 

enfermeiras. Inquietações sobre o perfil da clientela, 

comparações entre grupos etários e as correlações do 

adoecimento e a forma de lidar com o tratamento, 

comportamentos e interação, motivando-nos a direcionar o 

estudo para compreender melhor essa experiência. 

A partir de então, a busca por enfermeiras a serem 

convidados a participar do estudo foi direcionado somente para 

àquelas que atuavam diretamente na assistência. 

Conforme já foi descrito, participaram do estudo oito 

enfermeiros todos do sexo feminino. Ao longo da fase de campo 

o número de enfermeiros participantes ia se configurando à 

medida que uma nova entrevista era feita, pois novas reflexões 

suscitavam a partir da análise realizada uma a uma, indicando-

nos novos dados que necessitavam ser coletados para assim 

melhor desenvolver e densificar as categorias definidas que 
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veremos adiante na próxima categoria do estudo. 

Esse processo de coleta de dados se deu até que 

chegássemos à saturação teórica, momento em que 

verificamos a ausência e, por conseguinte, a repetição 

sucessiva de dados novos além da própria compreensão dos 

conceitos identificados na experiência dos enfermeiros, 

contemplando elementos de definição, ação e consequência, 

que indicavam um processo. 

 

Representações sociais elaboradas por enfermeiras 

negras acerca do preconceito ou discriminação no seu 

trabalho relacionada a cor. 

Perguntamos para as oito enfermeiras participantes do 

estudo, se já haviam vivenciado ou vivencia alguma situação de 

preconceito ou discriminação no seu trabalho e apenas uma 

relatou não se recordar de tal experiência. Contudo, mencionou 

ter sido testemunha ocular dessa violência com outra 

enfermeira colega de trabalho. 

Selecionamos alguns dos fragmentos de depoimentos 

que melhor ilustram e, por conseguinte, representam a fala do 

grupo das enfermeiras participantes a respeito da vivencia de 

situações de preconceito ou discriminação no seu trabalho e 

que relacionam essa situação a sua cor: 

 

[...] algumas experiências.....no trato do paciente, por 

exemplo, quando nos identificamos enquanto enfermeira do 

setor, geralmente, o que observo é que não há uma 

distinção entre o profissional enfermeiro e as categorias de 

trabalho da enfermagem “técnico e auxiliar”, me recordo que 

numa dessas ocasiões, me anunciei como enfermeira do 

setor, explicando o que fazia ali naquele momento fui 

interpelada com um “ahhh você é isso?”, ficou nítido naquele 

momento que fui desclassificada no discurso daquele 
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paciente por minha cor [...] ENF01 

[...] numa ocasião, acabava de chegar de férias do trabalho, 

tinha ficado na Argentina por algumas semanas com minha 

família e compartilhava com a equipe minhas impressões 

sobre a viagem durante o intervalo de uma de nossas 

reuniões do setor quando fui interpelada pelo 

questionamento de um colega médico que dizia “deixaram 

você entrar? Não gostam muito de neguinha naquele lugar 

não hein” fiquei impactada naquele momento, tive a 

impressão de ser uma criatura de outro mundo e não ser 

digna de fazer parte de determinadas coisas, houve várias 

sessões de risos após esse infeliz comentário e eu fiquei 

totalmente deslocada [...] ENF05 

[...] temos aqui no setor um momento de discussão de casos 

e características a cerca do cuidado dos pacientes chamado 

de round, os médicos por muito tempo foram a única 

categoria profissional a ter acento e fala nesses espaços, só 

recentemente nós enfermeiras e outras categorias 

profissionais que constituem a equipe começaram a ter 

acesso a esse especo de relevante importância para a 

qualidade da assistência do paciente. Certa vez estávamos 

reunidos discutindo o caso de uma senhora que se 

encontravam em um longo intervalo de tempo de 

descompensação, e me coloquei sugerindo algumas coisas, 

isso foi suficiente para uma colega médica murmurar nos 

ouvidos de outro profissional que: 

“depois que Deus permitiu que macacos falassem que todo 

mundo passou a ter que engolir uma banana dessas” minha 

impressão naquele momento foi de que meu conhecimento 

não tinha valor por causa da minha cor, fiquei por muito 

tempo deslocada na equipe, e aos poucos fui retomando a 

confiança sobre mim mesma para sobreviver a esses 

ataques violentos de racismo [...]ENF08 

 

Nota-se por meio dos fragmentos de depoimentos 

explicitados, que estas mulheres já sofreram preconceito por 

sua cor, por conseguinte, a consequência presente em todos os 
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casos apresentados é a tentativa de desclassificação e 

dominação no contexto do trabalho interdisciplinar, em que o 

médico aparece como o agente dominador e reprodutor de uma 

violência simbólica calcada em uma cultura que não deveria ter 

mais espaços nos dias atuais. 

Ademais, há de se convir que já caminhamos um longo 

percurso na historia da enfermagem sob a égide de indivíduos 

que embora interligados pela perspectiva do cuidado, sempre 

se apresentaram hierarquicamente estabelecidos dentro 

desses espaços de lutas simbólicas. 

Deiab (2005) ressalta a esse respeito que as relações de 

interdependência entre as práticas do cuidado e as populações 

negras no Brasil sempre foram muito próximas, ainda que 

pouco estudadas na enfermagem. Assim, durante todo o 

processo histórico do Brasil, era intensa a participação de 

mulheres negras como parteiras, amas de leite, negras 

domésticas e mães pretas, mulheres que cuidavam de 

enfermos, velhos e crianças - mesmo que para o cuidado das 

crianças muitas devessem abandonar os seus próprios filhos, 

ou seja, o que representou a gênese da enfermagem de hoje, 

que dificilmente consegue manter com dignidade um espaço 

para os seus incontáveis agentes distinguidos por sua cor. 

Em seguida, perguntamos as participantes se percebiam 

que se de alguma forma o fato de ser negra comprometia as 

relações de trabalho na enfermagem, e obtivemos os seguintes 

fragmentos de depoimentos que comprovam a percepção que 

estas possuem sobre esse aspecto da investigação: 

 
[...] acho que sim, tem gente que tem medo até de encostar, 

sei que isso são casos atípicos em nosso meio, mas ainda 

tem lastro que ao meu ver é histórico sabe [...]ENF03 

[...] que explicação que existem para uma pessoa estar a 
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quase vinte anos servindo uma instituição e por diversas 

vezes teve a oportunidade de lotar um cargo administrativo 

aqui e nunca aconteceu? Acha mesmo que o problema seria 

perfil ou competência? Ai ai ai....já ouvi essa historia outras 

vezes sabe, mas porque sou tão elogiada no trabalho? 

Coisas difíceis de se aceitar....[...] ENF07 

[...] vou te dar um exemplo, nosso processo de comunicação 

aqui é falho por isso, só dão ouvidos aos mais brancos que 

o jaleco, eles acham que a neguinha não teve formação 

sabe... [...]ENF05 

 

Os fragmentos reforçam mais uma vez a existência de 

lutas simbólicas travadas no interior da instituição de saúde, 

cenário dessa pesquisa, entre enfermeiras e outros agentes 

que disputam esse espaço social, provenientes de uma 

diferença sustentada pela cor, obscurecendo todo o legado 

deixado por este grupo étnico no que chamamos de pré-

enfermagem profissional, mas sobretudo, explicitando um 

desrespeito ao ser humano, num ato cruel de preconceito e 

estigma. 

 

Representações sociais elaboradas por enfermeiras sobre 

ser negra. 

Também abordamos as participantes sobre o que é ser 

uma enfermeira negra e os seguintes fragmentos ilustram e 

representam essa ultima categoria emergida na análise 

minuciosa e pelo movimento de comparação constante dos 

dados produzidos no estudo: 

 
[...] a gente percebe a distinção entre as pessoas até mesmo 

dentro da nossa própria categoria, as coisas são bem 

veladas, me refiro ao preconceito, aos poucos as facetas do 

dia a dia vão permitindo você perceber que existe um 

sentimento cruel e injustificável em relação a sua cor 
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[...]ENF04 

[...] Não é fácil ser mulher no trabalho e ser negra é mais 

complicado ainda, o mundo cresceu ao avesso pra 

compreender o que é diferente e por isso quer que os que 

se enquadram assim sejam punidos, destratados, enfim, de 

alguma forma precisamos pagar por ser assim [...]ENF06 

[...] no início foi mais difícil aqui, mas agora por meio do meu 

trabalho, responsabilidade e competência consegui ganhar 

respeito por parte da equipe, mas vejo ao meu redor que 

algumas coisas ainda não mudaram, mas faço de tudo para 

não ter atrito com ninguém, relevo muita coisa também 

[...]ENF02 

 

Como se pode perceber mais uma vez por meio dos 

resultados obtidos neste estudo, o campo onde despontam as 

lutas e as disputas no cotidiano das instituições de saúde, 

perpassam por situações incertas, complexas e portadoras de 

relevantes conflitos, levando-nos a crer que a presença negra 

na enfermagem brasileira ainda favorece injustamente a 

permanência de uma memória inglória da contribuição desses 

agentes na construção da identidade da enfermagem brasileira. 

Estas evidências nos levam a inferir que tais atitudes, 

além de criminosas, impactam a organização e a gestão dos 

processos de trabalho em saúde, em especial, no trabalho da 

enfermagem, que intimidados pela coerção constante entre os 

outros agentes deixam de exprimir sua potencialidade e 

competências, tão necessárias para um cuidado efetivo e de 

qualidade. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Verificamos que os depoimentos comprovam a 

existência de estruturas internalizadas nas relações entre 

enfermeiras negras e outros profissionais, com destaque, os 
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médicos, revelando a existência de atitudes preconceituosas 

que visam desclassificá-las em detrimento aos demais agentes 

que constituem o espaço social, estabelecendo-se como 

detentores de um poder simbólico que os difunde no tecido 

social como dominadores de outros agentes com os quais se 

relacionam neste espaço. 

Em razão dessa conflituosa relação que envolve as 

relações sociais entre ambas as profissões no Campo da 

Saúde, o que se percebe é que a Enfermagem procura obter 

como ganho nesse jogo seu prestigio social nesse espaço, 

buscando parceria com outros agentes que constituem a equipe 

da saúde e que, de certa forma, também sofrem com as 

mesmas mazelas, fortalecendo-se para anunciar seu discurso 

de autoridade nas diversas situações em que é necessário se 

posicionar para o bem do paciente. 

Outro caminho encontrado para se estabelecer numa 

melhor posição dentro desse campo acirrado de disputa de 

poder, seria a busca constante pelo capital institucional, com a 

aquisição de títulos que lhe confiram novas atribuições e, por 

conseguinte, a legitimação de novos espaços de atuação 

sobrepondo a espoliação das diferentes culturas afro-

descendentes que marginalizaram as mulheres negras no seu 

próprio universo na enfermagem e contribuíram para que fosse 

eliminado da memória histórica da enfermagem nacional ações 

que, no passado, resultaram na prática efetiva do cuidado. 
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RESUMO: Infelizmente, hoje no Brasil vive um grande número 
de crianças e adolescentes em Casas de Acolhimento, longe do 
convívio familiar por medida protetivae assim, afastadas de seu 
núcleo familiar.Em vista disso, torna-se necessário refletir sobre 
o acolhimento institucional como parte do processo de 
(re)construção educativa e afetiva desses sujeitos, em que o 
papel dos profissionais/cuidadores é de extrema importância 
para o desenvolvimento saudável de novos vínculos. Nesse 
sentido, este estudo teve como objetivo analisar qual(is) o(s) 
sentido(s) do acolher para os profissionais/cuidadores de uma 
Casa de Acolhimento Infanto-juvenil. Tendo como abordagem 
metodológica a pesquisa qualitativa, utilizou-se como forma de 
coleta de dados a técnica de entrevista semiestruturada e a 
roda de conversa e como método, a análise categorial temática. 
Foi possível compreender que a institucionalização é 
perpassada por rompimento de vínculos e construção de outros 
e que as relações entre profissionais/cuidadores e os acolhidos 
são constantemente influenciadas por essas condições. Muitos 
sentimentos e experiências significativas puderam ser 
identificados a partir da fala dos participantes, apontando para 
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a necessidade e a falta de formação e capacitação continuadas 
como uma das maiores demandas no acolhimento institucional, 
sendo assim, ao mesmo tempo, uma das possibilidades de 
enfrentamento de situações complexas de diversas ordens. 
Palavras-chave: Acolhimento institucional. Sentidos do 
acolher. Profissionais/cuidadores.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade das entidades de acolhimento designa-se à 

tarefa de lidar com crianças e adolescentes que, ou muito cedo 

perderam vinculação familiar, ou se tratava de um vínculo 

marcado pela fragilidade ou inadequação. Portanto, a garantia 

de que a instituição atue como um espaço de proteção requer 

que se dê especial atenção à qualidade do vínculo entre 

profissional e criança/adolescente.  

Uma das tarefas fundamentais no âmbito da entidade de 

acolhimento, se não a mais fundamental delas, é a de 

possibilitar o estabelecimento desse vínculo que permitirá à 

criança/adolescente aumentar a sua resiliência (FRANÇA, 

2010). Logo, considera-se acolhimento não somente como um 

ato, mas como uma postura pessoal, profissional e institucional 

que envolve a todos.  

Acolher é verbo que expressa e direciona o modo de ser-

com-o-outro-no-mundo. Na perspectiva fenomenológica 

existencial de Heidegger, é o modo de ser especificamente 

humano. É comunicar-se, é abertura de si para uma abertura 

ao outro. É a essência ética de ser humanidade e humano.  

 

Logo, o conceito heideggeriano ilumina a postura do 

homem em relação ao outro, pois é uma visão otimista da 

alteridade e pode servir como um importante atributo para as 
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práticas profissionais. O cuidar do outro não se restringe 

apenas a cuidar do corpo, mas também da emoção e da mente. 

É saber lidar diariamente com a subjetividade do outro 

(LAVIOLA, 2013). 

Desse modo, considerando que o acolhimento 

institucional pode ser necessário no processo de (re)construção 

educativa e afetiva de crianças e adolescentes, é importante 

ponderar sobre as potencialidades e fragilidades dos 

profissionais/cuidadores no seu exercício profissional, tendo em 

vista sua contribuição para o desenvolvimento saudável 

daqueles que, temporariamente, estejam afastados dos 

vínculos familiares.   

Por meio da acolhida autêntica baseada em um modelo 

humanizado, aproxima-sede um cuidado integral, além de 

propiciar o despertar de sentimentos de gratidão e empatia 

(FERREIRA et al., 2015). Portanto, o acolhimento é 

considerado uma diretriz que permite “tecnologia do encontro, 

regime de afetabilidade, construído a cada encontro e mediante 

os encontros, atuando como construção de redes de 

conversações afirmadoras de relações de potência nos 

processos de produção de saúde” (BRASIL, 2008). Desse 

modo, o acolhimento institucional pode ser visto como um 

espaço de possibilidades a depender das condições onde se e 

que se desenvolvem as relações e as práticas institucionais.  

Nesse cenário, inserem-se as Casas de Acolhimento 

Infanto-juvenil, que visam os direitos prescritos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), assim como na Constituição 

Federal de 1988. Sendo uma das ações do “Plano Nacional de 

Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”, por meio 

da Resolução conjunta N º1 do Conselho Nacional dos Direitos 
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da Criança e do Adolescente (CONANDA) e o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), de 13 de dezembro de 

2006, essas instituições são concebidas como medida 

protetiva, de caráter excepcional e provisório pelo ECA, Lei 

8.069 (BRASIL, 1990, Art.92, Art.101).  

Com base nisso, alguns questionamentos mobilizaram o 

interesse por este estudo: Como os profissionais/cuidadores de 

uma Casa de Acolhimento agem frente às diversas situações 

que permeiam seu ambiente de trabalho?  Como se dá o vínculo 

entre os profissionais/cuidadores e os acolhidos? Quais os 

sentidos e os sentimentos vividos pelos 

profissionais/cuidadores? E ainda, como os 

profissionais/cuidadores elaboram a formação do vínculo e o 

rompimento deste com o retorno dos acolhidos aos seus 

(novos)lares?Assim, objetivou-se com este estudo analisar 

qual(is) o(s) sentido(s) do acolher para os 

profissionais/cuidadores de uma Casa de Acolhimento Infanto-

juvenil. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracteriza-se como de natureza 

qualitativa e de campo exploratório devido à especificidade 

abordada na pesquisa (MINAYO, 2007). Participaram 11(onze) 

profissionais/cuidadores atuantes nas equipes técnica e de 

apoio de uma Casa de Acolhimento Infanto-Juvenil.  O quadro 

a seguir apresenta o perfil desses participantes:  



ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: O SENTIDO E O VIVIDO NA EXPERIÊNCIA 
DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

38 
 

Quadro 1: Caracterização dos participantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFISSIO-
NAIS/ 

CUIDADO-

RES 

SIGLA SEXO IDADE ESCOLARIDADE FUNÇÃO TEMPO 
DE 

TRABA
LHO 

P/C1 Fem 40 
anos 

Ensino Superior 
Incompleto 

Cuidador 2 anos 

P/C2 Fem 38 
anos 

Ensino Superior 
Completo 

Cuidador 2 anos 

P/C3 Fem 35 
anos 

Ensino Médio 
Completo 

Cuidador 2 anos 

P/C4 Fem 29 
anos 

Ensino Médio 
Incompleto 

Cuidador 2 anos 

P/C5 Masc 34 
anos 

Ensino Médio 
Completo 

Cuidador 2 anos 

P/C6 Masc 44 
anos 

Ensino Médio 
Completo 

Porteiro 6 
meses 

P/C7 Masc 46 
anos 

Ensino Médio 
Completo 

Motorista 1 ano e 
6 

meses 

P/C8 Fem 28 
anos 

Ensino Superior 
Incompleto 

Serviço 
Geral 

2 anos 

P/C9 Masc 32 
anos 

Ensino Superior 
Incompleto 

Coorde-
nador 

2 anos 

P/C10 Fem 29 
anos 

Ensino Superior 
Completo 

Psicólo-
ga 

2 anos 

P/C11 Fem 28 
anos 

Ensino Superior 
Completo 

Assisten-
te Social 

2 anos 

Fonte:Elaborado pelas autoras com base na pesquisa de campo (2016). 

 

Para a realização da pesquisa, utilizaram-se todos os 

critérios éticos necessários, inclusive, sua apreciação ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí-UFPI. Além 

da observação de campo, foram realizadas entrevistas 

individuais semiestruturadas e uma roda de conversa. Essa 

modalidade de entrevista parte de certos questionamentos 

básicos a fim de nortear o diálogo com o participante sobre o 

tema de interesse (TRIVIÑOS, 1987). No que tange à análise 

dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo 

temática proposta por Minayo (2007).  
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A fim de apresentar e compreender melhor os resultados 

desta pesquisa, os dados obtidos por meio das entrevistas (EV) 

e da roda de conversa (RC) são apresentados por meio da 

compreensão das falas dos participantes e também expostos 

em grifo e intercalados com os recursos teóricos. Tais diálogos 

contemplam o objetivo da pesquisa e as categorias encontradas 

no processo de análise. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visando atender o que se pretende neste artigo, torna-se 

necessário compreender as relações entre 

profissionais/cuidadores e as crianças e adolescentes na Casa 

de Acolhimento e identificar sentimentos despertos no exercício 

profissional. Portanto, foca-se no sentido do cuidado para dar 

início ao contato com as intimidades desse mundo 

(re)conhecido pelos participantes. 

 Esse cuidado, em todos os sentidos do acolhimento, é 

sintetizado pela maioria dos participantes, especialmente pelos 

cuidadores (equipe de apoio)1, como uma postura humana, na 

qual “o lado profissional é só complemento”(EV: P/C2). Não há 

como se desvincular do humano:“é comum, a gente pega um 

elo. Não tem como!”(EV:P/C8). Assim, torna-se evidente o 

envolvimento, o afeto, o cuidado com o outro, o cuidar do outro, 

ser cuidado, o cuidar da dor do outro, como expressa Angerami-

Camon (2004). Enquanto tutora atual de um dos acolhidos, a 

                                            
1A equipe nos serviços de acolhimento se subdivide em equipe de apoio 

(berçarista, auxiliar de serviços, motorista, e outros) e equipe técnica 
(assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e outros) (CAO INF, 2009).  
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P/C8 é expressão dessa atitude e do sentimento que vai além 

da sua função técnica. 

Desse modo, reduzindo-se à postura técnica, o 

profissional corre o risco de reduzir-se apenas a atribuições 

requeridas pela instituição. E se “falta sensibilidade dos 

técnicos, falta envolvimento, eles são distantes das crianças, 

estão muito presos só ao seu papel e esquecem que ali são 

vidas” (EV: P/C1). É preciso buscar o equilíbrio entre as 

posturas, pois, segundo a assistente social: 
A gente recebe essa criança com esse olhar 

técnico, com esse olhar crítico, para que a gente 

possa organizar a vida dessa pessoa para que ela 

volte a viver em sociedade. Sem falar que a gente 

trabalha, é uma profissão técnica que a gente faz, 

mas é, a gente tem que estar com o coração muito 

aberto e receber essa criança com muito carinho, 

para que ela se sinta de fato acolhida (EV: P/C11).  

Nota-se que as dimensões humana e técnica passam a 

ser o centro da discussão sobre o exercício do acolhimento. 

Essa centralidade ocorreu na fala de todos os participantes, em 

dois sentidos: para a equipe de apoio, a dimensão humana é 

primordial e deve estar em primeiro lugar na relação com os 

acolhidos: “Eu acho que o profissional não deve ser só 

profissional no ato de acolher, mas ele deve ter um coração 

muito maior do que o lado profissional” (EV: P/C2). Nesse 

trecho não há como não lembrar de Amatuzzi (2010) ao 

enfatizar que é preciso ir além do profissional; é preciso se 

envolver como pessoa, como alma. Para a equipe técnica, a 

dimensão humana é importante, mas pode incorrer em riscos 

no exercício profissional, na confusão de papéis e de funções. 

Por isso, o afastamento possível por meio da dimensão técnica 

deve ser sempre presente.  
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Vale esclarecer que os cuidadores (equipe de apoio) 

reconhecem a postura técnica como instrumento necessário de 

cuidado porque há especificidades nas funções 

desempenhadas por esses profissionais. Contudo, sempre se 

referem à necessidade de aprofundamento dos técnicos para 

com os acolhidos. Isto é, que eles revivam a condição e a 

experiência da relação acolhedor-acolhido, a qual tem sido 

submersa pelas questões burocráticas e institucionais. 

A respeito do acolhimento exercido na função de cada 

profissional/cuidador, pôde-se identificar que o acolhimento se 

funde com a função materna e paterna, provocando assim, um 

sentimento maior de responsabilidade e vínculo: “Mas no fundo 

a gente procura mesmo o lado de ser pai” (EV: P/C6). 

Me confundo muito com o papel de mãe e de fato 

me sinto mãe. Às vezes sou tida como malvada ou 

carrasca pelas crianças, mas é preciso ser dura 

para educar em alguns casos. Muitas vezes brigo 

com eles, tenho uma relação de mãe mesmo, mas 

com aqueles que mais brigo são os que mais amo 

(EV: P/C1).  

Observa-se que essa postura é mais comum na equipe 

de apoio, uma vez que as funções desempenhadas por esses 

cuidadores implicam maior contato e maior atuação no 

processo educativo e emocional dos acolhidos, porque são eles 

que, além de desenvolverem cuidados básicos de higiene e 

alimentação, são mais acessíveis ao aprofundamento de 

vínculos, intimidades e afetos. A fala abaixo expressa uma 

abertura íntima e verdadeira de duas cuidadoras, o que permite 

a expressão íntima e também verdadeira dos acolhidos, porque 

inspira uma relação de confiança: 
EV: Uma vez, uma menina me pergunta: “Tia...” –

a gente falando de respeito, desse sentimento, 

dessa questão de respeito, de educação e tal – e 
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ela me perguntava: “ tia, mas o que é mesmo o 

amor?”, né? E sempre ela faz uma cartinha 

dizendo “eu amo você como se fosse a minha 

mãe” e tal... e um dia ela veio perguntar isso, né? 

“Mas vem cá, como é que eu recebo, de vez em 

quando, uma cartinha tua dizendo ‘eu te amo como 

se fosse a minha mãe’ e você não sabe o que 

significa isso?”. Mas só que era uma coisa que ela 

achava bonito né, porque escutava as pessoas 

falarem, sabia que era coisa boa, mas ela mesmo 

não conhecia o que que era esse sentimento. Aí a 

gente fica assim se perguntando como foi mermo 

a vida dessa criatura, né, que não conhece o 

sentimento assim mais universal que é o amor, 

né? Vai conhecer o quê? Aí, a gente... fica difícil, 

viu? Quando a gente escuta uma pergunta dessas, 

fica até sem palavras pra responder, pra agir... 

(chora novamente). Mas quando eles querem, eles 

são muito mal, viu? Muito mal mesmo. Eles sabem 

direitinho onde atingir a gente. Deixa a gente assim 

atordoado assim (P/C3).  

Nesta fala, vale refletir sobre os ganhos possíveis dessa 

relação estabelecida entre cuidadores e acolhidos. O diálogo 

sobre amor apresentado acima pode ser visto como um símbolo 

de uma abertura emocional, de um campo onde se 

ressignificam os vínculos, visto que nessa relação há mais 

confiança, mais afetividade, mais entrega de si na relação com 

o outro. Na concepção de Heidegger (2012) essa abertura 

autêntica logo se traduz na capacidade do ser-aí, por meio da 

qual se apresenta atitude de cuidado consigo e com os demais.  

Ao mesmo tempo em que essas relações se 

aprofundam, França (2009) chama atenção para o fato de que 

o profissional/cuidador porventura pode vir a substituir o papel 

de mãe e de pai, no entanto, como ajudará a criança a se 
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adaptar à nova família ou se reinserir na sua família de origem? 

Isso não significa que se deve manter uma relação distante e 

fria com a criança, mas que é preciso conhecer esta realidade 

para proporcionar o melhor cuidado possível. Assim, admitindo 

que é impossível reproduzir a relação única mãe/pai e filho na 

instituição, devem ser criadas condições necessárias e claras 

para a instalação de uma “função materna”. 

E quando eu cuido deles, eu não cuido como uma 

criança que foi acolhida numa instituição. Eu olho 

pra eles como se fossem meus filhos (EV: P/C2).   

O estabelecimento de vínculo de crianças e 

adolescentes com os profissionais/cuidadores da instituição é 

uma condição central no trabalho de suporte e cuidado nesse 

momento que caracteriza a situação de acolhimento 

institucional (ELAGE et al., 2011). É importante, segundo os 

profissionais/cuidadores, reconhecer que “falta de amor, de 

carinho, de respeito e, principalmente, de disciplina dessas 

crianças” (EV: P/C9) pode afetar as condições reais em que 

realiza o seu viver. Por isso, é preciso mediar habilidades e 

competências decisivas para a formação de personalidade e 

sociabilidade próprias (CAVALCANTE et al., 2007). 

Essa relação muitas vezes conflituosa por incidir dúvidas 

a respeito de como acolher desperta sentimentos diversos, por 

momentos até pouco claros para os profissionais/cuidadores. 

Um aspecto que merece ser citado é que não é assegurado a 

esses profissionais/cuidadores um espaço de trocas ou um 

suporte emocional ou mesmo um processo de formação e 

capacitação contínuas para lidar com as demandas que surgem 

constantemente. Segundo Viana (2007), as angústias que 

vivenciam no cotidiano permanecem com eles, dentro ou fora 

da situação de trabalho. 
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Não há uma preparação e nem capacitação, para 

ser cuidador que você tem que aprender no dia-a-

dia, que o acolhimento não é igualzinho para 

todos, você tem que fazer de acordo com aquela 

criança, pra ver o melhor pra ela, o melhor quarto 

para dividir com os outros acolhidos (EV: P/C1); 

não recebemos capacitação estamos lá pelo fator 

segurança (EV: P/C6); então, eu entrei, não 

sabia...não passei nem pela formação (EV: P/C3). 

Conforme Moreira e Paiva (2015), os técnicos dos 

serviços são responsáveis por capacitar os educadores, 

contudo, eles mesmos carecem de formação continuada. 

Assim, sem uma formação prévia ou continuada, os 

atendimentos às crianças e adolescentes podem restringir-se a 

ações engessadas, com baixa capacidade de adaptação a 

novas situações e de reflexão crítica sobre as mesmas. 

Os autores salientam a importância do psicólogo nesse 

processo de formação nos serviços de acolhimento 

institucional, mas chamam atenção ao fato de que esse 

profissional necessita de uma reflexão e uma busca incessante 

por uma compreensão mais ampla desse serviço. Em parte, é 

compreensível a falta de intimidade teórica com os marcos 

legais, devido a também recente entrada destes profissionais 

no campo da Assistência Social e a distância entre a formação 

em Psicologia e a prática. Vale ressaltar que se torna 

necessário ampliar a relação com os demais serviços das 

políticas públicas (Centro de Referência Assistência Social- 

CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social- CREAS) estabelecendo uma rede de acolhimento. 

Em relação à falta de formação dos acolhedores, Elageet 

al. (2011) alerta sobre os vínculos entre as 

crianças/adolescentes e os profissionais/cuidadores 
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começarem a ser construídos desde a chegada na instituição, 

o que permite o desenvolvimento de relações afetivas em que 

os profissionais/cuidadores estão entregues, mergulhados, 

experienciando “coisas” que nem sempre se tem consciência 

ou controle. Esta talvez seja uma das questões mais paradoxais 

dos serviços de acolhida. Ao mesmo tempo em que se trata de 

um trabalho apoiado em relações afetivas, é também uma 

prática, que precisa ser profissionalizada. 

Portanto, segundo a autora, é responsabilidade da 

instituição oferecer espaços de reflexão a seus trabalhadores, 

de maneira que os afetos e outros aspectos da conduta do 

profissional/cuidador possam ser trabalhados. Porém, 

identifica-se um impasse: a Casa de Acolhimento inclusa nesta 

pesquisa não tem o hábito de compartilhar dados das histórias 

das crianças/adolescentes com a equipe de apoio. Alega-se 

que essas histórias são segredos de Justiça e, portanto, 

confidenciais. Mas para Elageet al. (2011), o segredo de Justiça 

é estabelecido com o intuito de proteger a intimidade das 

pessoas envolvidas. Assim, o compartilhamento com a equipe 

de apoio não significa uma invasão de privacidade, mas, sim, a 

criação de condições para o desenvolvimento desse trabalho. 

Em vista disso, é preciso romper com essa ideia de que 

a equipe de apoio é vista somente para o cumprimento de suas 

funções que se restringem à dimensão concreta de suas 

tarefas. “A gente tá aqui pra fazer nosso trabalho, mas existe 

muito a falta de informação, né? A falta de informação que às 

vezes a gente fica meio sem saber como reagir em cada 

situação, porque cada caso é um caso” (EV: P/C4). 

Segundo Tinoco e Franco (2011), é importante que a Casa de 

Acolhimento seja um lugar que não incremente a história de 

perdas dos acolhidos e sim que faça parte da sua história, não 
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constituindo apenas um local de passagem, mas uma 

experiência de segurança e crescimento, independente do 

tempo que permaneça nela.Portanto, é natural que haja 

formação de vínculos entre os acolhidos e os 

profissionais/cuidadores e que sejam trabalhados esses 

vínculos durante todo o percurso do acolhido na instituição. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O processo de institucionalização abordado por meio desta 

imersão no vivido envolve um complexo de relações permeadas 

por vínculos que se perdem e se constroem, por vezes se 

refazem e por vezes se rompem, em um constante processo de 

readaptação e recuperação. É um complexo permeado por 

afetividades que provam a impossibilidade de separar a função 

da pessoa e do profissional. As dimensões humana e técnica 

são a própria dimensão do humano no acolhimento. 

 Observou-se que os principais desafios dos 

profissionais/cuidadores referem-se a questões do 

envolvimento com as histórias de vida dos acolhidos e do seu 

reconhecimento como ser envolvido. Esses conflitos constantes 

e intensos chamam para uma reconstrução de um saber/fazer 

que se amplie para o ser-aí e ser-com-o-outro, uma vez que não 

se podem negar as singularidades e simbologias que permeiam 

o acolhimento institucional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AMATUZZI, M. M.Por uma Psicologia Humana. 3° ed. Campinas (SP): 

Alínea, 2010. 

ANGERAMI-CAMOM, V. A. Tendências em psicologia hospitalar. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

 



ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: O SENTIDO E O VIVIDO NA EXPERIÊNCIA 
DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

47 
 

BOLBY, J.  Apego: a natureza do vínculo. 3° ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

BRASIL. Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 

18/11/2015. 

CAO INF. Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude – 

CAOINFÂNCIA. Cartilha Orientações Acolhimento Institucional. 2009. 

22 p. Disponível 

em:<http://www.mpap.mp.br/portal/gerenciador/arquivos/File/Cartilha_sobr

e_Acolhimento_Institucional.pdf>. Acesso em: 12/12/2015. 

CAVALCANTE, L. C; MAGALHÃES, C. M. C; PONTES, F. A. A. Abrigo 

para crianças de 0 a 6 anos: um olhar sobre as diferentes concepções e 

suas interfaces. Revista Mal-estar e Subjetividade,v. 7, n.2, p. 329-352, 

2007. 

ELAGE, B. et al. Formações de profissionais em serviço de 

acolhimento. São Paulo, 2° ed., 2011. 

FRANÇA, D. B. O abrigo como verdadeiro espaço de proteção: o que 

Lóczy pode nos ensinar.In: SILVA, A. P. da (Org.). Grupo de Trabalho 

Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária: Fazendo Valer um 

Direito. Rio de Janeiro: Secretaria Especial dos Direitos Humanos - 

SEDH, p. 177-182, 2009. 

__________. Do abrigo ao acolhimento: importância do vínculo nos 

cuidados institucionais. 2010.Disponível em: 

<http://issuu.com/aemardfescotismodomar/docs/do_abrigo_ao_acolhiment

o_import__nc. >Acesso em: 16/12/2015.  

HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Petrópolis (RJ): Vozes, 2012. 

LABATE, R. C.; CASSORLA, R. M. “A escolha do profissional de saúde em 

trabalhar com pacientes mastectomizadas”. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, v. 21, n. 2, p. 101-105, 1999. 

LAVIOLA, B. P. O ser que cuida e é cuidado na perspectiva do Dasein 

de Heidegger. Tese (Monografia em Filosofia) - Instituto Santo Tomás de 

Aquino, Curso de Filosofia, Belo Horizonte, 2013. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 10º ed. São Paulo: Hucitec; 2007. 

ROLLIN, C. F. S. Paternidade responsável em direção ao melhor interesse 

da criança. In: PORTO, S. G; USTÁRROZ, D. Tendências 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.mpap.mp.br/portal/gerenciador/arquivos/File/Cartilha_sobre_Acolhimento_Institucional.pdf
http://www.mpap.mp.br/portal/gerenciador/arquivos/File/Cartilha_sobre_Acolhimento_Institucional.pdf
http://issuu.com/aemardfescotismodomar/docs/do_abrigo_ao_acolhimento_import__nc
http://issuu.com/aemardfescotismodomar/docs/do_abrigo_ao_acolhimento_import__nc


ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: O SENTIDO E O VIVIDO NA EXPERIÊNCIA 
DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

48 
 

constitucionais no direito de família: estudos em homenagem ao prof. 

José Carlos Teixeira Giorgis. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2003. 

SIQUEIRA, M. M. M.; PADOVAM, V. A. R. Bases Teóricas de Bem-Estar 

Subjetivo, Bem-Estar Psicológico e Bem-Estar no Trabalho. Psicologia: 

Teoria e Pesquisa, v. 24 n. 2, pp. 201-209, 2008. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 

pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

VIANA, A. L. D. Inquérito com usuários e profissionais, percepção dos 

gestores e estudos sobre o trabalho no PSF. Centro de Estudos de 

Cultura Contemporânea. São Paulo, v. 3, 2007.  



CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO INSTITUCIONAL  

49 
 

CAPÍTULO 3 
 

CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM ABRIGO INSTITUCIONAL  
 

Lidyane Costa FEITOSA1 

Andressa Lília Sousa dos SANTOS2 

Dayanne Batista SAMPAIO3 

 

Psicóloga1; Graduanda do curso de Psicologia, UFPI2.;  Orientadora/Professora da UFPI3 

lidyanefeitosapsi@hotmail.com 

 

RESUMO: O presente artigo trata-se de um relato de 
experiência de estágio em psicologia, na qual versava sobre o 
oferecimento de oficinas abordando o corpo, gênero e 
sexualidade na infância e adolescência. É sabido que este tema 
ainda é tido como um tabu para muitos, gerando dúvidas, 
vergonha e angústias e quando se trata de crianças e 
adolescentes em abrigos institucionais essa situação se torna 
mais complexa, necessitando de apoio e acompanhamento 
mais próximo por parte dos profissionais/cuidadores da 
instituição. Desse modo, as oficinas tiveram como objetivo 
fornecer informações, assim como promover discussão e 
reflexão sobre alguns aspectos envolvidos na sexualidade, 
como as relações de gênero, o uso de métodos 
contraceptivos/preventivos. Foram utilizados como recursos 
para as crianças: dinâmica de grupo, jogos didáticos e 
excepcionalmente para os adolescentes utilizou-se de 
simulações do uso de métodos contraceptivos e preventivos e 
por fim palestra com profissional da saúde. As crianças tiveram 
participação ativa, se empoderando do processo de 
aprendizagem e descobertas, já os adolescentes comparado as 
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crianças tiveram uma participação menos ativa embora que nas 
últimas oficinas demostraram-se mais a vontade com os temas 
abordados. Foi possível perceber ao final desse processo um 
aumento no nível de informações das crianças e adolescentes 
participantes. 
Palavras-chave: Oficinas.  Sexualidade.  Abrigo Institucional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e 

educado em família. Ao afirmar a convivência familiar e 

comunitária, deve-se reconhecer a prioridade da família como 

instituição voltada à criação e socialização da infância e 

juventude. Viver em família é condição fundamental para o 

desenvolvimento infantil, criação de vínculos afetivos e 

recebimento e manifestação de carinho, que são 

imprescindíveis para a formação humana (BRASIL, 1990). 

Nos casos de abuso, violação ou omissão de direitos por 

parte dos pais ou responsáveis, a institucionalização de 

crianças e adolescentes deve ser contemplada como última das 

medidas de proteção aplicada pelos Conselhos Tutelares, 

tendo em vista não a institucionalização e privação de 

liberdade, mas o retorno à família de origem, ou colocação em 

família substituta (BRASIL, art. 101, 1990).  

Entretanto, o ato de acolher tem ocorrido, em muitos 

casos, de forma trivial por determinação das autoridades 

competentes ou pela despreparação dos conselheiros 

tutelares, quer por não se compreenderem os danos da 

institucionalização para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, quer, sobretudo, pelo fracasso das demais 

políticas públicas (PEREIRA, 2006).  
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Um olhar para a história das crianças e dos adolescentes 

no Brasil mostra que muitas de suas vulnerabilidades ocorreram 

por pertencerem a espaços e tempos marcados por 

desigualdades sociais e econômicas. Em algumas conjunturas, 

os cuidados que essas crianças e adolescentes recebiam 

frequentemente mascaravam interesses de outras pessoas, 

que pouco ou nada tinham a ver com o seu bem-estar 

(BAPTISTA, 2006). 

Somente na década de 1980 que se inicia um debate 

político no Brasil a respeito da proteção da infância e 

adolescência, buscando subsídios legais, articulações das 

organizações, campanhas e debates com setores 

governamentais e setores da sociedade civil. A transformação 

desse cenário abre possibilidades para que as instituições 

cumpram, de fato, o direito que é garantido a toda criança e 

adolescente.  

Em meio a estes conflitos, são obscurecidas as 

potencialidades que o acolhimento pode proporcionar às 

crianças e adolescentes, embora se reconheça que este vínculo 

jamais substitui ou se iguala ao vínculo familiar. No ano de 

2009, em Resolução Conjunta do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), foi aprovado 

o documento “Orientações Técnicas: Serviços de acolhimento 

para crianças e adolescentes”, o qual esclarece a função e a 

importância do profissional/cuidador, devendo este vincular-se 

afetivamente às crianças/adolescentes atendidos e contribuir 

para a construção de um ambiente familiar, evitando, porém, 

“se apossar” da criança ou do adolescente e competir ou 

desvalorizar a família de origem ou substituta. O serviço de 

acolhimento não deve ter a pretensão de ocupar o lugar da 

família da criança ou adolescente, mas contribuir para o 
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fortalecimento dos vínculos familiares, favorecendo o processo 

de reintegração familiar ou o encaminhamento para família 

substituta, quando for o caso (grifo do autor). 

Assim sendo, as Casas de Acolhimento surgiram com a 

função de acolher crianças e adolescentes violentados, 

negligenciados, abandonados ou que de alguma forma tiveram 

seus diretos violados. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), tais instituições devem oferecer 

atendimento especializado e interdisciplinar aos acolhidos, 

promovendo ações de assistência que respondam às 

necessidades de segurança, educação, saúde, acesso à justiça 

e à promoção da cidadania, além de desenvolver ações 

psicossociais e pedagógicas visando ao fortalecimento da 

autoestima, como forma de propiciar o efetivo exercício da 

cidadania.  

Nesse cenário, insere-se a Casa de Acolhimento Infanto-

juvenil da Região norte do Estado do Piauí, que visa abranger 

os direitos prescritos no ECA, assim como na Constituição 

Federal de 1988. O Art.1º afirma: A Casa de Acolhimento 

Infanto-juvenil constitui uma das ações do “Plano Nacional de 

Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”, por meio 

da Resolução conjunta N º1 do CONANDA e o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), de 13 de dezembro de 

2006, que concebe como medida protetiva, de caráter 

excepcional e provisório no Estatuto da Criança e Adolescente, 

Lei 8.069 (BRASIL, 2009, Art.92, Art.101).  

Com base nisso, a Casa de Acolhimento referida acima, 

passa a ser vista como um local que oferece moradia protegida 

e atendimento integral e interdisciplinar às crianças e 

adolescentes sob medida protetiva em situação de abandono; 
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ou cujas famílias/responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

Por se tratar de uma instituição de alta complexidade e em 

contato direto com o sofrimento de crianças e adolescentes, 

alguns questionamentos mobilizam o interesse por esta 

pesquisa: Como os profissionais/cuidadores agem frente às 

diversas situações que permeiam seu ambiente de trabalho?  

Como se dá a educação sexual dos acolhidos?  

O presente estudo adentra no complexo universo da 

Instituição (Casa de Acolhimento). Sabe-se que este contexto 

poderia ser abordado a partir de diversos aspectos, por possuir 

implicações em diferentes áreas: jurídica, saúde, segurança, 

educação, assistência. Ou ainda, poderia ser abordado com 

referência aos diferentes sujeitos nele implicados: a criança ou 

adolescente, a família, o agressor ou o negligente (dependendo 

do caso) ou os profissionais que prestam atendimento a esses 

casos.  

Considerando a importância das vivências das crianças 

e adolescentes na Instituição referida nesta pesquisa, além de 

atender a razões legais e éticas, optou-se por estender o olhar 

para os acolhidos, a fim de desenvolver oficinas educativas 

capaz de abranger os sentidos e significados sobre a 

sexualidade. 

A sexualidade vai além do ato sexual e da reprodução, 

ela está presente do individuo desde o nascimento até a morte. 

É parte integrante da personalidade de cada individuo, é tida 

como uma energia motivada a encontrar o amor, contato e 

intimidade. Influenciam pensamentos, sentimentos e ações e 

integrações, por conseguinte, a saúde física e mental (YANO; 

RIBEIRO, 2011). 
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E enquanto a sexualidade infantil é um processo natural 

e cultural desenvolvido desde as primeiras experiências 

afetivas do bebê com a mãe, como afirma Freud. A melhor 

maneira de falar sobre sexualidade com as crianças e 

adolescentes é conhecer as características de cada fase do 

crescimento, isso pode ajudar a evitar equívocos na maneira de 

lidar com a sexualidade da criança e do adolescente, 

respeitando formas de expressão da sexualidade, sem reprimi-

las, e enfrentando a invasão da sexualidade infantil por adultos. 

Para isso é importante receber suporte de informações e 

conhecimento de instituições capacitadas sobre o tema 

(CASTANHA, 2008). 

Ressalta-se que os(as) adolescentes e os(as) jovens têm 

direito de ter acesso a informações e educação em saúde 

sexual e saúde reprodutiva e de ter acesso a meios e métodos 

que os auxiliem a evitar uma gravidez não planejada e prevenir-

se contra as doenças sexualmente transmissíveis/HIV-AIDS, 

respeitando-se a sua liberdade de escolha (TONELLI, 2004). 

Embora, conteúdos como direitos sexuais e reprodutivos são 

pouco conhecidos dos adolescentes e são de fundamental 

importância para se pensar na saúde sexual da população 

jovem (DIAZ, 1999). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Por se tratar de crianças e adolescentes sob a guarda da 

instituição de abrigo, foi solicitado, ao coordenador do abrigo, 

autorização para a realização das oficinas, por meio de ofício 

informando a intenção da pesquisa. Cada criança e adolescente 

foi consultado a respeito do desejo de participar das oficinas, 

por meio do esclarecimento do objetivo da mesma. Os 
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encontros ocorreram em quatro semanas consecutivas, com 

duração de uma hora e meia, totalizando sete oficinas: dividindo 

três oficinas para o grupo de crianças (com idade entre 5 e 10 

anos, total de 11 crianças) e três oficinas para o grupo de 

adolescentes (com idade entre 12 e 16 anos, total de 8 

adolescentes)  e a ultima oficina com todos os participantes, 

que ocorrerão no decorrer do mês de janeiro de 2016 e no inicio 

do mês de fevereiro. As oficinas aconteceram nas tardes das 

segundas-feiras, das terças-feiras, sendo que a última oficina 

ocorreu excepcionalmente na quarta-feira.  

 Intervenção com crianças sobre sexualidade 

Datas: 12, 19 e 26 de janeiro 

Horário: 14:00 horas 

No primeiro encontro dia 12 de janeiro, foi realizado a 

dinâmica de apresentação, na qual utilizei uma bola e um radio 

de som.  Nessa dinâmica estávamos em círculo e passávamos 

a bola quando a musica parava a pessoa que ficou com a bola 

falava seu nome e a sua idade, aproveitarei o momento para 

apresentar a proposta de trabalho. No segundo momento do 

primeiro encontro, abordei sobre as diferenças do corpo do 

menino e da menina, levei gravuras lúdicas do menino e da 

menina e nomeamos juntos cada parte do corpo. No final foi 

entregue desenho do menino e menina para que eles pintem.  

No segundo encontro dia 19 de janeiro, com o tema da 

oficina: o corpo do outro. Foi abordado onde pode e não pode 

pegar o corpo do outro, sempre usando gravuras lúdicas. Neste 

dia também utilizaremos de desenhos para pintar.  

No terceiro encontro dia 26 de janeiro, o grupo de crianças 

foi divido em dois e cada grupo teve como missão a construção 

de um boneco grande, na qual foi utilizado papel madeira, lápis 



CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO INSTITUCIONAL  

56 
 

de cor, pincel, giz de cera entre outros. Após a construção 

desse boneco e com meu auxilio da estagiária de Psicologia foi 

feito perguntas norteadores revisando o que já foi visto nas 

oficinas anteriores. Propondo que eles pintem de preto a parte 

do corpo que não se pode pegar e pintando as partes do corpo 

que se pode pegar com lápis de cor, de forma que fique bem 

colorido. O boneco grande foi colocado na brinquedoteca para 

que fique na visão das crianças e se caso precise possa ser 

utilizado por alguns dos cuidadores como forma de facilitar em 

algum processo de educação. 

 Intervenção com adolescentes sobre adolescência e 

sexualidade 

Datas: 11, 18 de janeiro e 02 de fevereiro 

Horário: 14:00 horas 

No primeiro encontro dia 11 de janeiro, além da 

apresentação da proposta de trabalho, foi feito uma dinâmica 

de apresentação, na qual foi utilizado um barbante e todos 

estávamos em circulo. Nessa dinâmica a estagiária de 

psicologia começou se apresentando, dizendo sua idade, o que 

eu gosto e o que eu não gosto e quando sua fala finalizou a 

mesma jogou o barbante para outra pessoa e a mesma terá que 

responder esses questionamentos e jogar para outra pessoa 

até que chegue a ultima pessoa.   A estagiária finalizou sua fala 

nessa dinâmica falando da importância do contato com o outro, 

da teia que foi criada em conjunto. No segundo momento do 

primeiro encontro, foi abordado a temática “Ficar x Namorar”. 

Para tanto, foi desenvolvido uma atividade de verificação das 

opiniões dos jovens com relação à temática. Portanto, a partir 

das afirmações feitas pelos próprios participantes, os mesmos 

se deslocar do centro da sala para uma entre três diferentes 
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paredes. A primeira delas contendo um cartaz com a palavra 

concordo, a segunda, a palavra discordo e a terceira as 

palavras tenho dúvida. Posteriormente a cada afirmação as 

opiniões foram debatidas. Ao final, deste dia apresentei a 

“Caixa de Dúvidas”, deixei disponibilizada na Casa de 

Acolhimento durante 04 dias para que eles coloquem questões 

referentes à sexualidade (Será recolhida dia 15 de janeiro). 

 Na segunda oficina, que ocorreu dia 18 de janeiro, teve-

se como proposta a verificação das principais dúvidas dos 

adolescentes em relação à sexualidade. Foi feito uma roda de 

conversa sobre os temas levantados. Ainda tivemos uma 

palestra e debate com uma profissional da área da saúde, uma 

enfermeira, que abordou as seguintes temáticas: puberdade - 

mudanças corporais e fisiológicas, relação sexual, gravidez, 

DSTs e prevenção – camisinha. Em seguida, foi apresentado a 

camisinha, masculina e feminina, assim como foi proposto que 

cada um colocasse um preservativo em uma prótese. 

No terceiro encontro, dia 02 de fevereiro, foi dedicado ao 

momento de relaxamento. Para que os participantes pudessem 

ter um momento só para si e fazerem um processo de 

descoberta, cura e paz interior. Foi utilizado incenso, musica, 

almofadas e hidratante. Os adolescentes se deitaram no chão 

e relaxaram através do comando da facilitadora. (estagiária de 

psicologia).  

 Última oficina com crianças e adolescentes 

Data: 03 de fevereiro 

Horário: 14:00 horas 

Para o fechamento do trabalho foi proposto o “amigo-

oculto” com todos os participantes, na qual os participantes 

produziram um presente criativo, com canetas, lápis de cor, 

papel, cartolina, tesoura, cola, figuras. Finalizando este ciclo de 



CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO INSTITUCIONAL  

58 
 

forma que todos possam demonstrar os afetos construídos ao 

longo das oficinas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aqui, a tentativa de registrar e transmitir a experiência, 

ao mesmo tempo em que passa a ser ressignificada, é uma 

tentativa, como expõe Lispector (1984), de “procurar entender, 

é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o 

sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador”. 

Portanto, pede-se permissão neste momento ao leitor, 

para adentrar nos sentimentos destas pesquisadoras-

psicólogas iniciante ao se enlevar com a experiência. Não é fácil 

expressar a angústia de lidar com uma realidade que a colocou 

à prova diariamente. Tentar descrever a inserção no contexto e 

a experiência destas pesquisadoras na Casa de Acolhimento 

aqui (re)conhecida, move muitos sentimentos (de medo, de 

inexperiência, de impotência, de afeto, de amor, de dor, de 

cuidado). Falando por meio de Florbela Espanca (1978) é como 

um reflexo dessa vivência “as lágrimas que choro, branca e 

calma; ninguém as vê brotar dentro da minha alma, ninguém as 

vê cair dentro de mim”. 

Quem já teve a possibilidade de ler o livro do Holocausto 

de Barbacena2 deve ao menos ter refletido e se deixado tocar 

pela dor do outro, ali. Naqueles dias de imersão na Casa de 

Acolhimento, os sentimentos despertos não eram tão 

diferentes. Algumas vezes, o encontro com a dor daquelas 

                                            
2Livro escrito pela jornalista Daniela Arbex, lançado em 2013 que retrata os 
maus-tratos da história do Hospital Colônia de Barbacena. O referido 
hospital foi o maior hospício do Brasil, no qual ocorreram barbáries e práticas 
desumanas, com 60 mil pessoas mortas (GADIOLLI, 2013). 
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crianças/adolescentes e dos profissionais/cuidadores tentando 

acertar suas experiências, reconstruírem-se naquelas relações, 

possibilitava um re-sentir do processo de construção pessoal e 

profissional, permitindo indagações: o que é, de fato, 

acolhimento? Existe uma maneira certa de acolher?  

Este constante exercício de (des)construção veio como 

um processo devastador de crenças e expectativas, no qual 

livros ou teorias pareciam não encaixar-se. Sim, porque muitas 

vezes espera-se que a realidade caiba dentro de teorias, livros, 

ou de um registro escrito em diários. Mas, aos poucos, percebe-

se que, por meio dessa turbulência de emoções e sentimentos, 

somente o encontro consigo mesmo permite o diálogo entre 

teoria e prática em um movimento de reflexão e criação.  

Assim, deixar a essência fluir e afetar(se), é escutar com 

os ouvidos da realidade aquilo que ela precisa expressar, é 

deixá-la ser e acontecer. É ouvir os silêncios em sua maior 

intensidade. É deixá-la falar. Essa comunicação autêntica 

passa a nortear os sentidos, em suas várias concepções. A 

partir daí, compreende-se que o homem e sua realidade não 

são finalizados, mas se constituem em processo. Encontra-se, 

pois, diante da reflexão sobre as falas dos entrevistados nesta 

pesquisa e percebe-se o vínculo e o afeto como condição 

existencial para a experiência do acolhimento.  

São essas questões de sentido do acolher que refletiram 

a necessidade de um novo exercício das pesquisadoras: ouvir, 

não apenas escutar como o aparelho auditivo permite, mas 

ouvir realmente até a alma da pessoa que fala ou até seu 

coração (AMATUZZI, 2010). Eis que agora há o desejo de que 

possa ser possível unir o dito e o vivido, o corpo e a alma, a 

palavra e o sentido, o ser e a experiência, embora sabendo das 
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limitações naturalmente decorrentes da impossibilidade de 

redução do humano e da experiência. 

Nessa perspectiva, a escuta sensível e um olhar 

diferenciado surge como possibilidade de entender e dizer algo 

sobre o objeto em estudo, explicá-lo a partir de um ponto de 

vista, em confrontação e/ou complementação com outros 

pontos de vista, pois a explicação se faz na explicação 

(MATURANA, 1999). E poderia aqui, também, acrescentar que 

esse processo não se dá sem implicação. 

É preciso considerar a concepção de mutualidade no ato 

de pesquisar e de apresentar uma realidade. Ambos, 

pesquisadoras e participantes, constroem-se nessa relação 

ainda que específica. Esse cenário se direciona para a 

produção de momentos teóricos que sejam integrados ao 

processo geral de construção de conhecimentos (GONZÁLEZ-

REY, 2005).  

Portanto, com o intuito de compreender melhor e ser 

mais fiel aos sentidos e à experiência segue a abaixo o 

descortinado dessa empreitada. 

 Este trabalho de intervenção com os adolescentes 

voltou-se para o favorecimento do acesso a informações sobre 

comportamentos preventivos referentes à sexualidade, para a 

reflexão das relações de gênero, de geração, envolvidas na 

experimentação da sexualidade na adolescência. Com as 

crianças a intervenção foi lúdica, mas também veio trazer 

informações a cerca da sexualidade de maneira que 

pudéssemos abranger o tema, considerando e respeitando a 

faixa etária de todos.  

 No grupo de crianças, elas se mostraram bastante 

abertas para adquirir o novo conhecimento, sempre muito 

participativas e perguntavam a respeito da sexualidade quando 
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tinham duvidas, era notório que ao aprenderem algo novo, 

repassavam ao coleguinha quando este dizia uma resposta 

errada. Na terceira oficina, eles sentiram dificuldade em 

construir o boneco em grupo, no inicio brigaram, outros 

choraram e birraram. Mas com paciência foi explicado a cada 

um do grupo como poderia ser feito este trabalho, sugerindo 

que um podia pintar o cabelo enquanto o outro fazia as pernas 

do boneco, que poderiam fazer alguma parte do corpo do 

boneco se combinasse e a oficina fluiu no final todos 

apresentaram sua confecção e explicando os detalhes, 

demonstravam está orgulhosos da sua produção. 

 A realização das oficinas com os adolescentes houve 

entraves, primeiramente apenas quatro dos oito adolescentes 

se dispuseram a fazer parte da oficina. Eles não eram 

participativos e às vezes pareciam está de má vontade, mesmo 

sabendo que a participação não era obrigatória. Com muito 

custo e ajuda de uma das cuidadoras no primeiro encontro eles 

participaram, porém sinto que o objetivo da primeira oficina não 

foi alcançado. Na segunda oficina, com a participação da 

enfermeira, eles se mostraram mais abertos e fizeram muitas 

perguntas, apesar de no inicio estarem tímidos. Na simulação 

do uso da camisinha masculina em uma prótese, verificou-se 

que, apesar da recusa de alguns sujeitos em participar, todos 

observaram e alguns fizeram apontamentos sobre o uso 

adequado do preservativo. Ao final realizou-se uma distribuição 

de camisinhas, na qual os participantes pegaram no mínimo um 

preservativo, exceto uma participante que não quis. Na oficina 

de relaxamento tivemos apenas três participantes e flui bem, 

eles demonstraram está satisfeitos com aquele momento. 

 Na ultima oficina, que ocorreu com os adolescentes e as 

crianças inicialmente todos se mostraram participativos e no 
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decorrer da atividade eles foram perdendo o animo e alguns 

desistiram. Apesar disso, a atividade continuou e foi feito o 

amigo-oculto com aqueles que estavam presentes.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

No decorrer de todo o processo de elaboração deste 

trabalho, o cuidado na escolha e desenvolvimento das 

atividades sugeridas em cada uma das oficinas foi marcado 

pelo objetivo de gerar interesse dos integrantes do grupo, de 

forma que incentivasse a participação e inclusão de todos. 

Portanto, destaca-se para fins de realização das oficinas com 

grupos de adolescentes, a importância do método de trabalho, 

que apesar de enquadrarem-se na mesma faixa etária, 

entende-se que cada um dos adolescentes é singular. 

Enquanto que ao grupo de criança, observa-se que em todas 

as oficinas o objetivo foi atingido. 

A experiência de trabalhar com o grupo de crianças e 

adolescentes tratando de temáticas tão emergentes 

evidenciaram que é possível abordar tais temas, e que 

resistências sempre vão ocorrer, porém essas resistências 

também têm que ser respeitadas e compreendidas. 
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RESUMO: Avaliar a estruturação da rede de saúde brasileira é, 
sem dúvida, importante para melhorar estes serviços, 
sobretudo da atenção básica. Um dos indicadores que pode ser 
usado nesta avaliação é a satisfação dos usuários com os 
serviços. Neste sentido, a satisfação pode ser entendida como 
a percepção e a avaliação que o usuário tem sobre aspectos 
definidos dos serviços de saúde. Assim, ela apresenta uma 
estreita relação com a percepção, voltada para a especificação 
e definição dos serviços que se pretende analisar. No Brasil, os 
trabalhos de avaliação de serviços e políticas públicas tem 
crescido nos últimos anos, mas ainda carece de atenção.  
Desse modo, o objetivo do presente estudo é avaliar que fatores 
estão relacionados à satisfação dos usuários com os serviços 
do SUS e como esta avaliação tem sido comumente realizada 
pelos pesquisadores. Os resultados mostraram que os fatores 
que levam a satisfação com os serviços do SUS são 
multifacetados, podendo variar devido a causas inerentes aos 
usuários ou estruturais. Desse modo, reitera-se a importância 
de que os pesquisadores realizem estudos para avaliar os 
serviços oferecidos pelo governo, de modo a oferecer dados 
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independentes daqueles coletados pelas equipes de avaliação 
governamentais, confrontando seus resultados, sendo a 
Psicologia uma das áreas que podem estar a este serviço. 
Palavras-chave: Satisfação. Serviços. Usuários. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Parece lógico que um serviço prestado com qualidade 

tenha uma tendência a gerar maior satisfação no usuário do que 

aquele que não tenha. Além de compor um indicador sensível 

da qualidade do serviço prestado, a satisfação dos usuários é 

considerada uma boa estratégia para adequar os serviços 

prestados às demandas da população alvo. A satisfação, de 

acordo com a literatura, envolve algumas dimensões ligadas 

aos aspectos dos serviços, como, por exemplo, qualidade, 

estrutura física e organizacional, relação entre profissionais e 

usuários, dentre outros (ESPERIDIÃO; TRAD, 2005; GOMES, 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).  

De acordo com Silva e Formigli (1994), a satisfação pode 

ser entendida como a percepção e a avaliação que o usuário 

tem sobre aspectos definidos dos serviços de saúde. Assim, ela 

apresenta uma estreita relação com a percepção, voltada para 

a especificação e definição dos serviços que se pretende 

analisar. Logo, apesar de serem construtos teoricamente 

distintos, a satisfação torna-se um importante componente da 

qualidade dos serviços de saúde. 

Sob esta perspectiva, é importante diferenciar as 

pesquisas com enfoque na satisfação daquelas que buscam 

investigar a qualidade dos serviços, apesar de haver uma 

interconexão entre elas, já que a avaliação feita pelos usuários 

não parte de uma perspectiva da definição pelos saberes 
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técnicos do que se deve entender por qualidade, entretanto não 

há nenhum impedimento para que estas duas perspectivas 

dialoguem. A avaliação sobre a satisfação dos usuários pode 

ser considerada um dos componentes principais da avaliação 

da qualidade dos serviços, neste caso, especificamente, dos 

serviços de saúde (CASTRO et al., 2008; SILVA; FORMIGLI, 

1994). 

O Brasil possui muitos programas desenvolvidos pelo 

Governo Federal, nas mais diferentes áreas, inclusive na 

saúde. Avaliar estes programas não deveria estar restrito 

somente ao próprio governo. Dessa forma, pesquisas 

científicas podem também assumir este papel. Cozby (2003) 

destaca que a avaliação de programas é uma importante área 

da pesquisa aplicada, tipo de pesquisa que objetiva analisar 

questões relacionadas a problemas práticos e soluções 

potenciais.  Este mesmo autor ainda enfatiza que pesquisas de 

avaliação de programas devem cumprir seu papel de analisar 

as reformas sociais e inovações introduzidas pelo governo, nas 

mais variadas instituições, inclusive naquelas voltadas para a 

saúde. 

Logo, a Psicologia tem muitas contribuições a prestar na 

avaliação de programas, sobretudo na forma como os atores 

sociais que se utilizam da Estratégia de Saúde da Família 

pensam a respeito da mesma e, consequentemente, como a 

avaliam. Dentre as disciplinas da Psicologia que poderiam 

servir de suporte para tal, é possível citar a Psicologia Social, 

disciplina que estuda os fatores sócio-psicológicos que 

influenciam o comportamento; e a Psicometria, área da 

Psicologia que visa a construção de instrumentos de medida 

dos fenômenos (CANO, 2004). Desse modo, o objetivo do 

presente estudo é avaliar que fatores estão relacionados à 
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satisfação dos usuários com os serviços do SUS e como esta 

avaliação tem sido comumente realizada pelos pesquisadores. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho visa elucidar, tomando em conta 

uma abordagem qualitativa de leitura e análise, os principais 

aspectos que contribuem para a satisfação com os serviços do 

sistema de saúde público de atenção básica brasileiros, 

focando na percepção do próprio usuário. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da metologia proposta foram levantadas 

pesquisas na literatura acerca da área que podem servir para 

avaliar o entendimento que os usuários dos serviços públicos 

de saúde possuem acerca destes serviços. Entretanto, é 

necessário esclarecer inicialmente como o sistema de saúde 

brasileiro está estruturado, explicando de forma mais 

pormenorizada o nível primário de saúde, foco do presente 

trabalho. 

 

3.1 Níveis de Atenção à Saúde 

 

O Sistema Único de Saúde, criado em 1988, tenta 

garantir acesso a toda população brasileira e tem como porta 

de entrada as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que integram 

as Estratégias da Saúde da Família (ESF), ou, ainda, a Atenção 

Básica de Saúde (ABS). O início da construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) aconteceu depois que o Brasil realizou 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, momento 
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em que o Estado adota a saúde como um dever próprio e como 

direito de todos.  

Além disso, o campo das políticas públicas passava por 

reformas administrativas, políticas e organizativas, 

oportunidade na qual a participação popular é legitimada, 

possibilitando aos seus representantes participar da construção 

do SUS, acompanhando sua execução e fiscalizando as 

políticas de saúde (ARAKAWA; LOPES-HERRERA; 

CALDANA; TOMITA, 2012). 

A construção do Sistema Único de Saúde foi direcionada 

pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), inspirado 

num modelo de sistema de saúde oriundo da Inglaterra. Neste 

modelo, é feita uma divisão dos níveis de assistências, 

especificamente três: o primário, o secundário e o terciário. 

Cada um desses incorpora um nível crescente de complexidade 

(ELIAS, 2008). 

Seguindo tais diretrizes, o SUS dividiu a rede de atenção 

à saúde no Brasil em três níveis, a saber: 1) A Atenção Primária 

– que se refere à atenção básica, oferecida por profissionais 

generalistas nas unidades das Estratégias de Saúde da 

Família; 2) A Atenção Secundária – composta por especialistas 

gerais nos centros de referência de média complexidade; e 3) 

A Atenção Terciária – que oferece serviços hospitalares de alta 

complexidade (FALEIROS, 2003). 

Geralmente o usuário adentra o sistema de saúde pelo 

nível primário e, pelo menos em tese, deve ser atendido por 

médicos e profissionais generalistas das ESFs. Esta assistência 

deve ser oferecida a qualquer pessoa, independentemente de 

características sociodemográficas, como sexo, idade, classe 

social ou de características sintomatológicas, como problema 

ou sintoma apresentado. Aqueles usuários cujas demandas não 
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puderam ser diagnosticadas ou tratadas neste nível, devem ser 

encaminhados para o nível secundário do sistema de Saúde 

(FALEIROS, 2003). 

Ainda de acordo com este autor, já no segundo nível de 

atendimento, os usuários realizam exames e consultas com 

especialistas gerais, e naquelas situações em que o problema 

persistir ou caso haja necessidade, eles são encaminhados 

para o nível terciário da saúde, para serem tratados por 

profissionais altamente especializados e em centros 

hospitalares de maior complexidade. 

Partindo desta estruturação, o atendimento na atenção 

básica serviria como porta de entrada do sistema de saúde, que 

impediria que os usuários buscassem somente os hospitais, 

diminuindo também a procura por estes, com consequente 

melhoramento do serviço. É fato que todos os municípios do 

Brasil não têm, em sua rede de saúde, serviços nos três níveis 

de complexidade, mas, seguindo esta proposta, entram em 

ação os serviços de referência e contrarreferência, que 

possibilitaria o acesso dos usuários dos municípios menores a 

centros de referência em saúde em cidades maiores que 

possuam estes serviços. Entretanto, a falta de recursos 

financeiros, divergências com motivação política, falta de 

transporte adequado, dentre outros empecilhos, acabam por 

tornar ineficientes os serviços de encaminhamento 

(MARCELINO, 2010; MARTINS, 2008). 

Avaliar a estruturação da rede de saúde brasileira é, sem 

dúvida, importante para melhorar estes serviços, sobretudo da 

atenção básica. A rede de atenção básica centra-se na família 

como unidade básica e, a partir das Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) e do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde, considerados elementos de suma importância para a 
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reorientação do modelo de atenção, possibilita a identificação 

de aspectos relativos às bases conceituais e operacionais da 

Atenção Básica de Saúde no Brasil (BRASIL, 2007). Estas 

bases são pautadas nos eixos do SUS: universalidade, 

integralidade e equidade, que se propõem a promover um 

contexto de descentralização e controle social da gestão.  

A expansão e a qualificação da atenção básica, partindo 

da organização da Estratégia de Saúde da Família, são 

apresentadas como parte do conjunto de prioridades políticas 

apresentada pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2007). Esta proposta 

visa modificar a antiga concepção de caráter exclusivamente 

centrada na doença, delimitando equipes de trabalho que se 

dirigem a populações restritas, pelas quais ficam responsáveis, 

no intuito de promover o desenvolvimento da estratégia através 

de práticas democráticas e que estabeleçam um vínculo com a 

população, estimulando a corresponsabilidade dos 

profissionais com os usuários e a comunidade (BRASIL, 2007). 

Após esclarecer os níveis de atenção à saúde brasileira, as 

próximas seções são dedicadas a compreender aspectos que 

levam à satisfação com o serviços do SUS e, posteriormente, 

elucidar de que forma ela pode ser medida. 

 

3.2 Avaliação da Satisfação com os Serviços do SUS 

 

Albuquerque e Melo (2010) colocam que no Brasil não 

se tem uma cultura de avaliação da satisfação com os serviços 

públicos oferecidos, sobretudo no que diz respeito à saúde. Os 

programas desenvolvidos pelo governo são muitas vezes 

idealizados e operacionalizados, contudo os resultados 

alcançados não são avaliados. Estes mesmos autores levantam 
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uma importante discussão acerca da participação do psicólogo 

neste processo avaliativo, principalmente por este profissional 

ser o mais capacitado para construir instrumentos de medidas 

de comportamento. Assim sendo, eles consideram que a 

necessidade de avaliar a forma como as políticas públicas 

influem na vida dos cidadãos, demonstra a necessidade de que 

os psicólogos sociais brasileiros relacionem o conhecimento em 

avaliação do comportamento com a avaliação das políticas 

públicas. 

Em geral, e mais especificamente no Brasil, o status de 

saúde da população não depende apenas das condições de 

vida dela, mas também de um acesso mais equitativo dos 

serviços prestados, com quantidade e qualidade satisfatória 

(GOUVEIA et al., 2005). 

Quando se fala em avaliação da satisfação dos usuários 

com os serviços de saúde, é necessário levar em consideração 

a dimensão subjetiva do usuário e a percepção que ele tem 

sobre o SUS (CASTRO et al., 2008). Esperidião (2004), por 

exemplo, enfatiza a importância de se compreender a 

satisfação do usuário como previsão e conhecimento dos 

comportamentos de saúde, embasados por valores e crenças, 

afastando-se de uma noção de senso comum que poderia ser 

pensada ao levar em conta este fator subjetivo.  

Assim como foi estabelecido nas diretrizes que guiam as 

Estratégias de Saúde da Família, torna-se possível, através do 

conhecimento da satisfação do usuário sobre uma das 

dimensões do SUS, enfrentar e restabelecer o processo de 

saúde-doença, fundamental para a efetividade do cuidado e 

para a garantia de continuidade do tratamento, sobretudo na 

relação entre usuários e profissionais de saúde (CASTRO et al., 

2008). 
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É comum na literatura encontrar fatores 

sociodemográficos e características particulares dos usuários 

dos serviços de saúde, associados à forma como eles avaliam 

estes serviços. Esta associação reflete a heterogeneidade do 

público atendido pelo SUS e em alguns casos, a diferença na 

forma de atendimento que ocorre em uma ou outra região do 

Brasil, entre serviços públicos ou privados, ou até dentro de um 

mesmo estado ou cidade.  

Pesquisa realizada por Ribeiro, Barata, Almeida e Silva 

(2006) com pais ou responsáveis de crianças de 0 a 5 anos da 

cidade de Teresópolis, sobre o atendimento nas ESFs, verificou 

que, apesar de os níveis de satisfação dos usuários com os 

serviços oferecidos serem altos, há ainda alguns aspectos que 

são apontados como críticos. A demora na realização dos 

exames, entrega de resultados e o acesso aos medicamentos 

de forma gratuita são apontados como as principais falhas. Esta 

mesma pesquisa ainda revelou que usuários de regiões rurais 

da cidade encontram mais restrições para o acesso aos 

serviços, quando comparados aos usuários da região urbana.   

No Brasil, o atendimento em serviços de saúde pode ser 

realizado tanto pela rede pública, através do Programa de 

Saúde da Família e dos centros de referência, como pela rede 

privada (ALBUQUERQUE, 2002), mesmo que 

constitucionalmente exista o preceito de universalidade do 

acesso ao serviço de saúde pública (BRASIL, 2000). 

Albuquerque (2002) ressalta que, comumente, os serviços 

públicos de saúde se destinam à população de baixa renda e 

isto, em contraposição ao que acontece nos países 

desenvolvidos, geralmente significa uma oferta de serviço de 

baixa qualidade.  
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Em pesquisa realizada em duas capitais do Nordeste, 

Albuquerque e Melo (2010) buscaram avaliar um extrato do 

PSF e dos centros de referência, a partir das crenças dos 

usuários de serviços públicos de atenção básica à saúde e de 

policlínicas pelo serviço privado. Os resultados mostraram que 

os usuários dos serviços das policlínicas preferem este serviço 

por o considerarem mais eficiente que os serviços de saúde da 

rede pública, apesar de não haver muita diferença nas 

condições financeiras dos usuários de ambos os serviços.  

Um fator explicativo que surgiu diante destes resultados 

foi o fato do serviço público de saúde ser mais burocrático, 

enquanto que nas policlínicas privadas o serviço seria feito com 

mais agilidade, os resultados dos exames seriam entregues em 

menor tempo, o tempo de espera para o atendimento é reduzido 

e não haveria a necessidade de tantos encaminhamentos como 

acontece na rede pública. 

Entre os anos de 2003 e 2005, foram realizadas no Brasil 

duas pesquisas no intuito principal de avaliar o desempenho do 

Sistema de Saúde brasileiro. Em 2003, esta pesquisa foi 

realizada em todo o território nacional, chamada de Pesquisa 

Mundial de Saúde (PMS) e, no ano de 2005, foi realizada uma 

nova pesquisa, mas desta vez apenas em dois estados 

brasileiros, Rio de Janeiro e Pernambuco. Contudo, esta última 

enfocava na Atenção Básica (PMS-AB). Os resultados desta 

pesquisa mostraram que os usuários de serviços de saúde da 

Região Sul têm maiores chances de satisfação em relação aos 

habitantes da Região Nordeste, achados que reforçam a ideia 

de que as desigualdades entre as regiões do Brasil ainda 

persistem (GOUVEIA et al., 2009).  

Em sua pesquisa, em oito capitais do Brasil, Castro et al. 

(2008) buscaram avaliar a satisfação dos usuários com o SUS. 



INDICADORES DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA 
DO SUS A PARTIR DA PERSPECTIVA DO USUÁRIO 

74 
 

Utilizando técnicas tanto quantitativas - como amostragem do 

tipo survey -, como qualitativas - a exemplo de entrevistas e 

grupos focais. Os resultados encontrados por estes autores 

mostraram relação entre características sociodemográficas e a 

satisfação.  Apesar de a maioria dos respondentes ter 

considerado que os serviços de saúde pública estão 

melhorando, a idade teve influência sobre a avaliação que 

faziam destes serviços. Quanto mais idade tinha o respondente, 

maior foi a insatisfação com o serviço. Enquanto que os jovens 

de até 20 anos avaliavam positivamente os serviços, aqueles 

da faixa entre 41 a 60 anos tenderam a avaliar que o serviço 

estava piorando e aqueles da faixa de 21 a 40 anos tenderam 

a considerar que os serviços continuavam os mesmos. 

Outra variável que também teve influência foi o nível de 

escolaridade. Enquanto os usuários com escolaridade até o 

ensino fundamental consideraram que os serviços de saúde 

estavam piorando, aqueles que possuíam nível médio ou 

superior tenderam a considerar que os serviços não estavam 

mudando (CASTRO et al., 2008). Estudos acerca da utilização 

dos serviços do SUS vêm mostrando que, no perfil de quem 

busca os serviços de saúde, existe uma predominância de 

usuários do SUS com baixa escolaridade (RIBEIRO et al., 2010; 

GOUVEIA et al., 2005). 

Na literatura encontrada, fica evidente que as estratégias 

metodológicas para o estudo da satisfação dos usuários com os 

serviços do SUS, com enfoque na Atenção Primária, são 

variadas. Esperidião (2004) ressalta a necessidade de se criar 

uma metodologia para avaliar a satisfação dos usuários do 

SUS. Neste sentido, foram pesquisados instrumentos que 

busquem aferir a satisfação com os serviços de saúde do SUS, 
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mais especificamente aqueles desenvolvidos para avaliar a 

rede de Atenção Primária em Saúde em contexto nacional. 

 

3.3 Instrumentos para Avaliação de Satisfação com os 

Serviços do SUS 

 

Apesar do número de estudos acerca da satisfação dos 

usuários com os serviços do SUS ter aumentado, 

principalmente na primeira década do século XXI, o número de 

instrumentos que se destinam a esta finalidade ainda é 

escasso. 

Em seu estudo, Marcelino (2010) desenvolveu um 

instrumento para avaliar a Estratégia de Saúde da Família, a 

partir da satisfação dos usuários em municípios rurais 

paraibanos. Este instrumento contém, em sua versão final, 29 

itens distribuídos em dois fatores. O primeiro fator foi nomeado 

de “Acessibilidade/Acolhimento”, contando com 17 itens e o 

segundo fator, o qual se denominou “Estrutura do atendimento”, 

apresenta 12 itens. Nos dois fatores os índices de consistência 

interna foram superiores a 0,70. 

Baseado no estudo de Oliveira (2006), Albuquerque e 

Melo (2010) criaram a Escala de Avaliação do Programa Saúde 

da Família pelos Usuários. Neste instrumento, A escala, em sua 

versão final, possui 25 itens de respostas dicotômicas, 

distribuídos em dois fatores: O primeiro deles foi nomeado de 

“condições de atendimento no PSF” e trata da infraestrutura 

física, materiais de consumo, estrutura organizacional, 

atendimento médico, vínculo ESF-comunidade, apresentando 

16 itens. Já o segundo, recebeu o nome de “atendimento 

preventivo e sistema de referência”, contando com nove itens. 

Os dois fatores apresentaram índices de consistência interna 
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superiores a 0,60, apontado na literatura (PASQUALI, 2003) 

como ponto de corte para utilização em pesquisa. 

Em pesquisa recente, Melo (2013) desenvolveu a Escala 

de avaliação da ESF por seus usuários, que apresenta um 

único fator, intitulado “Eficiência do atendimento na ESF”, sendo 

composto pelos 25 itens, com índice de consistência interna 

(alfa de Cronbach) de 0,77. Este fator reflete as crenças dos 

usuários sobre a eficiência do atendimento dos diferentes 

serviços prestados pela ESF, sendo subdivido em quatro 

subfatores: 1) acesso ao atendimento em ESF; 2) acesso ao 

sistema de referência; 3) vínculo EqSF-comunidade; e 4) 

comparação entre ESF e outros serviços. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir do levantamento feito na presente pesquisa, é 

possível concluir que os fatores que levam a satisfação com os 

serviços do SUS são multifacetados, podendo variar devido a 

causas inerentes aos usuários (tais como idade, sexo e nível 

educacional) ou estruturais (estrutura física e quadro de 

funcionários das Estratégias de Saúde da Família e hospitais). 

A avaliação da satisfação dos usuários com os serviços podem 

servir como um importante indicador da qualidade destes, visto 

que vistorias técnicas realizadas pelo próprio governo tendem 

a ser escassas e podem não captar possíveis limitações 

presentes na oferta dos serviços. Por esse motivo, faz-se 

salutar que os pesquisadores realizem estudos para avaliar os 

serviços oferecidos pelo governo, de modo a oferecer dados 

independentes daqueles coletados pelas equipes de avaliação 

governamentais, confrontando seus resultados. 
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RESUMO: O modo de assistir os portadores de sofrimento 
psíquico no Brasil vem melhorando nas ultimas décadas, e essa 
transformação está sendo influenciada por práticas 
internacionais, desencadeando uma transformação institucional 
que tem por objetivo estabelecer a melhor prática de promoção 
da saúde mental para além do manicômio.O presente estudo 
teve como objetivo avaliar a estrutura organizacional dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), quanto aos recursos 
humanos oferecidos nesses serviços.Trata-se de uma pesquisa 
descritiva de corte transversal, desenvolvida nos CAPS do 
município de João Pessoa- PB, a população do estudo 
constituiu-se de todos os coordenadores dos três CAPS, sendo 
um enfermeiro e dois psicólogos.A ampla maioria dos 
profissionais atuantes nestes serviços é do sexo 
feminino.Todos os CAPS apresentavam médico, enfermeiro e 
psicólogo. Em dois (02) CAPS do estudo haviam 
Farmacêuticos, Terapeuta Ocupacional, Educador 
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FísicoeNutricionistatrabalhando na assistência, em apenas um 
(01) estes profissionais eram ausentes. As reuniões da equipe 
aconteciam uma vez por semana, em um turno do dia.É de 
grande importância que exista uma equipe mínima de 
profissionais em um CAPS para que se efetiveo trabalho a ser 
prestado.De acordo com as normas do Ministério da Saúde de 
2013, os CAPS que participaram do estudo, atendem as 
exigencias quanto aquantidade mínima de profissionais que 
atuam no serviço. 
Palavras-chave:Recursos Humanos. Saúde Mental. CAPS. 

 

1 INTRODUÇÃO  
 
Iniciou-se em 1979 uma nova conjuntura na tendência 

hospitalocêntrica e a forma de assistir na psiquiatria no Brasil. 

Todo esse redirecionamento originou o que chamamos hoje de 

Reforma Psiquiátrica e esta tem como propósito: recuperação 

da cidadania da pessoa em sofrimento mental, desmonte 

progressivo dos hospitais psiquiátricos, deslocamento gradativo 

desse sistema por outro havendo cuidado multiprofissional e 

fora do ambiente hospitalar, tornar viável a agregação da saúde 

mental nos diversos programas e nas distintas instituições de 

saúde. (PONTES; SOUZA; FRAGA, 1995) 

O modo de assistir os portadores de sofrimento psíquico no 

Brasil vem melhorando nas ultimas décadas, e essa 

transformação está sendo influenciada por práticas 

internacionais, desencadeando uma transformação institucional 

que tem por objetivo estabelecer a melhor prática de promoção 

da saúde mental para além do manicômio. (ALVERGA, 2006) 

Segundo o Ministério da Saúde (2004) a proposta de 

criação de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi uma das 

estratégias assistenciais encontrada pela gestão como uma 
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forma de atender á população moradora da área acobertada por 

esse modelo que tem como propostas reabilitar e reintegrar o 

psicossocial do cidadão em estado de sofrimento mental, por 

meio do acesso ao lazer, acesso ao trabalho, exercício de seus 

direitos civis, consolidando seus laços com a comunidade e 

com familiares. 

Dentre as propostas dos diversos serviços, o CAPS e a 

equipe de saúde mental deve entender que a família é de suma 

importância na protagonização da reformulação e prestação de 

serviço em saúde mental. Torna-se fundamental o contato entre 

profissionais, familiares e usuários caracterizando o 

acolhimento que deve ser utilizado como ferramenta na 

melhoria do processo de trabalho. (CAMATTA; SCHNEIDER, 

2009) 

As novas estratégias de substituição dos manicômios 

(CAPS) consistem em serviços de atenção diária,abertos, com 

livre acesso aos usuários, família e comunidade. Dividide-se em 

cinco modalidades, de acordo com a população alvo e 

capacidade operacional: CAPS I - Serviço de 

atençãopsicossocial com capacidade operacional 

paraatendimento em municípios com população entre 20.000e 

70.000 habitantes; CAPS II - Serviço de atenção psicossocial 

com capacidade operacional para atendimento em municípios 

com população entre 70.000e 200.000 habitantes; CAPS III - 

Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 

para atendimento em municípios com população acima 

de200.000 habitantes; CAPSAD - Serviço de atenção 

psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência desubstâncias psicoativas, 

com capacidade operacional para atendimento em municípios 

com população superiora 70.000; CAPSi - Serviço de atenção 
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psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, 

referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes; 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), subsidiados pelo 

Programa De volta para casa; e Centros de Convivência e 

Cultura. (Brasil, 2004) 

A reforma Psiquiátrica e a defesa da interdisciplinaridade 

se tornam válidas á medida que ocorre exigência de equipes 

multiprofissionais nas políticas públicas transformando essa 

estratégia em uma forma desuperação ao modelo manicomial. 

(AMARANTE, 1995) 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), existe uma 

equipe multiprofissional mínima para atuar nas diversas 

modalidades de CAPS, onde os profissionais que tem por 

encargo serem especialistas em Psiquiatria são Médico e 

Enfermeiro, o que torna a assistência mais direcionado ao 

reconhecimento da patologia e proporciona meios mais 

acertivos no auxílio, quando necessário. Aborda-se também a 

necessidade de profissionais como Psicólogo, Assistente 

Social, Pedagogo, Educador Físico e outros profissionais 

necessários ao cumprimento do Projeto terapêutico.  

 Torna-se fundamental analisara operacionalização das 

ações desse serviço, nas quais, cotidianamente, encontram 

obstáculos quanto à recursos materiais, estrutura física, perfil 

dos recursos humanos. Com base nesses pressupostos, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar a estrutura 

organizacional dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

quanto aos recursos humanos oferecidos nesses serviços.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de corte transversal, 

desenvolvida nos CAPS do município de João Pessoa- PB, 

entre os meses de novembro de 2015 á fevereiro de 2016.  

A estrutura extra-hospitalar de serviço em saúde mental 

do município conta com cinco (05) CAPS, dois (02) CAPS AD, 

dois (02) CAPS III, um (01) CAPS i. Tomando-se por base a 

estruturação do município foram selecionados três CAPS.  

A população do estudo constituiu-se dos coordenadores 

dos CAPS, sendo um Enfermeiro e dois psicólogos,não 

havendo recusas ou perdas.O contato com os coordenadores 

foi feito no serviço e o formulário aplicado em salas privativas 

nos CAPS, conforme preferência dos participantes.O critério de 

elegibilidade foi a assinatura do termo livre esclarecido e ser 

diretor (a) do Centro de Atenção Psicossocial.  

O estudo foi desenvolvido em três etapas distintas, mas 

devidamente articuladas: 

Primeira etapa: Foi realizada uma visita prévia ao local para 

obter a aceitação da entrevista com a direção, onde foi 

explicado o estudo, seus objetivos e os procedimentos a serem 

realizados. 

Segunda etapa:Os diretores(a) responderam ao questionário 

sobre os recursos humanos do Centro de Atenção Psicossocial. 

Terceira etapa: Foi apresentado ao pesquisador o ambiente 

físico do CAPS e os profissionais presentes no momento da 

entrevista. 

O estudo foi aprovado sob protocolo n° 0392/15 CAAE: 

45965815.0000.5188 do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, 
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atendendo à Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados demonstram que uma ampla maioria dos 

profissionais atuantes nestes serviços é do sexo feminino, o que 

segundo Cappele et al. (2004), a divisão dos gêneros torna-se 

mais aparente em atividades produtivas e de interação social, 

como na área da saúde.  

Quanto a distribuição dos profissionais de nível superior 

que atuam nos CAPS, a tabela 1 apresenta as categorias 

presentes em cada tipo de CAPS estudado.  

 

Tabela 1. Distribuição dos Profissionais de Nível Superior 

que atuam nos CAPS do município de João Pessoa –PB. 

Tipos de CAPS Profissionais nívelSuperior 

CAPS i 
 

(01) Médico 
(01) Enfermeiro 
(01) Terap. Ocupacional 
(06) Psicólogo 
 

 
 

CAPS III 
 

(02) Médico 
(09) Enfermeiro 
(01) Terap. Ocupacional 
(09) Psicólogo 
(01) Educador Físico 
(03) Farmacêutico 
(01) Nutricionista 
(01) Arte Educador 

CAPS AD 
 

(02) Médico 
(10) Enfermeiro 
(09) Psicólogo 
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(02) Educador Físico 
(03) Assistente social 
(04) Farmacêutico 
(01) Nutricionista 
(01) Gestor Financeiro 

Fonte:Dados da Pesquisa/2015-2016. 

 

Nos serviços onde houve a pesquisa dois (02)Psicólogos 

e um (01) Enfermeiro, exercem o papel de gerentes dos 

serviços. Em um estudo realizado nos CAPS de São Paulo – 

SP, profissionais de diferentes categorias exerciam a funçãode 

gerente, Psicólogos em onze (11) CAPS, Psiquiatra em quatro 

(04), Terapeuta Ocupacional em quatro(04), Assistente Social 

em um (01) e Enfermeira em um (01). (NASCIMENTO, 2009) 

Em dois (02) CAPS do estudo,haviam Farmacêuticos 

trabalhando na assistência, em apenas um (01) este 

profissional era ausente. O Terapeuta Ocupacional e 

Nutricionista estavam presentesem dois (02) CAPS, assim 

como o profissional Educador Físico. Dois (02) CAPS não 

continham em sua equipe o Assistentes Sociais. Apenas um 

(01) tinha em sua equipe um Gestor Financeiroe todos 

possuíam em sua equipe Oficineiros.As reuniões da equipe 

aconteciam uma vez por semana, em um turno do dia.  

Na avaliação dos CAPS do município de São Paulo – SP, 

realizada por Nascimento et al. (2009), dos 21 serviços 

estudados,quatro (04) não havia Terapeutas Ocupacionais na 

equipetécnica, e em dois (02) deles não havia Assistentes 

Sociais, em contrapartida, em onze (11) CAPS havia ao menos 

um Farmacêutico na equipe e em todos os CAPS havia 

aomenos um Psiquiatra. 

O Ministério da Saúde (2013) determina uma equipe 

mínima de profissionais para o funcionamento de cada 
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categoria de CAPS. Para um CAPS IIIsãonecessáriosdois (02) 

Médicos Psiquiatras, um (01) Enfermeiro com formação em 

saúde mental,cinco (05) profissionais de nível superior entre as 

seguintes categorias: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico,oito (08)profissionais de nível 

médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e 

artesão. 

Em um CAPS i,a equipe mínima deve ser composta de 

um (01) Médico Psiquiatra, ou Neurologista ou Pediatra com 

formação em saúde mental,um (01) Enfermeiro, quatro (04) 

profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico, cinco (05) 

profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 

artesão. (BRASIL, 2013) 

O CAPS AD deve possuir em sua equipe mínima um(01) 

Médico Psiquiatra, um (01) Enfermeiro com formação em saúde 

mental, um (01) Médico Clínico, responsável pela triagem, 

avaliação e acompanhamento das intercorrências clínicas, 

quatro (04) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 

enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico, seis (06) 

profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 

artesão.(BRASIL, 2013) 
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É de grande importância que exista uma equipe mínima 

de profissionais em um CAPS para que se efetiveo trabalho a 

ser prestado.Os profissionais representam o principal meio de 

ligação com a atenção básica, permitem a realização da 

referência e contrarreferência, além do desenvolvimento do 

apoio matricial, aspectos essenciais à efetividade do serviço 

dentro do CAPS.(KANTORSKI, 2013) 

Em um estudo realizado por Clementino et al. (2016) 

caracterizando os CAPS em uma cidade da Paraíba, os autores 

relatam uma situação de carência quanto a distribuição dos 

recursos humanos no serviço, destacando que três (03) 

unidades 87onseque Médico generalista e apenas nas outras 

duas (02) continham o psiquiatra. Assim como verificado no 

nosso estudo, Psicólogos e os profissionais de Enfermagemse 

apresentam em maior número em todas as unidades.  

Ao avaliar 30 CAPS, Kantorski et al. (2013), 

apresentaram resultados demonstrando que quase a metade 

dos CAPS I e II não 87onseque uma equipe mínima, o que 

acarreta em uma perda considerável para os usuários. 

Nos CAPS i, AD e III, pelo menos um Médico tinha 

escialização em Psiquiatria, os enfermeiros em sua maioria 

tinham especialização em Saúde Pública, Saúde coletiva, e 

Feridas, dentre os psicólogos pelo menos um tinha 

especialização em Psiquiatria. 

No estudo de Clementino et al. (2016), de cinco (05) 

unidades, apenas duas (02) apresentaram Enfermeiros com 

formação em saúde mental, ainda foi verificado pelos autores 

que os serviços não continham terapeutas ocupacionais, sendo 

raros profissionais com outro tipo de formação, que não aquelas 

essenciais ao funcionamento básico da unidade. 
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Silva et al. (2013), relatam que os coordenadores dos 

CAPS enfatizaram queatrelado à formação profissional, para 

atuar em saúdemental é fundamental ter afinidade com a área. 

Segundo o modelo psicossocial, a responsabilidade no trabalho 

requer do profissional atitude de crítica ao modelo asilar, já que 

ele se torna um sujeito do processo de mudança, o que 

necessita de um maior envolvimento e comprometimento com 

as práticas substitutivas.  

Os autores supracitados ainda relatam que em relação à 

equipe multidisciplinar, os coordenadores referem a dificuldade 

em inserir os médicos nas reuniões de equipe e que pela 

experiência profissional permite-se constatar que esta é uma 

realidade em vários serviços de saúde, em que o médico 

desenvolve seu trabalho sem compartilhar suas experiências 

com a equipe. Desde a formação em nível de graduação, 

deveriam enaltecer o trabalho em equipe entre tais categorias, 

passando a importância da integralidade do cuidado, não 

somente em saúde mental. (SILVA et al. 2013) 

A atuação dos profissionais nesses Centros de Atenção 

Psicossocial é em sua maioria voltada para os transtornos, que 

se tornam objetos principais do trabalho realizado, sendo que o 

serviço é em sua essência um meio pautado no modelo 

psicossocial. (WETZEL et al. 2011) 

As mudanças nas condutas adotadas em saúde mental 

acarretam nesses profissionais pensamentos de apreensão 

quanto ao novo. Esse modelo de assistência ao portador de 

transtorno mental quebra as práticas a priori implantadas desde 

os cursos de formação, questionando a identidade profissional. 

(KODA ; FERNANDES, 2007) 
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 Entre os profissionais que atuam no CAPS, encontramos 

profissionais de nível médio, que são apresentados na tabela 2 

de acordo com a modalidade de CAPS, logo abaixo.  

 

Tabela 2. Distribuição dos Profissionais de Nível Médio 

que atuam nos CAPS do município de João Pessoa –PB. 

Tipos de CAPS Profissionais NívelMédio 

CAPS i 
 

(01) Tec. Administrativo 
(01) Tec. De Enfermagem 
(01) Digitadora 
(02) Oficineiro 
(01) Recepcionista 
(01) Aux.de Enfermagem 

 
 

CAPS III 
 

(06) Auxiliar de serviços gerais 
(06) Apoiador 
(11) Tec. De Enfermagem 
(06) Cozinheiro 
(04) Agente Administrativo 
(02) Oficineiro 

CAPS AD 
 

(09) Tec. De Enfermagem 
(07) Cozinheiro 
(06) Auxiliar de serviços gerais 
(10) Vigilante 
(03) Agente administrativo 
(02) Oficineiro 

Fonte:Dados da Pesquisa/2015-2016. 
 

Em relação aos profissionais do nível médio, todos os CAPS 

pesquisados mostram uma equipe bem diversificada e dentro 

dos parâmetros do que o Ministério da Saúde estabelece.  

Segundo Kantorski et al. (2011), o CAPS é uma base 

articuladora na rede saúde mental e seu aprimoramento é 

necessário para garantia de um serviço público em saúde 
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mental de qualidade, o que faz necessário a avaliação desses 

espaços em seus parâmetros físicos e funcionais. Avaliar e 

verificar constantemente os serviços de saúde na intenção de 

identificar e retificar de forma antecipada os desacertos que 

ocorrem no percorrer da trajetória é de suma importância pois 

permite a otimização do serviço ofertado aos usuários com 

transtorno mental. (CLEMENTINO et al. 2016) 

Se os Centros de Atenção Psicossocial não estiverem 

preparados no quesito recursos humanos essa união com a 

atenção básica não é efetivada lenvando ao desconhecimento 

e a falta da assistência para com o usuário em seu território, 

gerando um 90onsequ na prestação do cuidado e 

consequentemente uma desestruturação funcional. 

Os coordenadores dos CAPS foram questionados 

quanto as dificuldades enfrentadas pelos profissionais e pela 

gestão para gerência e execução dos serviços prestados aos 

usuários. Em dois CAPS o quesito Recursos Humanosfoi 

colocado como dificuldade enfrentada pelo serviço, o que cabe 

destaque a fim de que se busque uma reavaliação, e se 

necessário se reestruture os recursos humanos de forma que 

atenda as necessidades do serviço. 

Os coordenadores citaram dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais e gestão municipal dos CAPS, os resultados 

são apresentados na tabela 3 abaixo.  

 

Tabela 3. Dificuldades enfrentadas pelos profissionais e 

Gestão Municipal dos CAPS de João Pessoa- PB. 

    CAPS i     CAPS III    CAPS AD  

- Recursos Humanos 
- Estrutural 
- Redes de apoio 

 
- Pessoal 
- Redes de apoio 

 
- Estrutural 
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- Envolvimento familiar 
Fonte:Dados da Pesquisa/2015-2016. 

 

De acordo com a Lei 10.216/2001 (BRASIL, 2004) as 

estruturas físicas e os ambientes dos pontos de atenção 

constituem uma base operacional fundamental para a garantia 

da qualidade do cuidado e das relações usuários-equipes-

territórios. E quando não ocorre essa interação gera na equipe 

dificuldades funcionais, levando a uma desestruturação nesses 

serviços. Os projetos de construção devem ser adequados às 

realidades locais, aos contextos socioculturais e ao número 

previsto de profissionais das equipes e de usuários, familiares 

e pessoas das redes sociais. 

Os CAPS possuem uma série de inadequações em sua 

estrutura física, interferindo de certa forma na promoção e 

produção da saúde, sejam a falta de equipamentos, ao 

ambiente não acolhedor ou o desconforto causado pela 

inexistência de mobília.  

Outro ponto a ser visto é a relação dos funcionários que 

no dia a dia dos serviços, com a busca pela interdisciplinaridade 

confronta-se continuamente com questões trabalhistas, 

gerando impecíliosimportantes para a organização do serviço. 

(VASCONCELLOS, 2010)  

Para Albuquerque (2000), a falta de material, 

medicamentos, equipamentos e as péssimas condições 

estruturais interferem no andamento do trabalho e 

91onsequentemente na assistência a ser prestada. Além disso, 

baixos salários levam a insatisfação profissional e 

desmotivação na instituição. 

No quesito envolvimento familiar Camatta et al. (2011) 

abordam que a pouca participação da família no serviço, 
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interferindo na qualidade da prestação do atendimento pois o 

tratamento inclui o familiar como alicerce na melhora do 

usuário.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

De acordo com as normas do Ministério da Saúde de 

2013, os CAPS que participaram do estudo atendem as 

exigencias quanto aquantidade mínima de profissionais que 

atuam no serviço.  

Observou-se ainda uma concentração de profissionais 

psicólogos e enfermeiros,emdois dos CAPS, em comparação 

as demais profissões de nível superior, contrariando as 

recomendações da Política Nacional de Saúde Mental. Já em 

relação ao profissionais do nível médio foi averiguado que todos 

CAPS atendiam as recomendações.  

O desempenho de toda equipe multiprofissional da área 

de Saúde Mental passa por dificuldades tidas como complexas. 

Por um lado vê-se uma área cheia de desafios a serem 

superados tanto no quesito Recursos Humanos quanto no 

quesito de infra-estrutura, mas também se observa uma área 

que já obteve grandes mudanças institucionais e legais levando 

o cidadão á acreditar na vitória dos direitos civis sobre o 

preconceito que outrora estava enraizado.   

Porém muitos são os desafios a serem superados, 

destaca-sea importância de pesquisas avaliativas que 

averiguem se o cumprimento das normas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde são cumpridas, e se não, quais meios e 

ações podem ser feitas para a melhora do atendimento 

prestado ao usuário.  
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RESUMO: A ansiedade é uma função mental experimentada 
pelos indivíduos em momentos particulares da vida, 
acarretando comportamentos que surgem em resposta à 
alguma ameaça. Os trabalhadores da área da saúde 
aproximam-se de manifestarem níveis altos de ansiedade. Os 
profissionais da área da saúde mental estão ainda mais 
susceptíveis ao surgimento da ansiedade, pois atuam 
cotidianamente em ambientes onde há intenso contato com 
usuários que exigem do profissional elevada demanda 
emocional, devido às dificuldades e sofrimento psíquico que 
apresentam. A presente pesquisa objetivou verificar os níveis 
de ansiedade traço dos profissionais de nível superior que 
atuam em três modalidades de Centros de Atenção 
Psicossocial de João Pessoa, Paraíba. Foi realizado um estudo 
descritivo de abordagem quantitativa, com 30 voluntários no 
período de dezembro de 2015 a março de 2016, utilizando-se o 
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Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), na subescala 
IDATE-T. Os dados foram analisados com o auxílio do 
programa estatístico GraphPadPrism e posteriormente 
organizados em tabela para melhor compreensão. Embora a 
literatura apresente a complexidade do trabalho em saúde 
mental, verificou-se neste estudo que 63,33% dos profissionais 
apresentaram baixa ansiedade, porém, ao serem analisadas as 
modalidades de CAPS individualmente, constatou-se que no 
CAPSi houve uma predominância de profissionais com alta 
ansiedade. Espera-se que este estudo incentive novas 
pesquisas, com uma investigação mais ampla quanto a 
ansiedade no processo de trabalho em saúde mental. 
Palavras-chave: Ansiedade. Profissional de saúde. Centros de 
Atenção Psicossocial. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, as constantes transformações 

ocorridas no meio social, cultural e econômico vêm acarretando 

o aumento de transtornos mentais comuns na população. 

Devido às várias adaptações que são submetidas a cada dia, 

as pessoas têm intensificado o sentimento de ansiedade, 

impactando diretamente nas suas atividades diárias, ritmo de 

vida, trabalho e bem-estar (SCHMIDT; DANTAS; MARZIALE, 

2011; FERREIRA et al 2009). 

  A ansiedade é considerada uma função mental 

vivenciada pelos indivíduos em ocasiões particulares da vida, 

gerando alterações comportamentais que aparecem em 

resposta à algum estímulo ameaçador. É definida como um 

estado emocional com alterações psicológicas e fisiológicas 

que pode ser considerada propulsora do desempenho nas 

atividades, desde que dentro da normalidade nas experiências 
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humanas. (NARDI; FONTENELLE; CRIPPA, 2012; ANDRADE 

et al, 2013). 

Do ponto de vista emocional, o indivíduo ansioso pode 

expressar sensação de medo, sentimento de insegurança, 

antecipação apreensiva, pensamento catastrófico, aumento do 

período de vigília ou alerta. Quanto às manifestações 

fisiológicas, o indivíduo desenvolve sintomas neurovegetativos, 

como a insônia, taquicardia, palidez, aumento da perspiração, 

tensão muscular, tremor, além de tontura e desordens 

intestinais (CHAVES NETO et al, 2014).  

  A ansiedade pode surgir como resposta a eventos 

externos, mas também pode ser gerada internamente, por 

medo ou insegurança. A intensidade dos sintomas que um 

indivíduo apresenta pode diferenciar a ansiedade normal da 

ansiedade patológica. Dentre os fatores determinantes no tipo 

da ansiedade podem ser considerados: a situação 

desencadeadora da ansiedade, o tempo de exposição do 

indivíduo à tal situação, a frequência desses acontecimentos e 

os comportamentos disfuncionais apresentados (RESENDE et 

al, 2011; BRAGA, 2010). 

  Braga (2011) afirma que quando a resposta ao estímulo 

causador da ansiedade é superior à necessária, esta torna-se 

patológica, causando prejuízos nos diversos âmbitos da vida do 

indivíduo, acarretando comportamentos de fuga e esquiva em 

situações importantes, interferindo no desempenho cotidiano 

do sujeito nas áreas sociais, acadêmicas e profissionais. 

  As manifestações da ansiedade no indivíduo vão variar 

de acordo com a forma que a pessoa enfrenta às situações 

consideradas desafiadoras. O indivíduo pode lidar diretamente 

com a situação, buscando soluções para superar o problema, 
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ou fugir das ameaças e criar estratégias de defesas para 

minimizar seu impacto (ANDRADE et al, 2013). 

Dentre as classificações da ansiedade, encontra-se o 

modelo da ansiedade Traço-Estado elaborado por Spielberg, 

onde é feita a diferenciação entre estado emocional e traço de 

personalidade, utilizando-se o Inventário de Ansiedade Traço-

Estado (IDATE) como instrumento de mensuração 

(VERÍSSIMO, 2010; RIES et al, 2012). 

  O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) é um 

dos instrumentos utilizados com maior frequência na 

quantificação de elementos subjetivos relacionados à 

ansiedade (FIORAVANTI, 2006). 

  O traço de ansiedade se refere às diferenças individuais 

relativamente estáveis na reação à situação ameaçadora. Seus 

escores estão relacionados à uma disposição pessoal 

constante no tempo e menos sensível a alterações em 

situações ambientais. O estado de ansiedade é a condição 

emocional transitória do organismo que possui como 

características sentimentos de tensão e apreensão, 

conscientemente percebidos. Refere-se a uma emoção que 

varia de acordo com a intensidade do momento em que o 

indivíduo se encontra. Diferente da ansiedade traço, os escores 

de ansiedade-estado podem variar de acordo com o perigo 

percebido e sofrer alterações no decorrer do tempo (FREITAS, 

2013). 

  Alguns grupos estão mais susceptíveis a desencadear 

alterações de ansiedade, principalmente em ambiente de 

trabalho. Os trabalhadores da área da saúde aproximam-se de 

manifestarem níveis altos de ansiedade, pois estão expostos à 

situações e ambientes considerados fontes de pressão, seja 
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pelo contato com a dor do ser humano, processo de morte, 

como também pelas hierarquias do trabalho e jornadas longas 

de trabalho. (BELLENZANI; PARO; OLIVEIRA, 2016). 

  Entre os profissionais de saúde, aqueles que atuam na 

área da saúde mental estão ainda mais expostos ao estresse 

ocupacional e níveis elevados de ansiedade e depressão, 

quando comparado com as demais áreas e profissões, pois 

atuam cotidianamente em ambientes onde há intenso contato 

com usuários que exigem do profissional elevada demanda 

emocional, devido às dificuldades e sofrimento psíquico que 

apresentam (BELLENZANI; PARO; OLIVEIRA, 2016; SANTOS; 

CARDOSO, 2010).  

  Um dos serviços correspondentes a esta área da saúde, 

são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os CAPS 

surgiram a partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira, como 

novos espaços de assistência à saúde mental, com o intuito de 

superar as necessidades da internação em hospital psiquiátrico. 

Foram considerados os primeiros serviços substitutivos criados 

na nova proposta de atenção à saúde mental (MARTINHAGO; 

OLIVEIRA, 2012). 

  Conforme a Portaria/GM nº 336/02 do Ministério da 

Saúde, os CAPS constituem-se nas seguintes modalidades de 

serviços: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi (infantil) e CAPS 

ad (álcool e drogas) definidos por ordem crescente de porte, 

complexidade e abrangência populacional. 

  Seguindo os pressupostos da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, a substituição do modelo asilar segregacional pelos 

CAPS, fez necessário a criação de novos modos de 

organização de trabalho e divisão de tarefas (BELLENZANI; 

PARO; OLIVEIRA, 2016; MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2012). 
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Para isso, os CAPS possuem uma equipe 

multiprofissional que atua de maneira interdisciplinar na 

perspectiva da reabilitação e reinserção psicossocial. A 

Portaria/GM nº 336/02, preconiza que a equipe nestes serviços 

deve ser formada por psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, 

assistente social e outros profissionais, devendo os 

profissionais do CAPS devem prestarem cuidado aos usuários 

através de atendimento individual e em grupos, oficinas 

terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento da família e 

atividades comunitárias, entre outros serviços, conforme a 

modalidade do serviço. 

  A criação dos CAPS permitiu a inserção de novas áreas 

profissionais na assistência à saúde mental e, com isso, 

proporcionou uma mudança no processo do trabalho, 

emergindo novas formas de relação entre os profissionais, 

inclusive a necessidade de se trabalhar numa perspectiva 

interdisciplinar. Nesse contexto, o novo modelo de atenção à 

saúde mental apresenta grandes desafios, em virtude de sua 

complexidade, comportando diversos fatores que vão desde à 

qualidade da assistência prestada até às novas formas de 

metodologia e relação de trabalho (GUIMARÃES; JORGE; 

ASSIS, 2011). 

  Dado o exposto, o objetivo do presente estudo foi 

descrever os níveis de ansiedade-traço para uma amostra de 

profissionais de nível superior dos Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPS) do município de João Pessoa, no Estado 

da Paraíba. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Realizou-se uma pesquisa descritiva de corte transversal 

e abordagem quantitativa, com uma população constituída por 

profissionais de nível superior integrantes das equipes técnicas 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSi, CAPSad e CAPS 

III), pertencentes ao município de João Pessoa - PB. A amostra 

foi constituída por 10 profissionais de cada serviço, perfazendo 

um total de 30 profissionais, vinculados aos CAPS. 

  O estudo foi realizado no período de dezembro 2015 a 

março de 2016. 

O acesso aos serviços foi obtido após a obtenção do 

termo de anuência das secretarias de saúde de cada município 

e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob 

protocolo n° 0392/15 CAAE: 45965815.0000.5188. 

Os critérios de elegibilidade da amostra, foram: ser 

profissional de nível superior contratado para desempenhar a 

função de formação, atuar nos CAPS do município há mais de 

dois meses, não estar submetido a quaisquer tipos de 

terapêutica para ansiedade, não estar fazendo uso de 

substâncias que afetam o SNC, e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O perfil ansioso dos profissionais foi mensurado através 

da aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE), utilizando-se a sub-escala IDATE-T. Este instrumento 

foi elaborado por Spielberger, Gorsuch e Lushene (1970), 

traduzido e validado para a língua portuguesa por Biaggio e 

Natalício (1979). Trata-se de um teste composto por questões 

de auto avaliação no qual, define-se o traço de ansiedade do 
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indivíduo, diferenciando a tendência de reagir a situações 

identificadas como ameaçadoras (BIAGGIO; NATALÍCIO 

1979). 

O questionário é composto por 20 perguntas, com quatro 

graus de intensidade de resposta possíveis, que variam de 1 a 

4, onde os escores somados por cada voluntário oscilam entre 

20 e 80 pontos. Os profissionais que apresentaram pontuação 

de 20 a 40 pontos nos escores do IDATE-T foram classificados 

como Baixa Ansiedade (BA), e aqueles escores acima de 40 

pontos foram classificados como Alta Ansiedade (AA). 

Os dados foram analisados com o auxílio do programa 

estatístico GraphPadPrism (version 6.00, GraphPad Software 

Inc., San Diego, CA, USA) e, posteriormente, apresentados em 

tabela. 

O estudo obedeceu às diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

atendendo à Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os resultados obtidos através dos instrumentos IDATE-

T referem-se ao grau de ansiedade traço dos indivíduos, onde 

os profissionais foram caracterizados com alta ou baixa 

ansiedade, de acordo com o nível de escore apresentado. 

A Tabela (1) traz a distribuição dos profissionais segundo 

nível de ansiedade-traço apresentado. Evidenciou-se que 

63,33% (n = 19) dos profissionais pertencentes à amostra 

apresentaram baixa ansiedade.  
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Tabela 1. Distribuição de profissionais de nível superior dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), segundo nível de 
ansiedade-traço. João Pessoa - Paraíba, Brasil. 2015-2016. 

Níveis de ansiedade  
Distribuição 

N % 

Baixa ansiedade 19 63,33 

Alta ansiedade 11 36,67 

Total 30 100 
Fonte: Direta (2015/2016) 

 

Apesar da prevalência de profissionais com baixo grau 

de ansiedade-traço, o número de profissionais com nível 

elevado de ansiedade, deve ser considerado relevante, 

levando-se em conta que se exige dos profissionais que atuam 

em contato direto com o cuidado dos usuários nos CAPS uma 

intensa preparação emocional pelas dificuldades relacionadas 

ao trabalho nesta área (NOGUEIRA, 2013).  

Através da análise da Tab. (1), percebe-se que a 

prevalência foi de profissionais com baixo grau de ansiedade-

traço, porém, ao distribuir-se os dados de acordo com cada 

modalidade de CAPS, constatou-se que no CAPSi haviam mais 

profissionais com alta ansiedade, conforme indicado na Tab. 

(2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos profissionais de nível superior dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), segundo a 
modalidade do serviço e o nível de ansiedade-traço. João 
Pessoa - Paraíba, Brasil. 2015-2016. 

Nível de 
ansiedade 

Distribuição 

N % 
Mediana  

(Percentis  
75%-25%) 
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CAPS i 

Alta ansiedade 07 70 52 (42 – 60) 

Baixa ansiedade 03 30 33 (25 – 35) 

Total 10 100 46 (34 – 55) 

CAPS ad 

Alta ansiedade 01 10 44 (44 – 44) 

Baixa ansiedade 09 90 31 (26 – 34) 

Total 10 100 31 (27 – 37) 

CAPS III 

Alta ansiedade 03 30 46 (42 – 40) 

Baixa ansiedade 07 70 34 (28 – 38) 

Total 10 100 36 (29 – 43) 
           Fonte: Direta (2015/2016) 

 

Os dados da Tab. (2) indicam que no CAPSi houve 

predominância de profissionais com alta ansiedade, com 7 

sujeitos apresentando escore superior à 40 pontos. Houve uma 

variação nos escores do IDATE-T de 25 à 62 pontos no CAPSi, 

com mediana 33 no grupo de BA (Percentil 75%= 25; Percentil 

25% = 35), e 52 no grupo de AA (Percentil 75%= 42; Percentil 

25% = 60). 

A modalidade de CAPS que apresentou um alto nível de 

ansiedade traço nesta pesquisa, o CAPSi, é um serviço 

específico para cuidado prioritário de crianças e adolescentes 

em situação de sofrimento psíquico decorrente de transtornos 

mentais severos e persistentes, incluindo também aqueles 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas (BRASIL, 

2015). 

A atenção à saúde mental das crianças e adolescentes, 

reconhecida como uma questão de saúde pública, é nova no 
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âmbito das ações do SUS, sendo hoje considerada um dos 

maiores desafios da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Diretrizes 

ministeriais recomendam que os cuidados em saúde mental à 

população infanto-juvenil sejam realizados nos diversos setores 

que compõem a rede de saúde. Os CAPS infantis constituem 

hoje a principal estratégia de atenção à saúde vigente para esse 

grupo, na realidade da reforma psiquiátrica (DELFINI; REIS, 

2012). 

O Manual de Atenção Psicossocial a Crianças e 

Adolescentes no SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde 

(2014), assinala que os serviços de saúde mental infanto-

juvenis devem assumir uma função social, voltada não apenas 

ao fazer técnico, mas incluindo também ações de acolhimento, 

escuta e cuidados que proporcionem enfrentamento de 

estigmas e melhoria da qualidade de vida, dentro da 

perspectiva que rege as políticas de saúde mental, olhando o 

sujeito como ser integral que tem direito à inserção na 

comunidade, fazendo uso de uma rede de cuidados que 

considere as singularidades e as construções de cada sujeito 

de acordo com suas condições. 

Para isso, nos CAPS infantis o tratamento deve compor 

estratégias e objetivos múltiplos, preocupando-se com a 

atenção integral às crianças e adolescentes, o que envolve 

ações elaboradas não apenas no âmbito da clínica, envolvendo 

também questões relacionadas aos contextos familiares, 

afetivos, comunitários, com a educação, a saúde, a assistência, 

a moradia, etc. (BRASIL, 2004). 

Neste contexto, observa-se que os serviços de saúde 

mental exigem dos profissionais a utilização de métodos 

dinâmicos e complexos na sua atuação, visto que seu principal 
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instrumento é o contato direto com o próprio indivíduo 

(SANTOS, 2014). 

Essa forma de atuação exige do profissional um maior 

envolvimento com os usuários, porém, caso não haja um olhar 

direcionado à qualidade de vida do profissional, esse vínculo 

pode gerar uma baixa satisfação com o trabalho, afetando na 

qualidade da assistência e na saúde mental do profissional 

(MOURA; RONCALLI; NORO, 2016). 

O sofrimento mental do profissional pode estar ligado à 

organização do trabalho e às experiências vivenciadas no 

ambiente em que este atua, tornando o trabalho uma fonte de 

saúde-doença, onde o profissional pode estar satisfeito ou não 

com o papel que desempenha (SILVA; COSTA, 2008).    

Desta forma, o caráter do novo modelo de atenção à 

saúde mental apresenta grandes desafios ao profissional, 

gerando neste uma vulnerabilidade particular em virtude de sua 

complexidade, comportando fatores que vão desde o constante 

envolvimento afetivo com os usuários, até às novas formas de 

metodologia e às relações de trabalho permeadas de emoções 

e sentimentos (SANTOS, 2014; GUIMARÃES; JORGE; ASSIS, 

2011). 

Destaca-se ainda que, para atuar nesta área torna-se 

indispensável a motivação e o empenho individual do 

profissional pois, ao trabalhar, o indivíduo deve sentir prazer e 

satisfação pessoal e profissional, visto que esta atividade é 

considerada seu meio de sobrevivência, na qual demanda a 

maior parte do seu tempo (REBOUÇAS et al, 2008). 

  



ANSIEDADE TRAÇO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE ATUAM 
EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA – 

PARAÍBA 

107 
 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu pontuar o perfil ansioso dos 

profissionais de nível superior dos Centros de Atenção 

Psicossocial da cidade de João Pessoa, na Paraíba. 

Embora a literatura apresente as dificuldades 

relacionadas ao trabalho em saúde mental, os dados deste 

estudo constataram que nos serviços investigados há 

prevalência de profissionais com baixa ansiedade. Porém, ao 

serem analisados individualmente, os dados referentes a cada 

modalidade dos serviços mostraram que nos CAPSi houve uma 

predominância de profissionais com alta ansiedade. 

Espera-se que este estudo incentive novas pesquisas 

neste contexto, com uma investigação mais ampla quanto a 

ansiedade no processo de trabalho em saúde mental, buscando 

medidas para amenizá-la de maneira que a saúde mental dos 

profissionais seja mantida, favorecendo uma boa qualidade da 

assistência prestada nestes serviços. 
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RESUMO: A ansiedade pode ser caracterizada como um 
sentimento próprio da vida humana que pode ser classificada 
como “normal” ou “patológica” a depender da intensidade e 
duração dos sintomas apresentados. A ansiedade patológica é 
um transtorno muito presente em determinadas classes de 
profissionais, dentre elas, os Enfermeiros que desempenham 
papel assistencial. Avaliar os níveis de ansiedade Traço-Estado 
em enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, de um 
Distrito Sanitário do município de João Pessoa-Paraíba. Trata-
se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem 
quantitativa, envolvendo 27 enfermeiros que atuam na atenção 
básica. A coleta de dados se deu por meio da aplicação do 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), constituído por 
duas sub-escalas IDATE-T e IDATE-E. A análise estatística foi 
realizada utilizando o programa estatístico GraphPadPrism 
(version 6.00, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). 
Ao avaliar o nível de ansiedade por indivíduo, 08 enfermeiros 
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apresentaram alta ansiedade e os outros 19 foram classificados 
com baixa ansiedade. Quanto ao valor da mediana do escore 
IDATE-E do momento “durante” e “pós” atividade laboral houve 
uma redução estatisticamente significativa (P-valor = 0,04) 
entre esses momentos. O aumento nos níveis de ansiedade 
percebido durante a jornada de trabalho propicia a uma reflexão 
do quadro real de trabalho que os profissionais de saúde estão 
sendo submetidos. 
Palavras-chave: Ansiedade. Atenção Básica. Enfermeiros. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As profundas e recentes transformações ocorridas no 

âmbito econômico, social e cultural têm contribuído para a 

intensificação de um sentimento próprio da existência humana, 

que é a ansiedade. A sociedade é praticamente obrigada a 

adaptar-se a um novo ritmo de vida, onde a rotina e o relógio se 

tornam os grandes vilões, tornando o século XX conhecido 

como a era da ansiedade (FERREIRA et al., 2009). 

Definida como um sentimento vazio e desconfortável de 

medo e apreensão, a ansiedade caracteriza-se por tensão ou 

situação desconfortável decorrente da previsão de perigo do 

desconhecido ou excêntrico. Além de ser caracterizada como 

sentimento característico da vida humana (CASTILLO et al, 

2000; BRAGA et al, 2010; FREITAS, 2013). 

Uma forma de divergir a ansiedade normal da patológica 

é analisar se a resposta ansiosa é de curta ou longa 

permanência, autolimitada e relativa ao estimulo do instante ou 

não. A ansiedade é dita como patológica quando é de forma 

exagerada e desigual frente ao estímulo, ou qualitativamente 

diferente do observado como regra daquela faixa etária, além 
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de interferir na qualidade de vida, emocional e funcionamento 

diário da pessoa impedindo-a de desempenhar atividades 

básicas de seu dia-a-dia (CASTILLO et al, 2000; BRAGA et al, 

2010; FREITAS, 2013; CORDEIRO, 2016). 

Quanto às manifestações comportamentais, a ansiedade 

pode ser classificada em “Traço” ou “Estado”. A ansiedade 

traço, consiste nas disposições das diversidades próprias 

relativamente, se manifesta de forma estáveis em relação a 

propensão para a ansiedade, ou seja, nas diferenças 

interpessoais na propensão para perceber situações 

estressantes como perigo ou ameaça, e na tendência de reação 

a estas situações com elevações mais constantes e acentuada 

do estado de ansiedade. Já a ansiedade estado, é 

desencadeada de acordo com determinados episódios vividos 

(CASTILLO et al, 2000; BRAGA et al, 2010; FREITAS, 2013; 

CORDEIRO, 2016). 

Os transtornos de ansiedade correspondem à categoria 

mais frequente na população geral, assim como em grupos que 

estão mais susceptíveis a desenvolver este transtorno, 

principalmente em ambiente de trabalho. Os trabalhadores mais 

vulneráveis ao desenvolvimento desse tipo de desordem são os 

profissionais da saúde. Os trabalhadores da atenção básica 

apresentam elevadas prevalências de problemas de saúde, 

inclusive de saúde mental, tais como depressão, ansiedade, 

insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de 

concentração e queixas somáticas (BRAGA, 2010). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) teve início pelo 

Ministério da Saúde em 1994, que opta por ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, praticada de forma integral e 

contínua. Objetiva a reestruturação do modelo assistencial 
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desde a reorganização da atenção básica à saúde e propõe 

integrar com a comunidade os princípios do SUS (Sistema 

Único de Saude), que são universalidade, descentralização, 

integralidade e participação (SANTOS; LOPES, 2007). 

Integrar o trabalho em equipe representa um desafio 

para os trabalhadores que se encontram neste meio da saúde 

da família. Dessa forma, para entendermos a função do 

enfermeiro é preciso verificar sua inclusão no trabalho da 

equipe e como suas atribuições específicas são executadas 

(MARQUES; SILVA, 2004; SCHIMITH; LIMA, 2009). 

O enfermeiro da estratégia de saúde da família executa 

suas atividades tanto na unidade de saúde, com os membros 

da equipe, quanto na comunidade, de modo que supervisiona e 

dar apoio aos agentes comunitários de saúde, e também 

assiste os indivíduos que precisam de seus cuidados. 

Tornando-o mais vulnerável ao adoecimento devido a 

sobrecarga de trabalho (SANTOS; LOPES, 2007; SCHIMITH; 

LIMA, 2009). 

A atenção básica à saúde da população possibilitou a 

percepção de diversas situações de estresse e 

descontentamento quanto ao trabalho por parte da equipe de 

diferentes categorias profissionais, dentre estas a de 

enfermagem, que indicam a pouca atenção as suas próprias 

condições de saúde. Observa-se de fato que as unidades 

básicas de Saúde (UBS), como a porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde (SUS), caracterizam-se como cenários em 

constantes tensões para os trabalhadores de saúde e usuários 

(SANTOS; LOPES, 2007; DAUBERMANN; TONETE, 2012). 

As circunstâncias no espaço de trabalho dos 

profissionais de enfermagem podem ocasionar a ansiedade, 
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segundo estudo entre profissionais da área, tendo ênfase, 

dentre as diversas situações, a oscilação ou agravo da 

condição de saúde dos usuários, materiais insuficientes para a 

demanda, isto é, equipamentos e uso pessoal, relação com 

familiares do usuário, tanto quanto os obstáculos para a 

sistematização da assistências de enfermagem e os 

procedimentos de maiores complexidade (BARROS et al, 2003; 

DILÉLIO, 2012; SCHMIDT; DANTAS; MARZIALE, 2011).  

Este estudo poderá suprir a carência de estudos que 

busquem avaliar a ansiedade em enfermeiros das Equipes de 

Saúde da Família e oferecer subsídios para implementação de 

ações voltadas para saúde do trabalhador da atenção básica. 

Diante do exposto e da importância em se aprofundar 

nessa temática tão pouco explorada atualmente esse estudo 

possui como objetivo avaliar os níveis de ansiedade traço em 

enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da Família de 

um Distrito Sanitário do município de João Pessoa-Paraíba. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo de corte 

transversal e abordagem quantitativa.  

O cenário do estudo foram as Unidades de Saúde da 

Família de um Distrito de Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de João Pessoa- PB e a amostra foi constituída por 27 

Profissionais de nível superior de Enfermagem que aceitaram 

participar do estudo e pactuaram com o termo de 

consentimento e livre esclarecido. A pesquisa obteve uma 

duração de nove meses e ocorreu no período de agosto de 

2013 a maio de 2014. 
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Para coleta de dados foram utilizados dois instrumentos, 

um para avaliação do nível de ansiedade, Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (IDATE), constituído por duas sub-

escalas IDATE-T e IDATE-E, e outro para colher informações 

sobre dados sociais, laborais e profissionais que foram 

elaborados pelo próprio autor da pesquisa. 

O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), 

elaborado por Spielberger, Gorsuch e Lushene (1970) é um 

instrumento traduzido e validado para a língua portuguesa por 

Biaggio e Natalicio no ano de 1979. 

 Trata-se de um teste composto por dois questionários 

de auto avaliação: o IDATE-Traço (IDATE-T) e IDATE (IDATE 

– E). O IDATE T define o traço de ansiedade do individuo, 

diferenciando a tendência de reagir a situações identificadas 

como ameaçadoras, já o IDATE-E está relacionado a episódios 

em específico,. Cada subescalas apresenta 20 perguntas, com 

quatro graus de intensidade possíveis de resposta, que variam 

de 1 a 4, onde os escores somados por cada voluntário oscilam 

entre 20 e 80 pontos, neste estudo, foi utilizado apenas o 

IDATE-T.  

Para classificação dos valores dos escores foi utilizada a 

seguinte categorização: Escores que variaram de 20 a40 

pontos foram alocados no grupo considerado de baixa 

ansiedade (BA) e os que obtiveram escores acima de 41 

alocou-se ao grupo alta ansiedade (AA) (ALMEIDA; BEHLAU, 

2013).  

Quanto a análise da estatística descritiva, essa foi 

realizada utilizando o programa estatístico GraphPadPrism, 

version 6.00, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA.  
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A pesquisa foi aprovada sob protocolo n° 0262/13 do 

comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, atendendo à Resolução Nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata e 

regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para obtenção dos resultados foi avaliado uma amostra 

de 27 enfermeiros que atuam na atenção básica na Estratégia 

de Saúde da Família do município de João Pessoa - Paraíba.  

Ao avaliar o nível de ansiedade traço por indivíduo, 09 

(33%) enfermeiros apresentaram escore para alto nível de 

ansiedade e os outros 18 (67%) enfermeiros pontuaram um 

valor para baixos níveis de ansiedade conforme ilustra a Figura 

(1) abaixo.  

Figura 1. Classificações dos níveis de ansiedade traçam em 

Alta Ansiedade (AA) e Baixa Ansiedade (BA). 

 
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.  

33%

67%

AA BA
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Na tabela abaixo, Tab. (1), encontra-se a média do 

escore do Inventário de Ansiedade Traço dos sujeitos 

pesquisados. De acordo com o resultado encontrado, os 

sujeitos apresentaram média de 38 pontos, sendo assim 

classificado como baixa ansiedade. Cabe destacar ainda que o 

sujeito que apresentou o maior valor do IDATE-T, obteve uma 

pontuação de 65 pontos. 

 

Tabela 1. Valor da média dos escores do IDATE – T 

IDATE –T 

Média 38 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013/2014. 

 

Para classificação da amostra, os indivíduos foram 

agrupados quanto à faixa etária. Na Tab. (2) observa-se que a 

alta ansiedade estava presente entre os enfermeiros 

distribuídos em todas as faixas etárias, com maior concentração 

entre 41 a 50 anos e a partir de 51 anos, sendo 04 no primeiro 

grupo e 03 no segundo. Esse resultado mostra que profissionais 

com idade avançada atuantes no serviço de atenção básica 

estão sujeitos a apresentarem alta ansiedade, essa causa 

geralmente está associada a outros fatores. 

 

Tabela 2. Caracterização dos Indivíduos por idade segundo 

nível de ansiedade-traço. 

IDADE BA AA TOTAL 

20 – 30 02 01 03 

31 – 40 05 01 06 

41 – 50 05 04 09 

≥ 51 06 03 09 
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Total 18 09 27 
Fonte: Pesquisa Direta, 2013/2014. 

 

Ao confrontar o tempo de serviço na atenção básica com 

a idade da amostra, observa-se na Tab. (3)que todas as 

categorias apresentaram profissionais com alta ansiedade. No 

intervalo de tempo de serviço de 11 a 20 anos verificou-se o 

maior número de enfermeiros classificados com baixa 

ansiedade, 7 no total. O grupo com alta ansiedade também 

prevaleceu no intervalo de 11 a 20 anos com 4 enfermeiros. 

 

Tabela 3. Caracterização dos Indivíduos por idade segundo 

nível de ansiedade-traço. 

TEMPO DE SERVIÇO BA AA TOTAL 

Menos que 5 anos 01 03 04 

Entre 6 e 10 anos 04 03 07 

Entre 11 e 20 anos 07 04 11 

Mais que 21 anos 01 04 05 

Total 13 14 27 
  Fonte: Pesquisa Direta, 2013/2014. 

 

Autores evidenciam que a prevalência de transtornos 

psiquiátricos menores aumenta juntamente com a idade na 

população geral, e que o maior tempo de exposição a um 

determinado contexto pode estar associado ao aumento do 

desgaste físico e emocional do trabalhador (COSTA et al, 2002; 

GALVÃO et al, 2007). 

Sendo assim, o enfermeiro que está exposto a vários 

entraves do serviço e principalmente aqueles que atuam no 

atendimento há vários anos e aguardam com euforia o 
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momento da aposentadoria, são fortes candidatos a 

apresentarem uma ansiedade aumentada. 

 A Tabela 5 apresenta os fatores apontados pelos 

enfermeiros como desencadeadores de ansiedade no ambiente 

de trabalho. Cada profissional foi orientado a indicar dois 

fatores. Pode-se destacar excesso de burocracia, que aparece 

em 17 citações, seguido de sobrecarga de trabalho com 15 

citações e demanda excessiva com 8 citações, ainda foram 

citados baixa remuneração, desvalorização profissional e 

estrutura física comprometida. 

 

Tabela 5. Distribuição dos fatores apontados por enfermeiros 

como desencadeadores de ansiedade no ambiente de trabalho. 

Fatores  Número De Enfermeiros 

Excesso de burocracia 17 

Sobrecarga de trabalho 15 

Demanda excessiva 8 

Baixa remuneração 7 

Desvalorização profissional 4 

Estrutura física comprometida 3 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2013/2014. 

 

 A literatura apresenta que os fatores desencadeantes 

associados podem estar relacionados a fatores internos ao 

ambiente e processo de trabalho, como: os setores de 

desempenho profissional, o turno de trabalho, o relacionamento 

interpessoal (com a equipe e com os pacientes), a sobrecarga 

de serviço, a autonomia na cumprimento de tarefas, o desgaste, 

a insegurança além de a fatores externos ao trabalho, como: 

sexo, idade, carga de trabalho doméstico, suporte e renda 
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familiar, estado de saúde geral do trabalhador, e as 

características individuais e genética (COSTA et al, 2002; 

BARROS et al, 2003; SCHMIDT; DANTAS; MARZIALE, 2011). 

 Em um estudo realizado por Staciarinni e Troccoli, 

(2001), com objetivo de avaliar os fatores estressantes no 

desempenho das atividades laborais dos enfermeiros, foram 

subdivididas as categorias em: Enfermeiro Assistencial, 

Enfermeiro Docente e Enfermeiro Administrador. Para os 

profissionais de Enfermagem que trabalham na assistência ao 

paciente, os principais elementos elencados como estressores 

foram: Recursos inadequados, Atendimento ao paciente, 

Relação Interpessoal e Carga emocional. Já os profissionais 

que desempenham suas atividades na docência alegam que 

além dos recursos inadequados e da relação interpessoal existe 

as atividades com os alunos, a política universitária, questão 

salarial e a carga horária. Por fim, os Enfermeiros que exercem 

funções administrativas nos serviços em saúde, alegam que 

além de alguns fatores já elencados, a cobrança, a sobrecarga 

de trabalho, o reconhecimento profissional e o poder de decisão 

são fatores importantes a serem considerados para geração de 

estresse e ansiedade. 

 São muitas as situações que podem desencadear 

alterações na saúde mental do enfermeiro, como o tempo 

dedicado ao trabalho somado à precariedade do emprego, 

baixa remuneração, desregulamentação das condições de 

trabalho quanto às normas legais e regressão dos direitos 

sociais. Os autores enfatizam que a forma como o trabalho se 

organiza e o espaço que ocupa na vida cotidiana, vêm retirando 

a possibilidade dos trabalhadores viverem as múltiplas 
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dimensões da vida (MEDEIROS et al, 2006; KESSLER; KRUG, 

2012). 

O trabalho da enfermagem, em especial, se caracteriza 

como fonte de estresse e exaustão devido as condições de 

trabalho da equipe, além da remuneração inadequada, 

acumulação de serviços, extensa jornada de trabalho, 

hierarquia presente na equipe de saúde e o desprestígio social, 

entre outros fatores, associam-se às condições de trabalho da 

equipe de enfermagem e refletem-se na qualidade da 

assistência prestada ao usuário e no sofrimento psíquico dos 

profissionais (SCHMOELLER, 2011; MOREIRA et al, 2009; 

RUVIARIO, 2010). 

 A falta de reconhecimento profissional, aliada à 

discussão tardia sobre planos de cargos e salários para os 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

desigualdade salarial entre os profissionais, também são 

fatores que afetam o desenvolvimento de insatisfação e 

problemas psicológicos (VELEZ, 2003; FIORAVANTI et al, 

2006; DILÉLIO et al, 2012; SANTOS, 2007) 

As longas jornadas de trabalho e o acúmulo de funções 

que a enfermagem exerce também predispõem a agravos à 

saúde do trabalhador. O mais grave é que tais fatores não são 

peculiaridades do serviço estudado, estudos evidenciam que a 

sobrecarga de trabalho interfere nas relações familiares e na 

vida particular dos trabalhadores da enfermagem em virtude da 

redução do tempo livre (COUTRIN; FREUA; GUIMARÃES, 

2003; MEDEIROS et al, 2006).  

A sobrecarga de trabalho pode significar um fator 

desencadeante de ansiedade entre profissionais enfermeiros, 

visto que, em maioria, são do sexo feminino, e muitas vezes são 
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acrescidas outra jornada de trabalho ao seu dia: cuidar da casa, 

da família e ser responsável pela educação dos filhos 

(BARROS et al, 2003). 

Kessler e Krug (2012) e Barros et al (2003), destacam 

como fator de desgaste no trabalho o excesso de exigências 

burocráticas nas solicitações e encaminhamentos de exames e 

consultas especializadas, o que causa uma lentidão no fluxo do 

serviço. Ainda identifica a falta de reconhecimento e valorização 

das atividades desempenhadas, tanto por colegas da equipe de 

trabalho, quanto por gestores das instituições. 

Segundo Santos (2007) para trabalhar em uma ESF é 

necessário uma motivação e um empenho individual, um perfil 

especifico para este trabalho, diferente de outros serviços. O 

trabalho é o meio de sobrevivência de um individuo, 

considerando que a maior parte de seu tempo será dedicada a 

ele, essa atividade deve ser prazerosa, buscando a satisfação 

profissional e pessoal, assim como qualquer atividade laboral. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Embora a baixa ansiedade predomine entre a população 

estudada, os fatores citados como desencadeadores de 

ansiedade podem vir a afetar a qualidade da assistência ao 

usuário, visto que as atividades do enfermeiro influenciaram o 

aumento da média da ansiedade-estado nos dois grupos 

estudados. 

 Os gestores dos serviços de saúde devem atentar-se 

para as condições de trabalho que esses profissionais estão 

sendo submetido afim de garantir condições de trabalho mais 

adequadas e como também, a viabilização medidas de 
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prevenção para o não adoecimento dessa classe de 

trabalhadores, garantindo assim uma assistência à saúde feita 

com responsabilidade, segurança e qualidade.  

 Espera-se ainda que essa temática não fique 

adormecida no campo científico e que este estudo possa 

subsidiar novas pesquisas que envolvam essa temática, com 

uma análise mais ampla, em regiões distintas, buscando 

informações que venham acrescentar aos estudos existentes. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA, A.A.F.; BEHLAU, M.; LEITE, J.R.. Correlação entre ansiedade e 
performance comunicativa. Rev.soc.bras.fonoaudiol.,v.16, n.4, p.384-
389. 2011. 
ANDRADE, L.H.S.G.; LOLIO, C.A.; GENTIL, V.; LAURENTI, R. 
Epidemiologia dos transtornos mentais em uma área definida de captação 
da cidade de São Paulo. Rev.Psiquiatr.Clin., v.26, n.5, p.257-261. 1999. 
ANDRADE, M.C.S.; CAPOCCI, P.O. As emoções do profissional de 
enfermagem ao lidar com pacientes com HIV/AIDS. Rev. Enferm. UNISA, 
v. 5, p.15-9, 2004. 
BARROS, A.L.B.L. et al. Situações geradoras de ansiedade e estratégias 
para seu controle entreenfermeiras: estudo preliminar. Rev Latino-am 
Enfermagem, v.11, n.5. 2003. 
BIAGGIO, A.M.B.; NATALICIO, L. Manual para o Inventário de 
Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Rio de Janeiro: Centro Editor de 
Psicologia Aplicada (CEPA). 1979. 
BRAGA, J.E.F. et al. Ansiedade patológica: bases neurais e avanços na 
abordagem psicofarmacológica. Rev.Bras.Cienc.Saude, v.4, n.2, p.93-
100.2010. 
BRAGA, L.C.; CARVALHO, L.R.; BINDER, M.C.P. Condições de trabalho e 
transtornos mentais comuns em trabalhadores da rede básica de saúde de 
Botucatu (SP). Cienc. Saude Colet., v.15, (Supl.1), p.1585-1596. 2010.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Manual de estrutura física das unidades 
básicas de saúde : saúde da família. – 2. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008. 52 p. 
CASTILLO, A.R.G.L. etal. Transtornos de ansiedade. Rev. Bras. 
Psiquiatr. [online], vol.22, suppl.2, p.20-23. 2000. 



NÍVEIS DE ANSIEDADE TRAÇO E ESTADO EM PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

125 
 

CORDEIRO, R.A.; FREIRE, V. Estado-Traço de ansiedade e vivências 
académicas em estudantes do 1º ano do Instituto Politécnico de 
Portalegre. Millenium, n. 36, 2016. 
COSTA, J.S.D. et al.. Prevalência de distúrbios psiquiátricos menores na 
cidade de Pelotas, RS. Rev.Bras.Epidemiol.,v.5, n.2, p.164-73.2002.  
COUTRIN, R.M.G.S.; FREUA, P.R.; GUIMARÃES, C.M. Estresse em 
enfermagem: uma análise do conhecimento produzido na literatura 
brasileira no período de 1982 a 2001. Texto & contexto enfermagem, 
João Pessoa-PB, v. 12, n. 4, Out./Dez.2003.  
DAUBERMANN, D.C.; TONETE, V.L.P. Qualidade de vida no trabalho do 
enfermeiro da Atenção Básica à Saúde. Acta paul. enferm.[online]. 
vol.25, n.2, p.277-283. 2012. 
DILÉLIO, A.S. et al. Prevalência de transtornos psiquiátricos menores em 
trabalhadores da atenção primária à saúde das regiões Sul e Nordeste do 
Brasil. Cad. Saude Publica, v.28,n.3,p.503-514. 2012. 
FERREIRA, C.L. et al. Universidade, contexto ansiogênico? Avaliação de 
traço e estado de ansiedade em estudantes do ciclo básico. Ciência da 
Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 14,n. 3, p. 973-981,Mai./Jun. 2009. 
FIORAVANTI, A.C.M. et al .Avaliação da estrutura fatorial da Escala de 
Ansiedade-Traço do IDATE. Aval psicol clín,v.5,n.2,p. 217-224. 2006. 
FREITAS, F.F. Avaliação dos efeitos psicológicos da L-teanina em modelo 
de ansiedade em humanos. [Dissertação]. João Pessoa (PB): Universidade 
Federal da Paraíba. João Pessoa; 2013. 
GALVÃO, L.L.L.F. et al. Prevalência de transtornos mentais comuns e 
avaliação da qualidade de vida no climatério. Revista da Associação 
Medica Brasileira. São Paulo, v. 53,n. 5, p. 414-429, Set./Out. 2007. 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
KESSLER, A.I.; KRUG, S.B.F. Do prazer ao sofrimento no trabalho da 
enfermagem: o discurso dos trabalhadores. RevGauchaEnferm, v.33,n.1. 
2012 
LEAL, H.M.S.D. et al. Organização do trabalho de enfermagem na atenção 
básica: uma questão para a saúde do trabalhador. Texto Contexto 
Enferm. Florianópolis. v. 18, n.2, p. 206-14, Abr-Jun. 2009.  
MARQUES, D.; SILVA, E.M. A enfermagem e o programa saúde da família: 
uma parceria de sucesso?. RevBrasEnferm. Brasília (DF). v. 57, n. 5, p. 
545-50. set/out. 2004.  
MEDEIROS, S.M. et al. Condições de trabalho e enfermagem: a 
transversalidade do sofrimento no cotidiano. RevEletrEnf, v.8,n.2. 2006.  
MOREIRA, D.S. et al. Prevalência da síndrome de burnout em 
trabalhadores de enfermagem de um hospital de grande porte da Região 



NÍVEIS DE ANSIEDADE TRAÇO E ESTADO EM PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

126 
 

Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública [online]. vol.25, n.7, p. 1559-1568. 
2009. 
RUVIARO, M.F.S.; BARDAGI, M.P. Síndrome de Burnout e satisfação no 
trabalho em profissionais da área de enfermagem do interior do RS. 
Barbarói, v. 33, p.194-216. 2010. 
SAMPAIO, E.S. Síndrome De Burnout Em Professores E Alunos Do 
Programa De Mestrado Ensino De Ciências Na Amazônia: Uma 
Contribuição Para Formação De Professores. 137p. [Dissertação] – 
Universidade do Estado do Amazonas, Amazonas, 2009. 
SANTOS, F.S.; LOPES, S. Explorando o conhecimento dos enfermeiros 
das unidades de saúde da família de São José do Rio Preto sobre 
depressão. Arq. Ciênc. Saúde, v.14, n.1, p.23-29, jan-mar. 2007. 
SANTOS, V.C.; SOARES, C.B.; CAMPOS, C.M.S. A relação trabalho-
saúde de enfermeiros do PSF no município de São Paulo. RevEscEnferm 
USP, v.41,p.777-81. 2007 
SANTOS, V. C. A relação trabalho-saúde dos enfermeiros do PSF da 
região de Vila Prudente-Sapopemba: um estudo de caso. 2007. 

[Dissertação] – Escola de Enfermagem, São Paulo (SP), 2007.  
SCHIMITH, M.D.; LIMA, M.A.D.S. O Enfermeiro na Equipe de Saúde da 
Família: Estudo de Caso. Rev. enferm. UERJ. Rio de Janeiro. 
v.17,n.2,p.252-6.abr/jun. 2009. 
SCHMIDT, D.R.C.; DANTAS, R.A.S.;  MARZIALE, M.H.P. Qualidade de 
vida no trabalho: avaliação da produção científica na enfermagem 
brasileira. Acta Paul Enferm. v.21,n.2,p.330-7. 2008. 
SCHMOELLER, R. et al. Cargas de trabalho e condições de trabalho da 
enfermagem: revisão integrativa. Rev. Gaúcha Enferm. (Online), vol.32, 
n.2, p. 368-377. 2011. 
SPIELBERGER, C.D.; GORSUCH, R.I.; LUSHENE, R.E. Manual for the 
State - Trait Anxiety Invetory.Ca: Consulting Psychologists Press, 1970. 
STACCIARINI, J.M.R.; TROCCOLI, B.T. O estresse na atividade 
ocupacional do enfermeiro. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. vol.9, 
n.2, p.17-25. 2001. 
VELEZ, C. Gestão do stress nos profissionais de saúde. Nursing. Ano 15, 
nº 179, p. 10-13. 2003. 



 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAÚDE DO 
ADOLESCENTE 



DOENÇAS CARDIOVASCULARES E MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

128 
 

CAPÍTULO 8 
 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 
MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 
 

Camila Cândida de Lima MARTINS 1 

Yohanna de OLIVEIRA 1  

Elaine Valdna Oliveira dos SANTOS 1 
 Cristiane Cosmo SILVA-LUIS 1 

Thaise Anataly Maria de ARAÚJO 1 

1 Mestrandas do Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição/UFPB.  
candida_martins_@hotmail.com 

 

RESUMO: A obesidade em crianças e adolescentes está 
relacionada com a disfunção metabólica e pró-inflamatória, que 
levam ao desenvolvimento da síndrome das doenças crônicas, 
incluindo síndrome metabólica, obesidade resistência à 
insulina, doença hepática gordurosa, dislipidemia, hipertensão 
e diabetes, e doenças cardiovasculares. Neste sentido, o 
presente estudo objetivou avaliar a relação entre o consumo 
alimentar, marcadores inflamatórios e os possíveis riscos para 
as doenças cardiovasculares em adolescentes. Foi realizada 
uma revisão bibliográfica, através de buscas nas bases 
eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e 
Periódicos CAPES, no idioma inglês, no intervalo de tempo de 
4 anos, com os termos indexadores cardiovascular diseases, 
adolescents, inflammatory markers, adolescent eating patterns, 
metabolic risks. A obesidade familiar pode contribuir 
significativamente no desenvolvimento da obesidade infantil a 
partir dos hábitos alimentares. Estudos demonstram que o 
estado de sobrepeso e obesidade estão associados com a 
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inflamação crônica e subclínica devido a um desequilíbrio de 
mediadores inflamatórios. Adolescentes com sobrepeso e 
obesidade apresentam níveis mais elevados de PCR e de IL-6, 
ressaltando a importância das alterações genéticas e genes 
relacionados à inflamação de baixo grau. As adipocitocinas e os 
marcadores inflamatórios podem contribuir para a fisiopatologia 
desta condição e podem ser índices úteis para o monitoramento 
da síndrome metabólica e prevenção do risco de doenças 
cardiovasculares em crianças e adolescentes. 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Marcadores 

inflamatórios. Adolescentes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um período caracterizado por intensas 

mudanças comportamentais, sociais, emocionais, psicológicas 

e físicas, com taxas de crescimento acelerado, que resultam em 

aumento de requisitos de energia e nutrientes (FERREIRA; 

CLARO; LOPES, 2015).  

Uma série de fatores podem influenciar nos 

comportamentos alimentares de adolescentes, podendo 

auxiliar na promoção de práticas alimentares saudáveis ou até 

mesmo impedi-las. Uma variedade de fatores, incluindo fatores 

intrapessoais, sociais e ambientais influenciam o consumo 

alimentar dos jovens, como os fatores demográficos, idade e 

sexo, preferências de gosto, a imagem corporal, a atitude de 

saúde e conhecimento nutricional, a auto-eficácia e as 

habilidades de preparação de alimentos. Além desses fatores, 

incluem-se as influências dos pais e da família, o ambiente 

doméstico, o ambiente escolar e moradia (RATHI; RIDDELL; 

WORSLEY, 2016). 
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A obesidade em crianças e adolescentes é considerada 

um grande problema de saúde publica, no qual a dieta é o fator 

de estilo de vida mais importante associado com o estado de 

sobrepeso e obesidade, e também é considerada o preditor útil 

da obesidade severa na fase adulta (NEZAME et al., 2016). A 

obesidade em adolescentes e na idade adulta está relacionada 

com a disfunção metabólica e pró-inflamatória, que levam ao 

desenvolvimento da síndrome das doenças crônicas, incluindo 

síndrome metabólica, resistência à insulina, doença hepática 

gordurosa, dislipidemia, hipertensão e diabetes, e doenças 

cardiovasculares (DCV) em geral (MASQUIO et al., 2016). 

A Proteína C Reativa (PCR) é considerada o 

biomarcador mais estudado da doença coronariana, estando 

intimamente associada ao aumento do risco cardiovascular 

(SILVA; LACERDA, 2012). 

A elevação de proteína C-reativa, adipocininas, 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-18 (IL-18) e do fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), entre outros, tem se mostrado 

associadas com a obesidade, resistência à insulina e 

dislipidemia na infância e na adolescência. O reconhecimento 

do papel da inflamação e sua associação com a síndrome 

metabólica é essencial para a percepção de que muitas dessas 

manifestações clínicas que ocorrem precocemente vão 

repercutir na vida adulta futura (PITREZ FILHO et al., 2012). 

Neste sentido, o presente estudo objetivou avaliar a 

relação entre o consumo alimentar, marcadores inflamatórios e 

os possíveis riscos para as doenças cardiovasculares em 

adolescentes. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através da 

revisão sistemática da literatura, que envolve a recolha e 

análise de vários artigos científicos relativos ao tema escolhido. 

Para o levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados 

nas bases eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science 

e Periódicos CAPES, no intervalo de tempo de 4 anos, 

utilizando os termos indexadores: cardiovascular diseases, 

adolescents, inflammatory markers, adolescent eating patterns, 

metabolic risks. 

Dos 31 artigos pesquisados, 20 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2012 a 2016, que 

contemplassem os riscos cardiovasculares para adolescentes, 

apresentando marcadores inflamatórios com a proteína C 

reativa, relacionados com a alimentação dos adolescentes na 

faixa etária adolescente entre 10 e 19 anos. Como critérios de 

exclusão, foram descartados os artigos que não pertenciam ao 

intervalo de tempo de 2012 a 2016 e com evidências científicas 

em estudos experimentais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A dieta está fortemente relacionada com a obesidade e 

sobrepeso, dislipidemias e síndrome metabólica, que são 

fatores de risco de destaque na literatura, para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas 

(DCVM). Esses mesmos fatores são influentes na infância e 

adolescência, resultando no surgimento de doenças ainda 
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nesta fase da vida ou na fase adulta (PITREZ FILHO et al., 

2012; SBC, 2013). 

A obesidade é um problema de saúde pública nos 

Estados Unidos e muitos outros países. As taxas de obesidade 

infantil têm aumentado extensivamente ao longo das últimas 

décadas e os números continuam a subir. As crianças obesas 

e com sobrepeso apresentam alto risco de se tornarem 

adolescentes e adultos com excesso de peso (CHANG; NEU, 

2015).   

 Na Figura (1), a obesidade infantil mostra-se associada 

com o desenvolvimento subsequente da síndrome metabólica 

na vida adulta, incluindo a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2), hipertensão arterial, dislipidemia, doenças cardíacas e 

problemas associados (CHANG; NEU, 2015).  

 

Figura 1. Complicações da obesidade infantil.  

 
Fonte: Chang; Neu (2015).  
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Em um estudo realizado com adolescentes com idades 

entre 11 e 15 anos na região norte do estado de Minas Gerais, 

mostrou uma alta prevalência de excesso de peso corporal, 

principalmente entre as meninas. Além disso, dentre os hábitos 

alimentares mais inadequados identificados, destacaram-se o 

alto consumo de carboidratos, ácidos graxos saturados (AGS) 

e sódio, e o consumo insuficiente de cálcio, vitamina A, fibras e 

ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) (PINHO et al., 2014). 

Em um estudo de base populacional realizado por 

Assumpção et al. (2012), que investigou a qualidade da dieta 

de 409 adolescentes entre 12 e 19 anos de idade, alertou para 

a existência da má qualidade alimentar deste grupo e a 

necessidade da promoção de uma alimentação saudável, 

especialmente para os grupos que são mais socialmente 

vulneráveis. Tal estudo também indicou a necessidade de 

monitoração dos hábitos alimentares desta faixa etária, para 

detectar tendências de mudança e incorporação de uma dieta 

de perfil saudável, assim como para acompanhar o nível de 

desigualdade social que influencia na qualidade da dieta. 

Segundo Santos et al. (2014), em um estudo realizado 

com 1.247 crianças e adolescentes entre 6 e 12 anos, de ambos 

os sexos, avaliando a relação entre o padrão de consumo 

alimentar e o estado nutricional, observou-se que 10,2% 

encontravam-se com sobrepeso e 7,1% com obesidade, assim 

como, identificando dois padrões alimentares, o “obesogênico” 

caracterizado pelo consumo de fast foods, óleos, bolo, pastéis 

e doces, e o “prudente”. Ressaltando ainda que o padrão 

obesogênico esteva diretamente relacionado com o aumento do 

índice de massa corporal (IMC).  
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Na análise da ingestão de macro e micronutrientes do 

Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) 

realizado em 2013-2014, foram avaliados dados de 71.791 

adolescentes de 12 a 17 anos. O consumo de ácidos graxos 

saturados e de açúcar livre ultrapassaram os limites máximos 

recomendados da ingestão energética total (< 10,0%), 

constatou-se também a ingestão elevada de bebidas 

açucaradas e alimentos ultraprocessados (SOUZA et al., 2016). 

A relação do padrão de consumo alimentar dos 

adolescentes, os tipos de alimentos e de macronutrientes 

influenciam diretamente no estado nutricional, e que o aumento 

dos níveis do IMC estão diretamente ligados ao aumento do 

risco cardiovascular, como foi visto por Mera-Gallego et al. 

(2016) e por Gilbert-Diamond et al. (2012). 

Além disso, a relação entre o tempo de tela e IMC 

também pode ser mediada pelo aumento da ingestão de 

energia, principalmente com a ingestão elevada de 

carboidratos. É possível que reduzindo o tempo gasto 

assistindo TV e jogando videogames possa diminuir o consumo 

desses alimentos e ajudar a promover a aderência dietética 

necessária para o controle de peso em adolescentes obesos 

(CAMERON et al., 2016).  

Em um estudo realizado com 83 famílias (83 mães e 155 

filhos), os dados revelaram que a obesidade foi alta entre as 

mães atingindo 91,6%, enquanto que a obesidade nos filhos foi 

de 24,5%. De acordo com a prevalência de obesidade, as 

famílias foram divididas em 4 grupos, onde apenas 8,43% das 

mães estavam com o peso adequado e 20,48% eram obesas. 

A taxa de consumo de freqüência alimentar revelou uma 

ingestão alimentar insalubre, especialmente nas famílias 

obesas. Todos os grupos relataram alta taxa de ingestão de 
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doces e bebidas. As calorias, carboidratos, colesterol e sódio 

foram maiores do que os valores das DRIs (Dietary Reference 

Intake) em todos os grupos de mães e em dois grupos de 

adolescentes em comparação com a baixa ingestão diária de 

micronutrientes, especialmente cálcio e vitamina D em todos os 

grupos (HASSAN; EL SHEBINI; AHMED, 2016). 

A obesidade infantil continua a ser o fator determinante 

mais importante de risco de síndrome metabólica e doença 

cardiovascular na idade adulta. Consequentemente, há 

evidências significativas de que a obesidade afeta fortemente a 

estrutura cardíaca, a função e rigidez vascular em 

adolescentes, particularmente em adolescentes obesos com 

DMT2. Essas alterações estão associadas à disglicemia e 

inflamação, que evidenciam a interação entre o metabolismo e 

a remodelação cardíaca de cardiomiopatia relacionada à 

obesidade infantil (SHAH et al., 2013).  

De acordo com a Figura (2), a dilatação atrial em 

adolescentes obesos possui diversos fatores. Um dos fatores 

mais importantes que está relacionado com a obesidade e 

danos cardiovasculares é a hipertensão arterial, que representa 

um mecanismo hemodinâmico de remodelamento cardíaco em 

adolescentes obesos. A hipertensão arterial está associada 

com o aumento da resistência vascular sistêmica, e que em 

primeiro lugar, induz a dilatação e, em seguida, a hipertrofia 

ventricular esquerda, que consiste no aumento da espessura da 

parede do ventrículo esquerdo. Além disso, a hipertensão 

arterial na obesidade está relacionada ao aumento da atividade 

do sistema nervoso simpático e sistema renina-angiotensina-

aldosterona, bem como estresse oxidativo, disfunção endotelial 

e maior concentração de fatores de crescimento (TADIC; 

CUSPIDI, 2015).  
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Figura 2. Diferentes mecanismos de remodelação cardíaca em 
adolescentes obesos. 

 
Fonte: Tadic; Cuspidi (2015). 

 

Em um estudo realizado por Sanchez et al. (2015), 

constataram que os adolescentes obesos têm disfunção 

ventricular subclínica associada à gravidade da obesidade, 

aumento da pressão arterial sistólica, dislipidemia e resistência 

à insulina, em comparação com os adolescentes magros. A 

remodelação ventricular esteve presente em um subgrupo de 

adolescentes obesos em associação com a gravidade da 

obesidade, sugerindo que a obesidade pode ter um impacto 

precoce na saúde cardiovascular de adolescentes obesos. 

Em adultos, a Proteína C Reativa (PCR) tem sido 

associada à obesidade e fatores de risco cardiovascular como 

hipertrigliceridemia, baixos níveis de colesterol lipoproteína de 
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alta densidade (HDL) e resistência à insulina. Em crianças, 

níveis mais elevados de PCR têm sido significantemente 

associados à obesidade e síndrome metabólica. Os achados da 

Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN) identificaram o 

IMC como o melhor preditor de níveis de PCR em crianças e 

adolescentes de 3 a 17 anos. Além disso, estudos de 

intervenção mostraram que a perda de perda de peso corporal 

está associada com menores níveis de PCR (NAVARRO et al., 

2016). 

A inflamação crônica é um fator expressante em diversas 

doenças crônicas, doenças cardiovasculares e diabetes. A 

resposta inflamatória, tanto local como sistêmica, resulta da 

produção de citocinas como a interleucina 6 (IL-6), interleucina 

1 (IL-1), fator de necrose tumoral (TNF-α), que influencia na 

produção de PCR, os quais encontram-se em elevadas 

quantidades na obesidade, devido ao acúmulo de lipídios nos 

adipócitos, ajudando a desencadear o processo aterosclerótico 

(NAKAMURA; FUSTER; WALSH, 2014).  

Reinehr et al. (2016), em um estudo transversal com 74 

adolescentes com DM2 com idades entre 12 e 18 anos e 74 

controles, os adolescentes com DM2 apresentaram 

concentrações significativamente maiores de PCR, TNF-α e 

interleucina-1β, em comparação com os controles obesos sem 

DM2. O interferão-γ (IFN-γ) não foi detectável em adolescentes 

obesos com ou sem DM2. Na análise de regressão linear 

múltipla, a PCR foi significativamente associada com o fator de 

crescimento fibroblástico (FGFR21) e IMC. O TNF-α foi 

negativamente relacionado a leptina, e positivamente ao IMC. 

Demonstrando que o aumento dos marcadores inflamatórios 

está associado ao DM2 em adolescentes, uma vez que a PCR 

foi relacionada com FGFR21 e TNF-α foi associado com a 
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leptina, sugerindo uma ligação entre o aumento dos níveis 

destas adipocinas e hepatocinas e inflamação crônica. 

Um estudo feito com crianças de ascendência asiática 

observou a relação entre os níveis de PCR e apolipoproteína, 

porém com resultados conflitantes. As alterações nos níveis de 

IL-6 podem ser responsáveis pelo efeito metabólico observado 

no metabolismo de HDL, dado que a IL-6 afeta a ação da 

lipoproteína lipase e estimula a lipólise (NAVARRO et al., 2016). 

Todendi et al. (2016), em um estudo transversal com 470 

estudantes de 7 a 17 anos, objetivaram determinar se as 

concentrações séricas de PCR e IL-6 estavam relacionadas 

com três polimorfismos dos genes IL6 (rs1800795 e rs2069845) 

e PCR (rs1205) de acordo com o IMC. A taxa de prevalência de 

PCR > 3 mg/L em indivíduos obesos foi de 4,15%, 1,91% em 

indivíduos com sobrepeso e 1,74% em meninas. Adolescentes 

com alterações da circunferência da cintura (CC) e 

porcentagem de gordura corporal (%BF) apresentaram níveis 

mais elevados de PCR. Constatando assim, que os portadores 

do alelo T (rs1205) com maior IMC apresentaram níveis mais 

baixos de PCR (0,3-1,8mg/L), enquanto que os escolares com 

sobrepeso/obesidade apresentaram níveis mais elevados de 

PCR e IL-6.  

No estudo de Can et al. (2016) com 43 adolescentes (18 

meninos e 25 meninas) com idades entre 13 e 17 anos, que 

apresentavam síndrome metabólica, e 43 controles magros, 

objetivaram investigar os níveis séricos de proteína C-reativa 

(PCR), haptoglobina (Hp), α2 macroglobulina (α2-MG), fator 

plaquetário 4 (PF-4), fetuína A, amilóide sérica P (SAP) e alfa-

1-glicoproteína ácida (GPA) em uma população de 

adolescentes com síndrome metabólica. Constataram que os 

valores séricos de Hp, fetuína A, PF-4, PCR, SAP e AGP dos 



DOENÇAS CARDIOVASCULARES E MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

139 
 

indivíduos com síndrome metabólica foram significativamente 

mais elevados do que os dos controles, porém, nenhuma 

diferença significativa foi encontrada nos níveis séricos de α2-

MG entre os dois grupos. 

Em um estudo com meninas adolescentes obesas, a 

obesidade e não a síndrome do ovário policístico (SOP), parece 

estar associada a um risco aumentado de doenças 

cardiovasculares. O aumento da velocidade de onda de pulso 

arterial (PWV), um marcador da doença cardiovascular 

precoce, da molécula de adesão da célula vascular-1 e da PCR 

podem ser os primeiros biomarcadores de aterosclerose 

subclínica em meninas obesas com SOP. A PWV, pressão 

sistólica e LDL foram maiores, e HDL e os índices de 

sensibilidade à insulina foram menores, tanto nas adolescentes 

obesas com SOP quanto nas sem SOP, em comparação com 

as adolescentes de peso normal sem SOP. A molécula de 

aderência de células vasculares 1 e a PCR foram maiores nas 

adolescentes obesas com SOP (HUGHAN et al., 2016).  

Em um estudo com 54 crianças e adolescentes com 

síndrome metabólica infectados pelo HIV, os níveis de proteína 

C-reativa e de leptina foram significativamente maiores e o nível 

de adiponectina foi significativamente menor em pacientes com 

síndrome metabólica. A resistência à insulina foi observada em 

40,7% dos pacientes, valores anormais do índice QUICK 

(sensibilidade à insulina) foram encontrados em 88,9%, e 18 

pacientes (33,3%) apresentaram deficiência de vitamina D, 

demonstrando assim, que a desregulação das adipocitocinas 

podem estar relacionadas com a síndrome metabólica em 

crianças infectadas pelo HIV (ESPIAU et al., 2016).  
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4 CONCLUSÕES  

 

Concluiu-se, portanto, que a obesidade familiar aumenta 

o risco de obesidade infantil, alertando que os hábitos 

alimentares estão envolvidos no desenvolvimento da 

obesidade. As adipocitocinas e os marcadores inflamatórios 

podem contribuir para a fisiopatologia desta condição e podem 

ser índices úteis para o monitoramento da síndrome metabólica 

e prevenção de doenças crônicas. 

Adolescentes com sobrepeso e obesidade,  apresentam 

níveis mais elevados de PCR e de IL-6, ressaltando desta 

forma, a importância de estudos futuros para investigar outras 

alterações genéticas e genes relacionados à inflamação de 

baixo grau, já que os marcadores genéticos podem ser úteis na 

identificação de crianças e adolescentes com risco de 

desenvolver um desequilíbrio metabólico-inflamatório e 

doenças cardiovasculares.  
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RESUMO: A restrição do sono tem sido cada vez mais 
frequente entre os adolescentes, e a literatura atual tem 
associado a condição de alteração no padrão habitual de sono 
ao surgimento de diversas patologias, como a obesidade e o 
diabetes mellitus tipo II, patologias estas diretamente 
influenciadas pelo comportamento alimentar. Dessa forma, a 
presente revisão objetivou analisar a existência de associação 
entre a curta duração do sono e o comportamento alimentar de 
adolescentes. Foram realizadas buscas de informações nas 
bases de dados eletrônicas PubMed e Scielo, com utilização 
dos descritores “sleep duration”, “adolescent”, e “food intake” 
nas línguas portuguesa e inglesa.  Diversos estudos indicam 
que os indivíduos que dormem menos apresentam maior 
possibilidade de alteração na regulação do apetite e da 
saciedade, com modificações na  quantidade, tipo de 
macronutriente e regularidade de ingestão de alimentos. Há 
ainda evidências da influência de fatores ambientais, como o 
comportamento sedentário, apontado como gerador de 
oportunidades para o consumo de alimentos calóricos e pobres 
em nutrientes. Dessa forma, a duração do sono encontra-se 
como importante preditor da qualidade da dieta a partir do 
comportamento alimentar dos adolescentes, sendo necessárias 
ações no âmbito da saúde pública para estímulo a uma 
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adequada rotina de sono com vistas a um comportamento 
alimentar saudável.   
Palavras-chave: Duração do sono. Adolescente. Ingestão 

alimentar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sono é composto por uma complexa e organizada 

interação de fatores intrínsecos, como o sistema 

neuroendócrino e processos bioquímicos, e extrínsecos, como 

apectos comportamentais, culturais e ambientais (TALERO; 

DURÁN; PERÉZ, 2013). Considerando-se tal organização em 

estágios comportamentais e psicológicos, é provável que haja 

relação entre a duração do sono e as escolhas alimentares 

feitas por adolescentes (SIMON et al., 2010). 

A adolescência é um período de transição para a idade 

adulta, no qual acentua-se a aquisição e possível permanência 

de hábitos, inclusive ligados ao sono (JARRIN et al., 2012; 

TURCO et al., 2013; FAIZI et al., 2015; MACWANA; MEHTA; 

BAXI, 2016). É provável que tal associação apresente uma 

relação com a ingestão de macronutrientes por adolescentes, 

de forma a modular o metabolismo e a função neuroendócrina 

(MORSELLI et al., 2010; RUIZ et al., 2014). 

A influência da duração do sono no consumo alimentar 

está ligada a alguns hormônios que também possuem 

comprovada relação com o aumento da gordura corporal. Um 

deles é a leptina, que transmite ao hipotálamo as informações 

relativas ao excesso de energia, atuando para a inibição da 

ingestão alimentar. Outro importante contribuinte é o hormônio 

grelina, com picos de atuação em situações de jejum, e 
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responsável por estimular a ingestão de alimentos (CRISPIM et 

al., 2007; MOTA; ZANESCO, 2007).  

No Brasil, a ingestão de ácidos graxos saturados e 

açúcar livre por parte dos adolescentes é superior aos limites 

máximos recomendados para essa fase da vida (SOUZA et al., 

2016). É provável que a curta duração do sono ocasione ainda 

um maior consumo de carboidratos e gorduras por 

adolescentes (WEISS et al., 2010).  

A falta de sono crônica relaciona-se ao déficit na prática 

de atividades físicas e aumento do tempo em comportamento 

sedentário, bem como ao consumo insuficiente de alimentos 

saudáveis (PILEGGI et al., 2013). Diante desse contexto, este 

artigo tem como objetivo elaborar uma revisão da literatura 

abordando a relação entre a curta duração do sono e o 

comportamento alimentar de adolescentes. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo empregou uma metodologia baseada na 

revisão bibliográfica, de forma a adicionar informações de um 

conjunto de pesquisas recentes, cujos fatores em estudo e 

desfechos estavam relacionados ao tema proposto.  

As buscas dos artigos científicos foram realizadas nas 

bases de dados eletrônicas PubMed e Scielo, com utilização 

dos descritores “sono”, “duração do sono”, “adolescente”, 

“obesidade” e “dieta” nas línguas portuguesa e inglesa. 

Recorreu-se ainda aos operadores lógicos “AND” e “OR” com a 

finalidade de combinar os descritores e termos utilizados para 

busca das publicações.  

Após o procedimento de busca, foram selecionados 

artigos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: a) 



DURAÇÃO DO SONO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO 

146 
 

amostra com adolescentes na faixa etária mínima de 9 anos e 

máxima de 19 anos para os artigos originais, b) publicações 

entre os anos de 2006 e 2016 nos idiomas português e inglês; 

c) artigos originais (experimentais ou observacionais) de 

pesquisas com seres humanos; d) artigos de revisão 

sistemática. Optou-se por não incluir: teses, dissertações e 

monografias. 

 

 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A duração do sono, bem como a nutrição, são 

comportamentos de saúde importantes no surgimento de 

doenças (WIDEMAN et al., 2016). As necessidades de duração 

do sono variam de indivíduo para indivíduo, mas é importante 

que haja uma recomendação mínima a ser seguida, de forma 

que se estabeleça e mantenha um ritmo regular de sono-vigília 

para o controle do apetite (BERNARDI et al., 2009; HE et al., 

2015).  

Em revisão sistemática da literatura sobre a duração do 

sono em crianças e adolescentes pode-se perceber redução 

gradativa do número de horas de sono nos últimos anos, de 

forma independente da idade ou sexo (MATRICCIANI; OLDS; 

PETKOV, 2012). No Brasil, mais de metade dos adolescentes 

afirma que a duração total de sono por dia não ultrapassa as 8 

horas (BERNARDO et al., 2009; HOEFELMANN et al., 2013). 

A redução do sono altera a regulação endócrina da fome 

e do apetite, de forma que pode haver modificação da 

quantidade, composição e distribuição da ingestão de alimentos 

(GARAULET; ORDOVÁS; MADRI, 2010). A duração do sono 

ao comportamento alimentar perpassa a influência do ritmo 

circadiano, que, quando em atraso, pode levar ao 
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desenvolvimento de transtornos alimentares, como o comer 

noturno em adultos (BERNARDI et al., 2009). 

Em estudo realizado por Barbosa Filho et al. (2016), a 

duração do sono não foi vista como fator importante na 

percepção de saúde dos adolescentes; já  Petribú et. Al. (2011), 

associou percepção negativa do sono à obesidade, bem como 

maior tempo assistindo TV e elevado consumo de doces, sendo 

necessários estudos que avaliem tais fatores de forma 

direcionada ao consumo alimentar. 

Em estudo transversal, alunos do ensino médio 

relataram maior duração do sono, ao mesmo tempo que 

relataram problemas com o sono (qualidade) e hábito de comer 

noturno, havendo também diferenças entre dias de semana e 

fins de semana (LYTLE; PASCH; FARBAKHSH, 2011). Isso 

evidencia a necessidade de uma análise conjunta de duração e 

qualidade do sono, que são fatores que podem estar 

interligados ou não.   

Estudo realizado por Weiss et al. (2010) mostrou que 

adolescentes que apresentavam curta duração do sono em dias 

de semana (segunda a sexta) consumiram mais calorias 

oriundas de gordura e apresentaram duas vezes mais chance 

de consumir calorias provenientes de lanches (cerca de 475 

calorias a mais). Dessa forma, percebe-se importante a 

investigação com foco no adicional calórico ingerido como 

potencial mecanismo desencadeador de processos 

patológicos. 

A adequada ingestão dietética é necessária tanto na 

infância quanto na adolescência (DIETHELM et al., 2013). 

Adolescentes mais jovens (11-13 anos) possuem risco 3 vezes 

maior de desenvolverem sobrepeso/obesidade do que os mais 

velhos (17-19 anos), com destaque para a contribuição do 
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maior tempo gasto em atividades sedentárias e para a não 

participação em jogos ao ar livre (MACWANA; MEHTA; BAXI, 

2016).  

A ingestão energética parece ser a explicação mais 

plausível para o aumento de peso em adolescentes com crônica 

redução do sono (WEISS et al., 2010). Além disso, há especial 

contribuição do descontrole neuroendócrino do apetite e 

alteração da saciedade no surgimento de doenças como a 

obesidade (BERNARDI et al., 2009). Pouco se sabe a respeito 

de fatores como a ingestão dietética e o comportamento 

alimentar nesse processo (JALALI-FARAHANI; AMIRI; CHIN, 

2016). 

A restrição do sono mostra-se como fator desencadeador 

de redução dos níveis de leptina e aumento dos níveis de 

grelina, sinais periféricos que agem sobre regiões distintas do 

hipotálamo, o que leva ao aumento da fome e da ingestão 

alimentar (CRISPIM et al., 2007; GIBBERT; BRITO, 2011; 

DASHTI et al., 2015). Vale lembrar que as alterações dos 

hormônios leptina e grelina diante da restrição de sono 

independe da massa corporal, idade, sexo ou outros fatores 

possíveis (MOTIVALA et al., 2009). 

A leptina é o hormônio responsável por fornecer 

informações tanto acerca do equilíbrio energético quanto da 

saciedade. Sua ação promove aumento da expressão dos 

148europeptídios anorexígenos, como o neuropeptídeo Y. Já a 

grelina é um importante sinalizador para a ingestão alimentar, 

cuja relação com a leptina surge como o principal fator que pode 

levar ao aumento da fome na alteração do padrão habitual de 

sono (CRISPIM et al., 2007). 

 A restrição do sono ocasiona ainda aumento dos níveis 

de cortisol, que também contribui para aumento da ingestãó 



DURAÇÃO DO SONO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO 

149 
 

alimentar e predisposição ao acúmulo de gordura abdominal. 

Outro fator importante também citado pelos autores é a maior 

chance de consumo de alimentos altamente calóricos e pouco 

saudáveis devido ao maior tempo em vigília (CRISPIM et al., 

2007; BERNARDI et al., 2009; GIBBERT; BRITO, 2011; 

MITCHELL et al., 2013) (Fig.1). 

 

Figura 1. Mecanismo pelo qual o débito de sono pode alterar o 
comportamento alimentar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de  Crispim et al. (2007) 

 

Simon et al. (2015), em estudo experimental, mostrou 

que, após restrição do sono, havia maior facilidade para que os 

adolescentes ficassem mais propensos à atração por doces em 

vez de alimentos não-doces e saudáveis, como carnes/ ovos ou 

frutas/legumes. Não houve ainda relação significativa com o 

auto-relato de fome em si, mas sim propriamente com apetite.  
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Estudo experimental realizado por Calvin et al. (2013) 

também relatou aumento da ingestão calórica no grupo de 

adolescentes em restrição do sono, com diminuição no grupo 

controle, porém sem alterações nos níveis de grelina e leptina. 

Quanto ao total calórico ingerido, adolescentes em restrição do 

sono consumiram um acréscimo de cerca de 10% de calorias 

em um período de 24 horas (SIMON et al., 2015). 

A perda de sono a curto prazo parece não afetar a 

ingestão de alimentos e a auto-avaliação relativa à fome e 

apetite, pois em estudo experimental realizado por Schmid et al. 

(2009) não houve alteração das concentrações de leptina  e 

grelina circulante, o que pode indicar maior importância da 

construção da rotina de um padrão habitual de sono e não da 

ocorrência pontual de restrição do sono.  

O estudo ERICA, realizado no Brasil, observou alta 

ingestão calórica, redução nos níveis de cálcio, ferro e vitamina 

A e aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, com 

importante elevação das taxas de consumo de sódio por parte 

dos adolescentes (SOUZA et al., 2016). A redução da duração 

do sono, além de relacionar-se à maior ingestão calórica, 

relaciona-se também às escolhas alimentares dos adolescentes 

(SIMON et al., 2015). 

Além da ênfase em vias neuronais ligadas à produção, 

concentração e utilização de hormônios como a leptina e a 

grelina, a explicação acerca do aumento do consumo de 

alimentos e bebidas altamente calóricos após a privação do 

sono, com foco em carboidratos e gorduras, possui raízes 

neuronais, podendo perpassar uma ideia de recompensa ao 

organismo, como forma de compensar a fadiga ocasionada pela 

vigília (SIMON et al., 2015).  
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Em estudo realizado por Cespedes et al. (2016), a duração 

mais prolongada de sono esteve associada com maior índice 

de qualidade da dieta para a meia-infância. Dessa forma, 

percebe-se a redução crônica de sono como preditora da 

qualidade da dieta, sendo necessária a avaliação para 

adolescentes. 

O consumo de fast food superior a 3 vezes por semana 

possui alta correlação com maior tempo de tela, um fator 

associado à menor qualidade do sono de forma ampla (KHAN; 

BURTON, 2016), mas que envolve também a duração do sono, 

sendo esta diretamente ligada ao comportamento sedentário 

(FELDEN et al., 2016). O tempo de tela possui relação não 

somente com o estado de peso, mas também com o consumo 

de energia (COSTIGAN et al., 2012). 

O menor tempo de duração do sono ocasiona maior 

ingestão total de energia e também de gordura total. A curta 

duração do sono pode influenciar alterações no comportamento 

alimentar, que pode tornar-se irregular quanto ao número e 

frequência das refeições, mais densas e com consumo de 

lanches à noite (RUIZ et al., 2014; DASHTI et al., 2015). 

O fato de deitar mais tarde, que pode relacionar-se à 

duração do sono, contribui para a má qualidade da dieta, 

apresentando relação com o maior consumo de alimentos 

calóricos e pobres em nutrientes, além de menor consumo de 

frutas e vegetais (GOLLEY et al., 2013; CHAPUT, 2014); porém 

o total de energia consumido parece relacionado somente à 

duração do sono e não ao horário de dormir em si (GOLLEY et 

al., 2013). 

Um fator que parecer estar associado à redução do sono 

é o nível socioeconômico, com adolescentes de classe baixa 

apresentado menor duração do sono. Sendo a alimentação um 
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fator que possui ligação direta com a classe social dos 

indivíduos, é importante que sejam realizados outros estudos 

que apontem a causalidade da relação  (BERNARDO et al., 

2009).  

Em estudo realizado por Al-Haifi et al. (2016), o consumo 

de café da manhã e de leite apresenta-se positivamente 

associado com duração do sono, sendo apenas a relação entre 

sono e café da manhã para ambos os sexos, e entre o consumo 

de leite para meninos. Já o consumo de fast-foods, bebidas 

açucaradas e doces e batatas foram maiores quanto menor a 

duração do sono, para ambos os gêneros no quesito “fast-food” 

e os demais dependentes do gênero.  

O aumento do consumo energético pode contribuir para 

um maior acúmulo de gordura visceral em adolescentes (KHAN; 

BURTON, 2016). A restrição de sono, bem como sua alta 

variabilidade (ausência de rotina) e o aumento do consumo de 

alimentos calóricos e bebidas açucaradas são frequentes, 

sendo a curta duração do sono associada à dieta de má 

qualidade (KJELDSEN et al., 2013). 

Além de levar a um maior risco de obesidade e outros 

problemas de saúde, o consumo de refrigerantes pode 

contribuir para a redução da qualidade do sono, caracterizado 

como comportamento que representa risco à saúde, porém não 

foi analisada a relação entre a influência da restrição do sono 

no aumento do consumo de refrigerantes (ZIEGLER; 

TEMPLER, 2015). 

Como já visto, os mecanismos pelos quais a curta 

duração do sono liga-se ao comportamento alimentar dos 

adolescentes envolvem maior tempo e oportunidades para 

comer, sensação de recompensa alimentar, necessidade de 

mais anergia devido à vigília, e alterações dos hormônios 
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ligados ao apetite; além disso, deve-se atentar para o comer 

desinibido e ansiedade, de forma que não se negligencie a 

importância do sono na qualidade de vida dos indivíduos  

(CHAPUT, 2014). 

É bem esclarecida na literatura a importância de uma 

alimentação de qualidade e de hábitos saudáveis (como boa 

qualidade do sono e prática regular de atividade física) para a 

prevenção e tratamento da obesidade, mas é preciso maior 

esclarecimento quanto relação estabelecida entre essas 

variáveis, para o planejamento de ações no âmbito da saúde 

pública (PILEGGI et al., 2013; XU; XUE, 2015; WIDEMAN et al., 

2016). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O estudo da influência do sono na qualidade de vida de 

adolescentes é de extrema importância, haja vista a fase de 

desenvolvimento em que se encontram. Ligada a isso, têm-se 

a grande relevância do papel da alimentação e qualidade da 

dieta na prevenção de doenças como a obesidade.  

As possíveis alterações que a curta duração do sono 

provoca na fisiologia endócrino-metabólica podem contribuir de 

maneira importante para a desregulação dos processos ligados 

à fome e a saciedade que, por sua vez, são regulados por 

hormônios como a leptina e a grelina. 

Em resumo, os trabalhos citados nesse artigo mostram 

que há relação entre a restrição de sono e a concentração 

plasmática de leptina e grelina, que sinalizam a saciedade e a 

fome, respectivamente. Por meio dessa revisão, pode-se 

observar ainda que a redução do tempo de sono, frequente no 

período da adolescência devido às inúmeras modificações 
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biológicas e biopsicossociais que ocorrem, é um fator influente 

para alterações no comportamento alimentar.  

A alteração do padrão habitual de sono a partir da 

diminuição do tempo de dormir pode influenciar não apenas o 

apetite, mas também as escolhas alimentares feitas pelos 

adolescentes. Dessa forma, a restrição de sono frequente pode 

levar a desajustes endócrinos que levam à maior ingestão de 

alimentos mais densos em calorias e pobres em nutrientes. Há 

ainda contribuição do tempo de vigília em si e tempo em 

atividades sedentárias, como assistir TV, que aumentam as 

chances de consumo de tais alimentos.  

 Uma duração adequada de sono parece fundamental 

para a manutenção da qualidade de vida e da saúde nutricional. 

Portanto, o sono adequado é um Fator de risco modificável para 

prevenir a obesidade e foi positivamente associado a alguns 

hábitos de estilo de vida pouco saudáveis. 

 Torna-se necessária a realização de mais estudos que 

busquem esclarecer a causalidade da relação estabelecida 

entre o sono e o consumo alimentar, sendo este permeado por 

fatores comportamentais e ligados à aquisição de hábitos. Este 

tipo de informação poderá contribiur para ações em saúde 

pública, com foco na educação para a saúde.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento, 
sobre maus-tratos na infância e adolescência, dos acadêmicos 
concluintes da área de saúde, da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Tratou-se de um estudo transversal, 
quantitativo e descritivo. A pesquisa foi realizada em 89 alunos 
(32 do curso de Enfermagem, 29 do curso de Medicina e 28 do 
curso de Odontologia) por meio de um questionário estruturado 
com perguntas objetivas e subjetivas sobre o tema. A violência 
física foi o tipo de maus-tratos mais citado (94,4%), seguido da 
psicológica (73%), da negligência (35,9%) e da violência sexual 
(20,2%). A fratura dental (23%) e a equimose/hematoma 
(17,1%) foram os sinais bucais e os corporais de maus-tratos 
mais mencionados pelos pesquisados, respectivamente. O 
órgão de defesa e proteção mais citado, por todos os cursos foi 
o Conselho Tutelar, representando um percentual de 90%. Face 
aos resultados encontrados, concluiu-se que acadêmicos de 
Enfermagem, Medicina e Odontologia da UFPB apresentaram 
uma percepção superficial sobre o diagnóstico e conduta diante 
maus-tratos infantis.  Observa-se a importância de destinar 
mais espaço ao tema no currículo dos cursos de saúde, bem 
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como o incentivo à maior interação multiprofissional para uma 
assistência adequada à criança violentada. 
Palavras-chave: Violência Doméstica. Maus-Tratos Infantis. 

Estudantes de Ciências da Saúde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 13 de 

Julho de 1990 sob a Lei n° 8.069, considera criança a pessoa 

até doze anos de idade incompletos e dispõe no seu artigo 3° 

que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por 

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” 

(BRASIL, 1990). 

Em seu 5° artigo afirma que “nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990). Entretanto, a 

violência e a negligência ainda fazem parte da vida diária das 

crianças, não ocorrendo apenas nas ruas, mas também em 

seus próprios lares, em decorrência da ação de adultos que 

supostamente deveriam 159rotege-las (MASSONI et al.,2010).  

Dessa forma os maus-tratos na infância podem ser 

definidos como toda omissão ou ação cometida por pais, 

parentes, responsáveis, instituições e, em última instância, da 

sociedade em geral, que possa resultar em dano ao 
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desenvolvimento físico, emocional, sexuais e/ou psicológicos 

da vítima (BRASIL, 2001). 

A Organização Mundial de Saúde classificou a natureza 

dos atos violentos em: física, psicológica, sexual e negligência 

(omissão ou abandono) (KRUG et al., 2002). A escassez de 

informações estatísticas e epidemiológicas sobre o abuso 

infantil reflete, em parte, a falta de notificação e o temor ante as 

implicações legais e a dificuldade em se diagnosticar 

corretamente casos nos quais se presuma a existência de 

maus-tratos (CAVALCANTI et al., 2002). 

Em 2001, o Ministério da Saúde do Brasil determinou a 

notificação compulsória, por parte de todos os profissionais da 

saúde, de qualquer forma de violência contra crianças e 

adolescentes. Deixar o médico, professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, 

pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente 

os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência (artigo 245° do ECA, 

BRASIL, 1990).   

Pesquisas evidenciam que esses profissionais ao 

perceberem casos de violência contra crianças não sabem 

como lidar com a situação, sendo uma deficiência que vêm da 

formação acadêmica. Ocorre, ainda, o receio de informar as 

autoridades quando detectado, pois os mesmos acabam não 

querendo se envolver legalmente, não confiam no serviço, 

temem retaliação por meios do agressor (BANNWART; BRINO, 

2011, GOMES et al.,  2011). 

Neste contexto de assistência à criança vitimizada, torna-

se fundamental também, a formação dos profissionais de saúde 
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para o cumprimento das responsabilidades profissional, legal e 

moral, familiarização com indicadores de abuso e abandono, 

reconhecimento precoce e sua notificação, identificação, 

tratamento, avaliação e encaminhamento para outros 

profissionais especializados, de maneira coerente e ágil, 

proporcionando, além da atenção às necessidades básicas, o 

apoio emocional e atenção para nunca omitir atos de violência 

contra a criança (BRAZ; CARDOSO, 2000).  

Diante do papel do profissional de saúde na identificação 

e notificação dos maus-tratos infantis, esta pesquisa tem o 

objetivo de verificar o conhecimento dos concluintes de 

Enfermagem, Medicina e Odontologia da UFPB sobre a 

violência infantil, uma vez que os mesmos estão prestes a 

entrar no mercado de trabalho e desempenharem     papel 

fundamental no reconhecimento precoce dos sinais clínicos de 

maus-tratos infantis auxiliando na manutenção da integridade 

física e mental dos pequenos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, CAAE 

no. 55156516.6.0000.5188. Trata-se de um estudo transversal, 

quantitativo e descritivo com observação direta extensiva 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). O estudo foi desenvolvido no 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) e no Centro de Ciências 

Médicas (CCM) no Campus I, da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), instituição localizada na cidade de João 

Pessoa – Paraíba. O universo foi composto pelos acadêmicos 

do curso de graduação em Odontologia, Enfermagem e 



PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA SOBRE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

162 
 

Medicina da UFPB, tendo como critérios de inclusão: alunos, de 

ambos os sexos, regularmente matriculados no final do curso 

de graduação de Odontologia, Enfermagem e Medicina; estar 

frequentando aulas no Campus da UFPB; assinar o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

A amostra foi composta pelos acadêmicos do 10º 

período do curso de Odontologia e Enfermagem e pelos do 8º 

período do curso de Medicina, totalizando 89 pesquisados. 

A eleição dos três cursos citados deve-se ao seu projeto 

político pedagógico voltado à formação de um profissional com 

perfil para saúde pública, isto é, a base das equipes de 

Estratégia de Saúde da Família. A atenção básica de saúde em 

nosso país é responsável pelo amplo acesso e proximidade da 

equipe com o cotidiano da população o que as torna um forte 

aliado no combate à violência infantil. 

O 10º período foi escolhido por estarem os alunos 

prestes a se formar e entrar no mercado de trabalho e dessa 

forma analisar o conhecimento dos mesmos a respeito do tema 

abordado. Por motivos logísticos, foram pesquisados os alunos 

do 8º período de Medicina, visto que após esse período, os 

mesmos ficam dispersos em seus internatos, impossibilitando a 

coleta. Percebe- se que 84,2% dos alunos de Enfermagem 

participaram da pesquisa, já no curso de Medicina 50% e no 

curso de Odontologia 82,4% contribuíram com o estudo. A 

menor porcentagem do curso de Medicina se deu pela menor 

acessibilidade e maior recusa dos mesmos. Foi considerada 

perda da amostra os acadêmicos que se recusaram a participar 

da pesquisa, os que não assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e os que não foram encontrados em sala de 

aula após três tentativas em horários distintos.  
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Foi utilizado um questionário estruturado previamente 

validado com perguntas objetivas e subjetivas sobre maus-

tratos infantis baseado em estudo de Medeiros Serpa; Ramos 

(2011), contemplando questões referentes à caracterização da 

amostra (sexo, idade, curso), bem como classificação, sinais, 

sintomas e atitudes frente a casos de maus-tratos contra as 

crianças. 

Foram consideras satisfatórias, as repostas condizentes 

com a classificação, sinais, sintomas e condutas sugeridas pela 

Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência 

(ABRAPIA, 1997). 

Os dados foram coletados por uma única pesquisadora, 

por intermédio de questionário. Inicialmente os alunos foram 

informados sobre a temática abordada e a importância deste 

estudo e convidados a participarem da pesquisa por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

questionários foram aplicados no início da aula com a prévia 

autorização do professor responsável e, depois de preenchidos, 

depositados em um envelope de cor parda para evitar posterior 

identificação. 

Os dados foram organizados numa planilha eletrônica de 

forma a facilitar a análise e processamento dos mesmos. 

Inicialmente realizou-se a estatística descritiva, de forma 

quantitativa e qualitativa através de números absolutos e 

percentuais das variáveis em estudo.  

Os resultados foram apresentados sob a forma de gráficos 

e tabelas, em distribuição percentual e por números absolutos. 

Para as análises estatísticas foi utilizado o programa “Statistic 

Package for Social Sciences (SPSS) for Windows”, versão 20.0. 

Foram previstos riscos mínimos na participação deste 

estudo, já que o mesmo consistiu em responder a um 
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questionário. Caso o indivíduo apresentasse qualquer 

incômodo ou dano ocasionado pela coleta de dados, a pesquisa 

seria imediatamente interrompida.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os maus-tratos infantis são problemas reais da 

sociedade e permeiam todos os segmentos socioeconômicos, 

culturais e étnicos. Existe hoje no país o desenvolvimento de 

uma consciência social diante deste problema, entretanto o 

maior desafio é conhecer a realidade das crianças agredidas e 

encontrar formas de prevenir a violência (GARCIA; SILVA; 

MENEZES, 2008). 

Para que os profissionais de saúde possam se 

familiarizar com indicadores de abuso e com o reconhecimento 

precoce dos maus-tratos, o tema da violência infantil se torna 

importante na formação dos acadêmicos e futuros profissionais 

de saúde (BRAZ; CARDOSO, 2000). 

Quando questionados da capacidade de identificar casos 

de maus-tratos infantis, 94,4% (n=84) dos alunos entrevistados 

afirmaram estarem aptos ao reconhecimento de crianças 

violentadas, conforme a Tab. (1). Gomes et al. (2011), Serpa; 

Ramos (2011) e Sousa et al. (2012)  em estudos com 

acadêmicos de Odontologia na UEPB, UFPB e UNIPÊ 

observaram que, 94,5%, 82% e 76,3%, respectivamente, dos 

entrevistados relataram estarem capazes de identificar casos 

de maus-tratos infantis. Garcia; Silva; Menezes (2008), em São 

Bento do Una (PE) ao avaliarem profissionais de Enfermagem, 

Medicina e Odontologia, observaram que 66,7% se 

consideravam aptos ao diagnóstico dos abusos infantis. 
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Contrariamente, no estudo de Koifman; Menezes; Bohrer 

(2012) verificou-se que nenhum aluno do 3° e 4° ano de 

Medicina da UFF (Niterói) relatou se sentir preparado para 

identificar as agressões. 

 
Tabela 1. Distribuição quanto à capacidade de identificar maus-
tratos infantis. 

Você é capaz de identificar casos de MTI? 

                      Sim                   Não 

 

Total 

 n % N % n % 

Enfermagem 28 87,5 4 12,5 32 100 

Medicina 28 96,5 1 3,5 29 100 

Odontologia 28 100 0 0 28 100 

Total          84         94,4 5 5,6 89 100 

Fonte: fonte própria, 2016 

Observando a Tab.(2), percebe-se que a violência física 

foi a mais citada, seguida da psicológica, da negligência e da 

violência sexual, respectivamente, resultado esse que confirma 

o estudo na UFSC de Rosa et al. (2010), o qual foi observado 

que a violência física foi a mais citada (56,5%), seguida da 

psicológica e da sexual com 28% e 4,5%, respectivamente, 

porém não foi relatado dados da negligência. 
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Tabela 2. Distribuição dos tipos de maus-tratos infantis de 
acordo com os cursos analisados. 

Quais os tipos de MTI você conhece? 
                                             Cursos 

 

     
Enfermage
m Medicina 

          
Odontologia Total* 

 n %  n   %   n    %  n   % 

Físico 29 90,6 27 93,1 28 100 84 94,4 

Psicológic

o 
25 78,1 20 68,9 20 71,4 65 73,0 

Negligênci

a 
11 34,4 16 55,2 5 17,8 32 35,9 

Sexual 4 12,5 10 34,5 4 14,3 18 20,2 

Não resp. 1 3,13 2 6,9 0 0 3 3,4 

         
Fonte: fonte própria, 2016 
 

Quando analisada a intersecção dos tipos de maus-

tratos infantis citados na amostra, verificou-se que 55,% dos 

alunos lembraram a união de dois tipos de violência infantil 

enquanto apenas 10,1% responderam de forma completa ao 

mencionarem os quatro tipos de abuso. Corroborando com 

esses achados, Sousa et al. (2012) verificou que 45,8% dos 

acadêmicos afirmaram saber classificar os tipos de maus-

tratos, porém, apenas 3,7% dos alunos responderam as quatro 

opção de violência, semelhantemente à pesquisa de Pontes; 

Ferreira (2007) que dos 39% dos cirurgiões-dentistas de João 
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Pessoa – PB que afirmaram saber classificar, apenas um 

respondeu a resposta de forma completa, conforme Fig.(1).  

 

Figura 1. Percentual dos tipos de maus-tratos infantis lembrados 
pela amostra 

 
Fonte: fonte própria, 2016 

 

Proteger crianças e adolescentes contra maus-tratos é 

uma tarefa difícil que necessita de estudo e habilidade, para 

isso os profissionais precisam saber reconhecer 

comportamentos e sinais da violência, por isso, esse estudo 

solicitou que os alunos citassem sinais e sintomas não só 

corporais como também bucais da violência, visando observar 

o conhecimento integrado dos alunos. 

 Os sinais bucais de violência mais mencionados foram 

as fraturas dentais com 23% e as lesões contundentes 

(equimose, hematoma) com 17,1%. Cavalcanti; Duarte (2003) 

realizaram uma pesquisa no Núcleo de Medicina e Odontologia 

Legal (NUMOL) de João Pessoa/PB e foi analisado que 18,9% 

dos laudos analisados, referentes a maus-tratos infantis, 

apresentavam lesões na cavidade bucal, e desse total, a 
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maioria (91,8%) ocorreu em tecido mole e 8,2% envolveram 

fraturas dentais.  

Poucas respostas citaram os sinais de doenças 

sexualmente transmissíveis que podem se manifestar na 

cavidade bucal, tendo outros estudos resultados semelhante 

(Gomes et al., 2011; Serpa; Ramos, 2011; Silva Junior et al., 

2015; Sousa et al., 2012; Souza; Campos, 2015). É importante 

recordar que pelos pubianos e sêmen, além de manifestações 

orais de doenças venéreas como gonorreia, petéquias no 

palato, condiloma acuminado, infecções por herpes tipo II e 

sífilis são sinais patognomônicos de abuso sexual (CHAVES, 

2003).   

Quanto aos sinais e sintomas corporais, as lesões 

contundentes (equimose, hematoma) e as fraturas ósseas 

foram as mais citadas com 37,2% e 12,5%, respectivamente. 

Corroborando com esse resultado, ao traçar um perfil dos 

exames médico-legais envolvendo crianças e adolescentes 

realizados no NUMOL de João Pessoa/PB foi verificado que a 

grande maioria das agressões se caracterizaram como lesões 

contusas (81,7%), representadas, principalmente por 

escoriações, equimoses e edemas (BATISTA et al.,2013). 

Nessa pesquisa a denúncia foi a atitude mais citada e 

mencionada por 87,5% dos acadêmicos e o Conselho Tutelar 

foi o órgão de referência para a denúncia mais citado,conforme 

Tab.(3), corroborando com os  estudos de Medeiros; Ramos, 

2011 (77,3%), Gomes et al., 2011 (83,3%), Silva Júnior et al., 

2015 (72%), Souza; Campos, 2015 (76,9%). Esses dados são 

estimulantes visto que Ferreira et al.(2007) ao avaliarem as 

ocorrências de maus-tratos infantis nos Conselhos Tutelares de 

João Pessoa/ PB, no período de 2004 a 2005, observou-se que 
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apenas dois  cirurgiões-dentistas (0,1%) foram autores de 

denúncias .  

 
TABELA 3. Distribuição quanto à capacidade de agir e a conduta diante de um 
caso de violência infantil. 

Sabe agir diante de suspeita de maus-tratos infantis? 
 
                             Enfermagem       Medicina         Odontologia     Total 

 n % n % N % n % 
Sim* 23 71,9 17 58,6 24 85,7 64 71,9 

Não 9 28,1 12 41,4 4 14,3 25 28,1 

Total 32 100 29 100 28 100 89 100 

         

O que você faria?*         

Conversar com 

os 

responsáveis/pais 

2 8,7 1 5,9 2 8,3 5 7,8 

Denunciar 20 86,9 15 88,2 21 87,5 56 87,5 

Encaminhar para 

atendimento 

multidisciplinar 

 

1 

 

4,4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,6 

Ligar para a 

polícia 

0 0 1 5,9 1 4,2 2 3,1 

Total 23 100 17 100 24 100 64 100 

Fonte: fonte própria, 2016 

 

Krug et al. (2002) afirmaram que a violência ainda é vista 

como questão de justiça ou segurança, mas não 

necessariamente de saúde. A compreensão da violência 

enquanto problema de saúde precisa contar com o apoio das 

universidades, uma vez que o espaço da formação contribui 
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para o direcionamento das ações profissionais, os quais 

precisam estar ancorados nos problemas vividos pela 

sociedade. 

A notificação ao Conselho Tutelar é uma informação 

emitida pelo setor saúde, outro órgão ou pessoa física, com a 

finalidade de promover cuidados sócio-sanitários à proteção da 

criança, o qual interrompe as atividades e comportamentos 

violentos dos agressores (BRASIL, 2002). Apesar deste 

conhecimento pela maior parte dos acadêmicos de Odontologia 

de Vitória, ES, apenas 4% relatou que teria coragem de 

denunciar (SILVA JÚNIOR, 2015). É sempre bom registrar que 

caso profissional tome conhecimento desses tipos de crimes e 

não comunique as autoridades estará incorrendo em ilícito 

penal, sujeito as sansões da lei, podendo inclusive ser 

processado criminalmente (CAVALCANTI, 2001). 

Percebeu-se que poucas são as abordagens envolvendo 

o conhecimento dos alunos sobre os maus-tratos infantis, 

tornando-se praticamente uma raridade quando abordado por 

uma equipe multidisciplinar. Dessa forma, sugere-se que novos 

estudos sejam realizados sobre a temática de forma a atualizar 

e sensibilizar os profissionais de saúde em relação a esse 

impactante assunto da sociedade, o que pode contribuir para a 

formação acadêmica dos estudantes e para as práticas clinicas 

dos profissionais, e que esses estudos aliados a políticas 

públicas de saúde sejam capazes de contribuir para a 

diminuição da violência e melhoria da qualidade de vida da 

população infantil.  

  



PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA SOBRE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

171 
 

4 CONCLUSÕES  

 

Em decorrência dos resultados obtidos no presente 

estudo, concluímos que o conhecimento dos acadêmicos de 

saúde da Universidade Federal da Paraíba foi razoável com 

necessidade de se aprofundar em algumas questões, visto que: 

 A classificação correta dos quatro tipos de violência 

infantil (agressão física, psicológica, sexual e a 

negligência) foi baixa. O curso de Medicina teve o maior 

percentual de respostas completas; 

 As fraturas dentais foram os sinais bucais mais 

mencionados pelos cursos, e a equimose/hematoma 

foram as lesões corporais; 

 A denúncia  configurou a principal conduta dos alunos 

em caso de suspeita de abuso infantil dos estudantes, 

sendo o Conselho Tutelar o órgão de proteção à criança 

e ao adolescente mais lembrado. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e a 
Adolescência-Abrapia. Guia de orientação para profissionais da saúde. 
2 ed.Rio de Janeiro: Petrópolis, 1997.  
BANNWART, T. H.; BRINO, R. F. Dificuldades enfrentadas para 
identificar e notificar casos de maus-tratos contra crianças e/ou 
adolescentes sob a óptica de médicos pediatras. Rev. Paul. Pediatria, 
v. 29, n. 2, p. 138 – 145, 2011. 
BATISTA, M. I. H. M; SORIANO, E. P.; SANTIAGO, B. M.; MARQUES, 
L. F. F. C.; SILVA, A. P.A. C. Perfil dos exames médico legais 
envolvendo crianças e adolescentes realizados na gemol-pb/Brasil. 
Disponível em < 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista032/perfil_das_lesoes_e
m_face_gemol.pdf>. Acesso em: 18 abril 2016. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista032/perfil_das_lesoes_em_face_gemol.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista032/perfil_das_lesoes_em_face_gemol.pdf


PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA SOBRE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

172 
 

BRASIL. Ministério da Ação Social. Estatuto da criança e do 
adolescente. Brasília: Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Notificação de maus-tratos contra 
crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a 
mais na cidadania em saúde. Brasília. 2002; 167:1-48. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Portaria GM/MS n. 
737 de 16/05/01 publicada no DOU n. 96 Seção 1e, de 18/05/01 Seção 
1, Brasília, DF, 18 maio 2001. 
BRAZ, M.; CARDOSO, M.H.C.A. Em contato com a violência: os 
profissionais de saúde e seus pacientes vítimas de maus-tratos. Rev. 
Latinoam. Enferm. v.8, n.1, p.91-7, 2000. 
CAVALCANTI, A. L. Abuso infantil: protocolo de atendimento 
odontológico. Rev Bras Odontol, v.58, n. 6, p.378-380, nov./dez. 
2001. 
CAVALCANTI, A.L.; DUARTE, R.C. Manifestações Bucais do Abuso 
Infantil em João Pessoa-Paraíba-Brasil. Rev. Bras. Cienc. Saúde, v.7, 
n.2, p.161-170, 2003. 
CAVALCANTI, A.L.; FARIAS, C.M.M.; BARBOSA, J.C.; MOUDEN,L.D. 
Conhecimentos e atitudes dos cirurgiões-dentistas da cidade de João 
Pessoa frente ao abuso infantil. J.Bras Odontoped Odontol Bebê, 
v.5, n.28, p.470-474,2002. 
CHAVES, A. M.; FEITOSA, S.; MOREIRA, P.; SOUZA, S.; 
ROSENBLATT, A. Avaliação dos Fatores Relacionados aos Maus–
Tratos a Criança e Adolescente. Jornal Brasileiro de 
Odontopediatria e Odontologia do Bebê, vol.6, n. 23, p.303-309, 
2003. 
FERREIRA, J. M. S.; CYSNE, S. S.; PIRES, L. B.; MEDEIROS, L. A. D. 
M;  VALENÇA,  A. M. G.  Maus-tratos infantis: estudo nos conselhos 
tutelares do município de João Pessoa no período de 2004 a 2005. 
Revista de Odontologia da UNESP. V. 36, n. 3, p. 237-241, 2007. 
GARCIA, A. F. G.; SILVA, M. J. F.; MENEZES, V. A. Maus-Tratos a 
Crianças e Adolescentes: Um Estudo em São Bento do Una, PE, 
Brasil. Pesq Bras Odontoped Clin Integr, v. 8, n. 3, p. 301-307, João 
Pessoa, set.-dez., 2008. 
GOMES, L. S.; PINTO, T. C. A.; COSTA, E. M. M. B.; FERREIRA, J. M. 
S.;CAVALCANTI, S. D. L. B.; GRANVILLE-GARCIA, A. F. Percepção 
de acadêmicos de Odontologia sobre maus-tratos na infância.  
Odontol. Clín.- Cient., Recife, v. 10, n. 1, p. 73-78, jan.-mar., 2011. 
KOIFMAN, L.; MENEZES, R. M.; BOHRER, K. R. Abordagem do Tema 
“Violência contra a Criança” no Curso de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense. Revista brasileira de educação médica, v. 36, 
n. 2, p. 172 – 179, 2012. 



PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA SOBRE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

173 
 

KRUG, E. G.; DAHLBERG, L. L.; MERCY, J. A.; ZWI, A. B.; LOZANO, 
R. Relatório mundial sobre violência e saúde. Organização Mundial 
da Saúde, Genebra, 2002. Disponível em: <www.opas.org.br/wp-
content/uploads/ 2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf>, 
acesso: 29/03/2016.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia 
científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003,311p.  
MASSONI, A. C. L.T.; FERREIRA, Â. M. B.; ARAGÃO, A. K. R.; 
MENEZES, V. A.; COLARES, V. Aspectos orofaciais dos maus-tratos 
infantis e da negligência odontológica. Ciência & Saúde Coletiva, 
v.15, n. 2, p.403-410, 2010. 
PONTES, C. C.; FERREIRA, J. M. S. Conhecimento e conduta de 
cirurgiões-dentistas relacionados a maus-tratos infantis em João 
Pessoa - Paraíba – Brasil. R bras ci Saúde, v. 11, n. 1, p. 37-48, 2007. 
ROSA, R.; BOING, A. F.; SCHRAIBER, L. B.; COELHO, E. B. S. 
Violência: conceito e vivência entre acadêmicos da área da saúde. 
Interface - Comunic., Saude, Educ., v.14, n.32, p.81-90, jan./mar. 
2010. 
SERPA, E. B. M.; RAMOS, A. A.S. Percepção dos maus-tratos infantis 
pelos estudantes de Odontologia da UFPB. Int. J. Dent., v. 10, n.4, p. 
234 – 241, out.-dez., 2011. 
SILVA JUNIOR, M. F.; PAGEL, M. D.; CAMPOS, D. M. S.; MIOTTO, M. 
H.M. B.  Conhecimento de acadêmicos de Odontologia sobre maus-
tratos infantis. Arq Odontol, v. 51, n.3, p. 138-144, Belo Horizonte, jul.-
set., 2015. 
SOUSA, G.F. P.; CARVALHO, M. M. P.; GARCIA, A. F. G.; GOMES, 
M. N. C.; FERREIRA, J. M. S. Conhecimento de acadêmicos em 
Odontologia sobre maus-tratos infantis. Odonto, v. 20, n. 40, p. 101-
108, 2012.  
SOUZA, I. N. N.; CAMPOS, F. A. T. Avaliação do conhecimento dos 
Odontopediatras sobre maus-tratos infantis na cidade de João 
Pessoa – PB. Monografia de conclusão de curso (Odontologia). Centro 
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. João Pessoa, 2015. 46f. 

 

http://www.opas.org.br/wp-content/uploads/%202015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf
http://www.opas.org.br/wp-content/uploads/%202015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf


ANOREXIA NERVOSA NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

174 
 

CAPÍTULO 11 
 

ANOREXIA NERVOSA NA ADOLESCÊNCIA: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Mussara Gomes Cavalcante Alves MONTEIRO 1 

Yohanna de OLIVEIRA 2  

Cássia Surama Oliveira da SILVA 3 
 1 Doutorandas do Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição/ UFPB; 2 Mestranda 

do Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição/ UFPB; 3 Mestre em Ciências da 
Nutrição/ UFPB.  

mussara.monteiro@hotmail.com 

 

RESUMO: A adolescência é uma fase transitória entre a 
infância e a fase adulta, a qual ocorre diversas transformações. 
Devido ao interesse do adolescente a buscar o corpo ideal 
imposto pela sociedade, o mesmo busca maneiras 
inadequadas de atingir esse “padrão” mais rápido, podendo 
assim ser acometido por determinados tipos de transtornos que 
irão prejudicar a sua saúde. Portanto, objetivou-se identificar os 
fatores que levam um adolescente a desenvolver a anorexia 
nervosa (AN) e as principais carências nutricionais e alterações 
fisiológicas causadas pela anorexia. Foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura científica, através de buscas nas bases 
eletrônicas Scielo, Sciencedirect, Web Of Science e Periódicos 
CAPES, no intervalo de tempo de 6 anos. Os resultados 
indicam uma maior prevalência da AN no sexo feminino e a 
importância da família no tratamento junto ao profissional da 
saúde para um melhor resultado, além de constatar a falta de 
conhecimento do transtorno entre as pessoas, nas escolas e na 
mídia para que o índice possa diminuir. Concluiu-se que os 
fatores que levam um adolescente a desenvolver a AN estão 
relacionados à imagem distorcida do corpo, influência da mídia 
e o padrão delimitado pela sociedade, e as principais carências 
durante esse processo são a vitamina D, zinco e cálcio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência tem início quando ocorrem mudanças 

corporais devido à puberdade até a inserção profissional, social 

e econômica na sociedade adulta (SCHOEN-FERREIRA; 

AZNAR-FARIAS, 2010). O crescimento e o desenvolvimento 

são geneticamente programados desde a concepção até o 

momento do amadurecimento completo, porém fatores 

constitucionais ou intrínsecos (fatores inerentes ao próprio 

indivíduo), entre outros como fatores climáticos, hormonais, 

socioeconômicos e nutricionais, devido a circunstâncias 

ambientais, podem interferir nas modificações desse processo 

(LOURENÇO; QUEIROZ, 2010). Nesse cenário, verifica-se que 

os jovens sofrem com as mudanças relacionadas ao corpo, e a 

insatisfação da imagem corporal também pode aparecer como 

fator associado ao bullying (RECH et al., 2013). 

O padrão de crescimento na infância é gradual e 

modifica-se rapidamente para um padrão acelerado de 

crescimento e desenvolvimento, afetando os aspectos de saúde 

física e psicossociais. Todas essas alterações afetam as 

necessidades de nutrientes e o comportamento alimentar dos 

adolescentes. A menarca, mais conhecida como a primeira 

menstruação, é reconhecida como o início da puberdade no 

universo feminino, apesar de geralmente ocorrer mais 

tardiamente em algumas meninas (MAHAN; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2012).  

De acordo com Pedrinola (2012), o transtorno alimentar 

(TA) é classificado como uma doença que afeta os 

adolescentes principalmente do sexo feminino, ocupando o 
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terceiro lugar das principais doenças crônicas que afetam os 

adolescentes, sendo os do sexo masculino ocupantes de 

apenas 10% desta classificação de acordo com o Instituto 

Nacional de Saúde Mental (INSM). 

 Fernandes (2007) afirma que a nutrição está relacionada 

com os mais variados tipos de parâmetros de beleza, sendo 

assim um tema de interesses e contradições. A mídia reforça 

um padrão estético de magreza tendo repercussões inevitáveis 

pelos adolescentes, que decorrente das transformações da 

puberdade precisam de tempo para assimilar e aceitar a sua 

nova imagem. Para ser aceito pelo grupo eles buscam idealizar 

um corpo que muitas vezes não está de acordo com as 

características genéticas. 

Devido as alterações que acontecem durante a 

adolescência faz-se necessário um bom aporte de nutrientes, 

visto que esta é uma fase de alta necessidade nutricional, em 

decorrência disto, a nutrição tem um grande papel no 

desenvolvimento do adolescente, pois uma alimentação 

inadequada leva a um crescimento somático inadequado e a 

saúde comprometida (TEIXEIRA et al., 2015). 

Os transtornos alimentares são determinados por 

diversos fatores, os quais se interagem de modo complexo, 

para muitas vezes produzir e eternizar a doença. 

Classicamente, distinguem-se em três fatores onde, 

respectivamente, os predisponentes aumentam a chance de 

aparecimento do transtorno, mas não o torna inevitável, os 

precipitantes que marcam o aparecimento dos sintomas e os 

mantenedores que determinam se o transtorno será perpetuado 

ou não. Os fatores são compostos de predisposições como a 

história do transtorno alimentar, os padrões de interatividade no 

ambiente familiar, fatores socioculturais como a extrema 

valorização do corpo magro, disfunções metabólicas e traços 
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de personalidade e vulnerabilidade biológica e psicológica 

(MORGAN; VECCHIATTIA; NEGRÃO, 2002).  

Cubrelati et al. (2014) destaca que as pessoas que tem 

transtorno alimentar antes da doença ser reconhecida, 

geralmente apresentam alterações no comportamento como 

fazer dieta mesmo quando o peso está ideal para estatura, 

insatisfação com alguma parte do corpo e uma redução 

gradativa em suas atividades sociais. 

Na categoria dos principais transtornos alimentares, 

destaca-se a Anorexia Nervosa (AN), um problema que 

prevalece na maioria das vezes em adolescentes do sexo 

feminino e geralmente é causada no início da infância. É 

caracterizada pela vontade de emagrecer de forma abrupta 

causando diversas complicações ao longo da vida, e os 

principais sintomas são: perda de peso excessiva, diminuição 

da ingestão de calorias diárias, presença de amenorreia, pele 

muito seca, visão distorcida do corpo, podem apresentar 

depressão aguda e síndrome do pânico, baixa autoestima, 

entre outros (MENDONÇA, 2010).  

Segundo o Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 

Mentais – Quarta Edição (DSM-IV) citado por Cordás (2004), os 

critérios para o diagnóstico da anorexia nervosa são através de 

sintomas e/ou demonstrações estabelecido pelo DSM IV, como 

a recusa em manter o peso adequado para a idade e a altura, 

como por exemplo, perda de peso levando a ter um peso 

corporal menor que 85% do esperado, mesmo com peso 

inferior, apresentar medo interno de ganhar peso ou se tornar 

gordo, incomodo com o tamanho ou formas corporais, mesmo 

se auto avaliando há uma negação da gravidade do baixo peso 

e no caso das mulheres, ausência de 3 ciclos menstruais 

consecutivos. 
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De acordo com o exposto, visto que é na adolescência 

que ocorrem diversas alterações e que podem levar a um 

comprometimento da saúde, objetivou-se apresentar os fatores 

que levam um adolescente a desenvolver anorexia nervosa e 

verificar as principais carências nutricionais e as alterações 

fisiológicas causadas pela anorexia.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi desenvolvido através de uma 

pesquisa exploratória descritiva com uma abordagem 

bibliográfica integrativa, que para Gil (2010) é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de 

artigos científicos. Para tanto, a realização da mesma foi 

realizada através de buscas nas bases eletrônicas Scielo, 

Sciencedirect, Web Of Science e Periódicos CAPES, no 

intervalo de tempo de 6 anos. 

A pesquisa exploratória é a que acontece na fase 

preliminar antes do planejamento formal do trabalho. A 

pesquisa descritiva é definida como sendo a que observa, 

registra, analisa, classifica e interpreta os fatos, sem que o 

pesquisador lhes faça qualquer interferência. Assim, o 

pesquisador estuda os fenômenos do mundo físico e humano, 

mas não os manipula (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

Trata-se de uma revisão integrativa cuja trajetória 

metodológica percorrida apóia-se na literatura exploratória e 

seletiva do material de pesquisa, contribuindo para o processo 

de síntese e análise dos resultados de vários estudos, criando-

se, assim, um enfoque literário claro e objetivo (SILVA; 

SANTIAGO; LAMONIER, 2012). 

Para a elaboração desta revisão integrativa da literatura, 

foram utilizadas as seguintes seis etapas: estabelecimento do 
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objetivo da revisão integrativa, estabelecimento dos critérios 

para seleção da amostra, categorização dos estudos, definição 

das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, 

apresentação e discussão dos resultados e síntese do 

conhecimento evidenciado nos artigos analisados (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Dos 21 artigos pesquisados, 12 foram selecionados. 

Para a seleção da amostra, foram estabelecidos como critérios 

de inclusão: estudos nacionais e internacionais que 

abordassem as causas que levam um adolescente a 

desenvolver a anorexia nervosa, disponíveis na íntegra 

eletronicamente e publicados no período de 2010 a 2016. 

Foram excluídos os artigos que não abordavam a temática 

escolhida, artigos de reflexão, artigos científicos que não 

estivessem disponíveis na íntegra eletronicamente e fora do 

intervalo de tempo de 2010 a 2016.  

Tendo em vista o alcance e o impacto das informações 

divulgadas através dessas bases de dados, foi feita a leitura dos 

artigos e aqueles que estavam de acordo com a temática foram 

selecionados, principalmente no que diz respeito a 

fidedignidade das informações, estas foram utilizadas com o 

intuito de caracterizar a produção científica nacional sobre a 

temática: os fatores que levam um adolescente a desenvolver 

a anorexia nervosa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela (1), estão apresentados a distribuição dos 

artigos por ano de publicação.  
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Tabela 1. Distribuição dos artigos da amostra por ano de 
publicação. 

Ano de 
publicação 

2010 2011 2013 2014 2016 

Número 
de artigos 

 
02 

 
02 

 
05 

 
02 

 
01 

Fonte: MONTEIRO et al. (2016). 

 

Em relação ao ano de publicação, constatou-se que no 

ano de 2013, houve um maior quantitativo de publicações, 

enquanto que nos anos de 2010, 2011, 2014 e 2016, houve uma 

menor quantidade de publicações do respectivo tema, conforme 

mostra a Tab. (1). 

No que se refere a caracterização dos estudos, a 

amostra desta revisão integrativa é composta por 12 artigos 

publicados entre 2010 e 2016.  

Segundo Carvalho et al. (2013), a AN é um tipo de 

transtorno alimentar considerado grave, que está associado a 

altas taxas de mortalidade, onde a mesma é caracterizada por 

uma condição de perda de peso intencional, causada por uma 

grande restrição alimentar e motivada por uma distorção de 

imagem corporal. Os profissionais da saúde devem conhecer 

os critérios e diagnósticos do paciente com AN, bem como as 

pessoas que acompanham o seu desenvolvimento, podendo 

assim, identificar e encaminhá-los mais rapidamente para que 

o tratamento específico seja efetuado. 

Ainda segundo Carvalho et al. (2013), a anorexia 

nervosa é caracterizada como uma doença causada por 

diversos fatores como os genéticos, socioculturais e 

psicológicos, podendo ser associados as mudanças que 

ocorrem na puberdade, conflitos sociais e familiares. A doença 

é progressiva e silenciosa, podendo ser percebida na maioria 

das vezes quando a desnutrição se torna evidente. O mesmo 
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refere que se houver disgnóstico de desnutrição, os 

profissionais da área da saúde devem buscar reiniciar a 

alimentação, porém, a oferta excessiva possui taxas de 

letalidade. 

A anorexia está presente em cerca de uma a cada 250 

mulheres e um a cada 2.000 homens, apresentando-se com 

mais frequência em adolescentes e adultos jovens, com uma 

maior incidência nos indivíduos do sexo feminino. Com o agravo 

do transtorno alimentar, começam a aparecer os problemas 

psicológicos e fisiológicos decorrente da diminuição da 

alimentação, muitos dos pacientes ficam satisfeitos com o 

resultado obtido e cada vez mais passam a restringir a 

alimentação, chegando ao ponto de diminuir até os alimentos 

considerados aceitáveis por eles, alguns chegando a aderir a 

dieta vegetariana (MANN; TRUSWEEL, 2011).  

O método purgativo ocorre após a compulsão alimentar 

e apresenta rituais de uso abusivos de laxantes, diuréticos, 

vômitos auto-induzidos e/ou drogas anorexígenas 

(moderadores de apetite). E o método restritivo é caracterizado 

pela perda abrupta de peso em um curto período de tempo 

devido a uma dieta muito restritiva, abolindo primeiramente os 

alimentos calóricos e seguindo com a restrição de alguns 

alimentos, excesso de exercício físico e jejuns progressivos 

(LEONIDAS; SANTOS, 2013). 

No estudo de Souza et al. (2014), os resultados 

confirmam que as atitudes alimentares irão depender da 

relação que o indivíduo estabelece com o seu corpo. Através da 

análise de correlação para pacientes que possui AN, a 

sensação de estar acima do peso ideal aponta para uma má 

relação do indivíduo com o alimento e uma maior preocupação 

com o ganho de peso.  
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Em um recente estudo com 322 adolescentes de ambos 

os sexos com idades entre 10 e 19 anos, na cidade de Juiz de 

Fora (MG), a recusa patológica alimentar e as pressões 

ambientais e sociais foram diferentes entre os sexos e os 

grupos de estado nutricional, ressaltando que os jovens com 

diagnóstico de sobrepeso/obesidade apresentaram 

preocupação com a forma física e sintomas de bulimia mais 

frequentes quando comparados ao grupo com baixo peso/peso 

normal (FORTES; FERREIRA; AMARAL, 2016).  

De acordo com Scatolin et al. (2010), a bulimia difere da 

anorexia, pois o adolescente não sente a necessidade de 

emagrecer, geralmente o peso está adequado, podendo em 

alguns casos, apresentar um sutil sobrepeso. A ingestão 

alimentar na bulimia é feita em segredo, pois o indivíduo sente 

vergonha do seu descontrole alimentar achando que não será 

bem aceito na sociedade. Após a alimentação compulsiva, a 

expulsão do alimento ingerido é realizada como forma de se 

livrar do sentimento de culpa. Contudo, é difícil realizar o 

diagnóstico preciso de um paciente neste quadro, pois os 

sintomas são facilmente mascarados, tornando-se evidente 

apenas em complicações mais tardias. 

Segundo Veiga et al. (2013), a alimentação e a nutrição 

adequada dos adolescentes são necessárias para a prevenção 

do risco de doenças crônicas na vida adulta e também devido a 

grande demanda de nutrientes para que o adolescente possa 

atingir o crescimento ideal nesta fase como também por serem 

mais suscetíveis a deficiências nutricionais. Os nutrientes que 

necessitam de uma maior demanda neste período são 

especialmente cálcio, zinco, ferro e vitaminas A, C, D, E e as do 

complexo B. A ingestão de cálcio e fósforo adequada na 

adolescência são fundamentais para o alcance do pico de 

massa óssea adequada para a manutenção e integridade do 
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esqueleto, já que a adolescência é uma fase de crescimento 

(estirão pulberal), consequentemente prevenindo da 

osteoporose e fraturas na fase adulta. 

Devido à expansão do volume sanguíneo pela 

deficiência de ferro em adolescentes associadas ou não a 

anemia, pode acarretar em prejuízo de curto e longo prazo, com 

diminuição da capacidade de aprendizagem e do apetite, 

prejuízo no crescimento e na resposta do sistema imunológico. 

No caso de pacientes com anorexia, o estado de desnutrição 

grave pode acarretar no comprometimento da absorção dos 

micronutrientes (GARANITO; PITTA; CARNEIRO, 2010). 

A vitamina D está sendo considerada insuficiente em 

adolescentes, segundo dados de levantamentos internacionais, 

sendo documentada em 74% das crianças e adolescentes, com 

prevalência nos adolescentes. Como consequência, a 

deficiência da vitamina D altera a homeostase do cálcio/fósforo 

e a mineralização óssea, podendo ocasionar o raquitismo nos 

adolescentes (LEÃO; TAVARES; SILVA JUNIOR, 2013). 

Silveira et al. (2013), em estudos clínicos realizados em 

pacientes com AN, demonstraram uma deficiência de zinco 

(Zn), no qual a deficiência deste micronutriente pode provocar 

falta de apetite, crescimento e maturação sexual prejudicado,  

perda de peso e alteração na percepção do olfato e paladar, 

além de contribuir para a cronicidade da AN por ocasionar uma 

maior alteração no comportamento alimentar. Devido a má 

alimentação, a massa corporal de gordura é reduzida, 

causando assim a diminuição das reservas energéticas 

prejudicando o metabolismo de alguns hormônios. 

Segundo Kimlin et al. (2014), o cálcio e a vitamina D são 

nutrientes considerados essenciais para a saúde óssea, o 

cálcio podendo ser encontrado em produtos lácteos e vegetais 

verdes escuros, e possui funções no processo de  coagulação 
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sanguínea e na prevenção de osteoporose na fase adulta, por 

outro lado, a carência desse mineral pode proporcionar um 

aumento no risco de fraturas. Já a vitamina D é encontrada 

naturalmente na exposição à luz solar, é fundamental para a 

absorção do cálcio dietético, além da capacidade de modular a 

resposta imune inata, entretanto, a deficiência dessa vitamina 

resulta em distúrbios de crescimento durante a infância 

(raquitismo), maior risco de infecções do trato respiratório e 

resistência à insulina. 

A produção endógena de vitamina D depende também 

de fatores ambientais, como o horário do dia que em que ocorre 

a exposição ao sol, a estação do ano e a latitude, e fatores 

genéticos como atividade física, composição corporal, uso de 

protetores solares e pigmentação cutânea (indivíduos 

pigmentados necessitam de um maior tempo de exposição ao 

sol) (TSIARAS; WEINSTOCK, 2011).  

Latterza et al. (2004) comunica que os transtornos 

alimentares devem ser tratados por uma equipe multidisciplinar, 

e dentre todos, o nutricionista é um profissional capacitado para 

ajudar a modificar o comportamento alimentar, um aspecto 

alterado devido ao TA. O nutricionista deve realizar o 

tratamento visando a promoção do hábito alimentar saudável, a 

melhoria da aceitação do paciente ao alimento e a diminuição 

de comportamentos inadequados, sejam eles a compulsão ou 

a restrição alimentar. 

No acompanhamento nutricional o profissional deve 

fazer um planejamento das refeições de maneira equilibrada, 

para que possa incentivar hábitos alimentares saudáveis do 

paciente. O Nutricionista deve preparar um plano de refeições 

na tentativa de uma reeducação alimentar e da reposição do 

peso, não se esquecendo de respeitar o tipo de aceitação do 

paciente, sendo essa uma etapa fundamental no tratamento. A 
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dieta oferecida para o paciente nessas condições deve ser uma 

dieta hipercalórica dividida em pequenas porções de alimentos 

com alto valor calórico, para uma melhor aceitação do paciente 

(WILLIAMSON; SMITH; BARBIN, 2008). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Devido à adolescência ser uma fase de transição onde 

ocorrem diversas modificações tanto fisicamente como 

fisiologicamente, nem sempre o indivíduo que está passando 

por esta fase aceita-se fisicamente. Ele se olha no espelho e vê 

uma imagem distorcida de seu corpo, o que não lhe agrada 

fisicamente. Muitos adolescentes que passam por essa fase 

não têm a facilidade de emagrecer, por isso procuram meios 

que lhe proporcionem chegar a este padrão de beleza imposto 

pela mídia e pela sociedade, parando de se alimentar 

corretamente, evitando fazer as refeições diárias, comendo o 

mínimo possível até se olharem no espelho e se acharem 

bonitas. 

Nos dias atuais, a mídia tem uma forte influência na vida 

dos adolescentes, ela demonstra o padrão de beleza 

considerável desejável nos dias atuais pela sociedade, 

influenciando assim o adolescente a ficar desta forma. Na 

maioria das vezes são as meninas as mais influenciadas por 

esse meio.  

Os sintomas da anorexia nervosa são variáveis, sendo 

percebidos mais nitidamente quando o adolescente já encontra-

se no estágio mais avançado, apresentando problemas 

psicológicos e fisiológicos como perda de peso abrupta, dieta 

muito restritiva, distúrbios hormonais como a amenorreia em 

meninas, a bradicardia, as carências nutricionais devido à 

alimentação inadequada.  
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A nutrição tem uma forte influência no tratamento da 

anorexia, visto que juntamente com o psicólogo, o nutricionista 

pode definir meios para contribuir para a readaptação alimentar, 

oferecendo uma dieta com aumento gradual de calorias para o 

paciente, garantindo uma melhor aceitação e evolução do 

quadro. 

Concluiu-se desta forma, que a anorexia nervosa é um 

transtorno nutricional com maior prevalência em adolescentes 

do sexo feminino, tendo como principal fator o desenvolvimento 

da imagem distorcida do próprio corpo. Além disso, os estudos 

sobre a anorexia nervosa ainda são escassos tendo em vista a 

gravidade da doença, devendo ser mais abordado entre os 

educadores nas escolas, os profissionais de saúde e nas mídias 

para que os índices possam ser reduzidos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

CARVALHO, F. A. et al. Anorexia Nervosa: diagnósticos, mudança no perfil 
e tratamento. Pediatria Moderna, v.49, n.7, p. 269-299, 2013. 
CORDÁS, T. Transtornos alimentares: classificação e diagnóstico. Revista 
de Psiquiatria Clínica, v. 31, n.4, p.54-157, 2004. 
CUBRELATI, B. et al. Relação entre distorção de imagem corporal e risco 
de desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes. Revista 
da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v.12, n.1, p. 
1-15, jan./mar., 2014.  
FERNANDES, M. A. Anorexia Nervosa e Bulimia na Adolescência: 
Diagnóstico e Tratamento. Adolescência & Saúde, v.4, n.3, p. 41-44, 
2007. 
FORTES, L. S.; FERREIRA, M. E. P.; AMARAL, A. C. S. Comportamento 
alimentar em adolescente de Juiz de Fora. Psicologia em Revista, Belo 
Horizonte, v. 22, n.1, p. 1-13, 2016. 
GARANITO, M. P.; PITTA, T. S.; CARNEIRO, J. D. A. Deficiência de Ferro 
na Adolescência. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 
32, n.2, p. 45-48, 2010. 
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 



ANOREXIA NERVOSA NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

187 
 

KIMLIN, M.G. et al. The Contributions of Solar Ultraviolet Radiation 
Exposure and Other Determinants to Serum 25-Hydroxyvitamin D 
Concentrations in Australian Adults: The AusD Study. American Journal 
of Epidemiology, v.179, n.7, p. 864-874, 2014. 
LATTERZA, A. et al. Tratamento nutricional dos transtornos alimentares. 
Revista de Psiquiatria Clínica, v.31, n.4, p. 173-176, 2004. 
LEÃO, L.M.C.S.M.; TAVARES, A.B.W.; SILVA JUNIOR, V.L. Prevalência e 
consequências da hipovitaminose D em adolescentes. Revista 
Adolescencia e Saúde, v.10, n.4, p. 50-55, 2013. 
LEONIDAS, C.; SANTOS, M. Instrumento de avaliação da imagem corporal 
e dos hábitos alimentares na anorexia nervosa: análise da produção 
científica. Psicologia: Ciência e Profissão, v.33, n.4, p. 868-883, 2013. 
LOURENÇO, B; QUEIROZ, L. B. Crescimento e desenvolvimento puberal 
na adolescência. Revista de Medicina, São Paulo, v.89, n.2, p. 70-75, 
2010. 
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. L. Krause: Alimentos, 
Nutrição e Dietoterapia, 12ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
MANN, J.; TRUSWELL, A. S. Nutrição Humana. 3ª ed., Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 
MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão 
integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na 
saúde e na enfermagem. Texto e Contexto Enfermagem, v.17, n.4, p. 
758-64, 2008. 
MENDONÇA, R. T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de 
higiene, cardápios, doenças, dietas, gestão. 1ª ed., São Paulo: Rideel, 
2010. 
MORGAN, C. M.; VECCHIATTIA, I. R.; NEGRÃO, A. B. Etiologia dos 
transtornos alimentares: aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais. 
Revista Brasileira de Psiquiatria, v.24, n.3, p. 18-23, 2002. 
PEDRINOLA, F. Nutrição e Transtornos Alimentares na Adolescência. 
Pediatria Moderna, v.48, n.7, p. 290-295, 2012. 
POMPEO, D. A.; ROSSI, L. A.; GALVÃO, C. M. Revisão Integrativa: 
Etapa Inicial do Processo de Avaliação de Diagnóstico de 
Enfermagem. São Paulo: Acta Paulista de Enfermagem, v. 22, n. 4, 2009. 
RECH, R. et al. Prevalencia e características de vítimas e agressores de 
bullying. Jornal de Pediatria, v.89, n.2, mar./abr., 2013. 
SCATOLIN, H. et al. Bulimia: sofrimento em silêncio. Omnia Saúde, v.7, 
n.1, p. 33-40, 2010. 
SCHOEN-FERREIRA, T. H.; AZNAR-FARIAS, M. Adolescência através 
dos Séculos. Psicologia: Teoria e Pesquisa. v.26, n.2, p. 227-234, 2010.  
SILVA, B. T.; SANTIAGO, L. B.; LAMONIER, J. A. Apoio paterno ao 
aleitamento materno: uma revisão integrativa. Revista Paulista de 
Pediatria, v. 30, p. 122-30, 2012. 



ANOREXIA NERVOSA NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

188 
 

SILVEIRA, L.B. et al. Suplementação com zinco no tratamento da anorexia 
nervosa. Revista da Associação Médica Brasileira, v.59, n.4, p. 321-324, 
2013. 
SOUZA, A. C. et al. Atitudes em relação ao corpo e à alimentação de 
pacientes com anorexia e bulimia nervosa. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria, v.63, n.1, p. 1-7, 2014. 
TEIXEIRA, C. S. et al. Transtornos alimentares em adolescentes de uma 
escola estadual do noroeste paulista. Arquivos de Ciências da Saúde, 
v.22, n.2, p. 84-87, 2015. 
TSIARAS, W.; WEINSTOCK, A. Factors influencing vitamin D status. Acta 
Dermato-Venereologica, v.91, n.2, p. 115-124, 2011. 
VEIGA, G.V. et al. Inadequação do consumo de nutrientes entre 
adolescentes brasileiros. Revista de Saúde Pública, v.47, n.1, p. 212-221, 
2013. 

WILLIAMSON, D. A.; SMITH, C. F.; BARBIN, J. M. Terapia cognitivo‐
comportamental para os transtornos da alimentação, In: CABALLO, V. E 
Manual para tratamento cognitivo‐comportamental dos transtornos 
psicológicos da atualidade: intervenção em crise, transtorno da 
personalidade e do relacionamento e psicologia da saúde. São Paulo: 

Santos, cap. 6, p. 161‐183, 2008. 

 



 

189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DO 
HOMEM 



FATORES EXPLICADORES DA BAIXA PROCURA DE HOMENS AOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE 

190 
 

CAPÍTULO 12 
 

FATORES EXPLICADORES DA BAIXA PROCURA 
DE HOMENS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
Anderson Mesquita do NASCIMENTO 1 

Heloísa Bárbara Cunha MOIZÉIS 2  

Camilla Vieira de FIGUEIREDO 2 
 Italo de Oliveira GUEDES 2 

1 Doutorando em Psicologia Social, UFPB; 2 Graduandos do curso de Psicologia, UFPB.  
andermnascimento@gmail.com.br 

 

RESUMO: Historicamente homens tem procurado em menor 
medida os serviços de saúde do que mulheres, sobretudo na 
faixa etária de 18 a 59 anos. Tal fato, traz consequências nos 
índices de morbi-mortalidade desta população, levantando 
questões sobre os motivos que formaram este quadro. O 
presente trabalho tem o objetivo de reunir os principais fatores 
explicadores para a baixa procura da população masculina aos 
serviços de saúde do SUS. A partir deste objetivo foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica para fazer um levantamento destes 
fatores, sobretudo aqueles relacionados a promoção e 
prevenção. Os resultados mostraram que tanto fatores 
históricos, tais como o sentimento de invulnerabilidade e a 
associação de doença a vulnerabilidade que seria uma 
característica feminina, quanto aspectos estruturais do SUS, 
como a falta de preparação dos profissionais e de espaços para 
atender homens e de campanhas publicitárias voltadas para a 
população masculina, contribuem para a formação do quadro. 
Conclui-se que é necessário haver um incremento nas políticas 
públicas relacionadas a esta população, que partem de uma 
contínua avaliação destas, para desenvolver melhores 
estratégias para motivar homens ao cuidado da própria saúde. 
Além disso também faz-se necessário desenvolver ações que 
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aproximem a população masculina dos serviços de Atenção 
Primária em Saúde; e adequar estes espaços às demandas dos 
homens que procuram este serviço. 
Palavras-chave: Saúde do homem. Prevenção. Serviços. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz uma descrição sumária de como 

foram estabelecidas as relações entre homens e os serviços de 

saúde no Brasil. Para tanto fazer necessário observar como 

esta relação foi construída historicamente, uma vez que o 

quadro atual não se formou no vácuo. Na segunda metade do 

Século XIX, momento em que a saúde passou a ser tomada 

como uma responsabilidade do Estado, a sociedade passa a 

ser alvo de intervenções de diferentes tipos. Contudo, esta 

mesma sociedade não era abordada em sua totalidade, pois 

alguns grupos sociais eram priorizados em detrimento de 

outros. Grupos específicos, como criminosos, loucos e 

homossexuais foram colocados em foco pelo perigo social que 

supostamente apresentavam (CARRARA; RUSSO; FARO, 

2009). 

 Em outros casos, como por exemplo, as mulheres, eram 

devido ao papel que exerciam para a perpetuação da espécie 

(STOCKLE, 1993). Há ainda grupos que receberam atenção 

por serem considerados frágeis em relação às doenças e outras 

eventualidades, a exemplo de crianças e idosos. Todavia, 

enquanto o Estado voltava os olhos para uma dada parcela da 

sociedade, outra permanecia invisível, este caso em particular 

refere-se aos homens de 18  a 59 anos (CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2009; COUTO et al., 2010). 
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Dizer que os homens tiveram um status de invisibilidade 

não significa que não houve nenhuma abordagem, mesmo que 

indireta a esta temática. Tanto é que médicos e sanitaristas, de 

fato, perceberam que algumas prerrogativas faziam dos 

homens um grupo de risco, sob o aspecto da saúde pública. 

Isso ficou demonstrado nas campanhas contra o alcoolismo e 

doenças venéreas feitas em espaços como bares ou bordéis, 

locais tidos como eminentemente masculinos. É também neste 

cenário que, na luta contra as doenças sexualmente 

transmissíveis, é proposta no Brasil entre os anos de 1930 e 

1940, a criação de uma “andrologia”, definida como a ciência 

dos problemas sexuais masculinos (CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2009).  

Contudo, foi a partir da década de 70, nos Estados 

Unidos, que a relação entre “homem e saúde” começa a 

receber importância, momento em que os estudos exploratórios 

começam a pressupor que a masculinidade tradicional trazia 

danos à saúde (COURTANEY, 2000; SCHRAIBER; GOMES; 

COUTO, 2005). Mas é na década de 1990 que tal questão 

passa ser abordada sob uma perspectiva diferenciada, que 

incorpora novos elementos na relação entre homem e saúde 

como, por exemplo, a singularidade do ser saudável e do ser 

doente dentro da população masculina. Diante deste novo 

prisma, focaliza a ressignificação do masculino, no intuito de 

promover uma saúde mais integral do homem (SCHRAIBER; 

GOMES; COUTO, 2005).  

A partir do século XXI outras disciplinas começam a se 

apropriar do estudos dos fatores relacionados à saúde do 

homem, contribuindo para o surgimento de um novo prisma sob 

o qual se observava o processo de saúde-doença. Obviamente  

as transformações sociais serviram como bojo dessa mudança  
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ligada a fatores econômicos, políticos, culturais e tecnológicos. 

Para exemplificar, é possível citar a modificação das estruturas 

familiares e dos padrões de masculinidade, que tem tornado os 

homens consumidores de bens e serviços de saúde que antes 

eram vistos unicamente como femininos (CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2009).  

Aliado a este aspecto, estudos relacionados à morbidade 

e à mortalidade (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005), 

mostravam que a maior parte dos indicadores tradicionais de 

saúde evidenciava uma prevalência mais elevada destes 

índices em pessoas do sexo masculino, em praticamente todas 

as idades, e também para quase a totalidade das causas. Além 

disso, a expectativa de vida dos homens foi oito anos menor, 

em relação às mulheres, no Brasil em 2001 (RIPSA, 2004). 

Laurenti, Jorge e Gotlieb (2005) ainda revelam que as principais 

causas de morte masculina são as doenças cardiovasculares, 

as neoplasias malignas e aspectos relacionados à violência, 

onde se sobressaem os acidentes de trânsito e os homicídios.  

A maior parte dessas causas de mortalidade poderiam 

ser prevenidas ou controladas através de intervenções em 

atitudes e práticas do dia a dia masculino que contribuem para 

a ocorrência desses problemas. Contudo, mesmo que estas 

práticas revelem alguns pontos críticos que merecem atenção 

por parte dos serviços de saúde, algumas necessidades da 

população masculina são compostas por sofrimentos que não 

causam morte imediata, necessidades estas que precisam ser 

foco da ação preventiva e da promoção de saúde das Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) (FIGUEIREDO, 2005). 

Levando em consideração as questões previamente 

discutidas, o presente trabalho tem o objetivo de reunir os 
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principais fatores explicadores para a baixa procura da 

população masculina aos serviços de saúde do SUS. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho se propôs a discutir, a partir de uma 

abordagem qualitativa de leitura e análise, os principais 

elementos explicadores da baixa procura de homens a serviços 

de saúde, sobretudo aqueles voltados à prevenção. Para tanto 

foi feita uma pesquisa nas bases de dados Scielo, BVS-PSI e 

PEPSIC no período de 2000 a 2016, utilizando como critérios 

de inclusão o artigo tratar sobre a saúde do homem ou qualquer 

motivo que leve a baixa procura pelos serviços de saúde. Foram 

excluídos aqueles que tratavam de atendimento a outras 

populações. No total foram encontrados 15 artigos que tratavam 

sobre a temática, os quais foram utilizados para embasar os 

resultados e a discussão, apresentados a seguir. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da proposta do presente trabalho e dos artigos 

analisados foi possível identificar tanto aspectos histórico-

culturais quanto aspectos estruturais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que possam contribuir para a baixa procura de 

homens aos serviços de promoção e prevenção em saúde. 

Estudos acerca da relação entre homem e saúde vêm 

crescendo nas últimas duas décadas. As investigações em 

torno desta relação perpassam variados campos que vão desde 

o acesso e o uso dos serviços de saúde (FIGUEIREDO, 2005) 

perfis de morbidade e mortalidade (LAURENTI; JORGE; 

GOTLIEB, 2005), e representações sobre o processo de saúde 
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e adoecimento em grupos sociais específicos (GOMES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). Nestas pesquisas tem se 

tornado cada vez mais evidente que os homens preocupam-se 

muito menos com a própria saúde, se comparado à população 

feminina. 

Os fatores que contribuem para esse quadro são 

multifacetados e transpassam questões culturais e sociais. No 

entanto, torna-se fácil perceber que, em geral, as mulheres 

apresentam um cuidado maior com a própria saúde, procuram 

com maior frequência serviços hospitalares e as Estratégias de 

Saúde da Família (ESF), dispositivos que visam à promoção de 

saúde e a prevenção de doenças, através de profissionais que 

desenvolvam um olhar epidemiológico e social no 

relacionamento com os indivíduos, família e sociedade, além da 

atuação clínica que já lhe é usual (FONTES et al., 2011). 

Este fenômeno tem seu  reflexo mostrado nas taxas de 

mortalidade e morbidade que estão vinculados a pessoas do 

sexo masculino. De acordo com Brasil (2009) morrem mais 

homens que mulheres ao longo de todo o ciclo da vida, com 

exceção de poucas faixas etárias. Muitas das mortes ocorridas 

poderiam ter sido evitadas, caso não houvesse tanta resistência 

por parte dos homens para procurar os serviços de saúde. Este 

quadro está intimamente ligado a diferentes aspectos, dentre os 

quais é possível destacar os fatores socioculturais ligados ao 

gênero e questões relativas aos serviços de saúde (FONTES et 

al., 2011; LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005). 

Em relação aos determinantes históricos, apesar da 

tímida, mas crescente preocupação, sobretudo nos anos 90 do 

século XX, com a saúde do homem numa perspectiva mais 

generalista em relação ao processo saúde-doença, era comum 

nos estudos do século passado associar a saúde do homem a 
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questões relativas à sexualidade e às disfunções orgânicas a 

que os homens estavam vulneráveis (GOMES; NASCIMENTO, 

2006). Apesar de esta perspectiva ainda ter caráter muito mais 

curativa que preventiva, isto representou uma quebra no 

paradigma de invulnerabilidade da saúde do homem, 

colocando-o dentro das classes que mereciam atenção na 

saúde, mesmo que ainda sob uma perspectiva de 

medicalização da sexualidade masculina (CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2009). 

Ainda no tocante a fatores socioculturais, Brasil (2009) 

aponta que a resistência do homem tem origem no fato de a 

doença ser considerada um sinal de fragilidade, característica 

essa que os homens não reconhecem como comum a sua 

condição biológica. Autores, a exemplo de Schraiber et al. 

(2010), apontam que os homens buscam assistência apenas 

quando não conseguem tratar sozinhos de seus sintomas, 

retardando ao máximo a procura por ajuda especializada. É 

comum que os homens argumentem que são dotados de maior 

capacidade física, característica que os faz sentir invulneráveis 

e imunes ao adoecimento, atribuindo a fragilidade como 

característica feminina (SCHRAIBER et al., 2005). 

A busca pela prevenção de doenças ou promoção de 

saúde, geralmente são atribuídas de forma natural às mulheres. 

Isso reflete uma visão tradicionalista de gênero em que as 

mulheres seriam mais frágeis e que teriam mais complicações 

na saúde. Além disso, recai também sobre as mulheres, sob o 

prisma desta visão tradicionalista, a incumbência de cuidar de 

si própria e também dos homens (FIGUEIREDO, 2005; 

SCHRAIBER et al., 2005).  

A influência do cônjuge no comportamento masculino foi 

observada por Schraiber et al. (2005). Numa revisão 
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bibliográfica, para tais autores, é comum que haja uma 

dependência do homem em relação aos cuidados da esposa 

em sua saúde.  Visto por este prisma, é possível considerar o 

casamento um fator de proteção a riscos e agravamento na 

saúde do homem, mesmo que a literatura acerca do tema não 

tenha mostrado uma relação entre o fato de estar casado e de 

consultar mais vezes o médico ou serviço de saúde. 

O estudo de Alves et al. (2011) apontou que os homens, 

geralmente, atribuem à mulher um tempo livre maior, 

característica esta que possibilitaria um maior autocuidado. Em 

contraposição a isto, nos dias atuais, o papel feminino de 

provedora do lar, vem recebendo uma nova caracterização por 

conta da crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, 

onde muitas vezes elas assumem estes dois papéis, tendo 

desta forma, uma dupla jornada em sua rotina.  

No tocante a utilização dos serviços de saúde, homens e 

mulheres não diferem apenas em relação ao volume da procura 

dos serviços de saúde, mas também na forma que utilizam 

estes serviços (FIGUEIREDO, 2005). Isto pode ser relacionado 

tanto a aspectos estruturais, quanto a aspectos culturais, a 

exemplo da autopercepção de saúde melhor por parte dos 

homens, em relação à população feminina. Ou seja, mesmo em 

menor quantidade, já existe uma importante presença dos 

homens dentro das UBSs, apesar do motivo da procura diferir 

em relação ao gênero. 

Estes achados são corroborados por estudos nacionais, 

(SCHRAIBER et al., 2005), que mostram que o uso dos serviços 

pelos homens é diferente daquele feito pelas mulheres, por ter 

um foco mais voltado para a assistência a patologias, acidentes 

ou lesões, problemas odontológicos e no uso da farmácia 

(FIGUEIREDO, 2005). Entretanto, o serviço mais procurado 
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tanto por homens, quanto por mulheres são os de atenção 

primária a saúde (PINHEIRO et al., 2002), e é exatamente neste 

nível de atenção que se encaixa a PNAISH.  

Figueiredo (2005) acrescenta ainda que os homens 

preferem utilizar serviços se saúde que respondam de forma 

mais rápida e objetiva as suas demandas, como por exemplo, 

farmácias e prontos-socorros, ou seja, é priorizado um 

atendimento de cunho curativo em detrimento daquele 

preventivo.  A facilidade do atendimento seria maior em relação 

à UBS, sendo que nesta última ainda não teria programas e 

atividades voltadas especificamente para a população 

masculina como um todo, sem priorizar faixas etárias, que 

geralmente apresentam maior vulnerabilidade, a exemplo dos 

idosos e crianças.   

A pesquisa conduzida por Pinheiro et al. (2002) 

corrobora esta visão. Nela, há uma prevalência maior entre as 

mulheres que auto avaliam a própria saúde como deficiente em 

relação aos homens (23,5% de mulheres, 18,5% dos homens). 

No tocante ao motivo da procura dos serviços de saúde, as 

mulheres priorizam o atendimento de cunho preventivo, como 

exames de rotina e prevenção, mesmo quando excluídos 

aqueles relacionados à gravidez, enquanto que os homens tem 

uma procura mais elevada por motivo de doença. 

Todavia, o baixo interesse dos homens pela própria 

saúde, não parece estar associado somente a fatores históricos 

e culturais. Aliados a estes, pesquisas apontam que fatores 

associados ao funcionamento dos serviços de saúde 

contribuem para desestimular o acesso dos homens aos 

serviços de saúde (FIGUEIREDO, 2005). Como apontam 

Gomes, Nascimento e Araújo (2007), aspectos relacionados ao 

trabalho, à acessibilidade, às equipes profissionais e a estrutura 
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de funcionamento dos serviços de saúde, podem influenciar 

uma menor procura dos homens pelas assistências em saúde.  

Nesta mesma linha, Figueiredo (2005), ressalta a 

importância de admitir que a constatação da ausência dos 

indivíduos do sexo masculino nas UBSs, não devem ser 

encaradas como uma falta da responsabilidade dos homens 

com sua saúde e nem culpar especificamente a forma de 

organização dos modelos de atenção primária à saúde. Este 

mesmo autor ainda ressalta que é preciso compreender a 

problemática posta em questão dentro do contexto de uma 

complexa teia de relações que interagem entre si, que são: a) 

os homens, na qualidade de sujeitos confrontados com as 

diferentes dimensões da vida; b) os serviços, na maneira como 

eles se organizam para atender os usuários considerando suas 

particularidades; e c) os vínculos, estabelecidos entre os 

homens e os serviços e vice-versa. 

No tocante à estruturação das ESF para receber tais 

usuários, estudiosos do tema, Gomes, Nascimento e Araújo 

(2007), relatam que as percepções dos homens a respeito dos 

serviços da Atenção Primária em Saúde geralmente são que 

estes se destinam às pessoas idosas, às mulheres e às 

crianças. Estes mesmos autores apontam que os homens têm 

uma visão distorcida destes espaços, fator que afastaria ainda 

mais a população masculina da busca por estes mecanismos 

de assistência em saúde. 

Quando se fala em estrutura das ESFs também diz 

respeito ao quadro de funcionários. Muitas vezes os 

profissionais dos espaços de saúde não notam a presença de 

alguns homens como usuários dos serviços (LOPEZ; 

MOREIRA, 2013). Figueiredo (2005) enfatiza a necessidade de 

que os profissionais de saúde tenham uma sensibilidade maior 
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para as interações entre as concepções de gênero e as 

demandas trazidas pelos homens no uso do serviço. 

Autores, a exemplo de Couto et al. (2010), enfatizam que 

características sócio demográficas a exemplo do gênero, 

geração, classe e raça/etnia, condescende com estereótipos e 

expectativas que ao serem reproduzidos dentro das instituições 

de saúde, terminam por tornar invisíveis as necessidades de 

saúde dos homens dentro destas instituições, até mesmo 

retirando deles, a possibilidade de desfrutar do direito aos 

serviços de saúde. 

 Estes mesmos autores, em uma pesquisa realizada em 

cidades de quatro estados brasileiros, constataram que os 

ambientes das ESFs não favorecem a presença e a 

permanência da população masculina, por se tratarem de 

espaços demarcadamente femininos, o que ficou mais evidente 

quando foram observadas as áreas comuns e de grande 

circulação, como salas de espera e recepção. Verificou-se 

sempre a presença de muitos cartazes de campanhas do 

Ministério da Saúde relacionados a temas como pré-natal, 

promoção do aleitamento materno, prevenção, DST e AIDS, 

trazendo consigo forte conotação feminina, com algumas 

poucas exceções de cartazes relacionados ao uso do 

preservativo ou de campanhas sobre a hanseníase.  

Aliado a isso, os serviços tem um funcionamento com 

características bastante semelhantes: consultas individuais, 

valorização da assistência médica, atendimentos rápidos e 

profissionais que orientam suas decisões baseados em 

condutas que dão preferência ao tratamento das doenças de 

forma rápida, além de valorizar a prescrição de medicamentos 

e o agendamento de exames laboratoriais (SCHRAIBER et al., 

2005). 
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Outro aspecto que deve ser mencionado diz respeito ao 

horário de funcionamento dos postos de saúde que muitas 

vezes não se encaixam dentro das necessidades masculinas, 

já que em sua grande maioria, os homens trabalham durante o 

dia, conflitando com o horário de funcionamento das ESFs. 

Dessa forma apenas lhes resta buscar serviços de urgência e 

emergência que tem funcionamento durante a noite (BRAZ, 

2005). Uma alternativa possível é relatada por Couto et al. 

(2010), na qual observaram uma maior presença dos homens 

em algumas unidades que mantem o funcionamento do serviço 

durante o horário do almoço. Tendo em conta estes aspectos 

faz-se necessário ampliar a discussão acerca do trabalho como 

fator restritivo do acesso e uso dos serviços pela população 

masculina (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).  

Logo é possível pensar em pelo menos dois desafios que 

o sistema público de saúde tem para tentar reverter a baixa 

procura da população masculina aos serviços de atenção 

primária: desenvolver ações que aproximem esta população 

dos serviços de Atenção Primária em Saúde; e adequar estes 

espaços às demandas dos homens que procuram este serviço 

(GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).   

Figueiredo (2005) conclui que envolver os homens na 

prática diária do autocuidado tem sido um desafio da ESF, 

sobretudo no que diz respeito à adoção de práticas de vida 

saudáveis. Para que isto seja, efetivamente, levado a cabo seria 

necessário envolver o homem, a UBS e estabelecer um vínculo 

entre eles.  

Levando em consideração tais fatores, e que os homens 

só buscam os serviços de saúde quando o quadro de 

morbidade já está cronificado, o SUS, através do Ministério da 

Saúde, lançou em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral 
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à Saúde do Homem (PNAISH), no intuito de reverter este 

quadro e com o propósito de desvelar as ações de atenção 

integral a saúde dos homens com idade entre 20 e 59 anos. 

Para o pleno funcionamento desta política, os estados 

assumem responsabilidades institucionais, advindas do pacto 

de Saúde de 2006. Algumas se destacam, a exemplo de: 

“promover junto a população, ações de informação, educação 

e comunicação, em saúde, visando difundir a politica ora 

proposta, bem como promover, na esfera de sua competência, 

a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à 

implementação da política” (BRASIL, 2009, p. 46).  

O SUS, criado em 1988, tenta garantir acesso a toda 

população brasileira e tem como porta de entrada as UBS que 

integram as ESFs, ou ainda, a Atenção Básica de Saúde. É 

justamente neste nível de complexidade do serviço do SUS que 

se busca a efetivação completa da PNAISH, portanto, qualquer 

pesquisa que o tema central é a saúde dos homens precisa se 

direcionar para a atenção básica.   

Esta política foi criada sob a justificativa de que o modelo 

básico de atenção a quatro grupos populacionais, tido como 

prioritários (crianças, adolescentes, mulheres e idosos), não é 

suficiente para tornar o Brasil um país efetivamente saudável, 

sobretudo por excluir das ações programáticas cerca de 25% 

da população brasileira, porcentagem esta composta por 

homens de 20 a 59 anos, que até então, tinham pouca 

visibilidade dentro das estratégias públicas de atenção à saúde 

(GOMES et al., 2012). 

 Na literatura pesquisada, apesar dos avanços, fica 

evidenciado que muito ainda precisa ser feito para que as 

diretrizes do PNAISH sejam efetivamente desenvolvidas em 

todo o Brasil (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007; 
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LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005). Os caminhos para que 

isto seja alcançado certamente passam por modificações tanto 

nos profissionais que atuam nas ESFs e do seu próprio espaço 

físico, quanto por uma investigação mais apurada do perfil dos 

usuários destes serviços, como percebem a própria saúde, 

tanto física quanto psicológica, e como eles avaliam o 

atendimento que estão recebendo (GOMES et al., 2012). 

Um exemplo de estudos como este foi aquele realizado 

por Silva et al. (2016), que, através do estudo de 3 ESFs, 

verificaram que a implantação da PNAISH ainda passa por 

dificuldades, sobretudo voltado a a falta de informação ou 

conhecimento do usuário sobre os serviços disponibilizados, 

falta de recursos humanos, falta de conhecimento dos 

profissionais sobre a política de saúde do homem, falta de 

adesão dos usuários, além da dificuldade no sistema de 

referência e contrarreferência, falta de investimento na política 

e a falta de interesse dos profissionais da saúde. 

Além do PNAISH, outra iniciativa tem gerado muita 

repercussão na sociedade e está focada na prevenção do 

câncer de próstata no homem: o novembro azul. Esta 

campanha surgiu em decorrência de já haver campanha 

semelhante focada no público feminino, chamada outubro rosa, 

a qual promove uma intensa campanha publicitária durante todo 

o mês para incentivar as mulheres a procurar os serviços de 

prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Apesar de 

não ter a mesma adesão que o outubro rosa, o novembro azul 

vem demonstrando resultados positivos, que podem contribuir 

para alertar a população masculina acerca dos cuidados com a 

própria saúde. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados encontrados demonstram que a 

inadequação da UBS para atender as demandas dos homens 

de 20 a 59 anos, seja de ordem estrutural ou por falta de 

preparo dos profissionais, reflete nos níveis de satisfação com 

os serviços (GOMES; NASCIMENTO, 2006; GOMES et al., 

2007). Este é um dos componentes, apesar de não ser o único, 

que levam os homens a utilizar os serviços com menor 

frequência que populações que fazem parte de outras políticas 

de saúde, a exemplo de mulheres, crianças, hipertensos, dentre 

outros (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; COUTO et al., 2010). 

Desse modo faz-se necessário que haja uma avaliação 

e acompanhamento contínuo para os programas relacionados 

à saúde do homem, a exemplo do PNAISH. Assim como aponta 

Cano (2004), a Psicologia tem muitas contribuições a dar na 

perspectiva da avaliação de programas, especialmente sobre a 

forma como as pessoas que utilizam os serviços de saúde 

pensam a respeito deste e, consequentemente, como a 

avaliam. 
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RESUMO: O PNAISH,  consiste em um programa 
governamental que visa promover ações de saúde, 
estruturadas para a redução da morbimortalidade dos usuários 
do SUS, do gênero masculino. Assim, o presente estudo tem 
como objetivo avaliar os benefícios e as ações preventivas 
desta política, como também identificar o papel do enfermeiro 
na assistência a este público. O trabalho em questão trata-se 
de uma revisão integrativa de natureza qualitativa exploratória, 
realizada nas bases de dados da Capes, BVS e Scielo, no mês 
de junho de 2016, onde foram selecionados seis artigos, que 
atenderam aos critérios de inclusão, como correspondência da 
temática. Verificou-se que a maioria dos artigos selecionados  
apresentam  caráter qualitativo que referencia a complexidade 
do tema. Visto que a saúde do homem denota desafios 
relacionados tanto pelo estilo de vida que estes gêneros 
possuem, como pela deficiência por parte dos profissionais de 
saúde a respeito do conhecimento acerca desta política. 
Faltando estratégias de conscientização e educação 
permanente, ocasionando baixa resolutividade do atendimento, 
como desestimulo da população a procura do SUS. Dessa 
forma, faz-se necessário uma revisão de ensino/aprendizagem 
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sobre a assistência prestada ao público masculino na ESF, 
fazendo com que os protocolos utilizados pelo Ministério da 
saúde sejam incorporados na prática em sua totalidade de 
cuidados prestados, acreditando que diante destas mudanças 
os homens, tenham uma atenção qualificada e eficaz.    
Palavras-chave: Saúde do homem. Promoção a saúde. 

Estratégia de saúde da família. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pereira e Nery (2014), relatam que no Brasil, a 

feminilização é característica no que esta relacionada ao 

envelhecimento populacional, isso ocorre por causa da maior 

taxa de mortalidade dos homens comparada as mulheres A 

causa da referida mortalidade se distribui em eixos causais 

variáveis, a depender da faixa etária, e tem como principais as 

doenças do aparelho circulatório e causas externas, sendo 

superadas somente pelas neoplasias na faixa etária acima de 

50 anos.       

Os agravos que acometem o publico masculino se 

constitui em verdadeiros problemas de saúde publica, por esse 

motivo se faz necessário intervenções eficazes e imediata. 

Visando isso, surge a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH), uma iniciativa do Ministério da 

Saúde, alinhada à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

com estratégia e finalidade de minimizar a resistência dos 

homens a respeito do cuidar da saúde (SOUZA et al., 2014). 

Segundo Trilico et al. (2015), a estratégia de saúde da 

família no Brasil, traz a ampliação do cuidado quando busca a 

promoção da qualidade de vida, e relacionado a fatores que 

geram risco, na intervenção por meio de ações programadas 

amplas, como também, Inter setoriais. Nessa perspectiva, 
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entende-se a relevância da Política Nacional de Atenção à 

Saúde do Homem. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem – PNAISH, tem como objetivos principais: qualificar a 

assistência à saúde masculina na perspectiva de linhas de 

cuidado que resguardem a integralidade e qualificar a atenção 

primária para que ela não se restrinja somente à recuperação, 

garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção de 

agravos evitáveis (SILVA et al., 2012). 

Ao longo da história foram implantados tabus no homem 

desde a infância, instigando posturas machistas na população 

masculina, enquanto que para a mulher foi dada a função de 

cuidar, seja de si, da casa ou da família, o que acabou por 

instigar hábitos saudáveis e uma maior preocupação com a sua 

saúde, maior flexibilidade em mudar seus hábitos e facilidade 

em reconhecer alterações existentes em seu estado de saúde 

que necessitem de tratamento, o que faz com que as mulheres 

procurem mais os serviços de saúde que os homens (BRASIL, 

2010).  

Deve-se considerar ainda que, mesmo quando esses 

homens comparecem aos serviços de atenção básica, não 

significa que eles tenham suas necessidades de saúde 

atendidas, já que a lógica das ações programáticas não tem 

buscado historicamente contemplá-las, pois muitas vezes elas 

permanecem na lógica curativa e/ou de reabilitação. Essa 

população têm uma grande dificuldade de reconhecer suas 

necessidades, rejeitado sempre a possibilidade de adoecer. 

Além do homem cultivar esse pensamento, os serviços de 

saúde privilegiam as ações de saúde para criança, 

adolescentes, mulher e idosos segmentando essa clientela, 

sendo perceptível nas diversas atividades que envolvem, como 
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exemplo, o programa de saúde a mulher e as poucas ou nulas 

atividades voltas a saúde da população masculina 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).    

Em contraposição Pereira e Barros (2015), relatam que 

na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no que esta 

relacionado à possibilidade de dividir demandas por dias, 

estruturando o atendimento, detectam que é comum a 

concepção de gêneros, visando a ausência do homem nos 

serviços de saúde, não associadas só a história dos serviços e 

das políticas de saúde, mas sim atribuída muitas vezes 

unicamente ao próprio descuido desse público, dessa forma se 

fazendo importante um olhar voltado para a prática de cuidado 

da equipe, estreitando assim as relações entre a ESF e a 

população masculina.      

Pereira e Nery (2014), descrevem que ao analisar a 

reduzida procura dos homens pelos serviços de saúde para 

prevenção, percebe-se que isso esta relacionado aos homens 

não ser educados para o cuidado preventivo, só procurando o 

serviço de saúde quando já estão acometidos por alguma 

patologia, ou dor que esteja prejudicando o seu desempenho 

no trabalho, procurando obter analgesia ou outros 

medicamentos, valorizando as ações curativas. 

Essa ausência dos homens, nos serviços de atenção 

primária à saúde são justificadas pela falta de tempo. Os 

homens alegam não poder se ausentar do trabalho para 

procurar os serviços de saúde, principalmente quando se trata 

do SUS (SCHRAIBER et al., 2005 apud AGUIAR; ALMEIDA, 

2012). 

É relevante ressaltar que existe um temor do público 

masculino da possibilidade do não reconhecimento de sua 

hombridade em realizar o cuidar com sua saúde o que é um 
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ponto negativo na busca desses ao cuidar preventivo, diferente 

das mulheres que utilizam mais os serviços de saúde (SILVA; 

MENANDRO, 2014). 

A premissa deste trabalho gira em torno da identificação 

e caracterização das dificuldades, obstáculos e resistências 

associadas ao ser homem no seu processo saúde-doença, 

quanto ao atendimento na atenção básica a saúde. 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é abordar por meio 

de uma revisão integrativa, os benefícios e ações preventivas 

da política nacional de assistência integral ao homem, como 

também identificar o papel do enfermeiro no cuidado deste 

público. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata de uma revisão integrativa, de 

natureza exploratória, realizada nas bases de dados da Capes, 

Lilacs/Medline, Scielo e revistas eletrônicas.  

 

A revisão estruturou-se com a análise de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a 

melhoria da prática clínica (BENEFIELD, 2003).  

A revisão integrativa possibilita a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar 

lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos. Este método de pesquisa permite 

a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo 

(POLIT; BECK, 2006).  

A pesquisa foi fundamentada em artigos que 

relacionavam política de saúde do homem e o papel do 
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enfermeiro no cuidado a estes sujeitos. Além de artigos que 

relacionavam estratégia de saúde da família e o planejamento 

de ações para este público.  

Para seleção dos artigos foram adotados alguns critérios 

determinantes, tais como, os índices (título, assunto, palavras-

chave) apresentarem os seguintes descritores: saúde do 

homem, promoção a saúde e estratégia saúde da família; O 

texto estar disponível no formato completo; o idioma ser o 

português; e ano de publicação: 2010 a 2015.   

O recurso utilizado na pesquisa foi a expressão “termo 

relacionado”, associada aos descritores específicos. O critério 

de exclusão dos artigos foi: estudos que não atendessem os 

critérios de inclusão mencionados e artigos com duplicidade de 

publicação.   

A busca na base de dados foi realizada, no mês de junho 

do ano corrente. Foram encontrados 271 artigos referenciados, 

destes, selecionamos 15 para serem avaliados quanto aos 

critérios de inclusão e exclusão supracitados. Após esta 

análise, 3 foram descartados por serem de dupla publicação e 

6 eliminados por não atenderem aos critérios de inclusão desta 

pesquisa. Portanto, a presente pesquisa foi estruturada com 

uma base amostral de 6 artigos que atenderam todos os 

critérios de inclusão e exclusão pré-determinados.  

Após a seleção dos artigos, os mesmos foram 

submetidos à leitura minuciosa, destacando-se os pontos que 

respondiam aos objetivos propostos por este estudo. 

Para a organização e tabulação dos dados foi elaborado 

um instrumento de coleta contendo: nº de ordem, autor, título, 

objetivo, ano de publicação, universo da amostra, método de 

análise, público alvo, a política de atenção à saúde masculina e 

o papel do enfermeiro na atuação do cuidado deste público.  
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Os trabalhos foram comparados e agrupados por 

similaridade de conteúdo, sob a forma de categorias empíricas, 

sendo construídas duas categorias para análise: as políticas 

públicas de atenção à saúde masculina, mostrando suas 

particularidades e sua precariedade ao atendimento primário do 

SUS e a atuação do enfermeiro a este público na estratégia 

saúde da família. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como objetos dos logaritmos de buscas foram elencados um 

total de 1781 artigos que foram classificados resultando na 

seleção final de 6 artigos que mais atenderam aos critérios de 

inclusão, não obstante houve uma margem de eliminação 

ampla à inclusão e exclusão dos artigos, seguindo o 

demonstrado no organograma abaixo:  

 

Figura 1. Organograma Discricional da Coleta de Dados nos 

Mecanismos de Pesquisa. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Os artigos selecionados pelo maior enquadramento na 

dimensão ideia do projeto de análise integrativa estão 

elencados na tabela subsequente: 

 

Tabela 1. Listagem de artigos selecionados. 

 

Nº TITULO OBJETIVO ANO 

1 Públicos masculinos 
na estratégia saúde 
da família: estudo 
qualitativo em 
Parnaíba- PI; 

Investigar como os 
profissionais de uma equipe 
de saúde da família da cidade 
de Parnaíba- PI, posicionam-
se frente à saúde dos públicos 
masculinos; 

2015 

2 Discursos Masculinos 
sobre prevenção e 
promoção da saúde 
do homem; 

Analisar o discurso dos 
homens sobre doença, 
prevenção, saúde e a 
necessidade de sua 
promoção; 

2015 
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3 Planejamento, gestão 
e ações à saúde do 
homem na estratégia 
de saúde da família; 

Analisar a situação do 
planejamento, da gestão e das 
ações de saúde diante da 
perspectiva de implantação da 
política de atenção integral à 
saúde do homem na 
estratégia de saúde da família 
no município de Jequié; 

2014 

4 Conhecimento de 
uma equipe da 
estratégia saúde da 
família sobre a política 
de atenção à saúde 
masculina; 

Verificar o conhecimento 
apresentado pela equipe da 
estratégia saúde da família, 
em um bairro de Montes 
Claros, situado ao norte do 
estado de Minas Gerais, 
acerca do PNAISH; 

2014 

5 Conhecimento acerca 
da política nacional de 
atenção integral a 
saúde do homem na 
estratégia saúde da 
família; 

Analisar o entendimento dos 
profissionais de saúde sobre o 
conteúdo e a aplicabilidade do 
PNAISH na Estratégia de 
Saúde da Família; 
   

2013 

6 Política de saúde do 
homem: Perspectiva 
do enfermeiro para 
sua implementação; 

Descrever e analisar a 
percepção dos enfermeiros da 
estratégia saúde da família 
acerca da importância da 
política de assistência à saúde 
do homem; 

2012 

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Durante a verificação dos artigos selecionados, foi 

constatado que a extensa maioria apresenta caráter qualitativo, 

onde essa tal predominância referência a complexidade do 

tema. Pois, a saúde do homem apresenta por si só, desafios 

relacionados com cultura, estilo de vida e outros aspectos 

regionais que dificultam uma análise quantitativa do problema. 

Associados a esta abordagem outros métodos sempre são 
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bem-vindos como coadjuvantes, podendo ser citados: os 

métodos descritivos, exploratórios ou de campo. 

Compartilhando desse ponto de vista Richardson (2012), 

afirma que a pesquisa qualitativa é a busca por uma 

compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais dos fenômenos, por ter um caráter eminente 

exploratório, procurando sempre os aspectos subjetivos das 

ações, e as motivações não explicitas comportamentais. Seu 

enfoque é o da profundidade, que ressalte as particularidades 

e complexidades comportamentais e situacionais.  

 

Tabela 2. Descrição dos métodos de análise e universo de 

pesquisas dos artigos selecionados.   

 

Nº AUTOR 
METODO DE 

ANALISE 
UNIVERSO DA 

PESQUISA 

01 
PEREIRA, 

et al 
Abordagem 
Qualitativa; 

Desenvolvida na ESF, 
no município de 
Parnaíba- PI; Público 
alvo: Profissionais de 
ESF; 

02 
TRILICO, et 

al 

Pesquisa 
descritiva- 
exploratória, com 
abordagem 
qualitativa; 

Realizada na USF, 
Jardim América IV, em 
Marilia- SP; 
Público Alvo: População 
Masculina, usuária do 
SUS, da ESF; 

03 
PEREIRA, et 

al 

Estudo qualitativo, 
descritivo e 
exploratório; 

Realizada no município 
de Jequié- BA; 
Publico Alvo: Gestores 
municipais dos serviços 
de saúde, profissionais 
de nível superior das 
USF e população 
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masculina na faixa etária 
de 25 à 59 anos; 

04 SOUZA, et al 

Método de estudo 
qualitativo, 
descritivo e 
exploratório; 

Desenvolvida na USF de 
Montes Carlos- MG; 
Publico Alvo: 
Profissionais de saúde 
da ESF; 

05 
CARVALHO, 

et al 

Pesquisa de 
cunho analítico, 
com abordagem 
qualitativa; 

Desenvolvida na USF de 
Mossoró – RN; Público 
Alvo: Profissionais da 
ESF; 

06 
ALVARENZA, 

et al 
Pesquisa 
Qualitativa; 

Desenvolvida nas UBS 
de Terezina – PI; 
Público Alvo: 
Profissionais de 
Enfermagem das ESF;  

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Os artigos selecionados à análise integrativa apresentam 

aspectos semelhantes, e outros distintos que revelam uma série 

de pontos possivelmente coadjuvantes, fato este que possibilita 

um apreciação mais aprofundada e panorâmica acerca das 

idiossincrasias do tratamento dado à temática de saúde do 

homem na nossa sociedade.  

Segundo Mendes (2008), esta modalidade de revisão 

proporciona aos profissionais de saúde, dados relevantes de 

um determinado assunto, em diferentes lugares e momentos, 

mantendo-os atualizados e facilitando as mudanças na prática 

clínica como consequência da pesquisa. 
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Figura 2. Público Alvo das entrevistas dos artigos. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Utilizando uma forma mais estatística de coleta e 

produção de dados como uma ferramenta coadjuvante à 

análise integrativa, pode-se observar que: 83,3% dos artigos 

selecionados trataram a atenção à saúde do homem pela visão 

de profissionais de saúde, mais especificamente dos 

componentes da ESF; enquanto apenas 16,7% dos artigos 

contou com os discursos diretos dos usuários homens do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Como afirma Rosa (2001), é preciso saber de onde os 

problemas vêm e por quê. Desta forma é possível se verificar 

que os dados revelam uma lacuna de importância entre a 

postura e o discurso dos profissionais da rede pública de saúde 

em detrimento ao conhecimento da população de homens 

atendidos pelo SUS, denotando uma baixa eficácia dos 

aspectos de promoção à saúde realizada nos âmbitos das ESF. 

Outro panorama explícito como objeto dos artigos 

selecionados se trata da insensibilização da população 

masculina como meio cultural de afirmação em sociedades 

específicas, principalmente as menos cosmopolitas, esse fator 

83,3%

16,7% Entrevistas a
profissionais de
saúde da ESF

Entrevistas a usuários
do SUS do sexo
masculino
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não apenas contribui para a ineficiência da promoção a saúde 

do homem como também dificulta o exercício do das estratégias 

dos SUS como a prevenção de doenças predominantemente do 

homem, mas não somente essas. 

Segundo Figueiredo (2005), os homens na construção 

de gênero, expõem -se a riscos que acabam por intervir em sua 

saúde. Onde, muitas vezes eles apresentam comportamentos 

que não são saudáveis, quando relacionados a uma 

masculinidade idealizada proveniente da cultura masculina.  

É reconhecido ainda, que os homens ingressam no 

sistema de saúde por meio de atenção terciária, o que acaba 

por trazer o agravo da sua condição pelo atraso do cuidado. 

Brasil (2010), vem trazendo consigo a importância de fortificar 

e também qualificar a atenção primária para garantir a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças que, se forem 

detectadas em seu início, têm elevada sua chance de cura.   

Couto et al. (2010), retrata ainda que além da questão 

cultural masculina que persiste nos tempos atuais, tem-se a 

questão das políticas públicas voltadas, em sua maioria, para 

as mulheres e crianças, sendo este um fator que dificulta o 

acesso dos homens ao serviço de saúde da atenção primária. 

Outro fator que deve ser levado em consideração para a não 

procura dos serviços básicos de saúde, pela população 

masculina, se dá ao fato da incompatibilidade do horário de 

funcionamento do serviço, coincidindo com a carga horária de 

trabalho dos mesmos (FONTES et al., 2011). 

 

4 CONCLUSÕES 

  

A realização de análises integrativas possibilita a 

interpretação de quadros complexos pelo estudo de tendências 
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inerentes coletadas em estudos de partes do respectivo quadro, 

ou seja, é possível inferir sobre o rumo de um fenômeno pelos 

padrões observados em partes específicas dele. A realização 

deste trabalho não foi diferente, pois, seguiu piamente essa 

consideração uma vez que possibilitou investigar a situação da 

Saúde do Homem e sua promoção no Brasil pela análise de 

artigos acadêmicos selecionados sobre esse mesmo tema. 

Durante este estudo, defrontamo-nos com a situação 

atual das equipes de saúde da família, em relação ao 

atendimento do público masculino dos usuários do SUS em 

várias unidades distribuídas no país, a partir de artigos reflexos 

de uma esfera mais ampla do assunto em questão.   

Observou-se deficiências por parte dos profissionais de 

saúde a respeito do conhecimento da política nacional de 

atenção integral a saúde do homem, faltando estratégias de 

conscientização e educação permanente causando baixa na 

resolutividade do atendimento e principalmente o desestímulo 

da população a procura do sistema único de saúde.  

Outro quadro preocupante é a notória inflexibilidade de 

horários existente na quase totalidade das Unidades ESF, e na 

Atenção Primária em Saúde como um todo que se traduz como 

uma impossibilidade de frequência, por a grande maioria 

possuir uma jornada de trabalho 40 horas semanais, 

semelhantes ao horário de funcionamento das UBS.   

Portanto, faz-se preciso um maior investimento para 

tornar os profissionais de saúde aptos para atender a clientela 

em questão de forma adequada, com escuta e um acolhimento 

digno aos usuários do gênero masculino. 
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RESUMO: Cada mulher é única, e cada parto é vivenciado de 

forma singular; portanto não é possível prever a intensidade da 

dor que cada mulher sofrerá durante o trabalho de parto. 

Existem diversos fatores que podem intensificar essa dor, como 

tensão, ansiedade e medo; ou seja, incidem nesse processo 

fatores físicos, psíquicos, socioeconômicos e culturais. O 

ambiente físico, a presença de acompanhante e as práticas 

terapêuticas não farmacológicas proporcionam à mulher melhor 

condicionamento físico, mental, emocional e maior 

tranquilidade, o que permite melhor concentração, 

autoconhecimento e diminuição da tensão, da ansiedade e do 

medo. A utilização de terapias não farmacológicas durante o 

trabalho de parto constitui uma prática que deve ser estimulada, 

pois são seguras e não invasivas. Contribuindo  para mudanças 

de atitudes e comportamentos não intervencionistas, além de 

estimular a autonomia e a participação da parturiente no 

processo de parir.  

mailto:simoninhabarros2010@hotmail.com
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de parturição é inegavelmente um estado de 

estresse fisiológico, representado por uma complexa resposta 

adaptativa neuroendócrina.  A dor envolvida nesse mecanismo 

é interpretada pelas mulheres sob diferentes formas e é 

influenciada por diversos fatores, como cultura, história familiar, 

ansiedade, medo e experiência anterior ou, ainda, grupo social 

do qual a parturiente faz parte (BARBIERI; GABRIELLONI; 

HENRIQUE, 2015).  

Segundo Boron e Boulpaep (2015), a sensação da dor 

na parturição é subjetiva, funciona como um mecanismo 

protetor que ocorre em um tecido lesionado, fazendo com que 

a mulher reaja para remover o estímulo doloroso. A modulação 

da dor é realizada por mecanismos analgésicos endógenos, 

caracterizados por uma via pela qual a informação dolorosa 

percorre o sistema nervoso até o cérebro. 

Os sinais dolorosos do trabalho de parto crescem em 

uma escala exponencial, desde o início da fase ativa até o 

período expulsivo, apresentando-se indolor até a dor intensa, 

parecendo ser interminável. Nessa fase, muitas vezes, são 

necessárias intervenções que auxiliem a tolerância da 

parturiente e minimizem as suas consequências sobre a 

evolução do trabalho de parto (BARBIERI; GABRIELLONI; 

HENRIQUE, 2015). 

Na atualidade, dispõe-se de práticas terapêuticas que 

podem ser utilizadas durante o trabalho de parto a fim de reduzir 

a dor, o estresse e a ansiedade, corrigir a hiperventilação, 
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diminuir a secreção de catecolaminas, melhorar a perfusão 

uteroplacentária e evitar o desenvolvimento de condição 

dolorosa crônica. Inúmeras são as práticas terapêuticas não 

farmacológicas denominadas alternativas ou complementares, 

que têm sido empregadas por profissionais de saúde com 

resultados positivos no manejo da dor do parto (BARBIERI; 

GABRIELLONI; HENRIQUE, 2015). 

Este estudo justifica-se pela necessidade de se 

intensificar esforços para a propagação da aplicabilidade das 

estratégias não farmacológicas para o alivio da dor no parto 

normal – na prática da enfermagem obstétrica – a fim de 

demonstrar uma quantidade maior de evidências relativas ao 

tema investigado, otimizando sua importância no estudo para a 

ciência da enfermagem. 

Seus  objetivos consistem em apresentar uma revisão de 

literatura sobre os métodos não farmacológicos no alívio da dor 

no parto normal e destacar a importância do enfermeiro obstetra 

na orientação e implantação de medidas eficazes de alívio da 

dor.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão de 

literatura integrativa. Para nortear esta pesquisa, formulamos as 

seguintes questões: Quais são os métodos não farmacológicos 

para o alívio da dor durante o trabalho de parto que são mais 

abordados nas evidências científicas? Qual a importância do 

enfermeiro obstetra na orientação e implantação de medidas 

eficazes de alívio da dor? A coleta de dados foi realizada em 

outubro  de 2016, por meio das seguintes bases de dados: 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-
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Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base 

de Dados em Enfermagem (BDENF). Os descritores utilizados 

para a coleta dos dados foram: dor do parto e enfermagem 

obstétrica obedecendo a classificação dos descritores em 

ciências da saúde (DeCS). Os critérios de inclusão dos artigos 

para esta revisão bibliográfica apontaram para estudos sobre a 

temática: métodos não farmacológicos para o alívio da dor no 

parto e enfermagem obstétrica publicados em 2016, escritos em 

língua portuguesa e em forma de texto completo. Assim, 

excluíram-se os estudos internacionais, artigos com ano de 

publicação inferior a 2016 e as duplicidades.  Foram 

identificados 43 estudos, porém selecionadas 20 publicações. 

A análise crítica dos estudos incluídos foi baseada em 

conformidade com os objetivos desta pesquisa em que se 

buscou  apresentar uma revisão de literatura sobre os métodos 

não farmacológicos no alívio da dor no parto normal e atuação 

da enfermagem obstétrica. Os autores utilizados neste estudo 

foram devidamente referenciados mediante a observância ao 

rigor ético.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 43 estudos, porém considerando-se 

os critérios de inclusão descritos, contudo, foram selecionadas 

20 publicações. Optamos em selecionar as medidas não 

farmacológica mais citadas na literatura pra responderem os 

objetivos desse estudo. 
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 HIDROTERAPIA 

 

A hidroterapia ou banho quente de aspersão (ducha) ou 

imersão (banheira) é uma estratégia não invasiva de 

estimulação cutânea de calor superficial, que, associada, à 

intensidade e ao tempo de aplicação produz efeito local, 

regional e geral, razão pela qual é considerada um tratamento 

complementar e alternativo na prática obstétrica. Com redução 

dos níveis dos hormônios neuroendócrinos relacionados ao 

estresse, com melhora no padrão das contrações e 

consequente correção da distorcia uterina (BARBIERI; 

GABRIELLONI; HENRIQUE, 2015). 

Para Gallo  e colaboradores (2011), é importante que a 

imersão seja realizada quando estiver definida a fase ativa do 

trabalho de parto e com dilatação cervical avançada, em torno 

de 6 cm, para não interferir na intensidade das contrações e 

duração dessa fase. 

 

Figura 1. Hidroterapia – Imersão & Aspersão 

Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

   



PRÁTICA DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO: 

INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O ALÍVIO DA DOR 

229 
 

EXERCÍCIOS COM BOLA SUIÇA 

O uso da bola suíça na fase ativa do trabalho de parto 

proporciona à parturiente liberdade para modificar a posição de 

apoio do seu peso e também apoiar a região pélvica, com 

consequente redução da fadiga e da dor. A realização de 

exercícios com a bola na posição vertical ou sentada permite a 

movimentação suave da pelve, favorecendo o relaxamento da 

musculatura e ampliação (BARBIERI; GABRIELLONI; 

HENRIQUE, 2015). 

Os exercícios de balanço vertical, baixar e levantar, de 

rotação e propulsão sobre a bola ou discreto balanceio pélvico 

geram contrações rápidas na musculatura do assoalho pélvico, 

fazendo com que este local trabalhe de forma reflexa e 

ascendente. Os músculos do assoalho pélvico, em especial o 

levantador do ânus e o pubo coccígeo, além da fáscia da pelve 

são exercitados (BARBIERI; GABRIELLONI; HENRIQUE, 

2015).        Segundo 

Barbieri (2015), a parturiente experimenta liberdade de 

movimentos realizando exercícios perianais e, como resultado, 

poderá participar ativamente no processo do parto e 

nascimento uma vez que poderá facilitar a descida do feto e a 

rotação da apresentação fetal (BARBIERI et al, 2013). 

Estudos revelam que há melhora na circulação 

sanguínea uterina, tornando as contrações mais eficazes e 

auxiliando também na dilatação cervical. Ao realizar pesquisa 

da ação dos exercícios com a bola suíça sobre a evolução do 

trabalho de parto em parturientes na fase ativa, estudo concluiu 

que houve redução da dor e do tempo de nascimento por 

estimular a dilatação cervical (GAU et al, 2011).  
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Figura 2. Bola Suíça no Trabalho de Parto 
 

  
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS 

 

Os exercícios respiratórios são realizados com técnicas 

de respiração em que a parturiente utiliza o músculo do 

diafragma de forma coordenada e progressiva, em movimentos 

direcionados para a melhoria da saturação sanguínea materna 

e fetal de oxigênio e para a mudança de foco do pensamento 

como meio de distração (BARBIERI; GABRIELLONI; 

HENRIQUE, 2015).   .  

As técnicas utilizam respiração controlada para reduzir a 

percepção dolorosa por meio de condicionamento - a 

parturiente escolhe um ponto para fixar o olhar como meio de 

iniciar a concentração, realizando, posteriormente, uma 

respiração profunda sucedida por respiração rítmica e lenta. 

Durante os exercícios, há expansão do gradil costal e 

movimentação do diafragma, que ocorrem junto com o ritmo da 

inspiração e expiração, o que bloqueia o cérebro em relação à 

sensação dolorosa das contrações, reduzindo a dor da 

parturiente e promovendo relaxamento e redução da ansiedade 

(GALLO et al, 2011). 
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Barbiere e colaboradores (2015), recomendam não 

iniciar precocemente os exercícios de respiração para evitar 

hiperventilação. 

Segundo Almeida e colaboradores (2005), ao se 

utilizarem técnicas de respiração e relaxamento adaptadas dos 

Métodos Psicoprofiláticos de Dick Read e Fernand Lamaze e 

aplicadas a partir da admissão da parturiente, durante as 

contrações até o momento do parto, estudo revela que houve 

tendência à redução dos níveis séricos de ACTH, em todas as 

fases do trabalho de parto e no pós-parto imediato. Isso sugere 

que a aplicação das técnicas de respiração e relaxamento 

possa ter interferido na secreção do hormônio, promovendo 

alivio parcial do estresse do parturiente.  

 

Figura 3. Exercícios Respiratórios no Trabalho de Parto 

 

  
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

LIBERDADE DE MOVIMENTAÇÃO 

 

A deambulação é um recurso terapêutico utilizado para 

reduzir a duração do trabalho de parto, já que se vale da 

gravidade e da mobilidade pélvica, que atuam na coordenação 
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das contrações, aumentam à dilatação cervical e a progressão 

fetal na bacia, aumentando à tolerância a dor na primeira fase 

do trabalho de parto (GALLO et al, 2011). 

Há varias investigações que mostram os efeitos da 

deambulação no trabalho de parto. Um estudo brasileiro em que 

as parturientes percorreram uma distância de 1.624 metros, 

63,09% na fase ativa do trabalho de parto e em um tempo médio 

de 5 horas, revela que a quantidade deambulada durante as 

três primeiras horas dessa fase está associada a um 

encurtamento do trabalho de parto, pois a cada 100 metros 

percorridos ocorreram uma diminuição de 22 minutos na 

primeira hora, 10 minutos na segunda hora e seis minutos na 

terceira hora do trabalho de parto. Com essa redução, 

diminuíram também o estresse, o medo e a tensão (MAMEDE 

et al, 2007). 

 

Figura 4. Deambulação no Trabalho de Parto 
 

 
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

CRIOTERAPIA 

 

Durante a fase ativa e adiantada do trabalho de parto, 

essa terapia é geralmente utilizada por meios de cintas com 
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bolsas de gelo na região lombossacral, durante 20 minutos, 

com a parturiente em decúbito lateral esquerdo. O gelo age 

como analgésico loco-regional, que envia, pela medula 

espinhal, estímulos ao cérebro, obtendo respostas como 

relaxamento local (dormência) e geral (sono). Também 

promove o aumento da circulação periférica quando o estimulo 

é retirado, reduzindo a produção de histamina, que determina o 

aumento da permeabilidade dos vasos, diminuindo a dor e a 

atividade enzimática (BARBIERI; GABRIELLONI; HENRIQUE, 

2015).  

Pesquisadores revelam que, após duas aplicações de 

cintas de gel na região lombossacra, na fase ativa, com 

monitorização da pressão arterial materna, dinâmica uterina e 

dos batimentos cardíacos fetais, os sintomas de dor e o seu 

alivio diminuíram em 85% das mulheres; acrescido a isso, 

houve relato de melhores condições de suportar a dor durante 

as contrações(NUNES; VARGENS, 2007). 

 

Figura 4. Crioterapia no Trabalho de Parto 

 

 
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

MASSOTERAPIA 

 

A massoterapia pode ser aplicada em qualquer região 

que a parturiente relatar desconforto, como também ser 
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combinado com outras terapias, cujas técnicas podem variar do 

deslizamento superficial e profundo, amassamento, 

pinçamento, fricção ou pressão em pequenos círculos, desde 

que realizada de forma direcional razoavelmente firme e 

rítmica(GALLO et al, 2011). 

Em estudo realizado no Canadá os resultados revelam 

que a terapia foi bem aceita pelas mulheres por proporcionar 

uma redução na duração de tempo do primeiro para o segundo 

estágio do trabalho de parto; contribui também para redução no 

número de anestesias epidural (JANSSEN;SHROFF; JASPAR, 

2012). 

 

Figura 5. Massoterapia no Trabalho de Parto 
 

  
Fonte: arquivo pessoal 

 

RELAXAMENTO MUSCULAR 

 

Para realizar o relaxamento, a parturiente de ficar em 

posição confortável sentada ou deitada em decúbito lateral, 

principalmente o esquerdo, o que favorece maior circulação 

placentária, aumenta o fluxo de ocitocina e reduz o tempo do 

trabalho de parto. Esses exercícios permitem reconhecer as 

http://www.google.com.br/
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partes do seu corpo, evidenciando as diferenças entre 

relaxamento e contração muscular (BARBIERI; GABRIELLONI; 

HENRIQUE, 2015).   . 

 O relaxamento promove diminuição do tônus dos 

músculos do corpo, evitando que a tensão interfira no aumento 

da dor durante as contrações uterinas no trabalho de parto 

(MAZZALI; GONÇALVES).  

 

Figura 6. Relaxamento Muscular no Trabalho de Parto 

 

  
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

CONCENTRAÇÃO DA ATENÇÃO E DA IMAGINAÇÃO 

 

As emoções e os pensamentos podem produzir efeitos 

poderosos sobre as reações corporais. Sendo assim, a 

imaginação é um método que completa o relaxamento físico, 

por meio da criação imaginária de um ambiente fisicamente 

agradável, o que pode ser feito pela própria parturiente, com o 

objetivo de transportá-la da sua realidade emocional e física 

vivenciadas no momento, desviando o foco central de sua dor 

e promovendo maior relaxamento (MAZZALI; GONÇALVES).  
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Figura 7. Concentração da Atenção e da Imaginação no 
Trabalho de Parto 

  
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

PRESENÇA DO ACOMPANHANTE 

 

Em 7 de abril de 2005, foi criada a Lei n°11.108, que 

altera a Lei n°8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir 

às parturientes o direito à presença de acompanhante durante 

o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (BARBIERI; GABRIELLONI; 

HENRIQUE, 2015).   . 

 Estudo realizado sobre a comparação das experiências 

de parto com mulheres que tiverem acompanhante durante o 

processo mostrou que a presença do acompanhante contribuiu 

significativamente para a diminuição da ansiedade da 

parturiente, em razão da participação ativa e do apoio 

emocional que determinaram suas escolhas no parto atual 

(BARBIERI; GABRIELLONI; HENRIQUE, 2015).  
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Figura 8. Presença do Acompanhante no Trabalho de Parto 
 

  
Fonte:www.google.com.br/search?q=imagens 

Se faz necessário ainda um aprofundamento maior sobre 

as técnicas de estimulação de pontos energéticos (acupuntura, 

eletroacupuntura, acupressão, toque terapêutico, injeção de 

água destilada, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia), 

uma vez que exigi-se maior aprofundamento em termos de 

conhecimento técnico-cientifico.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

É possível concluir com esse estudo que os métodos não 

farmacológicos para o alivio a dor de parto fazem parte das 

práticas de humanização no atendimento, e que atuação do 

enfermeiro obstetra que assiste a parturiente no momento do 

acolhimento é um fator fundamental no que diz respeito ao 

atendimento holístico. Por fim, ressalta-se a importância da 

realização de mais estudos exploratórios sobre a temática em 

questão, tendo em vista a importância deste assunto na prática 

da enfermagem obstétrica, o qual cuida e acolhe à mulher em 

trabalho de parto, fazendo a diferença no partejar 

transformando o ato de parir em uma experiência agradável. 
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RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a qualidade estrutural 
da atenção pré-natal das equipes da Estratégia Saúde da 
Família  (ESF) do município de Juazeiro do Norte–CE. Foi 
avaliado os recursos físicos, humanos, materiais e 
organizacionais empregados na atenção pré-natal. O método 
utilizado foi a pesquisa avaliativa, utilizando a observação direta 
da estrutura e aplicação um questionário aos profissionais 
médicos e enfermeiros, 13 ESF. A análise baseou-se na 
frequência das repostas positivas. Os resultados evidenciam 
que as unidades apresentaram-se adequadas para o critério de 
recursos humanos (86,5%), entretanto, os recursos materiais, 
físicos e organizacionais foram considerados intermediários, 
66,2%, 67,9% e 60,2% respectivamente. A avaliação global da 
estrutura foi classificada em intermediária (68,3%). A avaliação 
geral da estrutura, apesar de não refletir a realidade total do 
município, indicou iniquidades entre os diferentes estratos. 
Logo, aponta-se a necessidade de permanentes avaliações 
para o planejamento e a organização de ações de saúde, com 
intuito de melhoraria da qualidade da atenção pré-natal. 
Palavras-chave: Cuidado pré-natal; Estrutura; Avaliação em 

saúde. Qualidade da assistência à saúde. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), 

construído com várias ações, que visou, sobretudo, assegurar 

a melhoria do acesso, da cobertura e qualidade do 

acompanhamento pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério 

e neonatal. O principal objetivo deste programa era fazer com 

que a assistência prestada à gestante e ao recém-nascido fosse 

de qualidade e humanizada, no intuito de reduzir as elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade materna, perinatal e neonatal 

no país (BRASIL, 2002b).  

A assistência pré-natal de baixo risco faz parte das ações 

da ESF, como uma atividade que envolve procedimentos 

simples, mas essencial para redução dos índices de 

mortalidade perinatal e materna (BRASIL, 2000a). Neste 

sentido, é essencial a assistência pré-natal organizada para 

atender às reais necessidades, através da utilização dos 

conhecimentos científicos e dos meios/recursos adequados e 

disponíveis. 

O MS estabeleceu 10 passos para o pré-natal de 

qualidade na Atenção Básica, dentre eles, o 2° passo é: 

Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos 

necessários à atenção pré-natal (BRASIL, 2012d). 

Nessa ótica, entre as ações de planejamento e gestão, a 

avaliação em saúde vem ocupando lugar de destaque. É 

incorporada a ideia de avaliação normativa como uma atividade 

capaz de se fazer um julgamento de valor, comparando 

recursos estruturais e organizacionais (estrutura) com bens 

produzidos (processo) e os resultados obtidos com critérios e 
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normas; o que é importância uma intervenção ideal. 

Donabedian (1980) afirma que se pode avaliar a qualidade da 

assistência em saúde através de recortes dos componentes, 

estrutura, processo e resultados, com a elaboração de 

indicadores plausíveis de comparação para cada componente 

a ser avaliado. 

Nessa conjectura, este trabalho apresenta um recorte de 

uma dissertação de mestrado que avaliou a qualidade da 

atenção pré natal realizado por equipes da Estratégia Saúde da 

Família de um município cearense, sendo apresentado os 

resultados da avaliação com foco na estrutura. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se avaliação normativa, ou seja, foi comparado a 

estrutura observada sistematicamente com o preconizado pelo 

Minsitério da Saúde através de chequelist das Unidades de 

saúde.  

Foi desenvolvido no município de Juazeiro do Norte, 

Ceará, Brasil. O município contava com 64 Equipes de Saúde 

da Família cadastradas e em funcionamento (JUAZEIRO DO 

NORTE, 2011ª), com atribuições direcionadas a assistência ao 

pré-natal de baixo risco. 

Para inclusão no estudo foram selecionados médicos e 

enfermeiros que atuavam há mais um ano no lócus. Assim, a 

amostra foi constiuída por 13 equipes de Saúde da Família, 24 

profissionais e 85 prontuários. 

O estudo transcorreu de novembro de 2013 a dezembro 

de 2013 seguindo as etapas: sorteio da equipes, contato inicial 

e distribuição dos questionários. Os dados obtidos foram 

tabulados no Microsoft Excel e exportados para o Statistical 
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Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para 

Windows.  

Para avaliação da estrutura, utilizou-se a análise de 

frequência (absoluta e relativa), considerando o percentual do 

total de pontos obtidos em relação ao esperado. Os 

componentes da estrutura foram classificados em adequados, 

intermediários e inadequados.  Este ponto de corte já foi 

utilizado em outros estudos (MOURA; HOLANDA JÚNIOR; 

RODRIGUES, 2003; MELO, 2009). 

 

Quadro 3 – Variáveis utilizadas para avaliação da estrutura das 

Unidades de Saúde da Família do Município de Juazeiro do 

Norte. 

Compon

ente 

Critéri

os 

Variáveis 

E
s

tr
u

tu
ra

 

  

Recur

sos 

físico

s 

Instalação física, Sala de espera, 

Sala de reuniões, Acesso para 

pessoas com necessidades 

especiais, Recepção, Consultórios, 

Consultórios com privacidade, 

Consultórios com biombo, Sala de 

dispensação de medicamentos 
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E
s

tr
u

tu
ra

 
Recur

sos 

materi

ais 

Mobiliário, equipamentos e 

instrumentais, Insumos/material 

para atividades assistenciais, 

Equipamentos eletrônicos, Apoio 

laboratorial, Meios de comunicação, 

Impressos, Medicamentos, Insumos 

para atividades educativas, 

Equipamentos de Informática , 

Sistema de registro de dados e 

agendamento. 

Recur

sos 

organ

iza-

cionai

s 

Sistema de distribuição de fichas  

Consultas de seguimento são 

agendadas previamente, 

Atendimento nos dois turnos, 

Garantia do retorno à primeira 

consulta, Existência de normas, 

livros, protocolos, manuais, cartazes 

explicativos, fluxograma. 

Categoria profissional usa crachá de 

identificação, Realizações de ações 

educativas, Atendimento prioritário. 

Recur

sos 

huma

nos 

Equipe completa, Profissionais 

capacitados. 

Fonte: Adaptado de Melo (2009). 
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A classificação da dimensão estrutura adotou os pontos 

de corte descritos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Classificação da dimensão estrutura. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pesquisa seguiu os preceitos éticos e legais da 

pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução n° 

466 do Conselho Nacional de Saúde, MS (BRASIL, 2012e). Por 

se utilizar prontuários e observação da estrutura, a autorização 

para coleta de dados foi assegurada por meio do Termo de Fiel 

Depositário  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram considerados os seguintes recursos necessários 

ao desenvolvimento de ações básicas de saúde no pré-natal: 

físicos, materiais, organizacionais e humanos. 

Referente aos recursos físicos, observou-se as 

seguintes condições dos espaços: instalação física, sala de 

espera, sala de reuniões, sala de dispensação de 

medicamentos, consultórios com privacidade, consultórios para 

médico e enfermeiro, biombos no consultório para exames 

ginecológicos, recepção e instalação para portadores de 

necessidades especiais. 

Os itens referentes à instalação física ficaram abaixo dos 

80% de concordância com as normas, exceto a pia para 

higienização das mãos e conservação de portas, que esteve 

Adequado De 80 a 100% de respostas positivas;  

Intermediário Entre 60%├ 80% de respostas positivas; 

Inadequado Abaixo de 60% de respostas positivas 
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presente em 84,6% das unidades. Entretanto, as instalações 

hidráulicas e o teto apresentaram-se em más condições em 

quase metade das unidades de saúde (53,8%) e a conservação 

das paredes foi constatada em apenas 30,8%. Elementos como 

ventilação e iluminação, em 76,7%, encontravam-se em 

condições adequadas nas unidades. 

Quanto à instalação física para pessoas portadoras de 

necessidades especiais , identificou-se que nenhuma unidade 

de saúde possuía os itens necessários à acessibilidade. Uma 

unidade possuía banheiro adaptado (7,7%). A rampa esteve 

presente em 53,8% das unidades. Identificou-se adequada 

largura das portas (38,5%) e presença de corrimão (15,4%). A 

cadeira de rodas foi o item de acessibilidade verificado com 

maior frequência nas unidades (69,2%). As unidades de saúde, 

em geral, apresentaram problemas de acessibilidade.  

As unidades de saúde dispunham de recepção para 

prestar informações ao público e sala de dispensação de 

medicamentos, 69,2% possuíam sala destinada a atividades de 

educação em saúde ou reuniões. Em 92,3% das unidades, 

existia sala de espera compatível com a demanda e 

consultórios em quantidades que permitiam. 

No tocante à garantia de privacidade no momento da 

consulta, 76,9% das unidades atendiam esta prerrogativa. 

Ao considerar mobiliários, equipamentos e instrumentais 

mínimos necessários para consulta pré-natal, estavam 

disponíveis em todas as unidades, mesa e cadeiras, mesa 

ginecológica, escada de dois degraus, Sonnar ou estetoscópio 

de Pinard e fita métrica. Em menores percentuais, foram 

encontrados foco de luz e estetoscópio clínico, em 92,3% das 

unidades; balança com estadiômetro e esfigmomanômetro 

havia disponibilidade, em 84,6% das unidades. Constataram-se 
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espéculos e gestograma, em 76,9% das unidades; pinças de 

Cheron e disco para IMC disponíveis, em 69,2 e 53,8% das 

unidades de saúde, respectivamente. 

O conjunto de medicamentos pesquisado restringiu-se 

àqueles essenciais ao tratamento de problemas de saúde mais 

frequentes nas gestantes e puérperas, de acordo com 

documentos oficiais do MS (BRASIL, 2005). Não considerou a 

sua suficiência, mas apenas a presença do item na unidade. 

Os percentuais de equipes com disponibilidade de 

medicamentos por tipo foram os seguintes, por ordem de 

frequência: ácido fólico, sulfato ferroso, amoxicilina 500mg e 

azitromicina 500mg (92,3%); cefalexina 500mg, metildopa 

250mg, metronidazol gel (84,6%); vitamina A (69,2%); dipirona 

e fenoterol (53,8%); metoclopramida gotas (38,5%); Miconazol 

creme a 2% (7,7%). Os demais medicamentos não foram 

encontrados (dimeticona, hidróxido de alumínio, paracetamol, 

hioscinabutilescopolamina, nitrofutantoína).   

No concernente à regularidade do fornecimento dos 

medicamentos, 70,8% dos profissionais referiram não haver 

problemas. Ou seja, mensalmente, a Farmácia Central repunha 

o estoque de medicamentos das unidades. 

A disponibilidade de equipamentos eletrônicos para 

atividades educativas (TV, aparelho de som, aparelho de 

videocassete e aparelho de DVD) foi muito baixa. Nenhuma 

unidade possuía equipamentos de informática. O registro de 

dados era feito manualmente em 61,5% das unidades.  Quanto 

aos meios de comunicação somente uma unidade possuía linha 

telefônica funcionando. 

Em relação a atividades educativas, 79,2% dos 

profissionais afirmaram realizar algum tipo de prática educativa 

direcionada à gestante. Contudo, os insumos destinados à 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESTRUTURAL NO PRÉ-NATAL PARA OS 
CUIDADOS EM SAUDE 

247 
 

atividade educativa obtiveram-se baixo percentual de 

concordância. Quando indagados a respeito da existência de 

qualquer material educativo, menos de 1/3 dos profissionais 

afirmaram dispor deste recurso. 

A pesquisa investigou, junto aos profissionais de saúde, 

a garantia de realização de exames laboratoriais quando 

solicitados pelas equipes. Havia disponibilidade total dos 

exames laboratoriais, com exceção da urocultura que foi listada 

como disponível por 91,3% dos profissionais, o teste de 

tolerância à glicose 75g e Coombs indireto, 87,5%, e 

colpocitologia oncótica, 79,2% .  

Dos profissionais, 37,5% referiu haver dificuldade na 

realização dos exames. As dificuldades apontadas foram 

demora na entrega de resultados e erros nos resultados.  

Referente à organização do serviço, 84,6% das equipes 

possuíam o sistema de distribuição de fichas para organização 

do atendimento. Apenas 7,7 % das equipes não realizavam o 

agendamento das consultas previamente. 

A respeito da existência de protocolos ou normas, 76,9% 

das equipes possuíam algum tipo de protocolo que orientava 

sobre o atendimento às gestantes e, menos da metade das 

equipes disponibilizavam o atendimento em dois turnos 

(46,2%). O atendimento às gestantes foi considerado prioritário 

em todas as equipes. Entretanto, a consulta puerperal era 

garantida por 79,2% dos profissionais . 

Quanto ao parâmetro “profissional com identificação”, foi 

observado que 58,3% dos médicos utilizavam alguma 

identificação, os enfermeiros 53,8% e os técnicos ou auxiliar de 

enfermagem 30,8%. O dentista, o técnico de saúde bucal ou 

auxiliar de consultório dentário e os profissionais do NASF 
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foram excluídos, por atender em mais de uma equipe e não se 

encontrar no momento da pesquisa nas referidas unidades. 

No tocante aos recursos humanos, em conformidade 

com as diretrizes preconizadas, 11 das 13 equipes estavam 

completas com profissionais de saúde e administrativos. 

A pesquisa revelou que a maioria dos profissionais 

médicos e enfermeiros era do sexo feminino, e 87,5% haviam 

recebido alguma capacitação para atender gestantes. 

Destaca-se que nenhuma ESF apresentou adequação a 

todos os componentes da estrutura (recursos físicos, materiais, 

organizacionais e humanos).  Os recursos físicos, materiais e 

organizacionais foram considerados como padrão intermediário 

66,2%, 67,9% e 71,1% respectivamente.  

Os recursos humanos foram classificados como 

adequado com 86,5%. Sintetizando, de acordo com a soma 

total de pontos obtidos, a estrutura foi classificada em 

intermediária, 68,3% (Figura 5).  

 

Figura 5 – Grau de adequação da estrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Observa-se que a estrutura dos serviços envolvia área 

física, disponibilidade de equipamentos e insumos, recursos 

humanos e organizacionais. Percebe-se que quanto mais 

adequada a estrutura, maior a assistência de qualidade. Assim, 

a assistência pré-natal deve ser organizada para atender 

necessidades das gestantes, através dos recursos adequados 

e disponíveis (BRASIL, 1998; BRASIL, 2012d). 

Neste estudo, observou-se que as unidades de saúde, 

em sua maioria, apresentaram problemas quanto aos recursos 

físicos, especialmente ao acesso para pessoas com 

necessidades especiais e más condições da instalação física, 

especialmente o teto, paredes e instalações hidráulicas. 

Estudo de Silveira, Santos e Costa (2001) que avalia a 

estrutura e o processo de atendimento pré-natal nas unidades 

de atenção primária à saúde em Pelotas, Sul do Brasil também 

apontam deficiências nos recursos físicos. Contudo, estudos 

mais recentes evidenciam que as unidades de saúde, em sua 

maioria, não apresentam problemas quanto à estrutura física, a 

não ser em relação a local para realização de atividades 

educativas (NOGUEIRA, 2008; ROCHA; SILVA, 2012). Este 

aspecto também é válido para o cenário pesquisado, cuja 

ausência de local para realização de atividades educativas 

também foi verificada. 

Quando se analisam as instalações físicas das unidades 

de saúde, estas devem garantir o acesso a todos os usuários e 

incluir as pessoas com necessidades especiais. Estes 

elementos podem favorecer a reorganização dos serviços e a 

qualificação da assistência prestada por meio de arquitetura 

que facilite a entrada, a acolhida e saída dos usuários. O acesso 

extrapola a dimensão geográfica, inclui também as dificuldades 

a enfrentar para obtenção do atendimento em filas, local e 
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tempo de espera (RAMOS; LIMA, 2003). Neste sentido, 

organizar o serviço de modo a oferecer às gestantes horários 

em dois turnos, pode ser uma estratégia para reduzir o número 

de faltosas e abandono do pré-natal. 

Ainda sobre o aspecto físico da unidade, como a 

presença de pia nos consultórios para higienização das mãos, 

dados muitos próximos a este estudo também foram 

encontrados no trabalho de Ximenes Neto (2008), que trata da 

qualidade da atenção ao pré-natal nos territórios da Estratégia 

Saúde da Família, do município de Sobral.   

As mãos se constituem a principal via de transmissão de 

micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes 

por ser um potencial reservatório de micro-organismos, que 

podem se transferir de uma superfície para outra, por meio do 

contato pele com pele, ou através do contato com objetos e 

superfícies contaminados. Desta maneira, somente a presença 

de pia não garante que esta medida de controle de infecção 

seja realizada. Quando se analisaram os insumos, sabonete 

não foi encontrado em nenhuma unidade e papel toalha esteve 

ausente na maioria das unidades. 

Por isso, além de garantir os recursos físicos, é 

necessário assegurar os recursos materiais. Contudo, é 

importante ressaltar que a existência do material não garante a 

qualidade do atendimento, pois não assegura o uso pelo 

profissional e nem que o seja de modo correto. Na pesquisa 

realizada por Rocha e Silva (2012), também se verificou a 

existência de pia dentro dos consultórios, porém não verificando 

seu o uso entre as consultas. 

Assim, a higienização das mãos pode repercutir na 

saúde dos indivíduos e refletir na qualidade da atenção, pois é 

uma medida de proteção e redução da transmissão das 
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infecções cruzadas e veiculadas por contato, para pacientes e 

profissionais de saúde. Portanto, todo profissional que atua em 

serviços de saúde que mantém contato direto ou indireto com 

pacientes, deve e tem o direito de 251rata251a-la. 

De acordo com o Programa de Humanização do Pré-

natal e Nascimento, preconiza-se que deva ser garantida 

existência de equipamentos, instrumental e insumos mínimos 

para realização das consultas de pré-natal (BRASIL, 2005).  

Com relação aos equipamentos e outros insumos, 

também, foram observados deficiências em algumas unidades 

para realização do exame físico geral, como a medição da 

altura, peso e pressão e do exame de colpocitologia oncótica 

que necessita de equipamentos e insumos específicos. Esse 

ponto merece especial atenção, haja vista que em outros 

estudos sobre a avaliação do pré-natal, não identificam 

deficiências nos recursos materiais, inclusive estudos 

realizados em outras regiões do Estado do Ceará (SILVEIRA; 

SANTOS; COSTA, 2001; NOGUEIRA, 2008; XIMENES NETO 

et al., 2008; ROCHA; SILVA, 2012). 

Portanto, a ausência ou a quantidade insuficiente ou, 

ainda, qualidade desses insumos comprometem a assistência 

a ser oferecida à gestante, pois é indispensável para identificar 

alguns estados patológicos prévios ou alterações no estado de 

saúde que porventura venham ocorrer durante a gestação, 

como a hipertensão, a principal causa de morbidade e 

mortalidade materna e perinatal.  

Outro aspecto é a garantia de realização dos exames 

básicos laboratoriais que diagnosticam ou previnem agravos, 

tais como anemia, sífilis, hepatite, infecção urinária dentre 

outros, permitindo a redução dos riscos maternos, perinatais e 

neonatais. Esses agravos podem causar complicações graves 
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como um aumento no risco de aborto, antecipação do trabalho 

de parto e até septicemia. 

Constatou-se neste estudo haver apoio laboratorial para 

realização dos exames de rotina do pré-natal, esta realidade 

corrobora dados dos estudos de Nogueira (2008), Silva e Rocha 

(2012). Porém, a demora dos resultados, bem como equívocos 

nos resultados, foi apontada como dificuldades por parte dos 

profissionais.  

O Ministério da Saúde destaca obstáculos para o 

aperfeiçoamento da qualidade da assistência pré-natal, como a 

carência de infraestrutura, a retaguarda laboratorial insuficiente 

e a descontinuidade da oferta de medicamentos básicos 

(BRASIL, 2000c). 

 Nesta pesquisa ficou evidente a carência de alguns 

medicamentos nas unidades de saúde para o tratamento de 

pirose, náuseas e vômitos, candidíase vaginal, dor abdominal, 

cólicas, flatulência e cefaleia. Embora o uso de medicamentos 

deva ser evitado ao máximo e as queixas mais comuns na 

gestação sejam manifestações ocasionais e transitórias que 

diminui ou desaparece muitas vezes sem uso de 

medicamentos, em alguns casos ou situações clínicas haverá a 

necessidade de serem prescrito medicamentos, por elevar os 

riscos maternos ou perinatais. Portanto, a disponibilidade de 

medicamentos para o tratamento dos principais problemas de 

saúde da gestante e da futura puérpera, também, é um pré-

requisito de qualidade do serviço prestado.  

Rocha e Silva (2012) afirmam ser imprescindível que as 

unidades de saúde disponham medicamentos essenciais. 

Logo, é necessário não apenas identificar os problemas de 

saúde, mas 252rata-los adequadamente, prevenindo 

complicações, reduzindo os riscos. 
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O MS preconiza a utilização de instrumentos de 

registros, como o cartão da gestante, a ficha perinatal, a ficha 

de cadastramento de gestante e o mapa de registro diário. 

Embora disponível muitos dos instrumentos, percebeu-se não 

utilização pelas equipes, excetuando-se a ficha perinatal e o 

cartão da gestante. Sobre esse aspecto, salienta-se a 

importância de tais instrumentos de registro permitir o 

acompanhamento sistematizado da evolução da gravidez, do 

parto e do puerpério, possibilitando a seleção de elementos 

necessários para avaliação das estatísticas do serviço 

(BRASIL, 1998, 2005). 

Sobre o agendamento das consultas de pré-natal e a 

distribuição de fichas para ordenar o serviço, a maioria das 

equipes a utilizavam como estratégia de organização. Ramos e 

Lima (2003) afirmam haver vários pontos positivos, contudo 

salientam a importância da flexibilidade da rotina. Ximenes Neto 

(2008) certifica que tal prática organiza e humaniza a atenção, 

reduzindo o tempo de espera, as filas, propiciando conforto e 

segurança para gestante. 

A educação em saúde é considerada a principal 

ferramenta a ser utilizada na tentativa de desenvolver e 

estimular o processo de mudanças de hábitos e transformação 

no modo de viver. Experiências, informações, e conhecimentos 

devem ser trocados entre as mulheres e os profissionais 

(BRASIL, 2005). Diante disso, a pesquisa mostrou que 79,2% 

afirmaram realizar algum tipo de atividade educativa com a 

gestante e ou familiares e menos de 30% dos profissionais 

revelaram dispor de materiais educativos e 69,2% das equipes 

dispunham de um ambiente específico.  

É importante garantir espaço para realização do trabalho 

educativo, bem como insumos necessários, tendo em vista as 
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diferentes formas de abordagem nesse processo. Dentro da 

política de humanização, esta garante propiciar o financiamento 

de projetos que melhorem a ambiência dos serviços: salas de 

conversa, espaços de conforto, mobília adequada, 

comunicação visual etc. (BRASIL, 2004b). 

Considerando os recursos humanos, sua maioria era do 

sexo feminino e suficiente na maior parte das unidades. Havia 

médicos e enfermeiros conduzindo o pré-natal. Não se pôde 

constatar a existência de profissionais adequadamente 

treinados na área, contudo a maioria havia recebido 

capacitação, porém o tempo da última capacitação, em média, 

foi superior a cinco anos. Outra pesquisa que avaliou os 

recursos humanos concluiu serem quantitativamente 

suficientes (ROCHA; SILVA, 2012). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A avaliação da conformidade da estrutura apontou que 

as unidades estudadas apresentaram deficiências quanto aos 

recursos físicos, materiais e organizacionais, enquanto os 

recursos humanos revelaram ser adequados. No entanto, 

mostra-se oportuno destacar que não se pôde constatar, a 

existência de profissionais adequadamente treinados. Também 

não foi contemplado o sistema de referência e apoio para as 

equipes. 

Esta avaliação indicou algumas lacunas e deficiências do 

serviço do pré-natal que têm sido ponto crucial para o alcance 

da qualidade. Diante disto, a inadequação do pré-natal pode 
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está associada à problemas na estrutura, elemento essencial 

para um cuidado efetivo, pois não há como fornecer os 

cuidados, sem as condições mínimas necessárias, refletindo 

indicadores de saúde  preocupantes. Apesar das limitações 

inerentes à avaliação, esta pesquisa revelou ser de 

aplicabilidade prática e recomendada para o aperfeiçoamento 

do serviço oferecido, visando assegurar a obtenção de 

indicadores positivos, e que estes possam ser mantidos, 

contribuindo para o fortalecimento das ações da Estratégia 

Saúde da Família, bem como para a melhoria da saúde 

materno-infantil. 

Nesse sentido o recomenda-se: Elaboração de um 

instrumento padrão de avaliação que possibilite o 

monitoramento da atenção prestada pelas equipes de saúde da 

família; Avaliar periodicamente o impacto da atenção pré-natal 

na saúde materno-infantil; Garantir os recursos necessários 

para uma atenção qualificada, quais sejam: físicos, materiais, 

humanos e organizacionais; Sensibilizar gestores e 

profissionais de saúde a implementarem ações corretivas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência pré-natal: normas e manuais 
técnicos. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 1998.  
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Assistência pré-



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESTRUTURAL NO PRÉ-NATAL PARA OS 
CUIDADOS EM SAUDE 

256 
 

natal: normas e manuais técnicos. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2000a.  
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde, Área 
Técnica da Saúde da Mulher.  Urgências e Emergências Maternas: guia 
para diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materna. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2000c.  
______. Ministério da Saúde. Programa de humanização do parto: 
Humanização no pré-natal e nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 
2002b. 
______. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: Política Nacional de 
Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de 
atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004b. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Pré-Natal e 
Puerpério: Atenção qualificada e humanizada - manual técnico. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005.  
______. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012d. 
______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 
466/2012. Estabelece critérios sobre pesquisas envolvendo seres 
humanos. Brasília: Ministério da Saúde, 2012e. 
DONABEDIAN, A. Basic approaches do assessment: structure, process, 
outcome. In: ______. Exploration in quality assessment and 
monitoring. Ann Arbor: Health Administration Press, 1980. p. 77-125. 
JUAZEIRO DO NORTE (Ceará). Sistema de Informação da Atenção 
Básica. Relatório Anual de Gestão 2010. Juazeiro do Norte-CE, 2011a. 
MELO, E.M.Q.B. Avaliação da implantação do ambulatório de pré-natal 
de alto risco de um hospital-escola de Pernambuco, Brasil. 2009. 92 f. 
Dissertação (Mestrado) - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira – IMIP, Recife, 2009.  
MOURA, E.R. F.; HOLANDA JÚNIOR, F.; RODRIGUES, M.S.P. Avaliação 
da assistência pré-natal oferecida em uma microrregião de saúde do 
Ceará, Brasil. Cad Saúde Pública, v. 19, n. 6, p. 1791-1799, 2003. 
NOGUEIRA, L.M.T. Avaliação da Assistência Pré-Natal na XIXª R.A. do 
Município do 
Rio de Janeiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - 
FIOCRUZ/ENSP, Rio de Janeiro, 2008. 
RAMOS, D. D.; LIMA, M. A. D. S. Acesso e acolhimento aos usuários em 
uma unidade de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad 
Saúde Pública,  v. 19, n. 1, p. 27-34, 2003. 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESTRUTURAL NO PRÉ-NATAL PARA OS 
CUIDADOS EM SAUDE 

257 
 

ROCHA, R. S.; SILVA, M.G. C. Assistência pré-natal na rede básica de 
Fortaleza/CE: uma avaliação da estrutura, do processo e do resultado. Rev 
Bras Promoç Saúde, v. 25, n. 3, p. 344-355, 2012. 
XIMENES NETO, F.R. G. et al. Qualidade da atenção ao pré-natal na 
Estratégia Saúde da Família em Sobral, Ceará. Rev Bras Enferm., v. 61, 
n. 5, p. 595-602, 2008. 
 
 



USO DE FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DE SINTOMAS DO CLIMATÉRIO: 
UM PERFIL BRASILEIRO 

258 
 

CAPÍTULO 16 
 

USO DE FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DE 
SINTOMAS DO CLIMATÉRIO: UM PERFIL 

BRASILEIRO 
 

Anna Débora Ferreira da SILVA 1 

Rhayssa Lorena Silva BRAZÃO 1  

Maria do Socorro Vieira PEREIRA2 
1 Graduandas do curso de Medicina, UNIPÊ; 2  Orientadora/Professora, UNIPÊ  

anna.debora@gmail.com.br 

 

RESUMO: A busca pela manutenção da saúde leva, 
frequentemente, a população a recorrer a protocolos 
terapêuticos alternativos como a fitoterapia. O Brasil se destaca 
dentre os outros países por sua biodiversidade, possuindo 
cerca de 20% do número total de espécies do mundo. Uma fase 
importante da vida da mulher que traz inúmeros desconfortos 
biopsicossociais é o climatério. Adicionados aos sintomas 
inerentes ao estágio de vida somam-se os efeitos colaterais de 
terapias medicamentosas alopáticas, tais como a reposição 
hormonal. Diante do exposto objetiva-se revisar a 
sintomatologia relacionada ao climatério, identificar legislação 
pertinente ao uso de fitoterapia, bem como seus aspectos no 
Brasil e identificar as plantas usadas pelas brasileiras no 
climatério. Foi realizada busca de produção científica a respeito 
do uso de fitoterapia no tratamento dos sintomas no climatério 
por mulheres brasileiras publicados em bancos de dados como 
SCIELO, BVS, BIREME e CAPES. Toda a sintomatologia do 
climatério está diretamente ligada à deficiência estrogênica, por 
isso grande parte dos estudos estão voltados a Glycine Max, a 
qual repõe através de fitormônios aqueles que são perdidos 
com a queda dos estrogênios na corrente sanguínea. No Brasil 
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além da Glycine Max, o Trifolium pratense e a Cimicífuga 
racemosa são regulamentadas para o uso no climatério. 
Palavras Chaves: Fitoterapia. Climatério. Saúde da Mulher. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela manutenção da saúde leva, 

frequentemente, a população a recorrer a protocolos 

terapêuticos alternativos como a fitoterapia, principalmente 

devido à consciência ecológica e a crença popular de que o 

natural é inofensivo. Isto é reforçado pelos efeitos indesejáveis 

e prejuízos causados pelo uso abusivo e/ou incorreto dos 

medicamentos sintéticos, a falta de acesso aos medicamentos 

e à medicina institucionalizada (SIMOES, 2001 apud 

HEINZMANN; BARROS, 2007, p. 43). Segundo PETRY e 

RAMON JUNIOR (2012) em seus estudos sobre a viabilidade 

de implantação de fitoterápicos num município do Rio Grande 

do Sul, constataram que 98% dos entrevistados possuíam 

interesse nessa classe de medicamentos. 

O Brasil é conhecido mundialmente por sua 

biodiversidade, possuindo cerca de 20% do número total de 

espécies do mundo (JOLY et al., 2011). Esta diversidade possui 

valores preditivos que envolvem tanto aspectos ecológicos 

como econômicos. Brasil (2011) destaca ainda que valores 

genéticos, sociais, científicos, educacionais, culturais, 

recreativos e estéticos são responsáveis pela sadia qualidade 

de vida. 

Apesar disto, apenas 8% da flora brasileira já foi 

estudada quanto a suas propriedades farmacológicas, de modo 

que o uso de plantas medicinais se baseia, majoritariamente, 

no conhecimento empírico (SIMÕES, 2003).  
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Com o intuito de promover estudo científico na área, a 

elaboração de ferramentas capazes de desenvolver o uso 

sustentável da flora brasileira e a produção de medicamentos, 

o Governo Federal aprovou o Decreto nº 5.813, de 22 de junho 

de 2006 que criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF) e instituiu um Grupo Interministerial de 

Trabalho para a elaboração de um programa nacional sobre o 

uso de medicamentos oriundos dos biomas brasileiros (JOLY et 

al., 2011). 

Levando-se em conta a busca pela manutenção da 

saúde de forma natural, uma área promissora no 

desenvolvimento de terapias fitoterápicas tange ao tratamento 

dos sintomas do climatério, haja vista que o protocolo atual com 

reposição hormonal através de fitormônios tem sido 

considerado um meio alternativo no tratamento dos sintomas 

apresentados por mulheres nessa fase da vida (CARVALHO; 

COSTA, 2013). A soja, por exemplo, é uma importante fonte 

desses compostos e tem sido associada à redução da 

frequência e intensidade dos fogachos, sintoma recorrente no 

climatério (LIVINALLI; LOPES, 2007). 

Diante do exposto objetivamos revisar a sintomatologia  

relacionados ao 260limatério, identificar legislação pertinente 

ao uso de fitoterapia na atenção primária, bem como 

desenredar os aspectos fitoterápicos no Brasil e identificar 

quais plantas são usadas pelas brasileiras no tratamento dos 

sintomas do climatério. Tais resultados nos permitirão 

reconhecer o perfil brasileiro a fim de subsidiar pesquisas 

aplicadas e fortalecer a introdução da fitoterapia na atenção 

primária. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram realizadas buscas de produção literária científica 

a respeito do uso de fitoterapia no tratamento dos sintomas no 

climatério por mulheres brasileiras publicados entre os anos de 

2000 e 2016. Utilizou-se como ferramenta de busca bancos de 

dados como SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde, BIREME e 

CAPES a partir de descritores Decs/Bireme de termos em 

português e inglês como Phyotherapy, Climateric, Menopause. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Sintomatologia no Climatério 

 

    Toda a sintomatologia do climatério está diretamente 

ligada à deficiência estrogênica, dado que sua intensidade 

geralmente é proporcional ao nível da deficiência. Se a queda 

dos estrogênios circulantes é brusca, como nos casos de 

remoção cirúrgica ou irradiação dos ovários, os sintomas 

costumam ser intensos e de manifestação imediata. Quando 

esse decréscimo ocorre de maneira lenta e progressiva, os 

sintomas são mais leves, tornando-se, às vezes, até 

imperceptíveis. Entre esses extremos existe um amplo espectro 

de sintomatologia que varia de pessoa para pessoa, sendo 

sempre imprescindível a análise dos condicionamentos 

socioculturais e psíquicos das acometidas (GUIMARÃES; 

CUNHA, 2004). 

Ainda, para algumas mulheres, o climatério passa 

despercebido, isto é, sem manifestação dos sintomas 

característicos, o que não significa isenção das consequências 

relacionadas. Os sintomas são o que caracterizam a síndrome 



USO DE FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DE SINTOMAS DO CLIMATÉRIO: 
UM PERFIL BRASILEIRO 

262 
 

do climatério. Os aspectos culturas e psíquicos são importantes 

no agravo da sintomatologia, destacam-se entre estes, o medo 

de envelhecer, a preocupação com autoimagem – cada vez 

mais sentida na sociedade moderna – instabilidade conjugal, 

síndrome do ninho vazio, entre outros (BARROS; MARIN; 

ABRAÃO, 2002). 

Para Osório-Wender, Accetta e Campos (2004), os 

sintomas urogenitais surgem gradualmente alguns anos após a 

menopausa e podem se tornar intensos. A primeira 

manifestação genital é a atrofia da vagina, caracterizada pelo 

afinamento do epitélio, perda da rugosidade e redução da 

secreção vaginal, tudo isso associado ao envelhecimento e a 

carência estrogênica. Esses fatores criam um ambiente menos 

capaz de suportar fatores externos, tornando-o mais propenso 

a inflamações, irritações e infecções. 

No que tange aos sintomas, muitas mulheres relatam 

sintomas psicológicos durante o climatério, a despeito de ser 

discutível se estes são causados especificamente pela 

deficiência de estrogênios, ou, na realidade, são consequências 

de outros problemas, tais como a falta de sono, fatores sociais 

ou exaltação de problemas psicológicos e psiquiátricos 

subjacentes. Algumas mulheres experimentam ansiedade e 

depressão, mas, geralmente, a estrutura da personalidade de 

mulheres na pré-menopausa é fator definitivo para 

determinados sintomas psíquicos do climatério (ANJO, 2010). 

Bennett e Goldman (2001) relatam que os sintomas 

tardios são aqueles identificados no período da pós-

menopausa, tais como a osteoporose, doenças 

cardiovasculares, doenças de Alzheimer, aterosclerose, entre 

outras. Contudo, existem mulheres que não apresentam 

nenhum dos sinais e sintomas antes citado anteriormente, logo, 
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isso pode contribuir para o aflorar de doenças de maior 

complexidade. 

A pele é, também, um órgão muito sensível ao estrogênio 

e com o seu declínio, ocorre diminuição da circulação arterial 

subcutânea, o que provoca diminuição acentuada do colágeno 

dérmico, fazendo com que a pele se torne ressecada e delgada, 

provocando o aparecimento das rugas, vale ressaltar que essas 

alterações são muito mais acentuadas entre as fumantes 

(GUIMARÃES; CUNHA, 2004). 

Ainda no que concerne à pele, Halbe (2000) ressalta que 

esta é afetada pela privação de estrogênios, bem como pelas 

alterações gerais relacionada com a idade, o que propicia a 

ocorrência de equimoses, bem como ressecamento, quedas de 

cabelo e unhas quebradas. Fibras elásticas e colágenas se 

degeneram, glândulas sebáceas e sudoríparas tornam-se 

menos ativas e vasos sanguíneos evidenciam sinais de 

esclerose. A distribuição de pelos também se modifica, dado 

que ocorre aumento da proliferação destes na face e redução 

da cobertura pilosa pubiana, axilar e do couro cabeludo. As 

condições citadas são primordiais para autoestima e 

autoconfiança da mulher, logo, afetam a qualidade de vida. 

Tendo em mente o que foi mencionado, a fase 

climatérica ocorre de forma assintomática ou oligossintomática. 

Inúmeros sintomas como ondas de calor, insônia, irritabilidade, 

insegurança, diminuição do desejo sexual, depressão, agravo 

ou desenvolvimento de osteoporose e de doenças 

cardiovasculares, melancolia, angústia, solidão, entre outros 

podem ser observados. Esses sintomas ocorrem em 

aproximadamente 75% das mulheres e vale ressaltar o 

aumento da incidência de sintomas depressivos no climatério. 

Tais ocorrências trazem desconfortos à mulher, afetando, 
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inclusive sua vida sexual e o relacionamento conjugal e familiar 

(HALBE, 2006). 

A osteoporose é um dos problemas de saúde mais 

significativos e caros nos países desenvolvidos e tem duas 

formas: osteoporose senil (tipo II) afeta ambos os sexos e 

osteoporose pós-menopausa (tipo I) afeta as mulheres na fase 

da menopausa (BENNETT; GOLDMAN, 2001). Neste sentido 

Bennett e Goldman (2001), afirmam que a osteoporose se 

apresenta mais frequentemente em mulheres na pós-

menopausa, devido à diminuição na produção de estrogênios 

ovarianos associado a esta fase da vida feminina.  

     

3.2 Fitoterapia como opção terapêutica 

 

O Brasil dispõe de rica história no tangente à fitoterapia, 

não só em decorrência de sua riquíssima flora, mas também 

pelas raízes culturais da população brasileira – desde muito 

antes da colonização – de modo que a emergência dessa 

modalidade terapêutica nos dias atuais é facilitada pela 

conscientização advinda dos tempos em que se dava crédito a 

curandeiros e afins, de maneira que essa categoria medicinal é, 

com algumas ressalvas, considerada eficaz e legítima 

(SACRAMENTO, 2000; BRUNING et al., 2012). 

Amplamente usada, até as décadas de 1930 e 1940, o 

emprego da fitoterapia começou a declinar, haja vista a 

intensificação do uso de medicamentos alopáticos (BRASIL, 

1999). Com a ascensão constante dos estudos tangentes à 

química, novas substâncias puderam ser isoladas em 

laboratório e a partir delas, derivaram-se novos produtos que 

culminaram na gradual substituição dos medicamentos 

fitoterápicos, marcadamente na segunda metade do século XX, 
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consoante à consolidação da indústria farmacêutica (YUNES, 

R.A.; CALIXTO, J.B, 2001). 

 Ainda no século XX, houve uma onda de menosprezo 

do conhecimento da população em relação às plantas 

medicinais. Tal fato teve como pilar, não só a presumível 

inferioridade da eficácia e segurança dos fitoterápicos, como 

também, os interesses do mercado vigentes que se mostravam 

paulatinamente mais presentes no setor da saúde, culminando 

para a depreciação da fitoterapia (FIGUEIREDO, 2011). 

Levando em consideração o embasamento histórico 

mencionado, é possível discorrer sobre outros pontos 

pertinentes à terapêutica fitoterápica. Primeiramente, é válido 

ressaltar que grande parte da população confunde o conceito 

de medicamento fitoterápico, geralmente relacionando-a ao 

simples uso de plantas medicinais. Segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o medicamento 

fitoterápico é: 

O obtido empregando-se exclusivamente 

matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e 

segurança são validadas por levantamentos 

etnofarmacológicos, de utilização, 

documentações técnico-científicas ou 

evidências clínicas. (FIRMINO; BINSFELD, 

2011, p. 3-4).  

Tendo em vista seu conceito, o desenvolvimento de 

fitomedicamentos abarca desde pesquisas e identificação de 

novas moléculas, até aspectos burocráticos concernentes à sua 

liberação para consumo pela população. Para o efetivo 

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, tem-se a 

necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos 

(BRASIL, 2006b).  
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Apesar do espargimento da medicação alopática, é 

comum o uso concomitante com plantas medicinais, por parte 

da população, tendo como base o senso comum, que consiste 

na crença de que o que é natural não possui efeitos colaterais 

e nem está sujeito a interações medicamentosas. (BRUNING et 

al., 2009). Segundo Wong (2003), o emprego de plantas 

medicinais sem precaução e associado a outros espécimes ou 

a medicamentos sintéticos aumenta o risco de 

morbimortalidade e toxicidade na população. Esse uso 

impertinente por parte das pessoas propicia o posicionamento 

contrário dos profissionais da saúde de que o uso dessa 

modalidade terapêutica não possui benefícios (FIGUEIREDO; 

GURGEL; GURGEL JUNIOR, 2014). 

Tal característica não é restrita aos profissionais da 

saúde, pois abrange também uma parte dos usuários, dado que 

existe a crença arraigada de que as plantas medicinais só são 

eficazes no tratamento de doenças triviais, tais como resfriados, 

infecções de boca ou pele, entre outros. Tendo em mente a 

necessidade de informação da sociedade, faz-se necessária a 

socialização de informações tangentes a plantas medicinais, 

bem como à fitoterapia, de forma adequada aos públicos-alvo 

distintos, como os setores acadêmicos, de serviços, produtivo 

e a sociedade civil (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que 

práticas alternativas em saúde, tais como a fitoterapia, estão em 

constante evolução e convergem para o complemento à 

medicação alopática (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2008). Nos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, 

assim como nos países desenvolvidos, desde as décadas de 

70 e 80, também há a já mencionada tendência, que pode ser 

elucidada através de uma gama de fatores. Primeiramente, 
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devido a maior segurança dos fitoterápicos, dado os avanços 

ocorridos na ciência. Segundamente, porque nos dias atuais a 

população tende a optar por terapias que considerem menos 

hostis a seus organismos (YUNES; PEDROSA; CECHINEL, 

2001). Ademais, os indivíduos buscam uma melhor qualidade 

de vida, através de formas naturais e saudáveis, e também, 

querem fugir dos altos preços dos medicamentos tradicionais. 

Além disso, alguns passam a questionar o uso indiscriminado 

dos alopáticos, buscando resoluções alternativas (TORRES, 

2002). 

Outrossim, no Brasil, na década de 80, a fitoterapia 

começou a ser institucionalizada através de ações e programas 

governamentais. Alguns estados e municípios desenvolveram 

políticas e legislação exclusivas para a fitoterapia do SUS, 

disponibilizando plantas, bem como literatura para a educação 

continuada em saúde e para conscientização da população. As 

entidades governamentais oferecem plantas medicinais das 

seguintes maneiras: planta medicinal in natura, planta medicinal 

seca (droga vegetal), fitoterápico manipulado e industrializado 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE, 2011; BRASIL, 2008a). 

 Assim, é sabido que o conhecimento popular precisa ser 

somado ao científico para que as pesquisas concernentes à 

fitoterapia possam avançar mais rapidamente, além da 

necessidade da disseminação de informações, para que essa 

modalidade terapêutica seja melhor recebida tanto por 

profissionais quanto por usuários e mais amplamente 

distribuída pelo território nacional.  

 

3.3 Fitoterapia na Atenção Básica 
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 A inclusão da fitoterapia na Atenção Básica tem sido 

discutida em diversas oportunidades no Brasil, como em 1986, 

na 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando foi recomendada 

a introdução das práticas tradicionais de cura popular no 

atendimento público de saúde (BRASIL,1987). A Estratégia 

Saúde da Família (ESF) é a porta de entrada do Serviço Único 

de Saúde (SUS) através das Unidades de Básicas de Saúde, 

logo, muitos dos programas de fitoterapia desenvolvidos no 

sistema público de saúde são vinculados ao ESF. 

 O fator propulsor para tal inclusão de plantas medicinais 

terapêuticas na atenção primária no Brasil foi, inicialmente, o 

Programa Farmácias Vivas, criado pelo professor Francisco 

José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará, há 

mais de trinta anos (SILVA et al., 2006). Este foi o primeiro 

programa de assistência social farmacêutica baseado no 

emprego científico de plantas medicinais desenvolvido no 

Brasil, tendo por objetivo produzir medicamentos fitoterápicos 

acessíveis à população carente (MATOS, 1998 apud SILVA et 

al., 2006). 

De acordo com o levantamento realizado em 2004 pelo 

Ministério da Saúde em todos os municípios brasileiros, 

verificou-se que a fitoterapia está presente em 116 destes, 

contemplando 22 unidades federadas (BRASIL, 2006a). Com o 

objetivo de atender às recomendações da Organização Mundial 

de Saúde, às recentes discussões em Conferências Nacionais 

de Saúde e à crescente demanda por alternativas terapêuticas, 

foi aprovada, em 2006, pelo Ministério da Saúde a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

no SUS, contemplando as áreas de homeopatia, plantas 

medicinais e fitoterapia, medicina tradicional 

chinesa/acupuntura, medicina antroposófica e crenoterapia, 
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promovendo a institucionalização destas práticas no Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 2006b). 

Esta política tem como um de seus objetivos incorporar 

e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no 

SUS e assim contribuir para o aumento da resolubilidade do 

Sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo qualidade, 

eficácia, eficiência e segurança no uso.  

Além da PNPIC, existe no Brasil, aprovada através de 

decreto, a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, com o objetivo de garantir à população brasileira 

o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e 

fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, 

o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional 

(BRASIL, 2006a).  

Mais recentemente, como preconizado pela política 

nacional, através da portaria interministerial nº 2.960, de 9 de 

dezembro de 2008, foi aprovado o Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos e instituído o Comitê 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, formado por 

representantes de órgãos governamentais e não 

governamentais.Este programa tem permitido o fortalecemento 

da inclusão de plantas medicinais como terapia complementar 

e subsidia os profissionais de saúde quanto a sua prescrição. 

Apesar da criação de políticas e programas ser 

importante para a utilização das plantas como medicamentos, 

é necessária sua implantação na assistência farmacêutica 

nacional, a qual usa como base para escolha de medicamentos 

a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

 Além da RENAME existe no Brasil a Relação Nacional 

de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) que é 

constituída de 71 espécies vegetais com potencial de avançar 
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nas etapas da cadeia produtiva dos fitoterápicos e de gerar 

produtos de interesse ao Sistema Único de Saúde e ao 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2007).  

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 

RENAME 2014 estabelecida em Portaria MS/GM nº 1./2015 

traz listado 12 fitoterápicos, como explicitado no Quad. (1), um 

baixo número se compararmos à terapia alopática tradicional. 

Esta relação tem importante papel na orientação de políticas 

públicas de evolução científica e tecnológica, a fim de tornar o 

país capaz de desenvolver e de produzir os medicamentos para 

atender às necessidades do SUS (BRASIL, 2015). Existe, 

portanto, embasamento legalà pesquisa e desenvolvimento de 

terapias fitoterápicas no Brasil. 

 

QUADRO 1. Lista de fitoterápicos presentes na RENAME 2014 

Nome científico Nome popular 

Cynara scolymus L. Alcachofra 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira 

Rhamnus purshiana DC. Cáscara sagrada 

Maytenus officinalis  Mabb. Espinheira santa 

Mikania glomerata Spreng. Guaco 

Harpagophytum procumbens Guarra o Diabo 

Glycine max (L.) Merr. Isoflavona de soja 

Uncaria tormentosa (Willd. ex 

Roem. & Schult.) 

Unha de gato 

Aloe vera (L.) Burm. f.)  Babosa 

Salix alba L. Salgueiro 

Fonte: BRASIL, 2015 
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3.4 Plantas utilizadas no tratamento de sintomas do climatério: 

àquelas citadas em estudos brasileiros. 

 

 Segundo Brasil (2008b), os principais fitoterápicos 

utilizados são comumente fonte de fitoestrogênios por sua ação 

estrogênio-símile, sendo os mais utilizados o Glycine max, 

Trifolium pratense e a Cimicífuga racemosa, apesar de 

existirem muitos outros fitoterápicos com esta finalidade. 

Existem ainda medicação fitoterápica específica para alívio de 

quadros leves e moderados de depressão e ansiedade, 

utilizados também em cardiologia, neurologia, psiquiatria, entre 

outros. Para os sintomas psicoemocionais, que podem 

acompanhar esta fase da vida da mulher, é valido ressaltar o 

uso de Hiperico perforatum, Valeriana officinalis, Melissa 

officinalis (BRASIL, 2008b). No Canadá, segundo ROWE 

(2014), estão regulamentadas Glycine max, Hypericum 

perforatum (sintomas da depressão), Dioscorea villosa (reduz 

sintomas da menopausa), Cimicifuga racemosa (reduz 

fogachos), coincidindo com duas plantas da legislação 

brasileira. 

 A Relação Nacional de Medicamentos essenciais de 

2014 cita apenas a Glycine max (Isoflavona-de-soja) para o 

auxílio no tratamento de sintomas do climatério, presente 

também na Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS de 2009. Esta última inclui outras plantas 

medicinais como a Passiflorina spp que trata ansiedade e 

depressão (BRASIL, 2008b). 

O levantamento realizado em periódicos com os termos 

menopause, phytotherapy, climacteric, medical plants, woman, 

utilizando-se operadores boolianos, forneceu poucos artigos 

com enfoque epidemiológico a respeito do uso de plantas 
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medicinais na terapia dos sintomas do climatério. Os 

encontrados estão descritos a seguir: 

 Ao entrevistar 84 mulheres com idade média de 51,6 

anos no município de Três Passos/RS, Schiavo et al., (2015) 

obtiveram como resultado duas citações de plantas medicinais 

usadas para diminuir os calores e outros sintomas: Morus alba 

L. (Amoreira branca) e Calendula officinalis L. (Calêndula). “A 

primeira planta citada não foi encontrada na literatura 

pesquisada, e a outra não tem a finalidade citada pela 

entrevistada comprovada [...]” (BRASIL, 2010 apud SCHIAVO, 

2015, p. 460). 

Gellati, Oliveira e Colete (2016) em estudo transversal, 

descritivo e analítico realizado com 87 mulheres climatéricas 

atendidas nas Estratégias de Saúde da Família VII e VIII do 

município de Ijuí/RS, obtiveram a citação de 82 espécies 

diferentes de plantas usadas, sendo as mais citadas: Matricaria 

recutita (camomila) (n=40), Achyrocline satureioides (marcela) 

(n=38), Cymbopogon citratus (limão) (n=25), Plectranthus 

barbatus (falso boldo) (n=24) e Mentha piperita (menta) (n=17). 

 A partir de estudo exploratório com abordagem quanti-

qualitativa onde 30 mulheres no climatério foram ouvidas, foi 

mencionado o uso das seguintes plantas:  quixabeira 

(Sideroxylon obtusifolium), cajueiro (Anacardium occidentale L), 

aroeira (Schinus terebinthifolius) e barbatimão 

(Stryphnodendron-barbatiman) utilizadas como banho de 

acento e amora miúra (Morus nigra L.) na forma de chá 

(SANTOS; SILVA; MARTINS, 2016). 

 Dentre as plantas citadas nestes artigos apenas Morus 

spp, Schinus terebinthifolius, Anacardium occidentale, Mentha 

piperita estão listadas na RENISUS, a qual objetiva incentivar a 
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criação produtos de interesse ao Sistema Único de Saúde e ao 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A sintomatologia apresentada no climatério ocorre 

devido à baixa de estrogênio sanguíneo, o que causa 

alterações teciduais nos órgãos genitais, as quais geram não 

apenas desconforto físico como também psicológico. Apesar de 

muitas mulheres passarem sem sintomatologia por esta fase, 

são os aspectos culturas e psíquicos os mais importantes no 

agravo da manifestação dos sintomas, como por exemplo o 

medo de envelhecer, a preocupação com autoimagem, cada 

vez mais sentida na sociedade moderna e instabilidade 

conjugal. A partir deste quadro, é comum o relato de alterações 

psicológicas que não estão diretamente associadas à baixa 

hormonal, mas alteram de forma significativa o dia-a-dia da 

mulher. Todos esses sintomas são cabíveis de tratamento 

fitoterápicos. 

Uma alternativa terapêutica à reposição hormonal é o 

uso de fitormônios, seja a partir da prescrição de formulação a 

base de soja ou da introdução desta, já tão estudada, na dieta 

da mulher. A legislação brasileira passou a incentivar nos 

últimos anos, a busca por novas alternativas e, inclusive, já 

abarca na Relação de Medicamentos Essenciais a própria soja 

voltada para o tratamento de sintomas do climatério. Também, 

estudos tem demonstrado que o Trifolium pratense e a 

Cimicífuga racemosa, que podem ser utilizadas nesta fase da 

vida, já são indicadas pelo Manual de Atenção a Mulher no 

Climatério (2008), um importante documento que subsidia a 

prescrição de fitoterápicos na atenção primária. 
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 Apesar de o Brasil dispor de vasta biodiversidade e 

sabedoria popular acerca do uso de plantas medicinais, ainda 

é insipiente o número de publicações concernentes ao perfil do 

uso da flora no tratamento dos sintomas do climatério. Alguns 

medicamentos, além dos citados no Manual de Atenção à 

Mulher no Climatério, como a Valeriana officinalis e Passiflorina 

spp podem ser utilizados em sintomas psíquicos, tais como 

ansiedade e depressão, pois já possuem registro e autorização 

ao uso pela ANVISA.  

  O levantamento realizado encontrou citações por 

mulheres brasileiras tangentes ao uso de Calendula officinalis 

L., Matricaria recutita, Achyrocline satureioides, Cymbopogon 

citratus, Plectranthus barbatus, Mentha piperita, Sideroxylon 

obtusifolium, Anacardium occidentale L, Schinus 

terebinthifolius, Stryphnodendron-barbatiman, Morus Nigra L. 

Este baixo número de citações evidencia a necessidade da 

realização inquéritos a fim de entender e identificar o uso de 

fitoterapia por mulheres brasileiras nas diferentes regiões 

brasileiras. 

As plantas medicinais podem ser consideradas um 

recurso para o auxílio do tratamento do climatério. O pequeno 

número de plantas medicinais direcionadas ao climatério, 

citadas acima, evidencia a necessidade de fomentar não 

apenas a capacitação de profissionais de saúde, como também 

a prescrição de fitoterápicos e instigar a comunidade acadêmica 

a investigar a eficácia, qualidade e segurança de antigas e 

novas preparações fitoterápicas. 
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RESUMO: A infecção do trato urinário (ITU) é caracterizada 
pela invasão e multiplicação de micro-organismos 
potencialmente patogênicos em qualquer segmento do trato 
urinário, podendo ser sintomática ou assintomática. A grande 
ocorrência e a gravidade das ITUs são um problema 
relativamente comum durante o período gestacional, onde a 
mulher passa por várias alterações fisiológicas, anatômicas e 
emocionais que a deixam mais susceptível a contrair essa 
infecção. Dentre as complicações da ITU na gravidez estão a 
prematuridade, a restrição de crescimento intrauterino, o baixo 
peso ao nascer, paralisia cerebral, retardo mental, infecção, 
falência de múltiplos órgão e morte. A partir deste tema, o 
presente trabalho objetivou realizar uma revisão bibliográfica 
sobre os aspectos mais relevantes da ITU em gestantes, como 
a etiologia, a patogenia, as principais complicações maternas e 
perinatais associadas, os diagnósticos e os tratamentos. O 
estudo foi feito através de levantamento de literatura nacional e 
internacional, sendo um estudo descritivo e retrospectivo. Este 
trabalho retrata a necessidade de combater a bacteúria 
assintomática em gestantes, bem como a busca pelo agente 
causador da infecção e sua sensibilidade aos antimicrobianos, 
a fim de proporcionar maior eficácia do tratamento e prevenir 
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complicações às gestantes. Além de evitar a prescrição 
inadequada de antibióticos e, assim, limitar o desenvolvimento 
da resistência bacteriana aos antimicrobianos. 
Palavras-chave: Bacteriúria assintomática. Mulheres. 

Urocultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção do trato urinário (ITU) é caracterizada pela 

invasão e multiplicação de micro-organismos potencialmente 

patogênicos em qualquer segmento do trato urinário, que 

normalmente é estéril, provocando danos aos tecidos do 

sistema urinário (DUARTE et al, 2008; SALCEDO et al, 2010; 

GUERRA et al, 2012). Essa é uma das doenças infecciosas 

mais comuns (CORREIA, 2007). 

As ITU menos complicadas ocorrem primariamente em 

mulheres sadias (BAIL; ITO; ESMERINO, 2006). Entretanto, a 

frequência de ITU aumenta com a idade em ambos os gêneros, 

com o predomínio no feminino (PEREIRA, 2010). 

A ITU pode ser sintomática ou assintomática, recebendo 

a denominação de bacteriúria assintomática (BA) na ausência 

de sintomas. Quanto a topografia (localização), pode ser 

classificada como baixa, quando acometer a bexiga (cistite) ou 

alta, quando acometer os rins e a pelve renal (pielonefrite) 

(RORIZ-FILHO et al., 2010; HEIBERG; SCHOR 2003; 

SCHENKEL; DALLÉ; ANTONELO, 2014). 

Normalmente, as infecções urinárias são causadas por 

bactérias da microbiota intestinal que contaminam o trato 

urinário. Entre os principais agentes etiológicos que estão 

envolvidos na infecção do trato urinário estão, Escherichia coli, 

Proteus sp., Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp. e Enterococcus sp., sendo E. coli o principal 
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agente causador da ITU, responsável por cerca de 80% dos 

casos (JACOCIUNAS; PICOLI 2007; DUARTE et al., 2008; 

PEREIRA, 2010; DOS SANTOS et al., 2012; MATA et al., 2014).  

A grande ocorrência e a gravidade das ITUs são um 

problema relativamente comum durante a gravidez, pois a 

mulher passa por várias alterações fisiológicas, anatômicas e 

emocionais que a deixam mais susceptível a contrair essa 

infecção (MATA et al., 2014). Estima-se que um quinto das 

mulheres desenvolve a ITU no período gestacional e sua 

prevalência encontra-se entre 2 e 10% e pode evoluir ao quadro 

de pielonefrite em 25 a 35% dos casos (HACKENHAAR; 

ALBERNAZ; TAMASI, 2014). 

Dentre as principais complicações da ITU na gravidez 

estão a prematuridade, a restrição do crescimento intrauterino, 

o baixo peso ao nascer, a paralisia cerebral, o retardo mental, 

infecção, falência de múltiplos órgão e morte (VETTORE; DIAS; 

LEAL, 2014). 

Sendo assim, o diagnóstico precoce e o tratamento 

adequado devem ser rapidamente implantados para evitar 

complicações maternas e fetais. Obter a clareza do agente 

causador da infecção, suas características epidemiológicas e 

sua sensibilidade aos antimicrobianos é de fundamental 

importância, a fim de proporcionar maior eficácia do tratamento 

e prevenir complicações às gestantes (SCHENKEL; DALLÉ; 

ANTONELO, 2014). O diagnóstico definitivo e recomendado é 

a urocultura, no entanto esses exame não é ofertado 

rotineiramente na maioria do serviços públicos de pré-natal 

(GUERRA et al., 2012). 

No período gestacional, há maior incidência de infecções 

sintomáticas entre grávidas no pré-natal, justamente neste 

período, as possibilidades terapêuticas dos antimicrobiano e as 
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viabilidades profiláticas são limitadas. Porém, deve-se ter 

cuidado, pois a terapia empírica de forma incorreta, pode levar 

ao uso desnecessário de antimicrobianos, e acarretar no 

aumento da resistência bacteriana aos mesmos (BAIL; ITO; 

ESMERINO, 2006). 

Diante do exposto, a referente pesquisa tem como 

objetivo compreender melhor a ITU em gestantes, suas 

complicações, etiopatogenia, bem como, busca enfatizar a 

importância  precoce do diagnóstico e do tratamento.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado uma levantamento bibliográfico na busca 

de compreender e aprofundar os conhecimentos sobre a 

infecção do trato urinário em gestantes. Trata-se de uma 

revisão cientifica do tipo descritiva e retrospectiva, e para este 

estudo foi realizado um levantamento da literatura nacional e 

internacional dos últimos anos, na qual foram utilizados os 

bancos de dados SCIELO, PUBMED, LILACS-BIREME e 

GOOGLE ACADÊMICO. Para essa busca, utilizou-se algumas 

palavras-chaves que foram utilizados em várias combinações, 

tais como: “UTI”; “gestante”, “bacteriúria assintomática”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema urinário é constituído pelos rins, ureteres que 

agem como órgãos excretores, bem como a bexiga que origina-

se do canal vesicouretral e a uretra, (O’RAHILLY e MÜLLER, 

2005) “Fig. (1)”. Esse sistema tem como função eliminar os 

líquidos do corpo (MAZZO et al., 2014). 
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Figura 1. Sistema Excretor. 

 
Fonte: Adaptado - http://www.news-

medical.net/image.axd?picture=2013%2F7%2Furinary+system.jpg, Acesso 

em: 17/10/2016). 

 

Assim como os demais sistemas orgânicos, as estruturas 

que formam o sistema urinário são compostas de pele e 

mucosas que, juntamente com o jato de urina o tornam 

resistente à infecção. Contudo, apesar da urina atuar como um 

ambiente propício para a proliferação bacteriana, o trato urinário 

não é colonizado, visto que somente no terço distal da uretra 

existe uma microbiota composta de bactérias aeróbicas e 

anaeróbicas que têm função protetora contra a colonização de 

bactérias patogênicas (SILVA et al., 2014). Entretanto, quando 

a integridade das estruturas é rompida permite que micro-

organismos migrem para as vias ascendentes contribuindo 

desta forma para o desenvolvimento da infecção (MAZZO et al., 

2014).  
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a. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 

 

Compreende-se como infecção do trato urinário (ITU) a 

existência e multiplicação de bactérias no trato urinário que 

podem provocar danos aos tecidos do sistema urinário. Na 

maioria das ocorrências, resulta da colonização de bactérias da 

microbiota intestinal na urina (FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2009). 

A ITU é uma das doenças infecciosas mais comuns, 

afetando cerca de 150 milhões de pessoas a cada ano no 

mundo, podendo ocorrer em todas as idades (FLORES-

MIRELES et al., 2015). Essas infecções ocorrem primariamente 

em mulheres, e ocasionalmente em crianças, jovens e adultos 

do sexo masculino (BAIL; ITO; ESMERINO, 2006). Dentre os 

fatores que associam a maior incidência da ITU nas mulheres, 

relata-se sobre as características anatômicas do aparelho 

genital feminino, visto que a uretra é mais curta e sua 

proximidade ao ânus facilitam a colonização do sistema urinário 

por micro-organismos provenientes da microbiota intestinal 

(COELHO; SAKAS; ROJAS, 2008). 

Em contrapartida, o menor índice de infecção do trato 

urinário no sexo masculino, deve-se a fatores anatômicos, 

como uretra mais longa, atividade bactericida do fluido 

prostático e ambiente periuretral mais úmido (NETO, 2003). 

Entretanto, a frequência de ITU aumenta com a idade em 

ambos os gêneros, ou seja, na vida adulta a incidência da se 

eleva e o predomínio entre o gênero feminino se mantém 

principalmente na fase sexualmente ativa (PEREIRA, 2010). 

Clinicamente, as ITUs podem ser classificada de acordo 

com o grau de severidade como não complicada e complicada. 

A ITU não complicada, normalmente afeta os indivíduos que 

são saudáveis e não tem anormalidade estrutural e neurológica 
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no trato urinário. Entretanto, a ITU complicadas são definidos 

como infecções do trato urinário associada com fatores que 

comprometem o trato urinário ou de defesa do hospedeiro, 

incluindo a obstrução urinária, retenção urinária provocada por 

uma doença neurológica, imunossupressão, insuficiência renal, 

transplante renal, a presença de corpos estranhos (como, 

cálculos) e a gravidez (LICHTENBERGER; HOOTON, 2008; 

HOOTON, 2012, FLORES-MIRELES et al., 2015). 

Segundo a tendência atual, qualquer ITU durante a 

gravidez deve ser considerada como ITU complicada e 

necessita ser abordada como tal, visto que é uma infecção 

comum em mulheres grávidas e responsável por uma variedade 

de complicações que causam morbidade e mortalidade 

perinatal e materna (LE et al., 2004; DUARTE et al., 2008; 

MISHRA et al., 2016). 

 

b. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM GESTANTES 

 

Levando em consideração a fase de vida adulta da 

mulher, 48% destas relatam ter apresentado pelo menos uma 

ocorrência de ITU (FEITOSA, 2008). A maior ocorrência e a 

gravidade das ITUs são um problema relativamente comum 

durante a gravidez, nesse período a mulher passa por várias 

alterações fisiológicas, anatômicas e emocionais que a deixam 

mais susceptível a contrair a ITU, o que contribui ainda mais 

para uma taxa tão elevada dessa infecção (MATA et al., 2014).  

A consequência das mudanças anatômicas e fisiológicas 

é que ocorre o aumento do volume de urina que fica retida na 

pelve renal e nos ureteres, e o fluxo também fica mais lento. 

Esta imobilidade urinária se torna um excelente meio de cultura 

para alguns micro-organismos, pois contém mais nutrientes, 
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incluindo a glicose que ajuda a aumentar o pH, tornando assim 

a urina mais alcalina e aumentando a incidência de ITU em 

gestantes (BERBEL; GURAL; SHHIRR, 2011).  

Estima-se que um quinto das gestantes desenvolve a 

ITU no período gestacional e sua prevalência encontra-se entre 

2 e 10% (HACKENHAAR; ALBERNAZ; TOMASI, 2014). As 

formas de apresentação da ITU na gestação podem ser 

divididas em duas categorias: as ITUs assintomáticas, 

caracterizada pela bacteriúria assintomática (BA), e as ITUs 

sintomáticas (ITUS), caracterizada principalmente pela cistite e 

pielonefrite (HACKENHAAR; ALBERNAZ, 2013). 

A ausência de sintomas clínicos configura o quadro de 

BA, que tem incidência em torno de 5-10% das gestantes. A 

importância da BA está relacionada à possibilidade de evolução 

para infecção urinária clínica em 40% a 60% dos casos, parto 

prematuro e hospitalização da gestante. Ressalta-se ainda que 

as gestantes não tratadas permanecem potencialmente 

infectadas após o parto (FEITOSA, 2008). Atualmente, a BA só 

é considerada clinicamente importante durante a gravidez, visto 

que o risco de infecções ascendentes no trato urinário 

aumentam quando ocorrem as mudanças fisiológicas e 

hormonais no período gestacional (GILBERT et al., 2013). 

Em caso de ITU sintomática esta pode ser classificada 

quanto à localização do trato urinário inferior, envolvendo 

bexiga (cistite) ou uretra (uretrite) e infecções do trato urinário 

superior, acometendo os ureteres ou o parênquima renal, 

causando pielonefrite (RORIZ-FILHO et al., 2010; HEIBERG; 

SCHOR 2003; SCHENKEL; DALLÉ; ANTONELO, 2014). A 

cistite bacteriana é caracterizada pela adesão da bactéria à 

bexiga o que leva ao quadro de infecção do trato urinário baixo 

(BAUMGARTEN et al., 2011). A cistite geralmente se manifesta 
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com sintomas locais como disúria, polaciúria, dor na região 

acima da púbis, no ato de urinar e urgência miccional 

(CALEGARI et al., 2012). Os fatores de risco para as cistites 

são as relações sexuais, espermicidas, demora na micção pós-

coito e história recente e recidiva de ITU (NISHIURA; 

HEILBERG, 2009). 

A pielonefrite ou ITU alta, acontece quando as bactérias 

de uma ITU baixa, migram para o interstício e os túbulos renais 

fazendo assim com que o rim “Figura (2)” fique inflamado, 

apresenta-se com sintomas bem característicos, febre, 

incomodo na região lombar, gestantes e fetos com palpitações, 

náusea e vômitos (CALEGARI et al., 2012). 

 

FIGURA 2: Patogênese da Infecção do Trato Urinário. 

 
Fonte: Adaptado - http://www.pathophys.org/wp-

content/uploads/2012/10/UTI-patho.png, acesso em 13/10/2016). 

 

A prevalência de bacteriúria na gestação está 

intimamente relacionada com o nível socioeconômico, e as 

http://www.pathophys.org/wp-content/uploads/2012/10/UTI-patho.png
http://www.pathophys.org/wp-content/uploads/2012/10/UTI-patho.png
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ITUs são agravadas devido à algumas gestantes serem 

portadoras de determinadas complicações como hipertensão, 

pré-eclâmpsia, anemia, diabetes mellitus e endometrite 

(MARUICHI; AMADEI; ABEL, 2012). Outros fatores que têm 

mostrado uma associação com bacteriúria incluem o histórico 

de infecções recorrentes no trato urinário e anomalias 

anatômicas do trato urinário. Os efeitos de outros fatores 

relacionados ao hospedeiro, tais como raça, anemia falciforme, 

estado imunosuprimido (por exemplo, AIDS), idade e paridade 

sobre a prevalência de bacteriúria são menos claras e há 

controvérsia na literatura (SCHNARR; SMAILL, 2008). 

 

c. COMPLICAÇÕES MATERNAS E PERINATAIS 

ASSOCIADAS  

 

A infecção urinária é a complicação mais prevalente, e a 

principal causa de sepse durante a gestação. Quando a BA 

evolui para pielonefrite durante a gravidez, pode acarretar em 

problemas tanto para a mãe como para a criança, incluindo 

anemia (hemólise induzida pelas endotoxinas), parto prematuro 

de baixo peso ao nascer (BPN) e morte perinatal. E mesmo sem 

progressão para pielonefrite, a infecção da bexiga durante a 

gravidez está associado ao maior risco de hipertensão materna, 

anemia, coriamnionite, e trabalho de parto prematuro, bem 

como BPN e morte perinatal (SCHNARR; SMAILL 2008). A ITU 

também pode provocar no embrião/feto, paralisia cerebral, 

retardo mental, infecção e falência de múltiplos órgãos 

(VETTORE; DIAS; LEAL, 2013).  

Entre as causas perinatais da mortalidade infantil, as 

complicações maternas na gravidez são a principal causa 

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF, 2012). 
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d. EPIDEMIOLOGIA 

 

Os agentes etiológicos associados à bacteriúria são 

semelhantes em mulheres grávidas e não grávidas. Entre os 

principais agentes etiológicos envolvidos na infecção do trato 

urinário estão as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

tais como: Escherichia coli, Proteus sp., Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp. e Enterococcus sp. e Estreptococos grupo B 

(JACOCIUNAS; PICOLI, 2007; DUARTE et al., 2008; 

PEREIRA, 2010). Sendo E. coli  o principal uropatógeno 

causador da ITU, responsável por cerca de 80% dos casos 

constatados (MATA et al., 2014; DOS SANTOS et al., 2012). 

 

e. PATOGÊNESE  

 

Os uropatógenos podem adquirir fatores de virulência 

que tornam as bactérias patogênicas capazes de se adaptarem 

a novos nichos, permitindo a adesão e colonização das 

mesmas na mucosa do trato urinário. Assim, essas bactérias 

enganam a vigilância imunológica, persistem e se disseminam 

no trato urinário (FLORES-MIRELES et al., 2015). O sucesso 

do estabelecimento da infecção por agentes patogênicos 

bacterianos requer a adesão às células do hospedeiro, a 

colonização dos tecidos (urotélio), e em certos casos, a invasão 

celular, seguido por multiplicação intracelular, disseminação 

para outros tecidos, ou de persistência (BIEN et al, 2012) “Fig. 

(3)”. 
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Figura 3: Invasão da E. coli no tecido epitelial (urotélio). 

 
Fonte: daptado - http://what-when-how.com/acp-medicine/urinary-tract-

infections-part-1/, acesso em 17/10/2016). 

 

Sabendo-se que a E. coli uropatogênica (UPEC) é o 

agente etiológico mais frequentemente isolado nas ITU. Os 

fatores determinantes de virulência específicos de cepas UPEC 

estão associados com a infecção invasiva e pielonefrite na 

gravidez. Esses fatores incluem toxinas e adesinas, pili ou 

fímbrias que permitem a aderência às células uroepiteliais e 

impedem que as bactérias sejam eliminadas, permitindo a 

multiplicação e a invasão de tecidos (SCHNARR; SMAILL, 

2008).  

Verificou-se que a frequência desses fatores de 

virulência determinantes eram mais baixos nas cepas de E. coli 

isolada de BA em comparação com a da pielonefrite, no qual 

apenas 22% das cepas de E. coli isoladas a partir de mulheres 

com BA tinha a capacidade de aderir às células uroepiteliais em 

comparação com 75% no grupo de mulheres que 

desenvolveram pielonefrite aguda (STENQVIST et al, 1987; 

http://what-when-how.com/acp-medicine/urinary-tract-infections-part-1/
http://what-when-how.com/acp-medicine/urinary-tract-infections-part-1/
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JANKE et al., 2001). Porém, recentemente, Eusébio e 

colaboradores (2016) verificaram que tanto os isolados de ITU 

complicadas, como os de ITU não complicadas apresentaram 

um grau de patogenicidade semelhante, visto que os fatores de 

virulência estudados não ficaram restritos às cepas 

patogênicas. Reforçando a hipótese de que a virulência 

inerente à bactéria poderá ser tão ou mais importante que os 

fatores de risco do hospedeiro.  

Portanto, considerando a importância dos fatores de 

virulência bacteriano mesmo em ITU não complicadas, como a 

BA em gestantes, bem como a gravidez como um possível fator 

de risco para a progressão e manifestação de uma UTI 

complicada, e imprescindível o diagnóstico precoce e o 

tratamento da UTI nas mulheres gestantes ou não. 

 

f. DIAGNÓSTICOS  

 

A investigação precoce e o tratamento adequado de ITU 

durante a gravidez devem ser rapidamente implantados para 

evitar complicações maternas e fetais, tornando-se 

imprescindível a proposta de triagem da BA no pré-natal com a 

urocultura de duas amostras urinárias obtidas em tempos 

distintos (DUARTE et al, 2008).  

O diagnóstico laboratorial padrão-ouro para UTI é a 

urocultura, por se tratar do método mais preciso para quantificar 

bactérias na urina. Assim, o isolamento de bactérias na urina 

em quantidade ≥ 105 unidades formadoras de colônias por 

mililitros (UFC/mL), sem sinais ou sintomas locais ou sistêmicos 

de infecção, indica uma BA (NICOLLE et al., 2005). Mas a 

contagem mais baixas de colônias (102 -103 UFC/mL) pode 
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sugerir uma infecção ativa e, eventualmente, levar a pielonefrite 

em mulheres grávidas (LE et al., 2004). 

No entanto, apesar da urocultura ser o método com 

maior sensibilidade e eficácia para diagnosticar UTI, esse 

exame apresenta desvantagens, como a demora na obtenção 

do resultado (24-48h) e seu alto custo (MACLEAN, 2001), e 

portanto não é ofertado rotineiramente na maioria do serviços 

públicos de pré-natal (GUERRA et al., 2012). 

O Ministério da Saúde do Brasil, em seu “Manual técnico 

pré-natal e puerpério”, da mesma forma em outra publicação 

que diz respeito ao “Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento”, constitui que o exame comum de urina deve ser 

solicitado rotineiramente na primeira consulta pré-natal e 

repetido na 30ª semana de gestação (SILVEIRA et al., 2008). 

Esse exame de urina pode detectar algumas alterações 

(leucocitúria, hematúria e proteúria) que indicam inflamação, 

podendo essa está associada a uma UTI ou não, caso o exame 

de urina sugira uma infecção, o Ministério da Saúde recomenta 

a urocultura (SCHIRMER, 2000; BRASIL, 2006). 

Contudo, deve ser lembrado que mesmo o exame 

comum de urina apresente normal, não afasta o diagnóstico de 

infecção urinária, visto que esse exame tem um baixa 

sensibilidade e não é o ideal para rastreio da infecção 

assintomática entre gestantes (DUARTE et al., 2008). Sendo 

assim, é relevante a busca de testes menos dispendiosos para 

o rastreamento da BA na gestação. 

 

g. TRATAMENTO 

 

Aliado ao aumento das infecções assintomáticas entre 

grávidas no pré-natal, existe o fato de exatamente neste 
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período diminuírem a gama de possibilidades de tratamento e 

de probabilidades profiláticas, pois deve-se levar em 

consideração a toxicidade de alguns fármacos para o 

embrião/feto (DUARTE et al., 2008). 

O antibiótico escolhido para o tratamento deve ter um 

bom perfil de segurança materna e fetal (MATUSZKIEWICZ-

ROWIŃSK; MALYSZKO; WIELICZKO, 2013). O tratamento de 

modo geral deve ser feito de acordo com a identificação do tipo, 

e da localização do agente causador, sendo realizado com 

antimicrobianos (OLIVEIRA et al., 2008). 

O uso de terapia empírica de forma incorreta foi relatada 

como sendo a principal causa de mortalidade em pacientes com 

bacteriúria oriunda do trato urinário. Além disso, alguns estudos 

mostram que essa terapia inapropriada pode levar ao uso 

desnecessário de antimicrobiano, e assim acarretar em um 

aumento na resistência em isolados de Escherichia coli, como 

foi comprovado por uma pesquisa realizada na Holanda (BAIL; 

ITO; ESMERINO, 2006).  

Além disso, o tratamento inadequado ou o ato de não 

tratar essas infecções podem levar há diversas complicações 

obstétricas e neonatais, como ruptura prematura da membrana 

amniótica, e trabalho de parto prematuro (FEITOSA 2008). 

Sendo assim, com uma gama reduzida de antibióticos 

para serem usados pelas grávidas na gestação em decorrência 

da interferência na formação do feto, são aceitos como opções 

terapêuticas mais seguras a nitrofurantoína, a fosfomicina, a 

cefalexina, a cefradrina, a cefixime e a amoxacilina/ ácido 

clavulânico conforme a necessidade de cada gestante 

(SAMPAIO; CUNHA; MAGARINHO, 2008). 
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4 CONCLUSÕES  

 

A ITU tem uma alta incidência em gestantes, a qual pode 

levar a graves complicações maternas e perinatais. Portanto, é 

imprescindível o rastreio da UTI (assintomática ou sintomática) 

na busca de um diagnóstico precoce (RISVI et al, 2011). O 

diagnóstico recomendado para ITU é a urocultura, o qual indica 

o padrão de sensibilidade aos antibióticos para permitir um 

tratamento específico, reduzindo potencialmente a prescrição 

inadequada de antibióticos e, assim, limitar o desenvolvimento 

da resistência bacteriana aos antimicrobianos (SCHIEMANN et 

al., 2010). Pois nessa era de crescente resistência bacteriana a 

múltiplas drogas, é importate a busca constante de novos 

métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento, na busca de 

reduzir a incidência de UTI em gestantes e minimizar a 

morbimortalidade perinatal e materna. 
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RESUMO: O presente trabalho objetivou avaliar as patologias 

cervico-vaginais diagnosticadas através da citologia de Pap em 

mulheres atendidas pelas unidades de Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) no município de Passira/PE. Os dados foram 

obtidos através do levantamento de dados junto a Secretária de 

Saúde do município e as unidades de Estratégias de Saúde da 

Família (ESF), no período de janeiro de 2011 a julho de 2012. 

Os resultados evidenciaram que o exame citológico tem papel 

importante no reconhecimento das alterações inflamatórias e 

infecciosas, permitir também avaliar a intensidade da reação 

inflamatória e acompanhar a sua evolução.  
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Pode-se observar que os exames citológicos realizados com o 

método Papanicolau apresentam 95% de satisfação nos 

resultados e apenas 5% de exames não satisfatórios. As 

amostras classificadas como insatisfatórias (259 exames) são 

resultantes de falhas durante a coleta, não sendo possível a 

identificação das alterações na flora. Dentre os exames 

considerados como satisfatórios, observou-se que 48% das 

mulheres apresentaram resultados positivos para Cocos, 29% 

(Lactobacillus sp), 17% (Candida sp), 4% (Gardnerella), 1% 

(Trichomonas vaginalis) e 1% (Herpes). A presença de cocos 

encontrados pode estar relacionada com a higiene genital das 

mulheres. Verificou-se ainda que dentre as vulvovaginites 

identificadas, a de maior incidência foi a Candida sp  e a  

Gardnerella, provavelmente associadas a presença de 

cocobacilos e bacilos supracitoplasmáticos. Acredita-se, 

portanto, na relevância da continuidade do Programa de Saúde 

da Mulher somada aos cuidados com a higienização pessoal 

como forma de promover a saúde e prevenir os agravos da 

comunidade assistida. 

Palavras- Chave: Saúde da Mulher. Vulvovaginites. 

Papanicolau. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As vulvovaginites são infecções comuns encontradas 

nos resultados de exames preventivos sendo considerada 

como patologia que se apresenta como uma das principais 

queixas relacionadas aos problemas ginecológicos.  

Segundo Guimarães (2008) as vulvovaginites são 

inflamações relacionadas à vulva e vagina, provocando pruridos 
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(coceira), ardência, leucorréia (excesso de corrimento branco e 

cremoso) e ulcerações. 

De acordo com o Manual de Controle de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis – DST (2006), as vulvovaginites 

constituem-se em afecções que acompanham as mulheres 

sexualmente ativas, podendo estar relacionadas aos hábitos de 

higiene precários, parasitas intestinais, presença de corpos 

estranhos e contato com produtos irritantes (PORTH, 2004).  

Introduzida na década de 40 por Papanicolau e Traut, a 

colpocitologia oncótica constituiu um grande avanço no controle 

de infecções cérvico-vaginais além do carcinoma da cérvice 

uterina (MOTTA et al., 2001). 

As colorações de Papanicolau (Pap) e Gram são as mais 

usadas na rotina laboratorial para a identificação de vaginites 

bacterianas. A aplicação de Pap apresenta grande relevância 

em termos de conduta terapêutica, uma vez que, a flora 

microbiana vaginal tem sido considerada um cofator na 

patogênese da neoplasia intraepitelial cervical (MAEDA et al., 

1994). 

Segundo Murta et al., (2000) as técnicas de isolamento 

e identificação microbiológica são frequentemente utilizadas em 

muitos pacientes com doenças infecciosas para determinação 

específica do agente causal, além de acrescentar informações 

cruciais para o estabelecimento do diagnóstico. 

Para Martins et al., (2007) a citologia de Pap tem papel 

importante no reconhecimento das alterações inflamatórias e 

infecciosas do trato genital feminino, além de permitir avaliar a 

intensidade da reação inflamatória e acompanhar a sua 

evolução. 
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No Brasil, em virtude das campanhas governamentais 

existentes, o numero de mulheres sexualmente ativas que 

realizam periodicamente seus exames de Pap é significativo, 

sendo considerado como método seguro, efetivo e de baixo 

custo (DE PAULA, 2006).  

As mulheres que mais necessitariam do exame de 

Papanicolau são as que menos o procuram. Em decorrência 

disto, pode-se evidenciar o elevado número de diagnósticos 

tardios e as taxas de mortalidade (ALBUQUERQUE et al., 

2009). 

Segundo o Manual de Controle de DST (2006), dentre as 

infecções cérvico-vaginais mais encontradas nos exames 

preventivos tem-se a Candida albincans (Candidíase) em 

seguida a Gardnerella vaginalis ou Vaginose bacteriana 

também considerada como infecções endógenas e com 

exceção o Trichomonas vaginalis considerada como DST.  

Vale ressaltar, ainda, o Papiloma Vírus (HPV), 

considerado DST responsável pela alteração citológica da 

endocérvice e ectocérvice do colo uterino, muito comum em 

mulheres jovens sexualmente ativas, com maior prevalência 

demonstrada em mulheres de 15 a 25 anos, induzindo o 

aparecimento de lesões benignas na pela (verrugas) e nas 

membranas, denominadas de condilomas (TRABULSI; 

ALTERTHUM, 2005).  

Estudos realizados por Ferreira (2009) salienta que a 

idade de maior incidência para infecção causada pelo HPV está 

entre os 40 e 60 anos de idade. Diante do exposto o presente 

estudo objetiva avaliar as patologias cérvico-vaginais 

diagnosticadas através da citologia de Pap em mulheres 
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atendidas pelas unidades de Estratégias de Saúde da Família 

(ESF) no município de Passira/PE. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Passira/PE, 

localizada no Agreste setentrional a aproximadamente 114 km 

da Capital pernambucana, com altitude aproximada de 176m e 

coordenadas geográficas de 07°,59’42’’ S e 35°,34’50’’ W e uma 

população de 28.589 mil habitantes (IBGE, 2011). 

Utilizou-se uma metodologia descritiva com abordagem 

quali-quantitativa, que segundo Minayo (2004), esta estratégia 

metodológica possibilita a melhor forma de apropriação da 

subjetividade e dos contextos envolvidos na problemática das 

relações entre os agentes investigados e pesquisadores, além 

de permitir uma maior dinamicidade entre pesquisadores e 

situação pesquisada (GIL, 2009).   

A coleta dos dados foi realizada em parceria com a 

Secretária de Saúde do município e as unidades de Estratégias 

de Saúde da Família (ESF) através do levantamento de dados 

no período de janeiro de 2011 a julho de 2012. Os dados foram 

analisados através de representações gráficas, realizadas com 

o programa computacional Microsoft Office Excel  2010.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se observar que os exames citológicos realizados 

com o método Papanicolau apresentam 95% de satisfação nos 

resultados e apenas 5% de exames não satisfatórios (Fig. 1). 
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Figura 1: Exames de Papanicolau realizados nos UBS 
de Passira/PE, 2012. 

 

 
Fonte: Pesquisa Direta. 

 

A citologia convencional é, até agora, o teste mais usado 

no mundo. Seu sucesso em programas de rastreamento nos 

países desenvolvidos deve-se à constante repetição do teste de 

Papanicolaou em intervalos de 1 a 5 anos, cobertura em 

população de risco e procedimentos de controle de qualidade. 

Estudos de Motta et al., (2001) evidenciam que a citologia de 

Pap constitui um grande avanço no controle de infecções 

cérvico-vaginais, além de identificarem carcinoma da cérvice 

uterina. 

Martins et al., (2007) relata que o exame citológico tem 

papel importante no reconhecimento das alterações 

inflamatórias e infecciosas, além de permitir avaliar a 

95%

5%

Exames Satisfatórios Exames Insatisfatórios
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intensidade da reação inflamatória e acompanhar a sua 

evolução. 

As amostras classificadas como insatisfatórias são 

resultantes de falhas durante a coleta, não sendo possível a 

identificação das alterações na flora.  

Embora tenha ocorrido em apenas 5% (259) dos exames 

coletados, esse fato torna-se preocupante, pois pode gerar 

discrepâncias entre os laudos (VAUCHER; SANTOS; VARGAS, 

2006).  

Para Pereira et al., (2006) o questionamento da utilização 

da citologia cervical deve-se ao alto índice de resultados falsos-

negativos, sendo fundamental ter-se em conta os fatores que 

impedem o diagnóstico de lesão de alto grau (NETO et al., 

2001).   

Para prevenir os resultados falsos-negativos, é 

importante o treinamento/reciclagem e a educação continuada 

dos profissionais, além da necessidade de estratégias como o 

monitoramento dos procedimentos de colheita, fixação e 

transporte de material citológico (MAEDA et al., 2004). 

Os exames citológicos foram realizados em mulheres na 

faixa etária entre os 15-77 anos. Destas, 35% tem entre 30-45 

anos, 29% entre 45-60 anos, 27% entre 15-30 anos e 9% entre 

60-77anos, conforme dados apresentados na figura 2. 
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Figura 2: Faixa etária das pacientes atendidas. Passira/PE, 

2012.  

 

 
Fonte: Pesquisa Direta. 

 

Estudos realizados por Ferreira (2009) salienta que a 

idade de maior incidência para infecção causada pelo HPV está 

entre os 40 e 60 anos de idade. 

As mulheres que mais necessitariam do exame de 

Papanicolau são as que menos o procuram. Em decorrência 

disto, pode-se evidenciar o elevado número de diagnósticos 

tardios e as taxas de mortalidade (ALBUQUERQUE et al., 

2009). 

Em relação aos resultados obtidos nos exames através 

do método de Pap, pode- se observar que 48% das mulheres 

apresentaram resultados positivos para Cocos, 29% 

(Lactobacillus sp), 17% (Candida sp), 4% (Gardnerella), 1% 

(Trichomonas vaginalis) e 1% (Herpes) (Figura 3). 

 

27%
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29%

9%

15 - 30 anos 30-45 anos 45-60 anos 60-77 anos



INFECÇÕES DETECTADAS ATRAVÉS DE ESFREGAÇOS CÉRVICO-VAGINAIS 
COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE PAPANICOLAU, MUNICÍPIO DE PASSIRA-

PE 

306 
 

Figura 3: Resultados obtidos através do exame de 
Papanicolau realizados nos UBS de Passira/PE, 2012. 

 
 

Fonte: Pesquisa Direta. 

 

 A presença de cocos na flora vaginal encontrados nos 

resultados concedidos pela Secretaria de Saúde do município 

(1752 casos) pode estar relacionada com a higiene genital das 

mulheres.  Segundo Santana et al., (2001) a presença de cocos 

nos exames preventivos estão associados a higienização 

genital deficiente, que tendem a facilitar o avanço do processo 

infeccioso, principalmente por se tratar de microrganismos 

piogênico, aeróbio e anaeróbio de fácil transmissibilidade 

(RODRIGUES; BITTENCOURT, 2009).  

 Ao contrário dos cocos, os Lactobacillus sp presentes, 

é a espécie bacteriana predominante no meio vaginal e 

responsável pela determinação do pH ácido (3,8 a 4,5). 

48%

29%

17%

1% 4% 1%

Cocos Lactobacillus sp Candida sp

Trichomonas Gardnerella Herpes
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Segundo Oliveira (2007), a determinação da acidez por ação 

dos Lactobacillus, inibem o crescimento das demais espécies 

bacterianas nocivas à mucosa vaginal. Porém, ele ressalta 

ainda, que a ausência ou baixa concentração destes, pode 

estar associada a processos patogênicos como as vaginoses 

bacterianas e as doenças sexualmente transmissíveis. 

 Ainda Arcaro et al., (2010) ao referir sobre a flora 

vaginal, relaciona as vaginites a um desequilíbrio do pH vaginal, 

associado ao aumento de riscos de complicações 

ginecológicas. 

 Dentre as vulvovaginites identificadas, a de maior 

incidência foi a Candida sp (17%) e a  Gardnerella (4%), o que 

corresponde a 612 e 137 casos respectivamente. Para Porth 

(2004) a Candidíase é a segunda maior causa de vulvovaginite.  

 Mesmo sendo um fungo presente na microbiota da 

pele e mucosa humana de ocorrência durante toda a vida, sua 

presença propicia a ocorrência de infecções, principalmente 

associada à virulência do fungo e a debilidade do sistema 

imunológico (PINTO, 2003). 

A habilidade da Candida sp. persistir no local colonizado 

e causar infecção tem sido atribuída à  capacidade dessas 

leveduras em crescer em extremas condições fisiológicas, bem 

como pH e nutrientes (RIBEIRO et al., 2007).  

Analisando os resultados destaca-se a presença da 

Gardnerella, que é um dos agentes bacterianos mais frequentes 

associados à vaginose bacteriana, tendo como principal 

característica a modificação do pH vaginal (OLIVEIRA et al., 

2007).  

Dentre as vulvovaginites mais comuns, sempre 

aparecem algumas que são consideradas como DST. No 
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presente estudo, foi encontrada a presença de Trichomonas 

vaginalis (1%), o que corresponde a 37 casos e a Herpes genital 

(1%). 

De acordo com Merck (2001) cerca de 50% das mulheres 

possuem a Trichomonas vaginalis e são assintomáticas. Porth 

(2004) ressalta que este protozoário se alimenta da mucosa 

vaginal e ingere bactérias e leucócitos, podendo ser transmitida 

sexualmente.  

Segundo o Manual DST (2006) a tricomoníase pode 

acometer a vulva, vagina e a cérvice uterina, causando a 

cervicovaginite. 

Em relação a Herpes, embora a incidência tenha sido 

baixa, faz-se necessário realizar acompanhamento das 

pacientes, visto que é considerada uma patologia frequente em 

pessoas sexualmente ativas e está associada a um aumento de 

2,2 a 3,4 vezes no risco para carcinoma cervical invasivo em 

mulheres positivas para DNA de HPV (CLEMENS; FARHAT, 

2010).  

Quando analisada a incidência da Gardnerella e Candida 

sp , pode-se observar que estas apresentaram-se relacionadas 

com a presença de bacilos supracitoplasmáticos (53%) e  

cocobacilos (47%), respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4: Classificação dos bacilos encontrados nos 
exames de Papanicolau realizados nos UBS de Passira/PE, 
2012. 

 
Fonte: Pesquisa Direta. 

 

 Esses achados também foram verificados por Araújo 

(2009), ao verificar em sua pesquisa que 11,8% dos resultados 

analisados apresentaram bacilos supracitoplasmáticos e 

Gardnerella vaginalis, e 29,7% apresentaram Cocobacilos e 

Candidíase. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Ao analisar os dados desta pesquisa, observa-se que os 

preventivos coletados no período apresentam resultados dentro 

dos padrões da normalidade (satisfatórios). 
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O sucesso da adoção do método nos programas de 

saúde da mulher deve-se ressaltar o treinamento/ reciclagem e 

educação continuada do profissional, à fim de evitar falhas 

durante a coleta, não sendo possível a identificação das 

alterações na flora. Acredita-se que é de grande importância a 

continuidade destas ações somada aos cuidados com a 

higienização pessoal como forma de promover a saúde e 

prevenir os agravos da comunidade assistida. 
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RESUMO: O estudo teve como objetivo averiguar os benefícios 
que a prática de atividade física proporciona à vida de mulheres 
de meia idade do NASF da cidade de Teixeira-PB. É uma 
pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, também é um 
estudo direto e de campo. Foram avaliadas mulheres com faixa 
etária entre 40 à 59 anos participantes das atividades físicas 
desenvolvidas pelo NASF. Utilizou-se um questionário 
adaptado da segunda parte do questionário de Chagas e 
Samulskis. Os dados foram analisados segundo a literatura 
atualizada sobre qualidade de vida em mulheres de meia idade. 
O estudo possibilitou observar que os principais motivos 
considerados muito importantes para que as mulheres de meia 
idade frequentem programas de atividade física são: a melhora 
da qualidade de vida, a melhora/manutenção do estado de 
saúde, reduzir nível de estresse, o aumento do bem-estar geral, 
fazer novas amizades, combater o sedentarismo e a prevenção 
de doenças, o que implica que estão preocupadas com a saúde, 
sendo um fator indispensável para a adesão a um programa de 
atividade física. Fatores como emagrecimento, ocupar o tempo 
livre, evitar a solidão não interferem na adesão aos programas 
de atividade física. Portanto, percebe-se que a atividade física 
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beneficia os aspectos biopsicossociais, melhorando a 
qualidade de vida das mulheres de meia idade. 
Palavras–chave: Meia idade. Atividade física. NASF.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Mori; Coelho e Estrella (2006), vivemos em 

uma sociedade que cultua a juventude, a beleza e a saúde, e 

que desvalorizam o idoso, isso é sem dúvida, muito doloroso 

para a mulher enfrentar o seu envelhecer. As relações 

familiares e conjugais também são afetadas nessa fase da vida, 

podendo haver separações matrimoniais, saída de casa dos 

filhos, morte de entes queridos, problemas no campo 

profissional, além de manifestações de doenças crônicas. 

Essas situações afetam de forma significativa o bem estar 

psicológico e físico da mulher. 

O climatério é definido como um tempo de transição 

entre os anos reprodutivos e não reprodutivos da mulher, que 

ocorre na meia-idade. É marcado por alterações metabólicas e 

hormonais que, muitas vezes, podem trazer mudanças 

envolvendo o contexto psicossocial (VASCONCELOS et al., 

2003). 

Para Andrews (2000) a meia idade compreende 

aproximadamente o período entre 40 e 59 anos. As mulheres 

de meia-idade passam por várias transformações fisiológicas, 

psicológicas e psicossociais nessa fase da vida. Entre os 

fatores fisiológicos está o período de transição da menopausa, 

climatério. Ao término dos 40 anos, inicia a modificação desses 

fatores. Com o aumento da expectativa de vida, cerca de 90% 

das mulheres viverão o suficiente para alcançar o climatério, 
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ficando expostas às suas consequências (CERQUEIRA; 

REZENDE, 2002) 

O climatério está associado a fatores psicossociais, 

biológicos e culturais, fazendo-se necessária uma equipe 

qualificada e humanizada para lidar com as queixas 

relacionadas a essa fase da vida da mulher (GALLON; 

WENDER, 2012). Este período é considerado de grandes 

modificações sistêmicas, acontecendo um fenômeno endócrino 

consequente da falência dos folículos ovarianos, ocorre 

diminuição da secreção de estradiol, resultando na interrupção 

definitiva dos ciclos menstruais e no surgimento de sintomas 

característicos desta fase da vida (CORRÊA et al., 2014). 

Ocorre geralmente em mulheres com mais de 45 anos, quando 

não existe mais a capacidade de se reproduzir naturalmente, 

devido ao esgotamento dos folículos ovarianos e redução da 

produção de estradiol.  

Desta forma, sabe-se que o climatério é um processo de 

modificações físicas e emocionais para a mulher, que ainda 

recebe a influência de diversos fatores, sua história de vida 

pessoal e familiar, seu ambiente, cultura, costumes, as 

particularidades pessoais, psiquismo, dentre outros. Assim 

sendo, o climatério afeta as mulheres de modo diferente, 

repercutindo nos seus sentimentos e na sua qualidade de vida. 

(FREITAS et al., 2004). 

Há uma grande relação entre a prática de atividade física 

e uma boa qualidade de vida e saúde. Nesta linha, Matsudo et 

al. (2000) afirmam que os principais benefícios à saúde advinda 

da prática de atividade física referem-se aos aspectos 

antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos.  

Conforme Duarte, Santos e Gonçalves (2002) os estudos 

na área da Educação Física relacionados à meia idade são 
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poucos, porém atualmente existe uma tendência em se 

associar atividade física com qualidade de vida, este conceito 

não era verificado anteriormente de forma tão evidente.  

Tendo em vista as considerações acima, o objetivo geral 

desse estudo é Identificar quais os benefícios que a prática de 

atividade física proporciona na vida de mulheres de meia-idade 

do NASF na cidade de Teixeira- PB. E tem como objetivos 

específicos analisar mudanças psicossociais por que passam 

as mulheres de meia-idade, também avaliar a influência da 

prática de atividade física na saúde da mulher. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que de acordo com 

Sampieri, Collado e Lucio (2013) busca compreender e 

aprofundar-se nos fenômenos a partir de um contexto natural 

direta do dia a dia do indivíduo. É um estudo direto que tem a 

intenção de buscar os dados diretamente da fonte, 

possibilitando conhecer a realidade na prática. É uma pesquisa 

de campo, pois observamos os fatos e fenômenos exatamente 

como acontece no real, com base numa fundamentação teórica 

consistente, tendo como objetivo compreender e explicar o 

problema desta pesquisa (MATTOS; ROSSETTO JÚNIOR; 

BLECHER, 2008). 

Este estudo tem como método de procedimento 

descritivo que se caracteriza em observar, registrar, analisar e 

descrever e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipular 

preocupando-se com o status, essa é uma técnica que 

prevalece em pesquisas que utilizam questionários (THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2012). 
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Os sujeitos investigados pela pesquisa foram 20 

mulheres de meia-idade com faixa etária entre 40 a 59 anos, 

participantes de atividades física desenvolvidas no NASF 

(Núcleo de Apoio à Saúde da Família) da cidade de Teixeira-

PB. A seleção da amostra foi não probabilística intencional, pois 

se oportuniza a participação de todas as mulheres com meia-

idade que frequentam o NASF. 

Como instrumentos da pesquisa utilizou-se um 

questionário construído com 6 questões, sendo 5 objetivas 

relacionadas ao tempo de permanência no NASF, nível de 

escolaridade, renda, convivência familiar e estado civil, 1 

questão do questionário é uma adaptação da segunda parte do 

questionário de Chagas e Samulskis (1992 apud GOMES; 

ZAZÁ, 2009) (ANEXO A) e está relacionada à importância dos 

motivos para a prática regular de atividade física e seus 

benefícios. As respostas deste questionário foram classificadas 

por meio da escala de importância, nele podem-se marcar zero 

(0) para nenhuma importância, um (1) para pouca importância, 

dois (2) para importante e (3) para muito importante e em cada 

pergunta se a atividade física melhorou ou não aquela 

característica. 

Utilizou-se questionário para coletar os dados da 

pesquisa, pois buscávamos conseguir informações práticas, 

opiniões e expressões de conhecimento (THOMAS; NELSON; 

SILVERMAN, 2012). As capacidades avaliadas foram: os 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais relacionados com a 

prática da atividade física.  

Foi feita uma reunião com a coordenação do NASF onde 

foi exposto o interesse e a finalidade da pesquisa, e pedido à 

autorização para que mulheres de meia idade do Grupo de 

atividade física do NASF Teixeira-PB participassem da 
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pesquisa. Em seguida houve uma reunião com as participantes 

das atividades do NASF para esclarecer como seria o estudo e 

saber se as mesmas concordariam em participar 

voluntariamente com a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Depois de ser repassado como ocorreria a pesquisa e ter 

sido concedido o direito de 318ealiza-la, os questionários foram 

aplicados às mulheres de meia idade em um dia de prática da 

atividade física no NASF. Então, antes de iniciar a atividade 

física foi realizada a aplicação dos questionários, uma mulher 

de cada vez, em uma sala das dependências do NASF que 

estava disponível para este fim. Todas as participantes da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Após o recolhimento dos questionários de entrevista, os 

dados foram analisados de forma qualitativa, segundo a 

literatura atualizada sobre qualidade de vida em mulheres de 

meia idade. Pois, para a pesquisa qualitativa a análise se dá de 

maneira eclética, sistematizada e contextual, “a análise dos 

dados não é pré-determinada, mas pré-desenhada, 

coreografada ou delineada” (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 

2013, p. 448).  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

das Faculdades Integradas de Patos-FIP, apenas mediante 

aprovação a pesquisa foi iniciada. A pesquisa teve aprovação 

com o CAAE: 54079216.8.0000.5181 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O NASF da cidade de Teixeira - PB foi implantado em 04 

de Maio de 2011. Para que isso fosse possível era necessário 
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que estivesse vinculado a no mínimo oito e no máximo quinze 

equipes de Saúde da Família, contudo, no ano de 2011 a cidade 

de Teixeira - PB possuía apenas cinco equipes. Em acordo com 

as cidades de Cacimbas - PB e Maturéia - PB que possuíam 

duas equipes de Saúde da Família cada. O NASF 1 foi 

implantado na cidade de Teixeira - PB na condição de atender 

em conjunto os três municípios. Em 2013 e 2014 o NASF de 

Teixeira-PB se desvinculou das cidades de Cacimbas - PB e 

Maturéia – PB, Pois ela passou a ter oito equipes de Saúde da 

Família e a atender apenas ao próprio município. 

A equipe do NASF da cidade de Teixeira é composta por 

oito profissionais de nível superior, que são: 3 fisioterapeutas 

com carga horária semanal de 30h cada, 1 profissional de 

Educação Física com carga horária semanal de 40h, 2 

nutricionistas com carga horária semanal de 20h, 1 assistente 

social cm carga horária semanal de 20h, e 1 fonoaudiólogo com 

carga horária de 20h semanais de atendimento junto as equipes 

de Saúde da Família. O NASF atende públicos variados, 

inclusive mulheres na fase de climatério. 

Assim, este estudo foi realizado em um grupo de 

mulheres de meia idade, participantes das práticas de atividade 

física ministradas por um profissional de educação física do 

NASF da cidade de Teixeira-PB. A amostra foi de 20 mulheres 

com idade entre 40 a 59 anos de idade, em sua maioria casada, 

com segundo grau completo, morando com marido e filhos e 

com participação ativa no grupo a mais de um ano. Todas 

realizavam as atividades físicas propostas pelo NASF em 3 dias 

semanais. Para melhor expor os resultados a cerca dos 

benefícios da prática de atividade física no NASF dividiu-se a 

análise dos dados em aspectos: o aspecto biológico, 

psicológico e os sociais para melhor explicar os dados obtidos. 
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A Tab. (1) traz os resultados absolutos referentes a todos os 

itens apresentados no questionário respondido pelas avaliadas 

segundo o seu grau de importância. 

 
Tabela 1. Valores referentes aos benefícios da prática de 

atividade física 

Variáveis  
0-Nenhuma 
Importância 

1-Pouco 
Importante 

2-
Importante 

3-Muito 
Importante  

Aumentar o 
contato socia 

0 0 7 13 

Melhorar/manter 
o estado de 
saúde 

0 0 4 16 

Por indicações 
médicas  

5 3 9 3 

Evitar a solidão 2 0 13 5 

Prevenir 
doenças  

0 0 4 16 

Ocupar o tempo 
livre 

1 3 8 8 

Aumentar o bem 
estar geral 

0 0 5 15 

Reduzir o nível 
de estresse 

0 1 3 16 

Emagrecer 0 3 4 13 

Melhorar a 
qualidade de 
vida 

1 0 1 18 

Prevenir 
ansiedade e 
depressão 

1 0 4 15 

Melhorar a 
postura 

0 1 5 14 

Aumentar a 
autoestima  

0 1 5 14 

Aprender novas 
atividades 

0 0 5 15 

Melhorar a 
resistência física 

0 0 7 13 

Aumentar a 
força muscular 

0 3 6 11 
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Tornar-se mais 
independente 

0 1 6 13 

Por prazer pela 
atividade física 

0 1 8 11 

Melhorar a 
qualidade do 
sono 

0 1 6 13 

Aumentar a 
disposição geral 

0 0 3 17 

Fazer novas 
amizades 

0 0 4 16 

Combater o 
sedentarismo 

0 0 4 16 

Fonte: dados da pesquisadora, 2016 

 

Analisando a Tab. (1), percebe-se que segundo as 

mulheres de meia idade entrevistadas e participantes ativas do 

grupo de atividade física do NASF da cidade de Teixeira-PB, os 

resultados encontrados são consideravelmente benéficos em 

todas as variáveis. Quando comparado o presente estudo com 

os achados de Gomes e Zazá (2009) foram encontrados 

valores semelhantes em relação ao aspecto motivacional 

considerado muito importante pelas avaliadas, sendo estes as 

principais razões para aderir à atividade física verificada por 

meio de estudos analisados nesta pesquisa referem-se 

manutenção da saúde e qualidade de vida. 

Foram observados os componentes biológicos, 

psicológicos e sociais. O componente biológico analisa a 

interferência dos problemas de saúde na realização do trabalho 

e das atividades diárias, todas as mulheres do grupo 

participavam das atividades físicas realizadas no NASF. O 

componente psicológico avalia a interferência dos problemas 

emocionais, que neste estudo teve grande importância para a 

melhora da qualidade de vida. No componente social, avalia os 

relacionamentos dentro do lar, no local de trabalho, percebe-se 
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que as atividades realizadas pelas mulheres deste estudo 

possibilitaram uma melhora nas atividades sociais. 

Comparando os resultados de Freitas et al. (2007) com 

o presente estudo pode-se observar que os motivos mais 

importantes para adesão à prática regular de exercícios físicos 

se assemelham aos achados da presente pesquisa, como 

melhorar/manter o estado de saúde, melhorar o desempenho 

físico, melhorar a resistência física, melhorar a qualidade de 

vida, reduzir o estresse, por indicações médicas, 

respectivamente. Mesmo se tratando de amostra com 

indivíduos de ambos os sexos de uma região do país diferente 

do presente estudo os achados se assemelham. 

Já nos estudos realizados por Miranda, Ferreira e 

Corrente (2014) percebeu que as mulheres da pesquisa não 

tinham obtido melhoras estatísticas significativas após a 

intervenção, porém as mulheres apresentaram boa qualidade 

de vida. Se comparados aos dados da presente pesquisa, têm-

se diferenças quanto a importância da atividade física tem 

apresentado impacto positivo na qualidade de vida das 

mulheres. 

A prática da atividade física, além de combater o 

sedentarismo, colabora de maneira significativa para a 

conservação da aptidão física na mulher de meia idade, seja na 

sua vertente da saúde, seja nas capacidades funcionais. A 

aptidão física relacionada à saúde pode ser definida como a 

habilidade de realizar as atividades cotidianas com eficácia e 

energia, e demonstrar menor risco de desenvolver doenças ou 

condições crônico-degenerativas, associadas a baixos níveis 

de atividade física (RAMOS, 2011). 

Segundo Howley e Franks (2000) a prática de atividade 

física adequada às condições individuais e com as instruções 
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necessárias, traz benefícios físicos, psicológicos e sociais na 

meia idade, contribui para a manutenção das funções físicas e 

cognitivas, e finalmente, promovendo maior independência na 

velhice. A mulher que mantém um estilo de vida fisicamente 

ativo reduz os riscos de doenças crônicas (COUSINS, 1997). 

Os benefícios da atividade física têm sido evidenciados 

em ambos os sexos. Na mulher esta abordagem adquire 

algumas peculiares próprias que incluem desde as altercações 

do perfil hormonal, passando pela incidência de determinadas 

patologias, até as respostas e adaptações ao exercício. Na 

redução da pressão arterial, por exemplo, encontram-se 

trabalhos que mostram que a mulher, através do exercício, 

apresenta uma resposta de redução dos níveis tensionais mais 

eficientes que o homem. É importante considerar o impacto 

causado pelo aumento da expectativa de vida na população e 

o papel social e profissional adotado pela mulher nos últimos 

anos. Esses fatores impõem uma revisão no estudo de diversas 

patologias e nas novas perspectivas de prevenção e tratamento 

das mesmas. Neste contexto a atividade física regular ocupa 

lugar de destaque (LEITÃO et al., 2000). 

 
Tabela 2. Mudanças biológicas com a prática de atividade 

física. 

Aspectos 
biológicos  

0-Nenhuma 
Importância 

1-Pouco 
Importante 

2-
Importante 

3-Muito 
Importante  

Médico  5 3 9 3 

Doenças  0 0 4 16 

Bem-estar 0 0 5 15 

Emagrecer  0 3 4 12 

Postura   0 1 5 14 

Resistência  0 0 7 13 
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Força  0 3 6 11 

Qualidade do 
sono 

0 1 5 13 

Sedentarismo  0 0 4 16 

Saúde  0 0 3 17 

Fonte: dados da pesquisadora, 2016 

 

Analisando a Tab. (2), identificou-se nos resultados dos 

aspectos biológicos que os benefícios da atividade física foram 

consideravelmente em sua maioria citados como muito 

importante. Observa-se que o principal motivo considerado 

como muito importante pelas avaliadas para a adesão a 

programas de atividade física é melhorar/manter o estado de 

saúde (17), seguido por combater o sedentarismo e prevenir 

doenças (16), bem estar geral (15), melhorar a postura (14), 

melhorar resistência física e qualidade do sono (13), emagrecer 

(12), aumentar força muscular (11).  

É reconhecido que o exercício físico também colabora 

para uma melhor flexibilidade e maior mobilidade articular das 

mulheres climatéricas, aumentando sua força muscular e 

coordenação motora, com reflexos positivos na postura e 

capacidade respiratória, além de diminuir as queixas 

relacionadas às artralgias e mialgias. A atividade física regular 

reduz a frequência cardíaca de repouso, melhora o perfil 

lipídico, reduz o acúmulo de gordura, aumentando a densidade 

mineral óssea e estabilizando a pressão arterial, contribuindo 

para uma menor incidência de doenças cardiovasculares e 

osteoporose (TAIROVA; DE LORENZI, 2011). 

Barreto (2015) mostram em seus estudos que os 

sintomas do climatério se apresentam menos intensos no grupo 

de mulheres ativas quando comparados com as menos ativas, 

o que reforça os benefícios do exercício física na melhora da 
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força, resistência, da qualidade postural e na prevenção de 

doenças nesse período da vida. 

Em pesquisa realizada por Lima et al. (2014) a atividade 

física teve influência positiva na qualidade de vida de mulheres 

de meia idade. A atividade física estimula a síntese de 

endorfinas no hipotálamo o que alivia as ondas de calor 

sentidas nesse período, ao passo que melhora a flexibilidade, 

contribui para a manutenção da massa muscular e do peso do 

corpo, e principalmente, tirando-a do sedentarismo.  

 

Tabela 3. Mudanças psicológicas com a prática de atividade 

física. 

Aspectos 
psicológicos  

0-Nenhuma 
Importância 

1-Pouco 
Importante 

2-
Importante 

3-Muito 
Importante  

Solidão 2 0 13 5 

Estresse  0 1 3 16 

Ansiedade 1 0 4 15 

Autoestima 0 1 5 14 

Prazer 0 1 8 11 

Disposição 0 0 4 16 

Contato Social 0 0 7 13 

Fonte: dados da pesquisadora, 2016 

 

Analisando a Tab. (3), nota-se que a maioria das 

mulheres entrevistadas indicaram ser de muita importância 

quase todas as variáveis de aspectos psicológicos que às 

levaram a participarem de um programa de atividade física. 

Observa-se que o principal motivo considerado como muito 

importante foi aumentar a disposição geral (17), seguido por 

reduzir o nível de estresse (16), prevenir ansiedade e 
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depressão (15), aumentar a autoestima (14), aumentar o 

contato social (13), por prazer a atividade física (11).  

No estudo de Sternfeld (2000) realizado com 497 

mulheres comparando as mulheres menos ativas com as mais 

ativas observou que a prática de atividade física esteve 

relacionada com a melhora dos sintomas de ansiedade e 

depressão, sintomas que provavelmente também tornam as 

mulheres menos dispostas a realizar exercícios.  

Acredita-se que as endorfinas liberadas pela mulher mais 

ativa durante a prática de atividade física possam por si só 

justificar o bem-estar e a visão mais positiva da vida destas 

mulheres (SPENCER, 1990 apud GONÇALVES et al., 2011). 

Segundo Freitas et al. (2007) além dos benefícios estritamente 

corporais, a atividade física poderia conduzir a uma percepção 

do corpo mais positiva do ponto de vista estético e da saúde, 

melhorando a autoestima e disposição de mulheres em 

climatério. 

Margis e Cordioli (2001) afirmam que as transformações 

provocam na mulher de meia-idade um processo de reavaliação 

psíquica envolvendo tarefas como: aceitação do corpo que 

envelhece; aceitação da limitação do tempo e da morte; revisão 

dos papéis sociais exercidos nos relacionamentos (cônjuge, 

filhos, pais e outros membros da sociedade), com a inserção 

em novas posições sociais; apreensão de novas habilidades e 

sentidos para a vida; e preparação para a velhice por meio de 

estratégias de prevenção e promoção de saúde, incluindo 

vínculos sociais. 
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Tabela 4. Mudanças sociais com a prática de atividade física. 

Aspectos 
sociais  

0-Nenhuma 
Importância 

1-Pouco 
Importante 

2-
Importante 

3-Muito 
Importante  

Tempo livre 1 3 8 7 

Qualidade de 
vida 

1 0 1 18 

Novas 
atividades 

0 0 5 15 

Independência 0 1 6 13 

Novas 
amizades 

0 0 4 16 

Fonte: dados da pesquisadora, 2016 

 

Ao analisar a Tab. (4) percebe-se que a maioria das 

mulheres escolheram como de muita importância as variáveis 

de aspectos sociais. Nota-se que o principal motivo social que 

levou essas mulheres a procurar e praticar atividade física foi 

melhorar qualidade de vida (18), seguido por fazer novas 

amizades (16), aprender novas atividades (15), tornar-se 

independente (13) e ocupar o tempo livre (7). 

Provavelmente, a atividade física, quando implantada 

num contexto educacional, leva a um melhor entendimento das 

alterações biológicas, psíquicas e sociais coincidentes com o 

processo de envelhecer, este representado pela menopausa 

para muitas mulheres. Nesse contexto, contribui para uma 

melhoria das percepções e atitudes em relação à menopausa e 

o envelhecimento, que se refletirá na forma como se viverá a 

síndrome climatérica em termos de qualidade de vida e 

manutenção da sensação de bem-estar (TAIROVA; DE 

LORENZI, 2011). 

Em estudos realizados por Lara, Wendt e Silva (2014) a 

atividade física representa um importante meio de convivência 

com outras pessoas, ocorre o aumento da sociabilização, 
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trazendo satisfação pessoal, novas amizades, melhorando 

significativamente a qualidade de vida de mulheres de meia 

idade.  

Silva et al. (2015) realizou estudos com mulheres de 

meia idade que revelaram que a participação em grupos sociais 

trás benefícios para a socialização estimulando a capacidade 

funcional e autonomia, melhorando a qualidade de vida, saúde 

e bem estar. Percebeu que as instituições de amparo social, 

como a família, os amigos e o ambiente que convive, são 

importantes possibilidades para se enfrentar um conviver mais 

saudável.  

A interação social é fator primordial na construção da 

vida cotidiana, ela é parte principal no processo de socialização, 

de formação de identidade e de pertencer a um grupo social 

(ZAMPIERI, 2009 apud SILVA et al., 2015). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi possível 

identificar os benefícios da atividade física como exercício 

regular. Todas as mulheres participantes da pesquisa 

participam de atividades físicas realizadas no NASF da cidade 

de Teixeira-PB há no mínimo um ano, demonstrando que esse 

tipo de comportamento está sendo constante nesse grupo. 

O presente estudo possibilitou observar que os motivos 

considerados muito importantes para que as mulheres de meia 

idade frequentem programas de atividade física são 

principalmente: a melhora da qualidade de vida, a 

melhora/manutenção do estado de saúde, reduzir o nível de 

estresse, o aumento do bem-estar geral, fazer novas amizades, 

combater o sedentarismo e a prevenção de doenças. Estes 
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fatores implica, primeiramente, que as mulheres estão 

preocupadas com sua saúde, sendo este fator indispensável 

para a adesão a um programa de atividade física. 

Assim, percebe-se que, para a mulher de meia idade, 

conquistar a qualidade de vida nesta nova fase, é necessário 

estar de bem consigo e com a vida. Daí a importância de ter um 

estilo de vida saudável e de condições de saúde e bem estar 

que promovam um equilíbrio entre o aspecto emocional e da 

qualidade de vida. 

Com certeza, percebe-se que, com a realização de 

algum tipo de atividade física promove adaptações positivas ao 

organismo. Com isso, observa-se que a atividade física provoca 

melhoras no desempenho funcional, melhora da autoestima, na 

imagem corporal, na diminuição do estresse, e 

consequentemente, a melhora da sociabilização, ou seja, 

melhoras nos aspectos biopsicossociais.  

Os benefícios das atividades físicas estão presentes nos 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais, pois, ao envelhecer, 

as mulheres passam por inúmeras transformações, 

principalmente nesta fase de meia idade onde acontece a 

transição da menopausa. Nessa fase além das transformações 

fisiológicas também começam os problemas como solidão, 

ausência de objetivos de vida e de atividades ocupacionais, 

sociais, de lazer, artístico-culturais e físicas. Com isso, percebe-

se atividade física auxilia na sua reintegração na sociedade e 

melhora o seu bem-estar geral. 

O aumento da expectativa de vida e seu impacto na 

saúde da mulher forçam que elas adotem medidas que 

melhorem a qualidade de vida durante e após o climatério. 

Portanto, é indispensável que essas mulheres compreendam as 
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mudanças e tenha uma educação quanto a saúde, uma delas é 

a prática de atividade física 

Portanto, considerando que a atividade física é um 

comportamento facilmente adotado para prevenção de 

doenças, como as relacionadas a risco cardíaco, as doenças 

psicológicas, faz-se necessário o estímulo para a realização de 

AF para auxiliar nas modificações comportamentais. 
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RESUMO: A dismenorreia primária trata-se de uma dor no 
baixo ventre abdominal que pode ou não irradiar para os 
membros inferiores e parte inferior e superior da coluna 
vertebral durante o período menstrual da idade reprodutiva. 
Este estudo teve como objetivo descrever a dismenorreia 
primária. Para isto, foi realizada uma revisão bibliográfica 
atualizada por meio do Google Acadêmico, que direcionou a 
busca para endereços eletrônicos científicos. Os achados desta 
pesquisa demonstrou que a menstruação não deve ser 
associada a uma preocupação ou incomodo, mas sim a saúde, 
fertilidade e que o organismo feminino está funcionando 
perfeitamente. Apesar disto, a disminorréia primária acomete 
cerca de 45% a 95% das mulheres. Há algumas teorias para 
explicar as possíveis causas desta disfunção, uma delas é o 
aumento da secreção de prostaglandinas no sangue menstrual. 
Esta elevação potencializa as contrações uterinas normais o 
que causa dores intensas na região pélvica e abdominal inferior. 
Também foi observado que há um alto índice de dismenorreia 
primária em mulheres na idade reprodutiva caracterizada por 
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dor durante o ciclo menstrual. A maioria relata o aparecimento 
das cólicas uterinas com dores moderadas que pode interferir 
ou não nas atividades cotidianas durante  todo o ciclo 
menstrual. Juntamente com estas características apresentam 
os seguintes sinais e sintomas: cefaléia, dor no baixo ventre, 
irritabilidade e dor na região lombar. 
Palavras-chave: Dismenorreia. Ciclo menstrual. Dor. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dismenorreia primária é caracterizada por dor no baixo 

ventre que pode irradiar para as coxas e parte inferior e superior 

da coluna vertebral. É a queixa mais comum em mulheres 

jovens com idade entre 18 e 25 anos de idade. Dependendo da 

intensidade dos sintomas, pode ser uma das causas do 

absenteísmo escolar e laboral. Geralmente ocorre nos ciclos 

ovulatórios e não está relacionada com nenhum tipo de doença 

pélvica, diferente da dismenorreia secundária (RODRIGUES et 

al, 2011). 

 Vários estudos comprovam que a incidência de 

dismenorreia primária varia, porém, apesar disto sempre é 

considerada alta. Cerca de aproximadamente 45% a 95% de 

mulheres jovens tem dismenorreia primária. Por outro lado a 

dismenorreia secundária dificilmente ocorre na fase da 

adolescência. Sua incidência é de cerca de apenas 5% dos 

casos e está relacionada a alguma patologia pélvica 

(SEZEREMETA et al, 2013). 

Embora a sua etiologia seja idiopática existem algumas 

teorias para explicar suas possíveis causas, uma delas é o 

aumento da secreção de prostaglandinas no sangue menstrual. 

Esta elevação potencializa as contrações uterinas normais, 

dando origem as cólicas menstruais, o que acarreta dores 
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intensas na região pélvica e abdominal inferior (SEZEREMETA 

et al,2013). 

Segundo Costa et al (2005), os sintomas da dismenorreia 

primaria aparecem no dia anterior ou no primeiro dia de fluxo 

menstrual, desaparecendo ao fim da menstruação. Os seus 

principais sintomas é a dor no baixo ventre, náuseas, vômitos, 

diarréia, cefaleia, dor na região lombossacra (que irradia para 

as coxas), fadiga, nervosismo, vertigem e até mesmo desmaio, 

cansaço, irritabilidade e edema nas mamas. 

A principal forma de tratamento para a dismenorreia 

primária é a atividade física regular, com intuito de melhorar o 

fluxo sanguíneo pélvico e diminuir a intensidade das cólicas 

menstruais, pelo fato de favorecer o equilíbrio hormonal devido 

à liberação de substâncias como beta-endorfina. Entre outros 

recursos a massoterapia, acupuntura, termoterapia, 

cinesioterapia (mobilização dos músculos como fortalecimento 

dos músculos do assoalho pélvico), Estimulação Elétrica 

Nervosa Transcutânea (TENS), e o método pilates tem 

demonstrado ser eficiente na prevenção e no tratamento, como 

forma de condicionamento físico e para proporcionar bem-estar 

geral, força, flexibilidade e alinhamento postural (SILVA et 

al,2014). 

O objetivo geral desse trabalho foi fazer um apanhado 

literário conciso, porém relevante, sobre a dismenorreia 

primária, incluindo o relato da sintomatologia, incidência  e 

demarcação dos fatores etiológicos. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

Foi realizado uma revisão bibliográfica atualizada sobre 

dismenorreia primária com intuito de descrever esta disfunção, 

além de definir os fatores etiológicos, sintomas e incidência. 

Desta forma, foi realizada consultas a livros presentes na 

biblioteca da Faculdade Mauricio de Nassau.  Também foram 

realizadas pesquisas na internet por artigos científicos,revistas 

e monografia sobre o tema abordado. 

As buscas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, 

que direcionou a pesquisa para endereços eletrônicos 

científicos, em especial, Bireme e Scielo. 

Os descritores utilizados no banco de dados eletrônicos 

foram: ciclo menstrual, dismenorréia e disfunção ovariana. 

A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às 

terminologias comum em português e espanhol. De forma 

quantitativa, as fontes de investigação estão expressas no 

esquema a seguir: 

 
Fonte: Pesquisa Direta. 2016 

 

Para seleção da amostra, foram estabelecidos como 

critérios de inclusão, artigos publicados em português e inglês, 

na íntegra que retratassem a temática com publicação realizada 

entre o ano de 1999 até o ano de 2015. Os critérios de exclusão 

Referências

Revistas (5) Artigos (8)
Monografia 

(1)



Dismenorreia Primária: Revisão Bibliográfica 

337 
 

utilizados foram trabalhos que não abordassem a temática 

escolhida, artigos repetidos e fora do período estabelecido nos 

critérios de inclusão e textos que não sejam de caráter 

científico.  

Tendo em vista, o alcance e o impacto das informações 

divulgadas por meio dessas bases de dados, foi feita a leitura 

dos resumos e aqueles que estavam de acordo com a temática 

foram selecionados. A coleta de dados foi realizada no período 

de julho a outubro de 2016. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A menstruação é um sangramento vaginal periódico que 

inicia-se na menarca ou primeira menstruação espontânea e 

termina com a menopausa ou última menstruação espontânea 

da vida da mulher. O ciclo menstrual dura possui três fases 

distintas com duração média de 28 dias: folicular, ovulatória e 

lútea. Estas fases caracteriza-se por um número específico de 

dias e por determinados hormônios sexuais (BOUZAS; BRAGA; 

LEÃO, 2010). Enquato na fase folicular e ovulatória há grandes 

quantidades de estrogênio, na fase lútea ocorre o predomínio 

de progesterona e, em menor grau, do estradiol. Se não houver 

a fecundação, nos últimos dias do ciclo, o corpo lúteo vai-se 

degenerando e os níveis de progesterona e estrogênio 

decresce, provocando o início do fluxo menstrual (CHAVES; 

SIMÃO; ARAÚJO, 2002). 

A menstruação, portanto, não deve ser associada a uma 

preocupação ou incomodo, mas sim a saúde e fertilidade. Pode 

ser considerado como um evento marcante na vida das 

mulheres e este possui grande importância na adolescência 

(BOUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010). 
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Apesar disto, menstruar mensalmente não é a 

preferência da maioria das mulheres. A maioria prefere 

intervalos maiores entre as menstuações superior a uma vez ao 

mês, e um grupo de mulheres optam por nunca menstruar. Vale 

ressaltar que a mulher moderna possui mais ciclos menstruais 

quando comparada às suas antecedentes, que possuíam a 

menarca tardia e passavam por múltiplas gestações com longos 

períodos de amamentação, que suprimem a menstruação 

(HEBLING, 2007). Além disto, alguns estudiosos da área 

afirmam que a menstruação é algo obsoleto, que deveria ser 

suprimida, e um dos principais argumentos é certamente devido 

a presença de dor ou incomodo no ciclo menstrual (MANICA, 

2011). 

O termo dismenorréia é derivado do grego e significa 

fluxo menstrual difícil. Acredita-se que cerca de 50% a 90% das 

mulheres apresentem cólica uterina em algum momento de 

suas vidas, sendo que 10% das pacientes tornam-se incapazes 

de desenvolver suas atividades habituais em decorrência da 

dor. Apesar disto, cerca de 50 a 70% das mulheres apresentam 

sintomas de dismenorreia em algum momento da vida, sendo 

que aproximadamente 10% se tornam incapazes de 

desenvolver suas atividades habituais (IKEDA; SALOMÃO; 

RAMOS, 1999). 

A dismenorreia é portanto um distúrbio ginecológico 

também conhecido como menalgia, caracterizada por dores no 

baixo ventre que podem irradiar para as coxas e parte inferior e 

superior da coluna vertebral. É a queixa mais comum em 

mulheres jovens com idade entre 18 e 25 anos de idade. 

Dependendo da intensidade dos sintomas, pode ser uma das 

causas do absenteísmo escolar e laboral sendo associada à 

náuseas, cefaleia, cansaço e diarreia (ARAUJO,2012). 
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Estes incômodos, conhecidos como cólicas menstruais, 

geram ansiedade, tendências, competitividade e vergonha. É 

um problema que afeta cerca de metade das mulheres em 

idade fértil (COSTA.2005). 

Esta patologia acomete 60% das mulheres, com 

sintomatologia sistêmicas, tais como cefaléia (60%), dor 

lombar,náuseas e vômito (80%),diarréia (50%),irritabilidade 

(30%),adinamia (45%) entre vários outros. Vários tratamentos 

são proposto para esta doença e incluem o uso de anti-

inflamatórios não hormonais , anticoncepcional orais , vitaminas 

, agentes tocolíticos , acupuntura entre outro (ARAUJO, 2012). 

O conhecimento atual sugere que sua patofisiologia 

decorre de um desequilíbrio na quantidade de prostaglandinas 

e leucotrienos (prostanoides e eicosanoides), liberados pelo 

endométrio durante o fluxo menstrual que desencadeiam uma 

hipercontratilidade uterina, reduzindo o fluxo sanguíneo e 

aumentando a sensibilidade nervosa à dor. Alguns quadros 

mais severos têm sido associados a uma maior quantidade de 

prostaglandinas liberadas preferencialmente nos primeiros dois 

dias de fluxo menstrual (OLIVEIRA, 2009). 

Machado (2001) complementa que a dismenorreia está 

relacionada a descamação irregular do endométrio que é 

caracterizada por sangramento prolongado e abundante com 

intervalos regulares os quais este quadro sugere uma 

regressão retardada do corpo lúteo, fazendo com que ainda 

persistam áreas sob a ação da progesterona do ciclo anterior 

juntamente com áreas de proliferação estrogênica do ciclo atual 

indicando esta disfunção. 

A dismenorreia funcional coincide com o início dos ciclos 

ovulatórios e regulares, o que costuma ocorrer com maior 

frequência cerca de dois anos após a menarca. Sua etiologia 

sendo idiopática existem algumas teorias para explicar suas 
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possíveis causas, uma delas é o aumento da secreção de 

prostaglandinas no sangue menstrual. Este aumento 

potencializa as contrações uterinas normais (IKEDA; 

SALOMÃO; RAMOS, 1999). 

Quintana et al (2012), acrescenta que quando o 

endométrio uterino se desintegra para que ocorra a 

menstruação, e ocorre o aumento supracitado de 

prostaglandinas, as contrações uterinas geradas são intensas 

e levam à compressão do plexo vascular e nervoso do útero, o 

que ocasiona a dor. 

A dor pode diminuir após o ciclo gravídico puerperal e, 

devido a isso, sugere-se que em tais pacientes o istmo uterino 

é hipertônico, resultando em retenção temporária de resíduos 

do fluxo menstrual (o que causa pressão nessa área altamente 

inervada) (GERZSON, 2014). 

A dismenorréia pode ser classificada em primária e 

secundária. A primária, também chamada de intrínseca, 

essencial ou idiopática, caracteriza-se pela ausência de doença 

pélvica especifica que justifique os sitomas do paciente. Inside 

em mulheres jovens, iniciando no sexto ou décimo segundo 

mês após a menarca.Sendo assim, pode ser considerada 

primária quando não existem anormalidades ao exame clínico 

que possa justificar a dor (OLIVEIRA, 2009). 

De acordo com sua forma clínica, a dismenorreia 

primária tem como característica a ausência de anormalidade 

estrutural visível ou qualquer doença pélvica ginecológica e é o 

tipo mais comumente diagnosticado entre as adolescentes. 

Portanto, alguns fatores podem estar associados a esse 

quadro, como: idade inferior a 30 anos, baixo índice de massa 

corpórea, tabagismo, menarca precoce, ciclos menstruais 

longos, fluxo menstrual intenso, entre outros (OLIVEIRA, 2009). 
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Frare et al (2014) afirma que a menarca precoce e outros 

fatores podem estar relacionados a dismenorreia primária, os 

quais incluem: tabagismo, fluxo menstrual intenso ou 

prolongado, queixas somáticas perimenstruais,distúrbios 

psicológicos e influência genética. 

Segundo Giraldo et al (2008) a dismenorreia primária se 

inicia 6 a 12 meses após a menarca, decorrente do início dos 

ciclos avulatórios. Apresenta dor pélvica que ocorre de 8 a 72 

horas e está associada principalmente com o início do fluxo 

menstrual devido a liberação de substâncias como 

prostraglandinas e leucotrienos. A dismenorréia primária e a 

secundária possui particularidades que diferencia com clareza 

uma da outra, como mostra a tabela 1. 

 
Fonte: Giraldo et al, 2008 

Silva et al (2014) afirma que a intensidade da dor varia e 

existem formas leves, moderadas e graves. As duas últimas 

podem até mesmo, interferir no bem estar das pacientes, 

chegando a ser uma das mais importantes causas de ausência 
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no trabalho e na escola. Segundo Kameyama e colaboradores 

(2005), para a classificação da intensidade da dor na 

dismenorréia é utilizada a escala criada por Bjorn e Lan (Quadro 

1). 

 

Quadro 1.Qualificaçãomultidimensional para classificar a 

intensidade da dor na dismenorréia. 

Grau  
Atividade 

diária  

Sintomas Analgésicos 

Grau 0: fluxo 
menstrual sem 
dores e 
atividades diárias 
não afetadas. 

Não afetadas Nenhum Não 
necessários 

Grau 1: 
menstruação 
com dores, 
porém raramente 
inibe as 
atividades diárias 
ou necessitam de 
analgésicos. 
Pouca dor. 

Raramente 
afetadas 

Nenhum Raramente 
necessários 

Grau 2: 
incapacitação 
para prática de 
atividades 
habituais, 
analgésicos são 
utilizados; faltas 
às atividades não 
são usuais. Dor 
moderada.  

Moderadamente              
afetadas 

Poucos Necessários 
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Grau 3: 
atividades 
habituais 
claramente 
afetadas. Baixa 
eficácia dos 
analgésicos, 
presença de 
todos os 
sintomas 
sistêmicos 
relacionados. Dor 
intensa. 

Claramente 
afetadas 

Aparentes Baixa 
eficácia 

Fonte: Kameyama et al, 2005. 

A obesidade está associado a aumento da prevalência e 

severidade da dismenorreia. Contudo, não é claro que a 

redução de peso melhore os sintomas. Além disto, a 

preocupação excessiva em perder peso (independentemente 

do IMC) é considerado um fator de risco para dismenorreia 

(RODRIGUES, 2011). 

Peruzzo et al (2015) afirma que mulheres ativas 

apresentam menor intensidade de dor menstrual em relação às 

inativas, pois o exercício físico pode contribuir para a melhor 

adequação do metabolismo, do equilíbrio hidroeletrolítico e do 

aporte sanguíneo na região pélvica, além de fatores como o 

controle da dor por neurotransmissores. 

A prática de atividades físicas pode ser considerado um 

meio de tratamento, pois acredita-se que  a mesma melhora o 

funcionamento dos órgãos pélvicos e extrapélvicos por ajustar 

o metabolismo, o equilíbrio hidroeletrolítico, as condições 

hemodinâmicas e o fluxo sanguíneo que promovem o fenônimo 

chamado de analgesia pelo exercício físico, por meio de 
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liberação de opioides endógeno que aumenta o limite de dor 

(ARAUJO, 2012). 

Outro fator significativo visto por Giraldo et al (2008) foi 

que o humor exerce uma  influência sobre a dismenorréia, como 

mostra estudo feitos em mulheres chinesas que existe relação 

entre o estresse e a incidência de dismenorréia prim  

Segundo Quintanaet al (2012), a dor leve não 

compromete as atividades habituais, mas no grau moderado a 

dor interfere nas atividades e pode durar todo o ciclo menstrual. 

Já no grau acentuado a dor não permite o desempenho normal 

e provoca alterações vasculares e gastrointestinais. 

Costa et al (2005), relata que os principais sintomas de 

dismenorreia primária são: dor no baixo ventre abdominal, 

náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia, dor na região lombossacra 

irradiando para as pernas, fadiga e nervosismo, presente na 

maioria das participantes. 

Por outro lado, mulheres com dismenorreia podem ter 

percepção e resposta ao estímulo doloroso de forma diferente 

do que mulheres sem este agravo (OLIVEIRA, 2009). 

Isto concorda  Reddish (2006), que explica que isso 

ocorre porque os sintomas na maioria das vezes são 

suportáveis. 

Os sintomas da dismenorreia primária podem durar 

horas ou vários dias , entretanto, na maioria das vezes o 

desaparecimento das cólicas ocorre após 48 horas do início da 

menstruação.  A gravidade da dor menstrual mostram que 

muitos fatores podem sim  estar relacionados a este distúrbio, 

os quais incluem: idade menor, tabagismo, menarca precoce, 

fluxo menstrual intenso ou prolongado, queixas somáticas 

perimenstruais e  influência genética. Assim o desconforto físico 

da dismenorreia pode levar ao absenteísmo, que gera impactos 

sociais que desestabilizam as relações familiares, restringem o 
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contato social e interferem nos hábitos e rotinas mensalmente 

(FRARE, 2004). 

A fisioterapia pode oferecer uma diversidade de recursos 

terapêuticos que visam diminuir ou eliminar a dor de maneira 

prática e econômica podendo, desfazer as associações 

negativas que rondam esse período promovendo melhor 

qualidade de vida, por meio da utilização de algumas 

modalidades analgésicas como exercícios terapêuticos 

(cinesioterapia), eletroterapia e massagem terapêutica 

(GERZSON, 2014). 

As principais formas de tratamento para a dismenorreia 

primária é a atividade física regular com intuito de melhorar o 

fluxo sanguíneo pélvico e diminuir a intensidade das cólicas 

menstruais, pelo fato de favorecer o equilíbrio hormonal devido 

à liberação de substâncias como beta-endorfina (SILVA et 

al,2014). 

Entre outros recursos a massoterapia, acupuntura, 

termoterapia, cinesioterapia (mobilização dos músculos como 

fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico), Estimulação 

Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS), e o método pilates tem 

demonstrado ser eficiente na prevenção e no tratamento, como 

forma de condicionamento físico e para proporcionar bem-estar 

geral, força, flexibilidade e alinhamento postural (SILVA et 

al,2014). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Conforme os dados do presente estudo foi concluído que 

a menstruação não deve ser associada a uma preocupação ou 

incomodo, mas sim a saúde, fertilidade e que o organismo 

feminino está funcionando perfeitamente. Apesar disto, maioria 

das mulheres encontram-se em um alto índice de dismenorreia 
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primária, comum na idade reprodutiva decorrente de dor 

durante o ciclo menstrual. O aparecimento das cólicas uterinas 

são acompanhada de dores leves, moderadas e graves e esta 

dor pode vim ou não a interferir nas atividades cotianas.  

Juntamente com estas características os sinais e 

sintomas desta patologia são: cefaléia, dor no baixo ventre, 

irritabilidade e dor na região lombar. Apesar disto, muitas 

mulheres relatam que não procuraram ajuda medica devido as 

dores serem suportáveis. 

A ausência desta anormalidade estrutural visível ou 

qualquer doença pélvica ginecológica é mais comum entre as 

adolescentes. A  etiologia idiopática explica suas possíveis 

causas, sendo a principal o aumento da secreção de 

prostaglandinas no sangue menstrual, no qual esta elevação 

potencializa as contrações uterinas normais. 

Existem inúmeros recursos para a diminuição ou 

eliminação desses incômodos, melhorando a qualidade de vida 

da mulher .A prática de atividades físicas pode ser considerado 

um meio de tratamento, pois a mesma melhora o 

funcionamento dos órgãos pélvicos e extrapélvicos por ajustar 

o metabolismo, relaxar a musculatura, favorever as condições 

hemodinâmicas e o fluxo sanguíneo que promover analgesia.  

Entre outros recursos da fisioterapia estão a 

Massoterapia,  cinesioterapia (mobilização dos músculos como 

fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico), Estimulação 

Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS), e o método pilates com 

eficácia e eficiência  na prevenção e no tratamento, e também 

como forma de condicionamento físico e para proporcionar 

qualidade de vida, força, flexibilidade e alinhamento postural . 

Apesar disso, sugere-se a realização de pesquisas mais 

aprofundadas para maiores conclusões sobre o tema. 
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RESUMO: O professor é o profissional da voz mais investigado 
na área de voz e mais suscetível a distúrbios da voz, devido à 
multifatoriedade característico do seu contexto de trabalho. O 
objetivo da pesquisa foi investigar a associação entre as esferas 
autoperceptiva e perceptiva na investigação de qualidade vocal 
de professores da rede educacional. Este estudo se caracteriza 
como um estudo transversal, descritivo e de caráter 
quantitativo. Participaram 43 professores de ambos os sexos, 
com média de idade de 43,4 anos do ensino fundamental e 
médio de uma escola particular na cidade de João Pessoa. Os 
professores responderam o questionário Condição de 
Produção Vocal do Professor- CPV-P, em seguida, foram 
submetidos à coleta de amostra de fala para posterior avaliação 
perceptivo-auditiva por meio da escala GRBASI. A análise dos 
dados foi realizada pelo teste de associação Qui-Quadrado. Os 
sintomas vocais mais referidos foram rouquidão, falha na voz e 
voz grossa. Em relação avaliação perceptivo-auditiva o número 
de professores com grau geral de alteração vocal foi elevado, e 
os parâmetros mais identificados na voz foram instabilidade, 
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rugosidade e soprosidade. Houve associação significativa entre 
o parâmetro de soprosidade e o gênero feminino e os sintomas 
de voz fina, voz fraca e rouquidão também com o parâmetro 
vocal de instabilidade. Portanto, houve uma associação entre a 
avaliação autoperceptiva e perceptivo-auditiva da voz dos 
professores.Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. 
Distúrbios da Voz. Docentes. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Fonoaudiologia e a Saúde do trabalhador estão cada 

vez mais presentes nos estudos e na atuação fonoaudiológica 

da área de voz. Fazendo com que o fonoaudiólogo amplie e 

aprimore o campo de atuação juntamente com os trabalhadores 

em que a voz é o principal instrumento de trabalho. 

Dentre os profissionais da voz, o professor é o mais 

estudado na área e mais susceptível a ter distúrbio de voz em 

decorrência da multifatoriedade existente no contexto de 

trabalho, que se caracteriza muitas vezes por: jornada de 

trabalho longa, demanda vocal excessiva, sala de aula sem 

tratamento acústico, ruído interno e externo, entre outros 

(FERREIRA et al, 2007; DRAGONE et al, 2010).  

Além disso, alguns professores apresentam hábitos 

vocais inadequados dentro de sala de aula tais como: fala 

muito, fala em forte intensidade para superar o ruído ambiental, 

grita e não faz hidratação (CAPORROSSI;  FERREIRA, 2011; 

LIMA-SILVA, 2012).   

Dessa forma, tais fatores muitas vezes associados a 

fatores predisponentes do indivíduo, podem causar um maior 

risco para o aparecimento de sintomas vocais e de distúrbio da 

voz com ou sem alteração laríngea (FERREIRA et al, 2007).   
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No Brasil, estudos recentes realizados com professores, 

no qual utilizaram o questionário Condição de Produção Vocal- 

Professor - CPV-P (FERREIRA et al, 2007), apontam uma alta 

ocorrência de queixa vocal nesta categoria (FERREIRA et al, 

2007; CAPOROSSI e FERREIRA, 2011; LIMA-SILVA et al, 

2012; SILVA, 2013). Quanto aos sintomas vocais mais 

encontrados em professores, estudos apontam: rouquidão, 

fadiga vocal, voz fraca, falha na voz, dor ou desconforto ao falar, 

garganta seca, pigarro (LIMA-SILVA et al, 2012; JUSTO e 

SERVILHA, 2012).  

Pesquisa recente com docentes de João Pessoa, 

Paraíba, destaca que os sintomas vocais mais referidos são 

falha na voz e voz fina (SILVA, 2013). Em João Pessoa 

(Paraíba), autoras destacam como sintomas vocais mais 

referidos: falha na voz e voz fina (SILVA, 2013) rouquidão, falha 

na voz, voz grossa (SILVA et al, 2016).  

Em contrapartida, pesquisas que envolvem avaliação 

perceptiva-auditiva da qualidade vocal referem elevada a 

ocorrência do distúrbio da voz (SIMÕES-ZENARI e LATORRE, 

2008; LIMA-SILVA et al, 2012; SILVA, 2013). Dessa forma, os 

distúrbios da voz têm levado diversos professores a situações 

de afastamento e incapacidade para o desempenho de suas 

atividades, o que implica custos financeiros e sociais (SPLITZ, 

2009).  

Atualmente os estudos que aborda a voz do professor 

avançam na perspectiva dos conceitos de promoção da saúde. 

Segundo Penteado e Servilha (2004) a promoção da saúde visa 

ao fortalecimento da capacidade dos indivíduos e de grupos 

sociais para intervir como agentes ativos no enfretamento dos 

problemas e necessidades de saúde. 
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 As ações educativas de promoção e prevenção de saúde 

abrangem o nível primário com palestras e orientações em 

Fonoaudiologia; o nível secundário promovendo triagens 

fonoaudiológicas; e no nível terciário, atendimento terapêutico. 

Nesse sentido, as ações de promoção da saúde vocal do 

professor podem proporcionar uma melhora no bem-estar vocal 

do professor, assim como assessoria fonoaudiológica pode 

evitar a instalação do distúrbio. 

 Assim, diante da crescente demanda de ações 

educativas de prevenção e promoção de saúde vocal em 

professores é necessário discutir quais métodos de avaliação 

são mais adequados para que se obtenha um diagnóstico da 

qualidade vocal de forma mais precisa e precoce, bem como 

promover intervenções que vise o bem-estar vocal e 

consequentemente reduza o número de ocorrência de distúrbio 

da voz nesses profissionais. 

 Relacionar dados de avaliação autoperceptiva da voz e 

perceptiva-auditiva da qualidade vocal dos professores é 

relevante para auxiliar no planejamento e no desenvolvimento 

de ações de promoção a saúde vocal do professor dentro da 

escola tais como triagem vocal e oficinas de saúde vocal com 

intuito de atender diferentes demandas e direcionar ações 

próximas à realidade do professor e da comunidade escolar.  

Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é analisar 

os dados de autoavaliação e percepção da qualidade vocal dos 

professores e investigar a associação entre estas esferas ao 

longo de programa de assessoria em voz oferecido para 

professores do ensino fundamental e médio de uma escola da 

rede particular da cidade de João Pessoa-PB. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo se caracteriza como um estudo transversal, 

descrito e de caráter quantitativo. O mesmo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

instituição de origem, sob processo de número 091/13. 

Nesta pesquisa participaram voluntariamente 43 do 

ensino fundamental e médio de uma escola particular na cidade 

de João Pessoa. Os voluntários enquadraram-se nos seguintes 

critérios: participaram de todas as etapas deste projeto e eram 

professores do ensino fundamental e médio. Foram excluídos 

professores por estarem: readaptados, afastados, em licença 

prêmio, que realizaram ou realizou terapia fonoaudiológica 

durante o período da pesquisa, que apresentaram 

acometimento das vias aéreas superiores no momento da 

pesquisa.  

Dessa forma, este estudo envolveu duas etapas: 1. 

Aplicação de questionário de autopercepção: ação a nível 

secundário de promoção da saúde vocal; 2. Coleta de amostra 

de fala para a avaliação perceptivo-auditiva (APA) da voz. 

Na primeira etapa foi entregue ao professor o 

questionário de autopercepção denominado “Condição de 

Produção Vocal do Professor” – CPV-P (FERREIRA et al, 

2007), 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. Mas, para esta pesquisa 

foram analisadas as questões sobre a carga horária, sintomas 

vocais como rouquidão; perda da voz; falha na voz; falta de ar; 

voz fina; voz grossa; voz variando grossa fina; e voz fraca, e os 
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parâmetros vocais como instabilidade; rugosidade; 

soprosidade; astenia e tensão que foi uma análise perceptiva 

auditiva feita por um juiz treinado. 

Após a aplicação do questionário, foi realizada a segunda 

etapa, a coleta da amostra de fala para a avaliação perceptivo-

auditiva por meio da escala GRBASI (HIRANO, 198; 

DEJONCKERE et al., 1996).  

Na gravação constou de emissão da vogal [a] sustentada, 

contagem de um a dez, por fim trechos de fala semiespontânea. 

Porém para este estudo só foi utilizado só a vogal sustentada. 

Além disso, a gravação foi realizada em sala silenciosa com o 

uso de um microfone do tipo head-set, da marca Logitech, 

acoplado a um notebook, da marca Positivo Sim 590. As vozes 

foram gravadas e editadas com o uso do programa Sound 

Forge 10, da Sony.     

 A seguir, foi realizado a cópia dos arquivos com as vozes, 

no programa Nero Express 6, em um compact disk (CD), da 

marca Sony, para posterior avaliação dos juízes.  Esse material 

foi entregue separadamente a um 355uiz fonoaudiólogo, 

experiente na utilização da escala GRBASI, que recebeu junto 

com o CD um formulário específico, baseado nesta escala, para 

preenchimento dos seus julgamentos.  

A escala GRBASI é uma adaptação da escala GRBAS 

(HIRANO, 1981; DEJONCKERE et al., 1996) que identifica o 

grau de desvio vocal e cinco aspectos independentes: 

rugosidade (R – roughness); soprosidade (B – breathiness); 

astenia (A – asteny), tensão (S – strain) e instabilidade (I – 

instability). Todos esses parâmetros são avaliados por meio de 

escala de quatro pontos em que 0 significa normal ou ausente, 

1 discreto, 2 moderado e 3 severo.  
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As respostas às perguntas a respeito dos sintomas vocais 

do questionário CPV-P (FERREIRA, et al, 2007) são 

apresentadas em escala Likert de quatro pontos (nunca, 

raramente, às vezes, sempre). Para registro de tais respostas 

no banco de dados, os professores que tiveram como resposta 

“não sei, nunca e raramente”, considerou-se como “ausência” 

e, os que responderam “às vezes e sempre”, como “presença”.  

Os dados obtidos pela avaliação autoperceptiva e pela 

APA foram organizados em uma tabela, através do software 

Microsoft Office Excel 2010 e a análise estatística foi realizada 

com através do Software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0. 

Inicialmente foi realizada uma análise estatística 

descritiva, para extração de medidas de frequência, média e 

desvio-padrão. Em seguida foi utilizado o Teste de associação 

X2 (Qui-Quadrado) para verificar dependências estatísticas 

entre duas variáveis de natureza qualitativa e nominal. Para 

este teste, os resultados foram considerados significantes 

quanto ao nível de significância foram inferiores à 5% (p < 0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa abrangeu aplicação de questionário 

de autopercepção da voz - CPV-P e da avaliação perceptivo-

auditiva GRBASI em 43 professores do ensino fundamental e 

médio de uma escola particular da cidade de João Pessoa. Com 

base nesses dados, percebeu-se a associação entre a 

avaliação autoperceptiva e perceptivo-auditiva da voz dos 

professores estudados nesta pesquisa. 
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Os professores participantes da presente pesquisa foram 

de ambos os gêneros, com idade média de 43,4 anos, sendo 

que a maioria do sexo feminino (72,1%). 

 A média de idade dos professores pesquisados foi 

próxima ao final do período de eficiência vocal, sendo estes 

dados semelhantes aos encontrados em outros estudos (LMA-

SILVA et al, 2012; SILVA, 2013). 

 A composição da amostra desta pesquisa é semelhante 

à de outras pesquisas relacionadas, que apresentam maior 

número de professores do gênero feminino, fato aguardado, 

uma vez que, nesta profissão, o número de mulheres ainda é 

superior ao de homens (LIMA-SILVA et al, 2012; CAPAROSSI 

e FERREIRA, 2011; SILVA, 2013). Além disso, grande parte 

apresentou carga horária superior a 20 horas semanais 

(32,55%).   

Foi observado maior incidência de carga horária entre 20 

e 30 horas, seguido da duração entre 10 a 20 e 30 a 40 horas 

semanais (Tabela 1). Dessa forma, a quantidade de horas de 

trabalho neste estudo foi menor do que outros estudos 

realizados com professores (PROVENAZO e SAMPAIO, 2010 

e CEBALLOS, CARVALHO, et al, 2011). Tal achado pode estar 

relacionado ao fato da maioria dos professores lecionarem 

apenas em uma escola (particular) e em um turno diariamente. 

Ainda em relação ao tempo de trabalho dos professores, a 

pesquisa de (GRILLO, PENTEADO, 2005) refere tempo inferior 

e (SILVA, 2013) refere tempo superior, ao desta pesquisa. 

A razão para tais diferenças pode ser por serem 

pesquisas de cortes transversais, com características 

específicas de amostra e com diversas realidades. 
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TABELA 1. Distribuição numérica (N) e percentual (%) dos 
dados sociodemográficas dos professores 

Variáveis Categorias N % 

Sexo feminino 31 72,1 

 masculino 12 27,9 

Carga 

horária 

menos de 10 

horas 

6 13,95 

 de 10 a 20 

horas 

10 23,25 

 de 20 a 30 

horas 

14 32,55 

 de 30 a 40 

horas 

10 23,25 

 Mais de 40 
horas 

3 6,97 

Fonte: Próprio Autor 
 

Segundo Ortiz et al (2004) mostram que a ocorrência de 

mudanças na configuração glótica das mulheres durante a 

fonação prolongada e loudness elevada, possivelmente por 

diferenças anatômicas, favorecem o aparecimento do distúrbio 

de voz.  

Os autores da mesma pesquisa também afirmaram que 

o maior número de mulheres na área pedagógica deve-se ao 

fato da profissão ainda ser vista como tradicionalmente 

feminina. 
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Os sintomas vocais mais referidos foram rouquidão 

(48,8%), falhas na voz (41,9%) e voz grossa (30,2%) (Tabela 

2). A rouquidão é um sintoma muito frequente em estudos com 

professores (LIMA-SILVA et al, 2012; CAPOROSSI, 

FERREIRA, 2011), e frequentemente sugere abuso e 

sobrecarga à laringe e às pregas vocais decorrentes do uso 

intenso da voz. Da mesma forma, falha na voz, voz grossa, falta 

de ar e voz fraca, podem ser secundárias ao esforço vocal 

realizado pelos professores quando estão em atividade 

(CHANG, KARNELL, 2004). 

 Na pesquisa de (SILVA et al, 2016), foi encontrada uma 

relação significante entre falta de ar e alergia. A inflamação 

alérgica da mucosa do nariz, mais conhecida como rinite 

alérgica, ocorre de forma repetida e sua principal causa são os 

alérgicos inalantes, como ácaros e poeira. Alguns autores 

(FERREIRA et al, 2003) ressaltam que a rinite alérgica é um 

fator predisponente ou agravante para quadros de distúrbio de 

voz. 

 

Tabela 2. Distribuição numérica (N) e percentual (%) dos 
sintomas vocais referidos pelos professores 

Sintomas vocais Presente   Ausente  

 N % N % 

Rouquidão 21 48,8 22 51,2 

Falha na voz 18 41,9 25 58,1 

Voz grossa 13 30,2 30 69,8 

Falta de ar 11 25,6 32 74,4 
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Voz fraca 10 23,3 33 76,7 

Perda da voz 9 20,9 34 79,1 

Voz fina 8 18,6 35 81,4 

Voz variando 

grossa e fina 

5 11,6 38 88,4 

Fonte: Próprio Autor 

Na maior parte das pesquisas, observa-se que entre 

sintomas de distúrbio de voz, a rouquidão é considerada um 

fator propenso de um distúrbio de voz de ordem funcional. A 

rouquidão ainda é o sintoma mais divulgado nas campanhas de 

voz promovidas por fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas 

com a finalidade de alertar a população quanto à importância 

de prevenir alterações vocais (FERREIRA, SANTOS, LIMA-

SILVA, 2009). 

O sintoma de falha na voz, que aparece na sequência da 

prevalência referido pelos professores desta pesquisa, foi 

encontrado também em outro trabalho realizado em escolas 

públicas de João Pessoa (SILVA, 2013). O terceiro sintoma 

mais referido pelos professores foi voz grossa, também 

encontrado em outro estudo (LIMA-SILVA et al, 2012). Tal 

sintoma pode estar associado a lesões de massa nas pregas 

vocais (CIELO, LASCH et al 2011). Isso implica dizer que os 

distúrbios de voz podem se apresentar ao falante através de 

queixas vocais específicas (SILVA, 2013).  

A maioria dos sintomas vocais pode ser um indício de 

suspeita de distúrbios de voz, diante disso, sua investigação é 

fundamental para a detecção de problemas vocais (FERREIRA, 

SANTOS, LIMA-SILVA, 2009). 
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A relação entre os aspectos emocionais e vocais 

interferem diretamente no comportamento vocal, na 

autoavaliação e no número de queixas mencionadas pelos 

professores (ALMEIDA et al, 2014; COSTA, LOPES, SILVA, 

2013). 

Em relação avaliação perceptivo-auditiva o número de 

professores com grau geral de alteração vocal foi elevado e 

semelhante a pesquisa nacional de LIMA-SILVA et al (2012) e 

internacional de SLIWINSKA-KOWALSKA et al (2006) bem 

como inferior ao de alguns autores (TAVARES, MARTINS, 

2007; SCHWARZ, CIELO, 2005) e superior ao encontrado por 

outros (LEMOS, RUMEL, 2005; SMITH, LEMKE et al, 1998).  

A análise perceptivo-auditiva da voz é soberana na 

prática clínica, especialmente por traduzir de forma mais 

fidedigna os aspectos relacionados à qualidade vocal.  

Entretanto, apresenta um grau de subjetividade que pode 

vir a comprometer a confiabilidade da avaliação vocal. Fatores 

como experiência do avaliador na área, treinamento auditivo, 

apoio nas definições transcritas nos protocolos de resposta, 

orientações e instruções explícitas antes da análise da voz e 

similaridade entre as respostas dos avaliadores devem ser 

considerados para que se obtenha um grau de confiabilidade 

aceitável para a avaliação perceptivo-auditiva da voz (PATEL, 

2007; SELLARS et al, 2009; KELCHNER et al, 2009). 

Estudos revelam que a análise perceptivo-auditiva, de 

uma forma geral, apresenta boa confiabilidade para diversos 

métodos utilizados, em especial para avaliações que utilizam a 

escala GRBAS (DEJONCKERE, 1996; SELLARS et al, 2009). 

A fim de aprimorar a avaliação fonoaudiológica, estudos 

descrevem a correlação entre as análises vocais perceptivo-

auditivas e perceptivo-visuais do traçado espectrográfico.  
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Apesar de não haver correlação direta entre dados 

acústicos e auditivos, as presenças de determinadas 

características vocais são observadas na representação 

espectrográfica, de forma que o uso complementar de ambas 

as formas de análise proporciona um conhecimento mais 

preciso da dinâmica vocal e das condições da laringe (BEHLAU, 

2001; DEJONCKERE, 1996; PONTES, VIEIRA et al, 2002; 

DRUMOND, GAMA, 2006). 

Ainda que exista divergências pode-se concordar com a 

pesquisa internacional de DE BODT et al (1998), para o qual a 

prevalência de distúrbio de voz em professores geralmente é 

estimada em torno de 50%. 

Esse dado é alarmante, pois os professores acabam 

reduzindo as suas atividades em sala de aula, em decorrência 

da sua condição vocal (SMITH, LEMKE et al, 1998). Em relação 

aos parâmetros mais identificados na voz dos professores 

foram instabilidade (83,7%), rugosidade (62,8%) e soprosidade 

(55,8%) (Tabela 3).  

Na pesquisa de LIMA-SILVA et al (2012) os parâmetros mais 

referidos foram rugosidade, soprosidade e tensão, os quais são 

característicos de vozes com disfonia funcional (CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR. CEREST-SP.) 

 

Tabela 3 - Distribuição numérica (n) e percentual (%) da 
avaliação perceptivo-auditiva dos professores 

Variável Presença         N     % 

 Grau Geral        43   100 

 Instabilidade        36   83,7 

Avaliação 

perceptiva-

Rugosidade        27   62,8 
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auditiva 

GRBASI 

 Soprosidade        24   55,8 

 Tensão        24   55,8 

 Astenia         6   14,0 

   Fonte: Próprio Autor 

Nesta pesquisa, houve associação significativa entre o 

parâmetro de soprosidade e o gênero feminino (p=0,011), tal 

fato pode ser justificado pelas mulheres apresentarem 

naturalmente uma fenda triangular posterior, aspecto que 

parece estar relacionada à predisposição anatomofuncional 

para o desenvolvimento de lesões laríngeas (BEHLAU, 2001).  

E os sintomas de voz fina (p=0,005), voz fraca (p=0,013) e 

rouquidão (p=0,046) com o parâmetro vocal de soprosidade 

(Tabela 4).  

Tais dados são um alerta a possíveis candidatos a 

desenvolverem problemas de voz e que reiteram a importância 

de pesquisas que identifiquem características que possam ser 

precursoras de problemas vocais futuros (LEITE; LOURENÇO 

e BEHLAU, 2011). 

Tabela 4 - Associação entre as variáveis à referência de 
sintomas vocais pelos professores e as avaliações 
perceptivo- auditiva da voz 

Associações X2 p* 

Soprosidade e 

sexo feminino 

6,40 0,011 

Soprosidade e 

voz fina 

7,78 0,005 
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Soprosidade e 

voz fraca 

6,17 0,013 

Instabilidade e 

rouquidão 

3,99 0,046 

  Fonte: Próprio Autor 
  Teste de associação Qui-Quadrado (p<0,05) *Valores significantes 

 

Assim, Luchesi e Mourão et al (2010), ressaltaram a 

importância da construção de programas de intervenção, dentro 

da escola, com toda a equipe de multidisciplinar que envolvem 

o contexto saúde do trabalhador. Além disso, os autores 

sugeriram para dar início à intervenção, seria interessante um 

trabalho de sensibilização quanto a importância da voz no 

ensino, que proporcionasse ao professor uma reflexão sobre o 

papel da voz no ensino, o impacto deste instrumento de 

trabalho sobre a aprendizagem do aluno e o aumento de sua 

sensibilidade para queixas e sintomas vocais. Ainda 

complementaram que o professor tem que ter consciência do 

importante papel que exerce na sociedade. 

A pouca contribuição sobre promoção de 

saúde/prevenção de alterações vocais (FERREIRA, 

AZEVEDO, 2008; DRAGONE, BEHLAU, 2006) é corroborada 

pela baixa ocorrência de estudos descritivos de intervenção 

fonoaudiológica entre professores e de avaliação do efeito de 

programas de saúde vocal. 

Sobre dificuldades em conseguir total adesão de 

professores a programas de saúde vocal ou a processos de 

formação em voz e comunicação são relatadas na literatura 

internacional (ROY et al, 2002; ROY et al, 2003) e nacional 

(BOVO et al, 2007), tal qual observado no desenvolvimento do 
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programa ora descrito, sem que se tenha conseguido chegar a 

uma definição precisa sobre o que os conduz a isso, e, carecem 

de estudos mais aprofundados na compreensão dos fatores 

causais desta situação. 

No Brasil há poucas ações de políticas públicas que 

foquem o contexto de saúde vocal do professor da rede 

educacional, que considerem a coexistência de duas áreas, 

saúde e educação, para a prevenção de alterações vocais em 

professores num só contexto de promoção.  Os dados 

encontrados nessa pesquisa comprovam a necessidade de 

realizar ações voltadas à saúde do professor com o intuito de 

diminuir os efeitos do trabalho sobre sua saúde. Além disso, a 

inserção do fonoaudiólogo nas escolas é importante, pois acaba 

facilitando ações no dia a dia do professor. 

A voz é um dos principais recursos e instrumento de trabalho 

docente, além de importante forma de expressão, vinculação, 

comunicação intersubjetiva e importante elo de relação 

professor-aluno no processo ensino-aprendizagem 

(GONÇALVES, et al, 2005; PENTEADO et al, 2003). 
 

4 CONCLUSÕES  

 

Houve uma associação entre a avaliação autoperceptiva 

e perceptivo-auditiva da voz de professores do ensino 

fundamental e médio. Além disso, o parâmetro de soprosidade 

apresentou uma relação estatisticamente significativa com o 

sexo feminino. Em ações educativas de saúde vocal para o 

professor (campanhas, palestras, triagens, oficinas) é 

necessário enfatizar os sintomas vocais e principalmente 

aqueles que apresentaram associação estatisticamente 
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significativa com os distúrbios da voz tais como: voz fina, voz 

fraca e rouquidão. 
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RESUMO:O distúrbio de voz relacionado ao trabalho é uma 
doença ocupacional e multifatorial. Tal distúrbio acomete 
indivíduos que têm a voz como principal instrumento de 
trabalho. O objetivo desta pesquisa é verificar a presença de 
distúrbio de voz a partir da análise integrada de dados de 
autoavaliação e perceptivo- auditiva da qualidade vocal de 
teleoperadores de um Centro de Operações. Participaram 31 
teleoperadores que responderam a um questionário de 
autopercepção vocal adaptado do instrumento Condição de 
Produção Vocal do Professor. Em seguida, foram submetidos à 
coleta de amostra de voz para posterior avaliação perceptivo-
auditiva por meio da escala EAV. A análise dos dados foi 
realizada por meio do Teste, associação X2 (Qui-quadrado) e 
Spearman. Os sintomas vocais mais referidos pelos 
teleoperadores foram rouquidão (58,1%), falha na voz (41,9%) 
e voz fraca (45,2%). Nos parâmetros de avaliação perceptivo 
auditiva da voz verificou-se: grau geral (38,9), rugosidade 
(35,1), instabilidade (25), tensão (19,1), soprosidade (17,1), 
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loudness (16,9) e pitch (11,7). Houve associação significativa 
entre o parâmetro de instabilidade e os sintomas de rouquidão 
(p=0,02) e perda da voz (p=0,04). Além disso, houve uma 
correlação entre o parâmetro de rugosidade e o sintoma de 
rouquidão, e o tempo de serviço e o parâmetro de rugosidade. 
Há correlação entre a presença de sintomas vocais e o 
diagnóstico de distúrbio de voz pelos teleoperadores 
pesquisados. 
Palavras-chave:Voz. Distúrbios de Voz. Telecomunicações 

 

1 INTRODUÇÃO  

A área de atuação do teleoperador é bastante ampla, 

dentre elas a de televendas, promoções, reclamações, 

orientação e informação ao consumidor, cobrança, assistência, 

autorização de crédito, atendimento a ligações de emergências.  

 O dever de um teleoperador de atendimento a chamadas 

de emergências é de determinar informações relevantes do 

chamador, fornecer parte localização e natureza da 

emergências e repassar estas informações para os setores 

responsáveis (bombeiros, polícia militar ou civil ou mesmo a 

equipe médica), que irão para o local do incidente para manter-

se a par da situação e solucioná-lo (BUREAU OF LABOR 

STATIST, 2013). No Brasil, o setor de emergências policiais 

corresponde ao serviço do Disque 190, 193 e 197. O Centro 

Integrado de Operações Policiais – CIOP é um órgão público 

estatal, no qual os teleoperadores apresentam formação 

específica na área de bombeiro, policial militar e civil para 

atendimento específico as ligações (SANTOS et.al, 2016). 

 Desta forma, o trabalho quando executado sob 

determinadas condições, pode acarretar limitações, doenças ou 

até mesmo danos irreversíveis à qualidade de vida e à saúde 

geral do trabalhador (ARAÚJO, 2013).  
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 O distúrbio de voz relacionado ao trabalho trata-se de 

uma doença ocupacional multifatorial, resultante de fatores 

ambientais e/ou organizacionais do trabalho, condições vocais 

inadequadas e fatores predisponentes do indivíduo. O distúrbio 

de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é uma doença 

ocupacional, multifatorial, resultante de fatores ambientais e/ou 

organizacionais do trabalho, condições vocais inadequadas e 

fatores predisponentes do indivíduo. O DVRT acomete, 

principalmente, trabalhadores que têm a voz como principal 

instrumento de trabalho, os chamados profissionais da voz 

(SOUZA, 2011; JOHNS-FIEDLER, 2014).  

 Dentre tais profissionais, os teleoperadores merecem 

destaque por estarem constantemente expostos a fatores de 

risco ocupacionais, que acabam favorecendo o 

desenvolvimento de DVRT, , que pode vir a gerar futuras lesões 

laríngeas, gerando impactos na vida profissional e social deste 

trabalhador (MOREIRA et al., 2010). 

 Mesmo sendo necessário, os teleoperadores geralmente 

não possuem a orientação pertinente para melhor utilizarem 

sua voz, acarretando em vários usos vocais incorretos e hábitos 

vocais inadequados, como também estão expostos a condições 

ergonômicas inadequadas, acústica insatisfatória, excessiva 

demanda de uso da voz e esgotamento mental (MOREIRA et 

al, 2010).  

 Deve-se levar em consideração também o fator estresse, 

dado que o teleoperador trabalha sob a pressão da dinâmica de 

trabalho além disso, em razão do contexto de trabalho deste 

profissional, a voz interfere na sua atuação e nas prestações de 

serviços da empresa ao qual o trabalhador está ligado 

(BEHLAU, 2010; ALGODOAL e OLIVEIRA, 2005). A produção 

da voz é multidimensional, envolvendo aspectos emocionais, 
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fisiológicos, acústicos e perceptivo-auditivos. Portanto, uma 

avaliação vocal necessita de uma abordagem multidimensional, 

incluindo a análise perceptivo-auditiva, o exame visual laríngeo, 

a análise acústica e a autoavaliação vocal (BEHLAU et al., 

2007; AABY e HEIMDAL, 2013).  

 A autoavaliação vocal é um instrumento que analisa a 

autopercepção do indivíduo sobre sua voz, o impacto do 

distúrbio de voz na vida do profissional ou não da voz. Por outro 

lado, a análise perceptivo-auditiva é considerada padrão ouro 

da avaliação vocal, tradicional na rotina clínica e soberana em 

relação às outras formas de avaliação. Esta análise permite a 

caracterização da qualidade vocal e a quantificação do desvio 

vocal em um dada amostra vocal. Tal avaliação representa uma 

ferramenta básica para caracterizar um tipo de voz, que permite 

o fonoaudiólogo ajudar o paciente em sua solicitação e 

estabelecer uma proposta terapêutica adequada (ANDRADA E 

DUPRAT ,2004; SOUZA,2006). 

 Sendo assim, o fonoaudiólogo utiliza desses 

instrumentos de avaliação para desenvolver ações educativas 

de promoção e prevenção da saúde vocal voltados aos 

teleoperadores dentro das empresas (FERREIRA et al., 2008).  

 Dessa forma, tem sido crescente o número de pesquisas 

científicas na área de voz que busca estudar esta população 

(CHRISTMANN et al., 2010; RECHENBERG et al., 2011; 

AMORIM et al., 2011; CONSTANCIO et al., 2012; PADILHA et 

al., 2012).   

 Desta forma, considerando-se o crescente número de 

teleoperadores e das empresas de Call Center no Brasil, bem 

como escassez de pesquisas que investiguem a voz dos 

teleoperadores de emergências, surgem os questionamentos: 

Quais são os principais sintomas vocais relatados pelos 
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teleoperadores? Será que os teleoperadores que referem 

sintomas vocais apresentam diagnóstico fonoaudiológico de 

distúrbio de voz?  

 Logo, a presente pesquisa tem como objetivo verificar a 

presença de distúrbio de voz a partir da análise integrada de 

dados de autoavaliação e perceptivo- auditiva da qualidade 

vocal de teleoperadores de uma Central de atendimento a 

emergências.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 Todos os teleoperadores envolvidos na pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-

TCLE, permitindo desta forma, a realização e divulgação desta 

pesquisa e de seus resultados, conforme Resolução 

MS/CNS/CNEP nº 466/12.  

 A pesquisa foi desenvolvida em uma central de 

atendimento a emergências, pertencente a um órgão público, 

na qual participaram bombeiros, policiais militares e civis que 

desempenhavam a função de teleoperadores nesta instituição. 

 Após o aceite desta empresa pelos responsáveis do 

local, todos os operadores (50) foram convidados a participar 

da pesquisa. Depois da apresentação do estudo, foram 

excluídos 19 operadores devido às seguintes condições: não se 

dispuseram a participar de todas as etapas da pesquisa (9) 

estavam em atendimento fonoaudiológico na área de voz (5) e 

em licença maternidade (5). Ao final, fizeram parte deste 

estudo, 31 operadores que atuavam no mínimo há seis meses 

nesta profissão e nesta empresa.  

 Esta pesquisa abrangeu duas etapas: avaliação 

autoperceptiva e coleta da amostra de fala para a avaliação 

perceptivo-auditiva. 
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Primeiramente foi aplicado o questionário de autopercepção 

denominado “Perfil vocal do operador de telemarketing” - PVOT 

(adaptado do protocolo de Condição do Perfil Vocal do 

Professor - CPV-P (FERREIRA et al., 2007) composto por 63 

questões), porém para esta pesquisa foram abordados no total 

de (28) questões, relacionadas aos dados gerais de 

identificação(1 a 5), situação Funcional (6 a 15) e aspectos 

vocais (50 a 63), atribuídos pelo teleoperador.  

Em seguida foi realizada gravação da voz com o uso de 

microfone do tipo head-set, da marca Plantronics, modelo 

GameCom PRO 1, a uma distância de aproximadamente 15 cm 

da boca, acoplado a um notebook, da marca HP Pavillion ZE 

4920 CEL M330 1.4G. As vozes foram gravadas pelo programa 

SoundForge 7.0, da Sony. O corpus constou da emissão da 

vogal [a] sustentada. Para a edição, as amostras foram 

digitalizadas no formato .wav , 22050 Hz, 16 bits, por meio do 

programa Sound Forge 11.0, da Sony. Posteriormente, foi 

realizado a cópia dos arquivos com as vozes, no programa Nero 

Express 6, em um compact disk (CD), da marca Sony, para 

posterior avaliação de juízes. As amostras de gravação 

apresentaram a sequência aleatória e, a cada intervalo de cinco 

vozes, foi editado um trecho de música, com duração de um 

minuto, para proporcionar descanso auditivo ao avaliador.  

As amostras vocais foram analisadas por um juiz 

fonoaudiólogo com experiência de três anos na área de voz, por 

meio da Escala Analógico-visual (EAV). A EAV consiste em 

uma linha horizontal de 100 mm para cada parâmetro vocal 

observado, onde o avaliadores escutaram cada voz e marcaram 

o grau de intensidade do desvio vocal de acordo com a 

sensação causada pela voz no momento. Para esta pesquisa, 

foram analisados os parâmetros de grau do desvio, rugosidade, 
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soprosidade, tensão, instabilidade, pitch e loudness para a 

vogal sustentada.  

Após a análise, foram contabilizados com uma régua de 

100mm onde se encontrou-se a variabilidade da qualidade 

vocal de cada voluntário. Para o entendimento dos dados, foi 

utilizado a categorização realizada por Yamazaki, et al. (2008), 

sendo a variabilidade normal da qualidade vocal entre 0 e 

35,5mm, intensidade do desvio vocal leve entre 35,6 e 50,5mm, 

moderado entre 50,6 e 90,5, e intenso entre 96,6 e 100mm.  

Os dados obtidos por meio do questionário e análise 

perceptivo-auditiva foram tabulados no programa Microsoft 

Office Excel 2010. Para registro no banco de dados, as 

perguntas do questionário que tiverem como resposta “nunca” 

e “não sei” foram agrupadas como ausência e as respostas 

“raramente”, “às vezes” e “sempre” foram agrupadas como 

“presença”.  

A análise estatística foi realizada com o apoio do 

Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versão 20.0. Foi realizada a análise descritiva (frequência, 

média e desvio padrão) dos dados pessoais (idade e gênero), 

situação funcional (tempo de atuação), sintomas vocais e os 

aspectos perceptivos auditivos da voz dos teleoperadores de 

emergências. Para verificar dependências estatísticas entre as 

variáveis, foram realizados os teste: associação X2 (Qui-

quadrado) para variáveis de natureza qualitativa e nominal e 

teste de correlação de Spearman para variáveis de natureza 

qualitativa e ordinal. Os resultados foram considerados 

significantes quanto o nível de significância foi inferior à 5% (p 

< 0,05). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 31 teleoperadores participantes, verificou-se 

predominância do sexo masculino (n=25; 80,6%), com idade 

média de 38,6 anos (DP= 7,4 anos) e tempo médio de serviço 

de 3,7 anos (DP= 4,5) (Tabelas 1 e 2). Todos os teleoperadores 

da empresa apresentam uma carga horária de 12 horas diárias, 

seguidos de 48 horas de folga (dois dias).  

 

Tabela 1. Distribuição Numérica (N) e Percentual (%) Dos 

Teleoperadores Segundo O Sexo 

Sexo N % 

Masculino 25 80,6 

Feminino 06 19,4 

Total 31 100% 

Fonte: O autor. 2016 

Tabela 2. Dados descritivos  da idade e tempo de serviço dos 
teleoperadores. 

Fonte: O autor. 2016 

VARIÁVEIS   MÉDIA  DESVIO 

PADRÃO 

 

Idade 

Tempo de 

Serviço(anos) 

  

 

  38,6 

   3,7 

   7,4 

   4,5 
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Os sintomas vocais mais referidos pelos teleoperadores 
foram: rouquidão (58,1%), falha na voz (41,9%), voz fraca 
(45,2%), conforme a tabela 3.  

Tabela 3. Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos 
sintomas vocais autorreferidas pelos teleoperadores. 

    

                                                                           Variável N % 

SINTOMAS VOCAIS 

Rouquidão 18 58,1 

Falha na voz 13 41,9 

Voz fraca 14 45,2 

Falta de ar 10 32,3 

Voz 

grossa/fina  10  32,2 

Perda da 

voz  09 29,0 

Voz fina  05 16,1 

Total de participantes 31 100% 

Fonte: O autor. 2016   

A qualidade vocal dos teleoperadores foi avaliada 

perceptivo auditivamente e apresentou o grau geral com escore 

em 38,9; e os parâmetros mais frequentes foram rugosidade 

(35,1), instabilidade (25,0%) e tensão (19,1%) (tabela 3). Houve 

associação entre a autorreferência de sintomas vocais e a 

avaliação perceptivoauditiva da voz para as variáveis sintomas 

de rouquidão e o parâmetro de instabilidade (p=5,13), e de 

perda da voz e instabilidade (p=4,17) (tabela 4).  
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Tabela 4. Dados descritivos  da avaliação perceptivo auditiva 

da voz de teleoperadores de emergências 

VARIÁVEL          MÉDIA  DESVIO    

PADRÃO 

 

 

AVALIAÇÃO 

PERCEPTIVO-

AUDITIVA 

Grau Geral 38,9    10,4 

Rugosidade 35,1    11,1 

Instabilidade 25,0    16,8 

Tensão 19,1    14,6 

Soprosidade 17,1      9,5 

Loudness 16,9    12,7 

Pitch 11,7    10,6 

Fonte: O autor. 2016 

Houve também correlação entre os sintomas vocais 

autorreferidos pelos teleoperadores e as avaliação perceptivo- 

auditiva da voz para as variáveis sintoma de rouquidão e 

rugosidade (p=0,367) e tempo de serviço e rugosidade 

(p=0,042) (tabela 5). 

 

Tabela 5. Associação entre as variáveis queixa de distúrbios da 
voz autorreferidas pelos teleoperadores e as avaliações 
perceptivo- auditiva da voz. 

ASSOCIAÇÕES  X²    P* 

Instabilidade e rouquidão  5,13              0,02* 

Instabilidade e Perda de 

voz 

 4,17                      0,04* 

Fonte: O autor. 2016 
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A presente pesquisa consistiu na aplicação de um 

questionário de autopercepção vocal, Perfil Vocal do Operador 

de Telemarketing – PVOT, em teleoperadores, atuantes em 

uma central de atendimento a emergências. Com base na 

análise dos achados encontrados por meio deste instrumento e 

da avaliação perceptivo-auditiva, percebeu-se associação entre 

os sintomas vocais referidos por estes teleoperadores e o 

diagnóstico de distúrbio de voz.  

O sexo e a idade dos teleoperadores deste estudo se 

contrapõe ao de outras pesquisas de Moreira et al. (2010); 

Leite, Lourenço, Behlau (2011); Rechenberg et al. (2011); 

Amorim et al. (2011); Padilha et al. (2012), que apresentam, em 

sua maioria, uma população de adultos jovens, do gênero 

feminino com tempo de trabalho inferior aos dois anos de 

atuação. Assim, no presente estudo, a média de idade dos 

participantes se semelhou ao achado encontrado por 

Christmann et al. 2010 e ficou próxima ao final do período de 

eficiência vocal, 45 anos.  

A predominância do gênero masculino e o tempo de 

serviço superior (3,7 anos) observado nesta pesquisa se 

justifica pelo fato de todos participantes serem concursados e 

apresentarem formação profissional específica de bombeiro, 

policia civil e militar, profissões que apresentam uma maior 

prevalência de homens (GUIDA et al., 2010).  

Os sintomas vocais mais referidos pelos teleoperadores 

foram: rouquidão, falha na voz , voz fraca (tabela 2). Estes 

dados, da presente pesquisa, se contrapõe com os achados 

encontrados por Beraldin et al. (2005), que referiu como 

sintomas mais frequentes rouquidão e o pigarro; e os dados 

encontrados por Santos et al. (2016), os quais foram mais 

frequentes rouquidão , voz grossa e voz fraca.  
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A rouquidão foi o sintoma vocal auditivo mais referido 

pelos teleoperadores (ARAÚJO, 2010; CHRISTMANN 2010; 

PADILHA et al., 2012; FERREIRA et al., 2008). 

 Geralmente a rouquidão, pode ser provocada por uso 

excessivo e/ou incorreto da voz o que resulta em sobrecarga do 

aparelho fonador, influenciando na configuração do trato vocal 

e no funcionamento das pregas vocais (AMORIM et al., 2011; 

CHRISTMANN et al., 2010; PADILHA et al., 2012; LIMA-SILVA, 

2012).  

Tais sintomas podem ocorrer também pelo fato dos 

teleoperadores conhecerem muito pouco sobre o uso 

profissional da voz, desde usar a voz corretamente, 

necessidade de poupar a voz, de repouso vocal e até de maior 

hidratação, principalmente quando se desempenha uma 

profissão em que a voz é o principal instrumento de trabalho. 

Assim, os hábitos inadequados para saúde vocal podem gerar 

diversas queixas vocais entre os teleoperadores (UEDA et al., 

2008; BEHRMAN et al., 2008; BEHLAU e OLIVEIRA, 2009). 

Na Finlandia um estudo que avaliou o impacto do 

treinamento vocal em teleoperadores de um call center verificou 

que, apesar da magnitude dos sintomas vocais ter diminuído 

após o treinamento, estes tendem a ser mais intensos ao final 

do dia de trabalho (LEHOTO et al., 2003). 

A qualidade vocal dos teleoperadores foi avaliada 

perceptivo auditivamente e apresentou o grau geral com escore 

elevado (38,9); e os parâmetros mais frequentes foram 

rugosidade, instabilidade e tensão (tabela 3). Estes dados se 

contrapõem com os encontrados por Amorim et al. (2011) uma 

vez que estes autores não encontraram graus de desvio da voz 

dos teleoperadores porém, a instabilidade vocal esteve 
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presente em toda a amostra de teleoperadores, de ambos os 

gêneros, nos momentos pré e pós-jornada de trabalho.  

Na associação do teste X2 (Qui-quadrado), entre as 

variáveis sintomas vocais autorreferidos pelos teleoperadores e 

as avaliações perceptivo auditiva da voz verificou- se 

associação entre o sintoma de rouquidão e a instabilidade e o 

sintoma de perda da voz (tabela 4). Além disso, houve também 

correlação entre os sintomas vocais autorreferidos pelos 

teleoperadores e as avaliação perceptivo- auditiva da voz para 

as variáveis sintoma de rouquidão e rugosidade e (tabela 5). 

A presença de correlação entre o tempo de serviço e a 

rugosidade se contrapõe o achado de outro estudo realizado 

por  Behlau (2011), pois verificaram que não houve relação 

entre o aumento do tempo na função com o aumento dos 

índices de alterações vocais (tabela 6). 

  

Tabela 6.Correlações entre as variáveis  queixa de distúrbios 

da voz autorreferidas pelos teleoperadores e as avaliações 

perceptivo- auditiva da voz. 

CORRELAÇÕES  SPEARMAN         P* 

Rouquidão e rugosidade       0,367     0,042* 

Tempo de serviço e 

rugosidade 

      0,042                           0,01* 

 

Fonte: O autor. 2016 

Os achados da presente pesquisa são relevantes uma 

vez que os sintomas referidos e as alterações isoladas que 

foram encontrados na voz dos teleoperadores na avaliação 

perceptivo auditiva poderiam ser precursoras de um distúrbio 

de voz e, nesse sentido, sua identificação precoce poderiam ser 
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importante para a manutenção da saúde vocal destes 

trabalhadores (LEITE; LOURENÇO E BEHLAU,, 2011).  

Desta forma, há necessidade de desenvolver programa e 

projetos que visem a promoção e prevenção da saúde vocal dos 

teleoperadores de emergências por meio de uma equipe 

interdisciplinar para atuar na prevenção de agravos e prestar 

assistência a estes profissionais, sendo esta uma importante 

ferramenta na promoção de qualidade de vida e na melhora do 

desempenho profissional (MOREIRA et al, 2010; 

CONSTANCIO et al, 2012; CIELO, BEBER, 2012; ARAÚJO, 

2013). 

Deve-se ressaltar que os dados encontrados neste 

estudo referem-se a uma pequena amostra de teleoperadores 

de emergência instituição que sugere-se que outros trabalhos 

sejam desenvolvidos com um maior número de teleoperadores, 

atuantes neste ambiente de atendimento, para uma melhor 

compreensão das particularidades destes profissionais. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 Há correlação entre a presença de sintomas vocais e o 

diagnóstico de distúrbio de voz pelos teleoperadores de 

emergências pesquisados. Além disso, o tempo de trabalho 

apresentou correlação com o diagnóstico de rugosidade na voz 

destes profissionais.  

 Tais fatos ressaltam a importância de fonoaudiólogo 

dentro da empresa para promover ações de promoção e 

prevenção com campanhas, palestras, triagens, treinamento e 

oficinas. Nestas ações é necessário enfatizar os sintomas 

vocais de rouquidão e perda da voz, uma vez que estes 

apresentaram correlação com o distúrbio de voz. 
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RESUMO:O distúrbio de voz relacionado ao trabalho é uma 
doença ocupacional e multifatorial. Tal distúrbio acomete 
indivíduos que têm a voz como principal instrumento de 
trabalho. A pequisa teve como objetivo verificar a presença de 
distúrbio de voz a partir da análise integrada de dados de 
autoavaliação,  perceptivo- auditiva da qualidade vocal e 
medidas acústicas da voz de 31 teleoperadores de uma Central 
de atendimento a emergências. Eles responderam ao 
questionário de autopercepção vocal adaptado do instrumento 
Condição de Produção Vocal do Professor,e em seguida, foram 
submetidos à coleta de amostra de voz para posterior avaliação 
perceptivo-auditiva por meio da escala Escala Analógica Visual 
– EAV. Para análise estatística os dados foram realizados por 
meio do Teste, associação X2 (Qui-quadrado) e Spearman 
(software SPSS, versão 20.0).Os sintomas vocais mais 
referidos pelos teleoperadores foram rouquidão (58,1%), falha 
na voz (41,9%) e voz fraca (45,2%). %). Em relação às médias 
dos escores dos parâmetros de avaliação perceptivo auditiva 
da voz verificou-se: grau geral (38,9), rugosidade (35,1), 
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instabilidade (25), tensão (19,1), soprosidade (17,1), loudness 
(16,9) e pitch (11,7). Houve correlação entre a presença de 
sintomas vocais e o diagnóstico de distúrbio de voz pelos 
teleoperadores pesquisados. É necessário enfatizar os 
sintomas vocais de rouquidão e perda da voz, uma vez que 
estes apresentaram correlação com o distúrbio de voz 

Palavras-chave: Distúrbios da Voz. Qualidade vocal. 

Telecomunicações. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o trabalho quando executado, sob 

determinadas condições, pode acarretar limitações ou até 

mesmo danos irreversíveis à qualidade de vida e saúde geral 

do trabalhador. Na maioria das vezes, o trabalhador não tem 

noção dos riscos que pode ser gerados, tanto pelo ambiente de 

trabalho, quanto pelas situações pessoais do indivíduo, ou até 

mesmo pelo exercício da função (ARAÚJO, 2013). 

O distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é uma 

doença ocupacional, multifatorial, resultante de fatores 

ambientais e/ou organizacionais do trabalho, condições vocais 

inadequadas e fatores predisponentes do indivíduo. O DVRT 

acomete, principalmente, indivíduos que têm a voz como 

principal instrumento de trabalho, os chamados profissionais da 

voz (BRASIL, 2011; SOUZA et al, 2011; JOHNS-FIEDLER, 

2014). Dentre os trabalhadores que têm a voz como principal 

instrumento de trabalho, encontram-se os operadores de 

telemarketing. 

Em uma pesquisa pioneira na área, verificou-se que, 

apesar de satisfeitos com a voz, os operadores apresentavam, 

com frequência, sintomas vocais de garganta seca, cansaço ao 
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falar e rouquidão. Além disso, constatou-se que fatores 

ambientais organizacionais também apareceram relacionados 

às queixas de voz (ALGODOAL, 1995).  

Ainda que necessário, os teleoperadores, assim como 

outras categorias de profissionais da voz, geralmente não 

recebem orientação para melhor utilizarem sua voz. Ao 

iniciarem a atividade profissional, realizam vários usos vocais 

incorretos e mantem hábitos vocais inadequados. Além disso, 

estão expostos às condições ergonômicas inadequadas e 

ambiente com acústica insatisfatória. Com isso, há um aumento 

da probabilidade do desenvolvimento de distúrbio de voz de 

ordem funcional ou orgânico-funcional, que, por sua vez, poder 

gerar futuras lesões secundárias por trauma da mucosa das 

pregas vocais (CASSOL, 2010). 

A área de atuação do teleoperador é bastante ampla, 

dentre elas a de televendas, promoções, reclamações, 

orientação, cobrança, assistência ao cliente, autorização de 

crédito, atendimento a ligações de emergências, melhor 

explicada abaixo por ser alvo da presente pesquisa. 

Outro serviço realizado pelo teleoperador é o de 

atendimento a ligações de centrais de emergências. De acordo 

com o Bureau of Labor Statist (2013), o dever de um 

teleoperador de atendimento a chamadas de emergências é de 

determinar informações relevantes do chamador, fornecer parte 

localização e natureza da emergências e repassar estas 

informações para os setores responsáveis (bombeiros, polícia 

militar ou civil ou mesmo a equipe médica), que irão para o local 

do incidente para manter-se a par da situação e solucioná-lo. 

No Brasil, o setor de emergências policiais corresponde ao 

serviço do Disque 190, 193 e 197. O Centro Integrado de 

Operações Policiais – CIOP é um órgão público estatal, no qual 
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os teleoperadores apresentam formação específica na área de 

bombeiro, policial militar e civil para atendimento específico as 

ligações (SANTOS et al, 2016) 

Dessa forma, no contexto profissional do teleoperador, a 

voz e a fala podem interferir na sua atuação, nas vendas, nas 

orientações a situações de emergências ou nas prestações de 

serviços da empresa a qual está ligado. (ALGODOAL e 

OLIVEIRA, 2005).  

A produção da voz é multidimensional, envolvendo 

aspectos emocionais, fisiológicos, acústicos e perceptivo-

auditivos. Portanto, uma avaliação vocal necessita de uma 

abordagem multidimensional.(BEHLAU, HOGIKYAN, 

GASPARINI, 2007; AABY e HEIMDAL, 2013).   

A análise perceptivo-auditiva é considerada padrão ouro 

da avaliação vocal, tradicional na rotina clínica e soberana em 

relação às outras formas de avaliação. Esta análise permite a 

caracterização da qualidade vocal e a quantificação do desvio 

vocal em um dado estímulo. Por ser um fenômeno 

essencialmente auditivo e de caráter subjetivo, depende do 

treinamento, do tipo de estímulo, da instrução da tarefa e da 

experiência do avaliador (BEHLAU,2001; PATEL e 

SHRIVASTAV,2007). 

Do ponto de vista acústico, observa-se que a qualidade 

vocal engloba os efeitos perceptivos da curva espectral, e de 

suas mudanças no tempo, além de flutuações periódicas de 

amplitude ou frequência fundamental e qualquer componente 

de ruído do sinal (PLOMP, 1976).  

Nesta proposta pretendeu-se avaliar a voz dos 

teleoperadores de emergências do ponto de vista 

autoperceptivo, perceptivo-auditivo E acústico. Este último por 

meio de um conjunto de medidas acústicas que traduzem o 
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aspecto multidimensional da qualidade vocal destes 

profissionais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Todos os teleoperadores envolvidos na pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-

TCLE, permitindo desta forma, a realização e divulgação desta 

pesquisa e de seus resultados, conforme Resolução 

MS/CNS/CNEP nº 466/12.  

A pesquisa foi desenvolvida em uma central de 

atendimento a emergências, pertencente a um órgão público, 

na qual participaram bombeiros, policiais militares e civis que 

desempenhavam a função de teleoperadores nesta instituição. 

Após o aceite desta empresa pelos responsáveis do 

local, todos os operadores (50) foram convidados a participar 

da pesquisa. Depois da apresentação do estudo, foram 

excluídos 19 operadores devido às seguintes condições: não se 

dispuseram a participar de todas as etapas da pesquisa (9) 

estavam em atendimento fonoaudiológico na área de voz (5) e 

em licença maternidade (5). Ao final, fizeram parte deste 

estudo, 31 operadores que atuavam no mínimo há seis meses 

nesta profissão e nesta empresa.  

De acordo com a dinâmica de trabalho da empresa 

pesquisada, a carga horária dos teleoperadores difere 

consideravelmente de outras centrais de atendimento. Eles 

atuavam em escalas de 12 horas diárias, intercalando com dois 

dias de repouso (folga) seguidos, em um período de segunda a 

domingo, totalizando 36 (trinta e seis) horas semanais. 

Entretanto, em alguns momentos realizavam horas extras. 
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Esta pesquisa abrangeu três etapas: avaliação 

autoperceptiva, coleta da amostra de fala para a avaliação 

perceptivo-auditiva e análise acústica.  

Primeiramente foi aplicado o questionário de 

autopercepção denominado “Perfil vocal do operador de 

telemarketing” - PVOT (adaptado do protocolo de Condição do 

Perfil Vocal do Professor - CPV-P de Ferreira et al. 2007) 

composto por 63 questões), porém para esta pesquisa foram 

abordados  no total de (28) questões, relacionadas aos dados 

gerais de identificação(1 a 5), situação Funcional (6 a 15)  e 

aspectos vocais (50 a 63), atribuídos pelo teleoperador. 

Em seguida foi realizada gravação da voz com o uso de 

microfone do tipo head-set, da marca Plantronics, modelo 

GameCom PRO 1, a uma distância de aproximadamente 15 cm 

da boca, acoplado a um notebook, da marca HP Pavillion ZE 

4920 CEL M330 1.4G. As vozes foram gravadas pelo programa 

SoundForge 7.0, da Sony.  O corpus constou da emissão da 

vogal [a] sustentada. 

Para a edição, as amostras foram digitalizadas no 

formato .wav , 22050 Hz, 16 bits,  por meio do programa Sound 

Forge 11.0, da Sony. Posteriormente, foi realizado a cópia dos 

arquivos com as vozes, no programa Nero Express 6, em um 

compact disk (CD), da marca Sony, para posterior avaliação de 

juízes. As amostras de gravação apresentaram a sequência 

aleatória e, a cada intervalo de cinco vozes, foi editado um 

trecho de música, com duração de um minuto, para 

proporcionar descanso auditivo ao avaliador.  

As amostras vocais foram analisadas por um juiz 

fonoaudiólogo com experiência de três anos na área de voz, por 

meio da Escala Analógico-visual  (EAV). A EAV consiste em 

uma linha horizontal de 100 mm para cada parâmetro vocal 
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observado, onde o avaliadores escutaram cada voz e marcaram 

o grau de intensidade do desvio vocal de acordo com a 

sensação causada pela voz no momento. Para esta pesquisa, 

foram analisados os parâmetros de grau do desvio, rugosidade, 

soprosidade, tensão, instabilidade, pitch e loudness para a 

vogal sustentada. 

Após a análise, foram contabilizados com uma régua de 

100mm onde se encontrou-se a variabilidade da qualidade 

vocal de cada voluntário. Para o entendimento dos dados, foi 

utilizado a categorização realizada por Yamazaki et al (2008), 

sendo a variabilidade normal da qualidade vocal     entre 0 e 

35,5mm, intensidade do desvio vocal leve entre 35,6 e 50,5mm, 

moderado entre 50,6 e 90,5, e intenso entre 96,6 e 100mm. 

Os dados obtidos por meio do questionário e análise 

perceptivo-auditiva foram tabulados no programa Microsoft 

Office Excel 2010. Para registro no banco de dados, as 

perguntas do questionário que tiverem como resposta “nunca” 

e “não sei” foram agrupadas como ausência e as respostas 

“raramente”, “às vezes” e “sempre” foram agrupadas como 

“presença”. 

Para o procedimento de análise acústica, as amostras de 

fala foram analisadas por meio do software de livre acesso 

PRAAT (www.praat.org) versão 5143 (BOERSMA e WEENICK, 

2001), propiciando a extração de medidas de frequência 

fundamental (f0) e formantes (f1, f2 e f3).Vale salientar, que 

antes da coleta dos dados, os participantes receberam 

informações pertinentes aos procedimentos da pesquisa. A 

aplicação do questionário e da coleta ocorreu na própria 

empresa, juntamente com a pesquisadora, de acordo com a 

disponibilidade de cada teleoperador. Vale destacar que tais 

procedimentos aconteceram de segunda a sexta nos turnos da 
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manhã, tarde e noite, entre os meses de agosto de 2015 a maio 

de 2016. 

Quanto a análise acústica a referência adotada para os 

falantes do gênero masculino: F1 [a]=807Hz; F2[a]= 1440Hz e 

F3[a]=2524Hz. Para os falantes do gênero feminino os valores 

referenciais dos formantes da vogal [a] foram considerados: F1 

[a]: 843Hz; F2 [a]=1387Hz e F3[a]=2279Hz. 

Os dados obtidos por meio do questionário e análise 

perceptivo-auditiva foram tabulados no programa Microsoft 

Office Excel 2010. Para registro no banco de dados, as 

perguntas do questionário que tiverem como resposta “nunca”, 

“raramente” e “não sei” foram agrupadas como ausência e as 

respostas “às vezes” e “sempre” foram agrupadas como 

“presença”. 

A análise estatística foi realizada com o apoio do 

Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versão 20.0. Foi realizada a análise descritiva (frequência, 

média e desvio padrão) dos dados pessoais (idade e gênero), 

situação funcional (tempo de atuação), sintomas vocais e os 

aspectos perceptivos auditivos da voz dos teleoperadores de 

emergências. Além disso,foi realizada análise descritiva das 

medidas acústicas. 

Para verificar dependências estatísticas entre as 

variáveis, foram realizados os teste: associação X2 (Qui-

quadrado) para variáveis de natureza qualitativa e nominal e 

teste de correlação de Spearman para variáveis de natureza 

qualitativa e ordinal. Os resultados foram considerados 

significantes quanto o nível de significância foi inferior à 5% (p 

< 0,05).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 31 teleoperadores participantes, verificou-se 

predominância do sexo masculino (80,6%), conforme a tabela 

1. A maioria apresentaram idade entre 25 e 51 anos, média de 

38,6 anos (DP= 7,4 anos) e com tempo médio de serviço de 3,7 

anos (DP= 4,5). Todos os teleoperadores da empresa 

apresentam uma carga horária de 12 horas diárias, seguidos de 

48 horas de folga (dois dias). 

Os sintomas vocais mais referidos pelos teleoperadores 

foram: rouquidão (58,1%), falha na voz (41,9%), voz fraca 

(45,2%), conforme a tabela 3. 

No que se refere à avaliação perceptivo auditiva  dos 

teleoperadores o grau geral do desvio foi  38,9, apresentando 

maior ocorrência dos parâmentros vocais de rugosidade (35), 

instabilidade (25) e tensão (19,1) (tabela 4). 

Houve associação entre a autorreferência de sintomas 

vocais e a avaliação perceptivo- auditiva da voz para as 

variáveis sintomas de rouquidão e o parâmetro de instabilidade 

(p=5,13), e de perda da voz e instabilidade (p=4,17) (tabela 5). 

Houve também correlação entre os sintomas vocais 

autorreferidos pelos teleoperadores e as avaliação perceptivo- 

auditiva da voz para as variáveis sintoma de rouquidão e 

rugosidade (p=0,367) e  tempo de serviço e rugosidade   

(p=0,042) (tabela 6).  

Quanto a análise acústica, a maior parte das medidas de 

formantes dos falantes do gênero feminino ficou acima dos 

valores de referencia. Por outro lado, grande parcela dos 

valores dos formantes do gênero masculino ficou abaixo a 

referência adotada (Quadro 1). 
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A presente pesquisa consistiu-se na aplicação de um 

questionário adaptado de autopercepção vocal denominado de 

Perfil Vocal do Operador de Telemarketing (SANTOS et al, 

2016) em teleoperadores atuantes em uma central de 

atendimento de emergências. Com base nos achados 

encontrados por meio deste instrumento foi realizada uma 

avaliação da qualidade vocal de teleoperadores, integração de 

dados autoperceptivo, perceptivo-auditivo e acústico, e houve 

uma correlação entre a presença de sintomas vocais e a 

presença na avaliação perceptivo auditiva do diagnóstico de 

distúrbio de voz pelos teleoperadores pesquisados. 

A caracterização da população desta pesquisa se 

contrapõe à de outras pesquisas relacionadas, que apresentam 

maior número de teleoperadores de adultos jovens do gênero 

feminino, porém o local destes estudos tem um perfil 

diferenciado, ou seja, a maioria foram realizadas em empresas 

privadas. Assim, a predominância do gênero masculino e idade 

mais avançada observado se justifica pelo fato de todos 

participantes serem concursados e apresentarem formação 

profissional específica de bombeiro, policia civil e militar, 

profissões que apresentam uma maior prevalência de homens 

(RECHENBERG , GOULART , ROITHMANN,2011; 

CONSTANCIO et al., 2012; PADILHA et al, 2012; FERREIRA 

et al., 2008a;  FERREIRA et al., 2008b; GUIDA et al, 2010). 
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Tabela 1. Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos 
teleoperadores segundo o sexo    

Sexo  N    % 

Masculino                              25 80,6 

Feminino 06 19,4 

Total 31 100% 

Fonte: Próprio autor 

 

Em relação ao tempo de trabalho nota-se nas pesquisas 

atuação inferior aos dois anos,  com carga horária entre 6 a 8 

horas diárias (LEITE, LOURENÇO . BEHLAU,  2011; PADILHA 

et al, 2012; SANTOS et al., 2016). Tais dados  descordam dos 

achados encontrados nos teleoperadores de emergências, que 

se justificam por serem servidores públicos efetivos, o que 

ressalta o perfil diferenciado.  

 
Tabela 2.  Dados descritivos  da idade e tempo de serviço dos 
teleoperadores. 

Fonte: Próprio autor 

 

Os sintomas vocais mais referidos pelos teleoperadores 

foram: rouquidão, falha na voz , voz fraca (tabela 3). Estes 

dados, da presente pesquisa, se contrapõe com os achados 

encontrados por BERALDIN et al (2005), que referiu como 

sintomas mais frequentes rouquidão  e o pigarro; e os dados  

Variavéis   Média  Desvio 
padrão 

 

Idade 
Tempo de 
Serviço(anos) 

  
 

  38,6 
   3,7 

   7,4 
   4,5 
 

 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE VOCAL DE TELEOPERADORES: INTEGRAÇÃO 

DE DADOS DE PERCEPÇÃO E ACÚSTICA 

398 
 

encontrados por SANTOS et al (2016), os quais foram mais 

frequentes rouquidão , voz grossa e voz fraca. 

A rouquidão foi o sintoma vocal auditivo mais referido 

pelos teleoperadores (ARAÚJO,2010; CHRISTMANN 2010; 

PADILHA et al. 2012; FERREIRA et al. 2008). 

Geralmente a rouquidão, pode ser provocada por  uso 

excessivo e/ou incorreto da voz o que resulta em sobrecarga do 

aparelho fonador, influenciando na configuração do trato vocal 

e no funcionamento das pregas vocais (AMORIM et all. 2011; 

CHRISTMANN et al.2010; PADILHA et al. 2012; LIMA-SILVA, 

2012).  

Tais sintomas podem ocorrer também pelo fato dos 

teleoperadores conhecerem muito pouco sobre o uso pro-

fissional da voz, desde usar a voz corretamente, necessidade 

de poupar a voz, de repouso vocal e até de maior hidratação, 

principalmente quando se desempenha uma profissão em que 

a voz é o principal instrumento de trabalho. Assim, os hábitos 

inadequados para saúde vocal podem gerar diversas queixas 

vocais entre os teleoperadores   (UEDA et al., 2008; BEHRMAN 

et al., 2008; BEHLAU e OLIVEIRA, 2009). 
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abela 3. Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos 
sintomas vocais autorreferidas pelos teleoperadores. 

                                                                           Variável N % 

SINTOMAS VOCAIS 

Rouquidão 18 58,1 

Falha na voz 13 41,9 

Voz fraca 14 45,2 

Falta de ar 10 32,3 
Voz 
grossa/fina  10  32,2 
Perda da 
voz  09 29,0 

Voz fina  05 16,1 

Total de participantes 31 100% 

Fonte: Próprio autor 

 

A qualidade vocal dos teleoperadores foi avaliada 

perceptivo auditivamente e apresentou o grau geral com escore 

elevado (38,9); e os parâmetros mais frequentes foram 

rugosidade, instabilidade e tensão (tabela 3). Estes dados se 

contrapõem com os encontrados por Amorim et al (2011)  uma 

vez que estes autores não encontraram graus de desvio da voz 

dos teleoperadores porém, a instabilidade vocal esteve 

presente em toda a amostra de teleoperadores, de ambos os 

gêneros, nos momentos pré e pós-jornada de trabalho. 

Na associação entre as variáveis sintomas vocais 

autorreferidos pelos teleoperadores e as avaliações perceptivo 

auditiva da voz verificou- se associação entre o sintoma de 

rouquidão e a instabilidade e o sintoma de perda da voz (tabela 

4). Além disso, houve também correlação entre os sintomas 

vocais autorreferidos pelos teleoperadores e as avaliação 
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perceptivo- auditiva da voz para as variáveis sintoma de 

rouquidão e rugosidade e  (tabela 5).  

 

Tabela 4. Dados descritivos  da avaliação perceptivo auditiva 
da voz de teleoperadores de emergências 

                             Variavéis                   Média  Desvio 

Padrão 

 
 
AVALIAÇÃO 
PERCEPTIVO-
AUDITIVA 

Grau Geral 38,9    10,4 

Rugosidade 35,1    11,1 
Instabilidade 25,0    16,8 
Tensão 19,1    14,6 
Soprosidade 17,1      9,5 
Loudness 16,9    12,7 
Pitch 11,7    10,6 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 5. Associação entre as variáveis queixa de distúrbios da 
voz autorreferidas pelos teleoperadores e as avaliações 
perceptivo- auditiva da voz. 

Associações    X²    P* 

Instabilidade e rouquidão  5,13              0,02* 

Instabilidade e Perda de voz  4,17                      0,04* 

Fonte: Próprio autor 

 
   

A presença de correlação entre o tempo de serviço e a 

rugosidade se contrapõe  o achado de outro estudo realizado 

por Leite, Lourenço e Behlau (2011), pois verificaram que não 

houve relação entre o aumento do tempo na função com o 

aumento dos índices de alterações vocais.     
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Quanto a análise acústica , a maior parte das medidas 

de formantes dos falantes do gênero feminino ficou acima dos 

valores de referencia. Por outro lado, grande parcela dos 

valores dos formantes do gênero masculino ficou abaixo a 

referência adotada (Quadro 1). 

 

Tabela 6. Correlações entre as variáveis  queixa de distúrbios 
da voz autorreferidas pelos teleoperadores e as avaliações 
perceptivo- auditiva da voz. 

Correlações  SPEARMAN         P* 

Rouquidão e rugosidade       0,367     0,042* 

Tempo de serviço e 
rugosidade 

      0,042                           0,01* 
 

Fonte: Próprio autor 

 
Quadro 1.  Análise acústica  extração das médias das medidas 
de frequência fundamental (f0) e dos formantes (f1, f2 e f3) da 
voz dos teleoperadores de emergências 

Sujeitos Sexo F0 F1 F2 F3 

S1  Masculino 153 656 1.074 2.368 

S2  Masculino 183 916 1.559 2.743 

S3  Masculino 115 732 1.319 2.743 

S4  Feminino 189 770 1.214 2.535 

S5  Masculino 118 760 1.532 2.402 

S6  Masculino 125 760 1.164 2.525 

S7  Masculino 114 732 2.169 3.166 

S8  Masculino 107 815 1.352 2.753 

S9  Feminino 217 913 1.648 2.855 

S10  Feminino 212 714 1.553 2. 963 

S11  Masculino   75 680 1.539 2.666 

S12  Feminino 200 814 1.564 3.020 
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S13  Masculino 121 630 1.208 2.593 

S14  Masculino 118 725 1.255 2.855 

S15  Masculino 112 834 1.338 2.550 

S16  Feminino 189 815 1.521 2.939 

S17  Masculino 109 744 1.261 2.619 

S18  Masculino 102 754 1.105 2.201 

S19  Masculino 132 626 1.251 2.664 

S20  Masculino 108 1.112 2.413 3.211 

S21  Masculino 173 725 1.215 2.718 

S22  Masculino   98 759 1.322 2.686 

S23  Feminino 168 986 1.681 2.605 

S24  Masculino 103 733 1.340 2.460 

S25  Masculino 112 669 1.308 2.449 

S26  Masculino 133 819 2.593 3.011 

S27  Masculino 102 689 1.323 2.489 

S28  Masculino   93 635 1.297 2.697 

S29  Masculino 105 728 1.298 2.431 

S30  Masculino 76 656 1.373 2.423 

S31  Masculino 108 744 1.265 2.741 
Fonte: Próprio autor 

 

Os achados da presente pesquisa são relevantes uma 

vez que os sintomas referidos e as alterações isoladas que 

foram encontrados na voz dos teleoperadores na avaliação 

perceptivo auditiva e acústica poderiam ser precursoras de um 

distúrbio de voz e, nesse sentido, sua identificação precoce 
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poderiam ser importante para a manutenção da saúde vocal 

destes trabalhadores (LEITE; LOURENÇO E BEHLAU,, 2011).      

Nesse sentido, várias pesquisas da área de voz 

ressaltaram a necessidade cada vez maior de intervenção 

fonoaudiológica promovendo ações de promoção e prevenção 

da saúde vocal, planejamento de estratégias para a 

conscientização da importância da produção da voz e hábitos 

benéficos do uso vocal, principalmente nos grupos de 

profissionais da voz onde seu uso tem direta relação com seu 

desempenho no trabalho. (FERREIRA et al., 2008, FORTES et 

al., 2007). 

Dessa forma, é relevante mais  investimento em 

estudos que visem conhecer melhor as características, 

necessidades e as possibilidades de atuação do fonoaudiólogo 

com os teleoperadores, no caso da presente pesquisa, dos 

teleoperadores de emergências. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Há correlação entre a presença de sintomas vocais e o 

diagnóstico de distúrbio de voz pelos teleoperadores 

pesquisados. Na promoção de ações educativas de saúde 

vocal para estes teleoperadores (campanhas, palestras, 

triagens, oficinas) é necessário enfatizar os sintomas vocais de 

rouquidão e perda da voz, uma vez que estes apresentaram 

correlação com o distúrbio de voz.  
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RESUMO: A Fonoaudiologia tem expandido intervenções na 
área da saúde do trabalhador junto aos profissionais em que o 
exercício do trabalho fometem algum tipo de alteração 
fonoaudiológica. Dentre eles, o professor se destaca como a 
categoria mais susceptível a desenvolver distúrbio de voz 
relacionado ao trabalho. Diante disto, o objetivo deste estudo foi 
investigar o corolário de um programa de intervenção 
fonoaudiologica em voz para professores. A amostra abrangeu 
42 professores de ambos os gêneros, na cidade de João 
Pessoa. Eles responderam ao questionário de autopercepção - 
Condição de Produção Vocal do Professor (CPV-P) foi 
realizada uma oficina abrangendo orientações e exercícios 
vocais. Aplicado um questionário CPV-P adaptado após a 
oficina. Houve uma redução significativa para determinados 
sinais vocais, quando analisadas a autoreferência pré e pós 
intervenção. Referiram que o programa trouxe contribuições 
positivas para a sua saúde vocal e melhora das condições de 
trabalho, também afirmaram que conseguiram compreender de 
acordo com a metodologia. Eles mencionaram ter inserido 
hábitos e cuidados saudáveis para a voz em seu cotidiano e 
ambiente de trabalho. Todavia, afirmaram que a quantidade de 
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oficinas não foram suficientes. O programa foi efetivo, tendo em 
vista que proporcionou uma maior consciência e motivação 
para que os professores possuíssem hábitos e cuidados 
benéficos para a voz proporcionando seu bem estar-vocal, 
reduziram prejuízos vocais como os sinais vocais 
autorreferidos. 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Voz. Docentes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Fonoaudiologia vem ampliando ainda mais sua 

atuação na área da saúde do trabalhador junto as categorias 

profissionais em que o exercício do trabalho podem acarretar 

ou agravar algum tipo de alteração fonoaudiológica 

(GONÇALVES, 2000).  

Dentre os trabalhadores que utilizam a voz 

profissionalmente, o professor tem se destacado como a 

categoria mais susceptível a desenvolver distúrbio de voz 

relacionado ao trabalho – DVRT, devido à multifatoriedade 

característica do seu contexto de trabalho, que se caracteriza 

muitas vezes por: jornada de trabalho longa, demanda vocal 

excessiva, sala de aula sem tratamento acústico, ruído interno 

e externo, entre outros (FERREIRA et al, 2007; DRAGONE et 

al, 2010). Além disso, alguns apresentam hábitos vocais 

inadequados dentro de sala de aula tais como: fala muito, fala 

em forte intensidade para superar o ruído ambiental, grita e não 

faz hidratação (CAPORROSSI e FERREIRA, 2011; LIMA-

SILVA, 2012).   

A literatura aponta que tais fatores muitas vezes 

associados a fatores predisponentes do indivíduo, podem 
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causar um maior risco para o aparecimento de sintomas vocais 

e de distúrbio da voz com ou sem alteração laríngea 

(FERREIRA et al, 2007). Têm apresentando um perfil 

consistente e crescente as publicações científicas em distúrbio 

de voz em professores ao longo dos anos, quando comparado 

ao de outros profissionais da voz (DRAGONE e col., 2010) 

Pesquisas internacionais revelam situação semelhante 

e alertam para os efeitos adversos dos problemas de voz no 

desempenho docente (Roy et al., 2004). 

Pesquisa epidemiológica realizada em todos os 

estados brasileiros (Behlau et al., 2009), com 1651 professores 

e 1614 não-professores comparou a referencia de sintomas 

vocais entre professores e indivíduos que não desenvolvem 

práticas docentes. Entre os professores, 66,7% referem 

presença de rouquidão em algum momento da carreira 

profissional, enquanto 57,6% de não professores fazem a 

mesma referencia; no momento da pesquisa, a presença de 

rouquidão foi referida por 41,2% professores e 14,8% de não 

professores. Professores relataram média de 3,7 sinais e 

sintomas vocais e não-professores apenas 1,7. Além disso, 

63% dos professores referem já ter tido problema de voz em 

algum momento da carreira e 30% percebem que a voz limita 

suas atividades de trabalho. 

Segundo Lima-Silva (2012), esses sintomas relatados 

pelos professores são sinais de abuso vocal ou uso intensivo 

da voz em condições inapropriadas de trabalho, que podem 

contribuir para o aparecimento de uma doença ocupacional. 
Pesquisas realizadas com professores em diversos 

estados brasileiros desde 1999, utilizando o mesmo 

questionário (Ferreira et al., 2007), indicaram referencia de 

sintomas vocais entre 54% a 79,6% dos docentes, sendo 
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rouquidão, cansaço ao falar e garganta seca os mais 

mencionados.  

Pesquisas recentes com docentes de João Pessoa – 

Paraíba destacam que há associações dos sintomas do trato 

vocal antes e após a aula, da frequência de queimação, coceira, 

garganta irritada e garganta sensível e o aumento da 

intensidade vocal das professoras correlaciona-se aos altos 

níveis de ruído. Constata-se correlação entre intensidade vocal 

e sintomas de desconforto do trato vocal, sendo a maioria dos 

sintomas relatados com maior frequência e intensidade após a 

aula (MENDES et. Al 2015). Também afirmam que os 

professores percebem que tanto os fatores externos (exposição 

ao barulho) interferem na produção vocal, assim como os 

relacionados à saúde e a voz (alergia, infecções respiratórias e 

o uso intensivo da voz) (SILVA et al 2016). 

Muitos prejuízos acometem à voz e/ou pregas vocais, 

dentre ele, as disfonais. O diagnóstico de lesão na prega vocal, 

como nódulos, pólipos e edemas pode apresentar diferentes 

graus e levar o professor a uma mudança de função ou até 

afastamento. Além disso, é importante se atentar ao gênero que 

apresenta prevalência nessa profissão, que ainda é o feminino, 

o que por si pode ser responsável por um maior número de 

distúrbios vocais (SCHWARZ E CIELO 2005). 

Os problemas emocionais relacionados à 

comunicação, ao longo de um processo terapêutico, não podem 

ser negligenciados e excluídos das discussões (OLIVEIRA 

2013). Os distúrbios da voz precisam ser compreendidos e não 

apenas eliminado. É necessário considerar, além do sofrimento 

físico e fisiológico, o desgaste decorrente da vivência das 

condições ambientais e organizacionais do contexto de trabalho 

desses docentes (GIANINNI e PASSOS, 2006).  
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Quando identificado à elevada ocorrência de problemas 

vocais entre professores, o que se indica é a necessidade de 

ações para minimizar o problema. Autores destacam que essas 

ações deveriam começar no período de formação do professor 

e se estender por toda a carreira (GRILLO E PENTEADO 2005). 

O que é justificado pelo fato que professores no começo da 

carreira tem relatado maior número de sintomas vocais 

negativos. (ILOMAKI et al 2005, KOOIJMAN et al 2007).  

Estudos apontam que a falta principalmente informação 

para o uso adequado da voz, tem sido uma prática comum do 

fonoaudiólogo ministrar palestras em instituições de ensino, 

abordando principalmente aspectos relativos ao bem estar 

vocal. Há poucos dados objetivos que avaliem este tipo de 

prática, ainda que sejam muitos populares (ROY et al 2002, 

BOVO et al 2007).  Pesquisas afirmam que professores que 

receberam orientações sobre higiene vocal e/ou exercícios de 

função vocal melhoram nas características vocais e alcançam 

maior conhecimento vocal após a intervenção (AIRES et al 

2002, DAMASCENO et al  2004, MARQUES e CIELO 2004, 

PASA et al 2007). Programas de promoção à educação de 

vocal podem ajudar a otimização do uso da voz dos professores 

(Ilomaki I et al 2008) mas com o tempo eles podem vim a 

esquecer as informações (Grillo 2004 ; Souza et al, 2004) e o 

que se tem observado é que quando são utilizadas estratégias 

apenas informativas os resultados são mais limitados do que 

quando se agregam estratégias informativas e práticas 

(ILOMÄKI et al 2005; ROY 2002; DUFFY et al 2004; GILLIVAN-

MURPHY et al 2006). 
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Além disso, ações em grupo são inovadoras e uma 

nova maneira de entender a prática clínica, é vista como 

educativa e terapêutica, proporcionando a construção conjunta 

de conhecimentos entre sujeitos, e tem se mostrado uma 

potente forma de intervenção, uma vez que o paciente pode 

perceber sua voz, e possíveis alterações na mesma, na 

interação com outras pessoas, permitindo trocas de 

experiências e anseios, que de individuais passam a ser 

compartilhados por todos os integrados do grupo, permitindo a 

eles a 412essignificação dos seus processos patológicos, e 

consequentemente, a melhora na percepção sobre sua saúde 

e qualidade de vida (Leite APD, 2008). 

Desse modo, parte-se da hipótese de que uma 

assessoria fonoaudiologica em voz pode melhorar a educação 

vocal dos professores, refletindo assim numa melhora de 

sintomas vocais e sensações na garganta, além da sua 

qualidade de vida. 

Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é analisar 

os efeitos de um Programa de assessoria fonoaudiológica em 

voz para professores, oferecido para professores do ensino 

fundamental e médio de uma escola da rede particular da 

cidade de João Pessoa-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo se caracteriza por ser do tipo 

observacional, descritivo, longitudinal e de caráter quantitativo 

e qualitativo. O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da instituição de origem, sob 

processo de número 091/13. Todos os participantes receberam 
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explicação sobre a pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de rede 

privada de ensino participante de um projeto de extensão cujo 

objetivo era implantar um Programa de Assessoria em Saúde 

Vocal (ASSEVOX) para professores do ensino infantil, 

fundamental e médio. 

Foi selecionada uma escola de ensino infantil, 

fundamental e médio. A seleção da escola partiu dos seguintes 

critérios: escola grande, que atendessem os três tipos de 

categorias ensino escolar.  Após o aceite da direção da escola, 

todos os professores (76) foram convidados a participar da 

pesquisa. Depois da apresentação da pesquisa, foram 

excluídos 34 professores devido às seguintes condições: não 

se dispuseram a participar de todas as etapas da pesquisa (25), 

estavam em licença prêmio ou readaptados (3) e se 

desvincularam da escola (6).  Ao final, fizeram parte deste 

estudo 42 docentes de ambos os gêneros pertencentes 

equitativamente à escola. Tal amostra foi constituída de forma 

não probabilística e por conveniência. A coleta de dados foi 

realizada de segunda-feira à sexta-feira, nos três turnos. Com 

a finalidade de evitar a perda na amostra.  

O programa foi composto por quatro etapas. A 

primeira etapa foi a aplicação de questionário de 

autopercepção: ação a nível secundário de promoção da saúde 

vocal;  a segunda foi a coleta de amostra de fala para a 

avaliação perceptivo-auditiva (APA) da voz: ação a nível 

secundário de promoção da saúde vocal;  A terceira 

correspondeu ao Programa de assessoria em voz 

(intervenção):  Após o programa foi realizada novamente a 

aplicação do questionário adaptado. 
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O primeiro questionário aplicado foi o Condição de 

Produção Vocal do Professor – CPV-P (Q1), composto por 81 

questões, no qual os participantes responderam às questões 

referentes à identificação pessoal, situação funcional, 

características físicas do local de trabalho e aspectos vocais e 

saúde em geral, em forma de entrevista com duração média de 

15 minutos.  

A segunda etapa deu-se por meio da amostra de fala 

para a avaliação perceptivo-auditiva e acústica da qualidade 

vocal de cada professor. Foram solicitados emissão da vogal /e/ 

ou /a/ sustentada, contagem e trecho de fala semi-espontânea. 

A gravação foi realizada com o uso de microfone do tipo head-

set, da marca Plantronics, modelo GameCom PRO 1, a uma 

distância de aproximadamente 15 cm da boca, acoplado a um 

notebook, da marca HP Pavillion ZE 4920 CEL M330 1.4G. As 

vozes foram gravadas pelo programa Sound Forge 11.0, da 

Sony.  

Logo após, foi realizada uma oficina, que durou cerca 

de 1 hora, com média de 10 professores por oficina e abrangeu 

temas como: processos de comunicação, produção da voz, 

psicodinâmica vocal, conceito de voz normal/voz adaptada/voz 

alterada, comunicação não verbal/corpo e voz, conceito de 

bem-estar vocal/principais fatores positivos e negativos para a 

voz do professor, além de técnicas de favorecimento para 

projeção adequada da voz, vivências de exercícios de 

ressonância, respiração, articulação dos sons da fala, 

resistência vocal, vibração das pregas vocais e alongamento 

cervical. Durante a oficina, o professor também teve a 

oportunidade de esclarecer suas dúvidas e todos os 

procedimentos que visaram 414juda-lo com a demanda de 

trabalho. 
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Posteriormente, outro questionário aplicado também 

em forma de entrevista e com duração média de 10 minutos foi 

uma adaptação do questionário Condição de Produção Vocal 

do Professor – CPV-P (Q2). Foi utilizado 3 meses após a 

realização das oficinas. Esse procedimento foi adotado com o 

intuito de verificar se houve mudanças significativas durante o 

período que passamos na escola. 

Os dados obtidos por meio dos questionários foram 

tabulados no programa Microsoft Office Excel 2010. Para 

registro no banco de dados, as perguntas do questionário que 

tiverem como resposta “nunca”, “raramente” e “não sei” foram 

agrupadas como ausência e as respostas “às vezes” e “sempre” 

foram agrupadas como “presença”. 

O software que foi utilizado é o Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Foi realizada a análise 

descritiva dos dados pessoais (idade/gênero), situação 

funcional (tempo de atuação/carga horária diária), aspectos 

vocais (sintomas vocais/sensações laringofaríngeas/hábitos 

vocais) e aspectos do programa (metodologia/contribuições). 

As questões referentes aos sintomas vocais e sensações 

laringofaringeas foram comparadas quanto à sua ocorrência 

antes e após o programa de saúde vocal através do Teste de 

Shapiro-Wilk e o Teste McNemar. O nível de significância 

adotado foi de p= <0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto a composição da amostra deste estudo, dos 42 

professores participantes, verificou-se predominância do sexo 

feminino 32 (76,2%) conforme a Tab. (1), com idade média de 

42 anos (DP=8,477 anos) que é semelhante à de outras 
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pesquisas relacionadas, que apresentam maior número de 

professores do gênero feminino (LIMA-SILVA et al 2012; 

SIMÕES-ZENARI, LATORRE, 2008). Autores ressaltaram que 

o exercício da docência ainda é exercido principalmente por 

mulheres (SCHWARZ E CIELO 2005). Além disso, sabe-se que 

a anatomofisiologia feminina tem especificidades que predispõe 

à disfonia (DRAGONE et al 2010). 

 

Tabela 1. Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos 
professores segundo o sexo 

Sexo N % 

Feminino 32 76,2 

Masculino 10 23,8 

Total 42 100% 

Fonte: Próprio autor 
 

A média de idade dos professores pesquisados foi de 42 

anos (DP=8,477 anos) próximo ao final do período de eficiência 

vocal, sendo estes dados semelhantes aos encontrados em 

outros estudos (Lima-Silva et al, 2012; SILVA, 2013). 

Em relação aos hábitos aos hábitos benéficos a saúde 

vocal os professores referiram, após a oficina, com maior 

frequência, em ordem decrescente: hidratação, postura 

adequada, alimentação equilibrada, uso de aquecimento vocal 

antes da atuação, uso de repouso vocal após a atuação, 

vestimenta adequada e uso de exercício físico, conforme a Tab 

2. Além disso, referiram ter continuado ou inserido em seu 

cotidiano e/ou ambiente de trabalho estes hábitos, na qual, 

obteve uma média de frequência de 3,19 hábitos.  
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No estudo de Simõe e Latorre (2008), concordou com 

este, visto que verificaram mudança de hábitos em relação a 

alimentação principalmente por verificarem a relação entre o 

refluxo gastroesofágico e ao repouso vocal. Esses aspectos 

apareceram em terceiro e quinto, respectivamente, numa 

escala com sete hábitos.  

 

Tabela 2 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos hábitos 
autorreferidos pós um programa de intervenção pelos professores 

Variável 
 N % 

HÁBITOS 

Hidratação 41 97,6% 

Postura 31 73,8% 

Alimentação 25 59,5% 

Aquecimento 
Vocal 14 33,3% 

Repouso Vocal 10 23,8% 

Vestimenda 9 21,4% 

Exercício Físico 4 9,5% 

Total de participantes 42 100% 

Fonte: Próprio autor 

Sendo assim, após o programa de intervenção da 

presente pesquisa foi verificado a necessidade de produzir um 

material que descreva os principais cuidados com a voz e 



CONTRIBUIÇÕES DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO FONOAUDIOLOGICA 
EM VOZ PARA PROFESSORES 

418 
 

técnicas universais para contribuir com as atividades de vida 

diária do professor. 

Aires et al 2002, concordou com o presente estudo 

quando verificaram que 95% dos professores que participaram 

das oficinas mostraram-se dispostos a continuar ou inserir no 

seu cotidiano as orientações que receberam com destaque na 

hidratação e exercícios de aquecimento e desaquecimento 

vocal.   

Em relação aos sintomas vocais pré e pós o programa 

de intervenção houve uma redução significativa para os 

sintomas de: falta de ar, voz fina, voz grossa. Outros sintomas 

apresentaram uma redução no momento pré e pós intervenção, 

mas não foram significativas para a analise estatística: 

conforme a Tab 3.  

Quanto as sensações laringofaríngeas, quando 

analisadas a prevalência pré e pós intervenção houve uma 

redução significativa no número de participantes que relataram 

apresentar as sensações de: picada na garganta, tosse seca, 

tosse com catarro, ardor na garganta. As demais sensações 

como dor ao falar, dor ao engolir, cansaço ao falar, esforço ao 

falar, areia na garganta, pigarro e dificuldade para engolir 

apresentaram uma redução no momento pré e pós intervenção, 

mas não foram significativas para a analise estatística, 

conforma a Tabela 4. 

Em relação a redução de sintomas e sensações 

verificados neste estudo, observou-se que outras pesquisas 

corroboram com estes dados como o estudo de Oliveira (2013), 

no qual foi utilizado protocolo semelhante ao usado nesse 



CONTRIBUIÇÕES DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO FONOAUDIOLOGICA 
EM VOZ PARA PROFESSORES 

419 
 

estudo, mas a amostra foi dividia em dois grupos equitativos e 

submetidas a programas de terapia diferentes. Em ambos 

apresentaram melhora nos índices de prevalência de sintomas 

vocais e sensações laringofaríngeas, principalemente: voz 

enfraquecida, rouquidão, voz grave, voz fina, engasga ao falar 

e esforço vocal.  

Outro estudo que concordou com a presente pesquisa foi 

desenvolvida por Marques e Cielo (2004) que consistiu em um 

programa de intervenção sobre o uso profissional da voz junto 

a professores do Rio Grande do Sul. Tal estudo também 

encontrou mudanças positivas em todos os parâmetros 

avaliados nos professores pós intervenção com ênfase no 

tempo máximo de fonação, adequação do tipo respiratório e 

diminuição dos sintomas vocais como rouquidão, perda da voz, 

entre outros.  

Damasceno et al (2004), realizou um programa de 

orientação vocal para professores de uma escola particular em 

Recife-PE. Houve a aplicação de um questionário e discussão 

que giraram acerca da importância da voz no trabalho, como a 

voz é produzida, quais aspectos seriam negativos e positivos 

para a voz e problemas mais frequentes encontrados nessa 

população. Tal pesquisa corroborou com esta presente 

pesquisa, os professores estavam carentes de informações 

acerca dos assuntos abordados por eles e que isso reforça a 

importância da presença do fonoaudiólogo nas escolas.  
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Tabela 3. – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos 

sintomas vocais autorreferidos pelos professores Pré e Pós um 

programa de intervenção em saúde vocal. 

Variável 

Sintoma 

Pré 
Intervenção  

 Pós 
Intervenção 

 

N %   

 
 
N  

 
 
% 

 

Valor 
de P 

SINTOMAS 
VOCAIS 

Falta de ar 12 28,8 
2 4,8 0,002* 

Voz fina 10 23,8* 
2 4,8 0,021* 

Voz grossa 16 38,1 
9 21,4 0,039* 

Rouquidão 21 50 
15 35,7 0,70 

Perda de voz 6 14,3 
2 4,8 0,125 

Falha da Voz 10 23,8 
7 16,7 0,508 

Voz grossa/fina 9 21,4 
4 9,5 0,125 

Voz fraca 6 14,3 6 14,3 1,000 

Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 4 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) das sensações vocais 

autorreferidos pelos professores Pré e Pós um programa de intervenção em saúde 

vocal.  

    

Variável 

Sintoma 

Pré  
Intervenção 

 
Pós 
Intervenção 

 
Valor 
de P 

n          % 
 
    N 

                                   
% 

 

SENSAÇÕES 

Picada na garganta      12 28,6 5 11,9 0,039* 

Tosse seca 19 45,2 6 14,3 0,002* 

Tosse com catarro 12 28,6 1 2,4 0,001* 

Ardor na garganta 16 38,1 4 9,5 0,000* 

Dor ao falar 9 21,4 5 11,9 0,219 

Dor ao engolir 6 14,3 3 7,1 0,453 

Cansaço ao falar 15 35,7 11 26,2 0,344 

Esforço ao falar 15 35,7 10 23,8 0,227 
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Areia na garganta 7 16,7 5 11,9 0,688 

Pigarro 14 33,3 11 26,2 0,549 

Dificuldade para engolir 5 11,9 3 7,1 0,625 

*Valores significantes (p < 0,05)  

Fonte: Próprio autor 

Pasa  et al (2007), analisou os efeitos das orientações 

em relação à higiene vocal e da realização de exercícios e na 

redução dos sintomas vocais em professores da escola 

primária. Os professores foram divididos em dois grupos: um 

que receberam orientações sobre higiene vocal (terapia 

indireta) e outro grupo que realizou os exercícios de função 

vocal relataram melhora nas características vocais e maior 

conhecimento vocal após a intervenção (terapia direta). O grupo 

controle, no entanto, apresentou dificuldades persistentes nos 

parâmetros de conhecimento vocal, comportamento vocal no 

trabalho, sintomas vocais e tempo máximo de fonação. A 

intervenção indireta foi significativamente mais benéfica, 

quando comparada com a intervenção direta.  

Assim como, a pesquisa de Ilomaki et al (2008) realizada 

na Finlândia, assegurou que a execução de exercícios vocais é 

mais efetiva do que a realização isolada de instruções de 

higiene vocal. Em seu estudo, o grupo que realizou exercícios 

vocais apresentou redução na frequência fundamental e nas 

médias de jitter e shimmer, além de maior facilidade de fonação 

e aperfeiçoamento da qualidade vocal. Em contraponto, o grupo 

que recebeu orientações sobre educação e higiene vocal 

apresentou frequência fundamental mais elevada e maior 

dificuldade de fonação.  
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O que se observa é justamente que estratégias apenas 

informativas os resultados são limitados, por isso, esta pesquisa 

agregou estratégias nas duas abordagens, indiretas 

(informativas) e diretas (práticas), que na literatura mostra 

efetividade e com essa combinação podemos formar e 

contribuir para que esse professor seja agente da sua saúde e 

se empodere do autocuidado prevenindo assim prejuízos para 

sua voz, seu principal instrumento de trabalho.  

Desta forma, a presente pesquisa mostra a relevância de 

ações de intervenção (direta e indireta) em grupo de 

professores para a redução dos altos de índices de sintomas 

vocais e prevenção do desenvolvimento de distúrbios de voz, e 

fonoaudiólogo tem o papel fundamental como intermediador 

destas ações na escola. 

 Sugere-se para próximos estudos aumentar o número 

da amostra para uma melhor compreensão das particularidades 

destes profissionais. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os dados indicam, portanto, que os professores 

participantes desta pesquisa obtiveram uma redução 

significativa de alguns sintomas vocais e sensações na 

garganta, além de referirem hábitos e comportamentos 

considerados na literatura especializada como positivos para a 

voz, ao longo de programa de assessoria em voz oferecido para 

professores 
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Verifica-se a importância deste estudo para afirmar a 

necessidade de desenvolver programas e projetos que 

eduquem o docente, para não cometer posturas abusivas que 

acarretem danos a sua saúde e a aprendizagem do aluno, 

portanto, a pesquisa auxilia no planejamento dessas. 
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo demonstrar os 

malefícios atrelados a exposição do trabalhador de ambientes 

aberto ao público em face da fumaça proveniente da combustão 

de produtos fumígenos. Como fonte de coleta de dados foram 

utilizados fontes doutrinárias e legislativas e, dados disponíveis 

nos principais órgãos de saúde. Foram utilizados documentos 

de órgãos públicos como da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

com acesso livre aos usuários da internet. Donos de bares, 

restaurantes, lanchonetes e similares têm sido alvo de 

audiências para firmar Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), visando o comprometimento desses empresários em 

banir o fumo dos ambientes coletivos. No ano de 2009, ano que 

foi promulgada a lei estadual “antifumo”, cerca de 200 TACs 

foram firmados entre diversos estabelecimentos e o MPT, 

sendo 182 deles firmados através da Procuradoria do Trabalho 
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do Município de Campina Grande, Paraíba. É inegável a 

atuação dos órgãos de controle do tabagismo, prevenção e 

regulamentação do tabaco. Uma vez que está provado que a 

repressão à venda do tabaco não é a forma mais eficaz de 

combate, tendo em vista o contrabandeio e outras formas de 

entrada e produção desses produtos de maneira ilícita. 

 
Palavras-chave: Saúde. Tabagismo. Trabalhador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil se tornou um dos principais atores no cenário 

mundial no tocante ao controle da epidemia tabágica. Esta 

causa milhares de morte todos os anos no país e no mundo. Tal 

papel de destaque tem se intensificado principalmente nas 

últimas décadas do século XX e permanece até os dias atuais, 

principalmente pelas pesquisas não ‘financiadas pela indústria 

tabagista. Essas pesquisas têm demonstrado o risco à saúde 

pública que substâncias presentes no fumo causam aqueles 

que o consomem. A população mais jovem se tornou o principal 

alvo da indústria dos derivados do tabaco tendo em vista a sua 

vulnerabilidade psicológica para dependência química e ser 

potencial consumidor por vários anos.  

Além do dano à saúde pública, o dano econômico, 

deixado pela indústria tabagista aponta para enfraquece os 

cofres público brasileiro que despendem milhões de reais todos 

os anos para arcar com as doenças relacionadas ao tabaco e a 

exposição a sua fumaça, em especial, ao tratamento da 

dependência química causada pela nicotina presente no cigarro 

(SEELING, 2009).  
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Diante das problemáticas causadas pela fumaça do 

cigarro, os países foram pressionados pelas instituições 

internacionais a reorganizar suas respectivas legislações 

vigentes para que estas se adequem a realidade constatada e 

respaldada pelas pesquisas científicas como forma de diminuir 

o número de mortes causadas pela fumaça do cigarro, 

considerada a maior causa de morte evitável no mundo (WHO, 

2015).  

Destarte, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estudou o material ao longo de vários anos, por meio de 

pesquisas de cunho científico e constatou que a atenuação do 

número cada vez maior de doenças causadas pelo cigarro, 

seria necessária a criação de documento de cooperação 

internacional que unissem os países membros com o 

compromisso de regulamentar os produtos tabágicos 

(SCHEIBLER, 2006) 

Em resposta a esse esforço de âmbito internacional, a 

indústria tabagista, preocupada com o impacto que tais 

medidas fossem causar no lucro da venda dos seus produtos, 

utilizou de toda sua influência política e econômica para frear 

tais ações, financiando diversas pesquisas duvidosas que 

contrariassem dados “negativos” da OMS acerca dos malefícios 

do tabaco, forjando documentos como forma de comprovar que 

a regulamentação proposta se tornaria desnecessária com o 

argumento de que o uso esporádico do fumo tanto ativo como 

passivo não causariam doenças do trato respiratório e vários 

tipos de câncer. No entanto, tais esforços para frear o controle 

do uso do tabaco foram derrubados por pesquisas 

comprobatórias da veracidade dos inúmeros malefícios dos 

produtos derivados do tabaco (SEELING, 2009). 
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Outra discussão, considerada pela indústria tabagista diz 

respeito à arrecadação tributária que os países detêm com a 

venda dos produtos tabagistas, já que, alguns países têm como 

produto principal o cultivo do tabaco seriamente afetado se 

determinadas práticas da indústria tabagista fossem reguladas 

e restritas. Além disso, ainda há a questão da geração de 

milhares de empregos direitos e indiretos que a indústria do 

tabaco proporciona (ALMEIDA, 2012). 

A solução encontrada foi regulamentar esses produtos, 

uma vez que o grande poderio econômico dessa indústria e os 

“benefícios” trazidos por ela não justifica a morte de milhares de 

pessoas, de jovens menores de idade, que se tornam vítimas 

fáceis do maquinário publicitário formulado em cima dessa faixa 

etária os induzindo ao consumo, e tornando-os assíduos 

usuários por toda a vida desse produto. Sem mencionar os 

gastos alarmantes com saúde pública atrelada ao tratamento 

contra a dependência química, como também para sanar 

determinados males clínicos (grifo nosso). 

A presente pesquisa qualitativa descritiva teve por 

objetivo demonstrar os malefícios atrelados a exposição do 

trabalhador de ambientes aberto ao público em face da fumaça 

proveniente da combustão de produtos fumígenos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

A presente pesquisa qualitativa descritivo, utilizando-se do 

método indutivo, e como fonte de coleta de doutrinas e 

legislações, e, dados disponíveis nos órgãos de saúde. Foram 

utilizados documentos de órgãos públicos como Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e  Instituto Nacional 

do Câncer (INCA), com acesso livre aos usuários da internet. 
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Incluídos os documentos relativos a gastos públicos com 

a morbimortalidade relacionada ao tabagismo; atividades 

realizadas quanto ao controle da dependência química a 

nicotina; verificação do cumprimento da legislação no tocante a 

publicidade e consumo de cigarros em ambientes públicos e 

privados. Excluídos documentos que remetem a demais 

atividades da área de saúde. 

Por intermédio de Pesquisa Bibliográfica do material 

científico produzido por estudiosos brasileiros do tema 

relacionado ao tabagismo, foram verificados dados 

epidemiológicos atrelados ao contato com a fumaça 

proveniente da combustão do tabaco.  

A Convenção-Quadro para o Controle do Ttabaco foi 

utilizada como instrumento subsidiário para entendimento do 

contexto histórico internacional de adequação da legislação 

brasileira, a respeito da regulamentação dos pontos de venda, 

locais de utilização dos produtos fumígenos, distribuição e 

ênfase no cerne da pesquisa em questão, a publicidade do 

tabaco e seus derivados. 

Foi observada a importância da atuação do ente estatal 

para normatização das condutas vigentes na federação, por 

meio do Instituto Nacional do Câncer (INCA) órgão vinculado ao 

Ministério da Saúde do Brasil, no qual a instituição responsável 

pelas políticas públicas relacionadas ao câncer e fatores de 

riscos causadores da neoplasia maligna.  

O levantamento normativo no ordenamento jurídico 

brasileiro da legislação constitucional confere embasamento a 

legislação extravagante existente referida à proteção da saúde 

pública, e do interesse social das normas de regulamentação 

do tabagismo no Brasil. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 3.1 Proteção do trabalhador contra a fumaça do 

tabaco 

 

A normatividade da matéria no Estado da Paraíba se 

encontra no corpo da Lei 8.958/2009, dita “lei antifumo”. A lei 

prevê fiscalizações em bares e restaurantes paraibanos. 

Também ampla campanha de conscientização para inibir o 

consumo do tabaco (PARAÍBA, 2009). 

            Desde o dia 1º de novembro de 2009, no Estado da 

Paraíba, está vedado o consumo de derivados ou não de 

tabaco que produzam fumaça. A proibição vale para todo 

território do Estado, em ambientes de uso coletivo, públicos ou 

privados. As proibições também incluem todos os locais 

fechados (PARAÍBA, 2009). 

             A Lei propõe ainda que bares, restaurantes, hotéis e 

áreas de condomínios deverão ter cartazes, mencionando a lei 

e proibição do fumo. Um exemplo da regulamentação e 

fiscalização proposta pela lei se encontra no artigo sete do 

mesmo dispositivo, que reza: 

 

 “Art. 7º As penalidades decorrentes de 

infrações às disposições desta lei serão 

impostas, nos respectivos âmbitos de 

atribuições, pelos órgãos estaduais de 

vigilância sanitária ou de defesa do 

consumidor. Parágrafo único - O início da 

aplicação das penalidades será 
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precedido de ampla campanha educativa 

nos meios de comunicação, como 

jornais, revistas, rádio e televisão, para 

esclarecimento sobre os deveres, 

proibições e sanções impostas por esta 

Lei, além da nocividade do fumo à 

saúde.” (PARAÍBA, 2009) 

          

          Entretanto, a referida lei, necessita de estímulo das 

autoridades públicas para sua maior efetividade. Afirmativa 

inquestionável em virtude do número de dependentes à nicotina 

nos Estados nordestinos, em especial, a Paraíba. 

         Tais disposições legislativas estão em consonância com 

a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) que 

em seu artigo 8º dispõe que todos devem ser protegidos contra 

a exposição à fumaça do tabaco. Estas provisões legais foram 

importantes para o Estado paraibano ganhar experiência no 

combate aos fumodrómos, regulamentação das áreas de 

utilização do tabaco, protegendo trabalhadores, e demais 

cidadãos dos malefícios do fumo passivo e “terceira-mão”. 

Chama-se fumo de terceira-mão uma vez que mesmo com o 

cigarro apagado, o mesmo libera substâncias no ar atmosférico 

que prejudicam pessoas que estejam próximas a ele, uma vez 

que tais partículas ao se desprenderem do ar ocupam todo o 

ambiente e se dispersam com facilidade (SEELING, 2009). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e do Ministério da Saúde, de 2008, um ano antes da 

promulgação dessa lei por parte do então governador do 

Estado, José Targino Maranhão, que mais de 24% dos 

trabalhadores a nível Brasil são expostos à fumaça de produtos 
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derivados do tabaco em seu ambiente de trabalho. Dado 

alarmante e utilizado como um dos alicerces dessa lei estadual 

que visa à proteção da população contra essa exposição 

danosa. Tais dados demonstram que mesmo com a legislação 

federal 9.294/96, não se mostrou eficaz ao permitir ambientes 

para utilização do cigarro como fumodrómos. 

A atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) teve 

papel preponderante na efetivação desse dispositivo normativo 

supracitado. Pensando na tutela da saúde dos trabalhadores 

em seus ambientes de trabalho coletivo, desta maneira, está 

sujeito aos males provenientes da combustão do tabaco, o MPT 

tem efetuado desde 2009 ações visando à coibição e a 

promoção dos ambientes livres de fumo nos estabelecimentos 

públicos. 

Donos de bares, restaurantes, lanchonetes e similares têm 

sido alvo de audiências para firmar Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), visando comprometimento desses empresários 

em banir o fumo dos ambientes coletivos. No ano de 2009, ano 

que foi promulgada a lei estadual “antifumo”, cerca de 200 TACs 

foram firmados entre diversos estabelecimentos e o MPT, 

sendo 182 deles firmados por intermédio da Procuradoria do 

Trabalho do Município de Campina Grande, Paraíba. 

Nessa Procuradoria uma concorrida audiência pública foi 

realizada em agosto desse ano, na cidade de Campina Grande, 

resultando em um acréscimo de mais de 100 TACs firmados 

almejando a regulação dos ambientes livres de fumo em 

recintos de trabalho coletivo. Desse modo, o Município de 

Campina Grande assumiu o compromisso diante do MPT de 

coibir à fumaça do cigarro das suas Cozinhas Comunitárias e 

Restaurantes Populares. 
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O TAC é um instrumento poderoso frente à tutela dos 

diretos coletivos e difusos por parte do Ministério Público. 

Estipulando cláusulas de descumprimento com obrigações de 

fazer ou não fazer, além de multa pecuniária agregada a 

gravidade e continuidade da infração constatada que viola o 

termo em questão. Tal termo vem sendo utilizado por entes 

estatais e no caso do MPT com grande eficácia na tutela desses 

interesses sociais. Coercitivamente aplicando a lei nas 

situações concretas e inibindo abusos por parte de poderes 

públicos ou privados. 

O direito de não fumar não deve prevalecer sobre o direito 

de fumar, tratando-se de conflitos de normas de direitos 

fundamentais uma não pode se sobrepor a outra.  No entanto, 

não há sobreposição de uma norma sobre outra, ou direito 

maior ou melhor que outro, mas uma regulamentação das 

práticas de fumar e seus respectivos locais seguros de 

utilização para sociedade. Assim como existe regulamentação 

para demais áreas da vida cotidiana, como sexo, utilização de 

roupas de banho em repartições públicas, dentre outras 

atividades (ALMEIDA, 2012). 

Nesse caso, a norma proposta pelo governo estadual, 

fiscalizada pelo MPT por meio dos TACs não estão infringindo 

a Constituição, uma vez que regulam prática, apenas 

restringindo e propondo locais adequados para utilização 

dessas substâncias nocivas. Tendo em vista que o direito à 

saúde pública não pode ser negado em face do direito à 

liberdade de fumar. 

No caso do trabalhador que passa, em média, um terço do 

seu dia laboral, por volta de oito horas por dia em seu local de 

trabalho, e caso esse ambiente esteja contaminado por 
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substâncias tóxicas, como fumaça do cigarro, o mesmo poderá 

sofrer a médio ou longo prazo consequências devastadoras em 

sua saúde, muitas vezes reversíveis, causadas pela exposição 

a esses fatores nos locais de trabalho. Sendo mais gravosa a 

situação em ambientes fechados e lugares onda há a 

manipulação de gêneros alimentícios (REHVA, 2004). 

Dentre as atribuições do Ministério do Trabalho e Emprego 

no tocante ao setor de inspeção do trabalho por intermédio dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho está a fiscalização das condições 

de segurança e saúde dos trabalhadores nas relações de 

trabalho e emprego (SAMPAIO E REIS, 2012) 

A Portaria Interministerial, número 9, de 7 de outubro de 

2014 o TEM publica a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos 

para Humanos (LINACH), como referência para a formulação 

de políticas públicas. 

Consta nessa portaria listagem dos agentes 

possivelmente carcinogênicos para humanos-2B; 

provavelmente carcinogênico para humanos-2A; agentes 

confirmados como carcinogênicos para humanos-1, no qual 

nesse último consta a maior gravidade da exposição a esses 

agentes químicos e podemos elencar: poluição do ar, poluição 

do ar em partículas, tabaco em uso passivo, tabaco sem 

fumaça, tabagismo. Tendo como embasamento estudos do 

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, 

Ministério da Previdência Social, os estudos científicos 

existentes e a lista de agentes cancerígenos da Agência 

Internacional para a Investigação do Câncer (IARC), da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), sobre os males 

advindos da exposição esporádica e constante do trabalhador 
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em seu ambiente laboral por esses agentes nocivos à saúde do 

mesmo. (SAMPAIO E REIS, 2012) 

No entanto o setor de inspeção do trabalho na cidade de 

Campina Grande, Paraíba, encontra-se deficitário tendo em 

vista a gama de denúncias relativas a infrações trabalhistas em 

toda a jurisdição da Gerência Regional do Trabalho da referida 

cidade. 

A quantidade de dez auditores fiscais em atividade se 

torna insuficiente ao analisar os 89 municípios circunvizinhos de 

Campina Grande. Estes municípios devem ser fiscalizados pela 

GRT e a ausência de corpo funcional adequado, estrutura 

física, recursos para efetivação desses dispositivos normativos 

em questão, tendo em foco a saúde e segurança do 

trabalhador. 

Na seara do ambiente, temos a Gerência Regional de 

Vigilância Sanitária, a GEVISA, que é responsável pela 

fiscalização das condições ambientais dos locais públicos e 

privados onde haja a circulação de pessoas.  

Encontra-se como embasamento a Constituição Federal, 

em seus artigos 7º, inciso XXII, 196, 200, inciso VIII, e 225, 

assegura o direito à saúde e segurança no trabalho. Nos termos 

do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9.294/1996, combinado com o 

artigo 157 e seguintes da CLT, o empregador tem o dever geral 

de proteger a saúde e segurança do trabalho ante a 

contaminação produzida pela fumaça do cigarro. 

Devendo pagar, segundo entendimento jurisprudencial, 

adicional de insalubridade tendo em vista a agressão à saúde 

do trabalhador com a exposição nociva desses agentes 

derivados do tabaco, acarretando em doenças do trato 

respiratório, cardiovascular, dentre outros males irreversíveis. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10726249/inciso-xxii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10652869/artigo-200-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10652534/inciso-viii-do-artigo-200-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10645661/artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/11329231/artigo-2-da-lei-n-9294-de-15-de-julho-de-1996
http://www.jusbrasil.com/topico/11329203/par%C3%A1grafo-1-artigo-2-da-lei-n-9294-de-15-de-julho-de-1996
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104160/lei-murad-lei-9294-96
http://www.jusbrasil.com/topico/10749377/artigo-157-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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Todavia essa prática ainda é incipiente ao analisar a grande 

quantidade de ambientes públicos e privados que ainda 

insistem em burlar o ordenamento jurídico nas suas esferas 

federal, estadual e municipal (SAMPAIO E REIS, 2005) 

Por fim, segundo a Convenção-Quadro, da Organização 

Mundial da Saúde, ratificada pelo Brasil em 2006, os poderes 

públicos e a sociedade devem prevenir e restringir o consumo, 

propaganda e a venda de produtos de tabaco. 

 

3.2 Fumantes e não fumantes em um mesmo 

ambiente e seus efeitos em face à saúde do 

trabalhador 

 

Os fumantes e não fumantes em um mesmo ambiente 

acarretam em malefícios devastadores para ambos: para o 

fumante que inala cem por cento da fumaça proveniente da 

combustão do tabaco e por tabela o fumante passivo inala boa 

parte dessa fumaça, uma vez que segundo REHVA (2009) não 

há sistema de ventilação que controle ou reduza 

significativamente os riscos impostos pelas partículas do cigarro 

desprendidas pelo ar, tanto pela densidade delas, como pela 

grande quantidade liberada com a combustão (Figura 1). 
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Figura 1 - Ambiente prejudicado pela fumaça do cigarro 

 
Fonte: REHVA, 2004 

Por outro lado ambientes para fumantes em ambientes 

separados, mas isolados também não possuem eficácia no 

tocante a proteção da saúde dos transeuntes, trabalhadores e 

demais não fumantes que circulação no local. A redução da 

exposição da fumaça do tabaco no ambiente comum não é 

suficiente. 

Técnicas de escoamento da fumaça, sistema de 

ventilação, exaustão, limpeza e filtragem do ar podem reduzir 

riscos provenientes dessa exposição, todavia, não os exaurindo 

por completo, uma vez que a movimentação das pessoas 

interfere nesse sistema de transporte de fluidos e as condições 

físicas das partículas dispersas no ar atmosférico pela 

combustão dos derivados de tabaco dificultam tal circulação de 

ar (CAVALCANTE, 2005). 

Áreas para fumantes isoladas das áreas para não 

fumantes podem reduzir a exposição à fumaça do tabaco pelos 

não fumantes caso haja um eficaz escoamento e exaustão 

dessa fumaça e demais resíduos provenientes da combustão 

do tabaco (Figura 2). A exaustão deve ser controlada para não 

contaminar o ambiente de não fumantes, seja por brechas de 

janelas ou portas entre dois ambientes (CAVALCANTE, 2005) 



EFEITOS NOCIVOS DO TABACO EM FACE DA SAÚDE DOS 

TRABALHADORES 

 

439 
 

Figura 2 - Técnicas de escoamento da fumaça 

 

 

 

Fonte: REHVA, 2004 

 

Nesse sistema não há controle de redução da fumaça do 

cigarro, uma vez que o ambiente isolado dos fumantes está 

“vedado”, impossibilitando o escoamento adequado dessa 

fumaça, agravando ainda mais os problemas que o cigarro 

acarreta. 

Dessa maneira, a total eliminação de “fumodrómos” ou 

quaisquer áreas destinadas exclusivamente para fumar são a 
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única forma segura e eficaz de atenuar os efeitos do cigarro 

para fumantes passivos, nesse caso, trabalhadores, 

comparado com ambientes isolados, e eficientes em relação ao 

sistema de circulação de fluidos no tocante à proteção dos não 

fumantes contra a fumaça do cigarro. Assim, o ato de fumar 

deve ser permitido ao ar livre, sem qualquer barreira física ou 

próxima a janelas, portas ou saídas de ar para assim liberar o 

fluxo de ar, fazendo com que as partículas do cigarro em 

combustão sejam dispersas com devida eficácia (SEELING, 

2009). 

           Diante do exposto resta ululante a importância da 

restrição dessa fumaça proveniente dos produtos fumígenos 

serem controlados. Em locais públicos, como restaurantes e 

bares, os trabalhadores que ali laboram para angariar seu 

sustento, são lançados ao convívio impositivo a essa fumaça 

danosa. Uma vez que para cumprir seu dever de oficio deverão 

se aproximar das pessoas que fazem uso dessa substância, em 

um ambiente completamente corroborante para a manutenção 

dos resíduos jogados na atmosfera local. Dessa maneira, 

durante anos a fio, o trabalhador permanece em contanto com 

esses antígenos, produzindo sequelas após algum tempo de 

aspiração continua (SCHEIBLER, 2006). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O gasto com saúde pública pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) com seu atendimento universal e sem custos para 

população vêm sendo sobrecarregado com uma demanda 

insuportável para os cofres governamentais no atendimento a 

esses males do cigarro. Dinheiro esse que poderia ser utilizado 
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em outras utilidades públicas que necessitam de subvenção e 

custeio. 

Por outro lado, é inegável a importante atuação dos órgãos 

de controle do tabagismo, prevenção e regulamentação do 

tabaco. Estes apostam na regulamentação das práticas 

tabagistas, promoção de ambientes públicos e privados livres 

de fatores que conduzem à dependência química pela nicotina, 

vedação da publicidade do tabaco, elevação de impostos sobre 

os produtos derivados do tabaco, fiscalização das fronteiras 

contra o contrabando de cigarros, dentre outras iniciativas. Tais 

medidas, mostram-se efetivas em relação à diminuição do 

número de fumantes ativos e dos males provenientes do fumo 

passivo (ALMEIDA, 2012) 

Um maior comprometimento estatal com a proteção à 

saúde dos cidadãos viventes e das gerações futuras. Devendo 

ser criada uma política de Estado para controle e prevenção do 

tabagismo, garantindo aos detentores do poder da Magna Carta 

o acesso a uma saúde de qualidade e minimizar a demanda da 

saúde pública brasileira proveniente dos males causados pelo 

tabaco.  

Dessa maneira, a efetivação dos direitos sociais, dentre 

eles o direito à saúde devem ser constantes, estando o direito 

de todos respeitados e garantidos na forma da lei.  
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RESUMO: Os laboratórios de ensino e pesquisa da área de 
alimentos são ambientes propícios para acidentes, devido à 
natureza das atividades desenvolvidas e alta rotatividade dos 
profissionais; isso, associado a ausência ou inobservância de 
normas de segurança e falta de treinamento dos usuários 
aumentam, significativamente, o risco de acidentes. O objetivo 
do estudo foi avaliar a conduta dos laboratoristas e a cultura 
organizacional no que diz respeito à segurança do trabalho em 
Laboratórios de Análises de Alimentos. Para isso, foi aplicado 
um instrumento de pesquisa a voluntários que desenvolvem 
atividades na área de alimentos em Laboratórios pertencentes 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Universidade Federal da Paraíba. Os dados 
obtidos deixam claro a falta de cultura dos laboratórios em 
segurança do trabalho e falhas na conduta dos profissionais no 
que diz respeito as práticas seguras de laboratório, indicando a 
necessidade urgente de treinamento de seus usuários, além da 
criação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s), de 
manual de Boas Práticas de Laboratório (BPL’s) e adequação 
as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
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quantos as NR 1, NR 5, NR 6 e NR 9, que tratam da 
obrigatoriedade da observância das Normas, elaboração do 
mapa de risco, uso adequado ao risco de equipamentos de 
proteção individual e criação do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais, respectivamente. 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Laboratório de 

Análises de Alimentos. Riscos de Acidentes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de atividades em laboratórios expõe 

os profissionais, a riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e de acidente. Devido à especificidade das 

atividades executas nesses ambientes, os riscos existentes e a 

segurança dos profissionais envolvidos são motivos de grande 

preocupação (LIMA; COSTA; CHAGAS NETO, 2010; 

TOCCHETTO; MATTOS, 2004).  

Os laboratórios de análises químicas apresentam riscos 

potencias de acidentes, uma vez que existe manipulação de 

substâncias químicas corrosivas, inflamáveis, tóxicas, 

mutagênicas e carcinogênicas; enquanto que os de análises 

microbiológicas podem promover contaminações por agentes 

patogênicos (VERGA, 2005), e expor o profissional à radiação 

ultra violeta. 

Os laboratórios de ensino e pesquisa apresentam 

equipamentos, reagentes, soluções, amostras, pessoas, 

documentos que se fazem necessários para o bom 

desenvolvimento das atividades, tudo isso somado, torna o 

ambiente propício para acidentes (COSTA, 2000). 

Esses laboratórios se diferenciam dos demais devido à 

realização de atividades de aula e pesquisa, por apresentarem 
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elevada rotatividade de professores, pesquisadores, 

estagiários, estudantes de graduação e pós-graduação, e pelo 

fato dos profissionais desenvolverem suas atividades em 

horários irregulares (HITARA, 2012; MANTOVANI; PORCU; 

KAMAHARA, 2009). 

Diversos são os motivos de acidentes nesse tipo de 

ambiente. Entre eles, a inobservância ou desconhecimento das 

normas de segurança, ausência de treinamento (CARVALHO, 

2013; MANTOVANI; PORCU; KAWAHARA, 2009), o tempo de 

permanência prolongado no local (COSTA, 1996; OLIVEIRA; 

RIBEIRO, 2003), armazenamento de materiais mal 

identificados e transporte inseguro de materiais (MULLER; 

MASTROENI, 2004), uso de produtos químicos desconhecidos 

(LIMA; COSTA; CHAGAS NETO, 2010), o excesso de 

confiança (COSTA, 1996), falha de equipamentos 

(GONÇALVES et al., 2014), uso inadequado de equipamentos 

(SOUZA, 1998), uso incorreto ou incompleto de equipamentos 

de proteção individual e coletivo (SIMÕES et al., 2003; PRADO-

PALOS et al., 2006), a cobrança por produção científica, 

planejamento inadequado do trabalho (ROCHA; FIAMENI, 

2014) e,  principalmente, deficiências no gerenciamento 

(COSTA, 2000). 

Además, a saúde e integridade dos trabalhadores tem 

sido motivo de grande preocupação por parte do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). Através das Normas 

Regulamentadoras (NR’s), trinta e seis no total, o MTE 

regulamenta e fornece disposições legais sobre a segurança e 

medicina do trabalho. Somado a isso, a NR 1 (BRASIL, 2009) 

trata da observância obrigatória das NR’s por parte das 

empresas. 
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Portanto, o presente estudo tem como objetivo a 

avaliação de aspectos de segurança laboral envolvendo 

usuários de Laboratórios de Análises de Alimentos da 

Universidade Federal da Paraíba, através da aplicação de um 

questionário, visando obter o nível de conhecimento dos 

frequentadores acerca dos riscos ambientes aos quais estão 

expostos, além do comportamento dos mesmos e a cultura 

organizacional sobre segurança do trabalho. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória 

com abordagem quantitativa, na modalidade de Estudo de 

Caso. Um instrumento de pesquisa com 37 quesitos objetivos 

foi aplicado a 14 profissionais voluntários que desenvolviam 

suas atividades no Laboratório de Análises Químicas de 

Alimentos (LAQA), Laboratório de Apoio (LA), Laboratório de 

Ácidos Graxos (LAG) e Laboratório de Flavor (LF), pertencentes 

aos Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos (PPGCTA) da Universidade Federal da Paraíba. O 

critério de inclusão dos voluntários no estudo foi a 

obrigatoriedade de realizar atividades envolvendo ensino e/ou 

pesquina nesses laboratórios. 

Cada profissional concordou em participar 

voluntariamente do estudo, através de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados descritos no presente estudo referem-se a 

usuários de laboratórios destinados a Análise de Alimentos. A 

faixa etária de 50% dos entrevistados era de 21 a 30 anos de 

idade, 36% de 31 a 40 anos, 7% de 16 a 20 anos e 7% com 

mais de 40 anos. Dentre eles 28,6% eram doutorandos, 21,5% 

mestrandos, 14,3%  professores, 14,3% alunos de Iniciação 

Científica, 7,1% graduandos, 7,1% técnicos de laboratório e 

7,1% pós-doutorandos. 

Os voluntários desenvolviam suas atividades no 

Laboratório de Análises Químicas de Alimentos (93%), no 

Laboratório de Flavor (86%), no Laboratório de Bioquímica de 

Alimentos (7%), no Laboratório de Ácidos Graxos (14%) e no 

Laboratório de Apoio (21%). 

Neste estudo, 64,3% dos voluntários relataram que 

trabalham entre 20 e 30 horas semanais, conforme a Fig. (1). 

 

Figura 1. Distribuição dos voluntários, segundo o número de 
horas trabalhadas por semana 

 
Fonte: Próprio autor. 
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De acordo com Oliveira e Ribeiro (2003), quanto maior a 

jornada de trabalho maior poderá ser o índice de acidentes, eles 

explicam que isso se deve ao pouco tempo de descanso 

associado ao elevado número de atividades desenvolvidas. Em 

seu estudo, Muller e Mastroeni (2004) comprovam este fato ao 

observaram que o maior índice de acidentes (44,4%) ocorreu 

com os profissionais que trabalhavam mais de 31 horas 

semanais; eles também observaram que o segundo maior 

índice (37%) foi entre aqueles que trabalhavam de 21 a 30 

horas por semana. 

No presente estudo, dos 14 indivíduos entrevistados, 

nove informaram ter presenciado no ambiente laboratorial 

acidentes envolvendo pelo menos um de seus colegas; e 

desses, seis informaram terem sofrido algum tipo de acidente. 

Quanto ao tipo de acidentes, os voluntários relataram 

terem sofrido queimadura química, queimadura por contato com 

materiais aquecidos e corte, como pode-se observar na Fig. (2). 
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Figura 2. Distribuição dos voluntários que sofreram acidentes 
nos laboratórios de Análises de Alimentos, segundo o tipo de 
acidente sofrido 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 1. Comportamento e cultura dos profissionais que 
atuam em laboratórios de análise de alimentos 

Quesitos avaliados 

Respostas dos 
profissionais 

Sim Não N.A.* 

1. Uso de EPI's** durante a execução das 
atividade 

100% 0% - 

2. Manipulação de solventes, reagentes 
inflamáveis ou experimentos que liberem 
vapores dentro da capela 

64% 29% 7% 

3. Uso de calçados inadequados (abertos 
ou com o peito de pé exposto) 

50% 50% - 

4. Uso de vestimentas inadequadas 
(bermudas, shorts, saias, vestidos) 

7% 93% - 

5. Ingestão de alimentos e bebidas dentro 
do laboratório 

50% 50% - 

6. Armazenamento de alimentos destinados 
ao consumo próprio na geladeira destinada 
a amostras 

71% 29% - 

7. Armazenamento de alimentos destinados 
ao consumo próprio na geladeira destinada 
a soluções e reagentes 

0% 100% - 

8. Identificação de substâncias químicas 
pelo odor ou sabor 

36% 64% - 

9. Rotulação e identificação dos materiais 93% 0% 7% 
10. Planejamento das atividades antes da 
execução 

86% 14% - 

11. Segue os procedimentos existentes 86% 7% 7% 
12. Leitura dos manuais dos equipamentos 
antes de utilizá-los 

57% 43% - 

13. Limpeza dos materiais, equipamentos e 
bancada após o uso 

86% 7% 7% 

14. Esqueceu ou deixou para limpar os 
materiais no dia seguinte 

64% 29% 7% 

15. Permanência no bloco de laboratórios 
sozinho 

71% 29% - 

*N.A. - Não aplicável devido à natureza da atividade desenvolvida; 
**EPI,s - Equipamentos de Proteção Individual. 
Fonte: Próprio autor. 
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Segundo Penna et al. (2010), o maior problema 

observado nos laboratórios é o comportamento dos 

profissionais; o autor enfatiza que as Boas Práticas adotadas 

no cotidiano está relacionado com o menor risco de acidentes. 

A adoção das Boas Práticas em laboratórios, de acordo com 

Sangioni et al. (2013), contribui para a manutenção de um 

ambiente seguro e confiável para os profissionais que neles 

atuam. 

Conforme a Tabela (1), os profissionais – em sua 

totalidade – informaram utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s) durante a execução de suas atividades. 

Quanto aos tipos de EPI’s utilizados, declararam utilizar jaleco 

(100%), calçado fechado (28,6%), luvas (57,1%), óculos de 

segurança (21,4%) e proteção respiratória para solventes 

orgânicos (28,6%).  

Apesar do jaleco e calçado fechado terem sido citados 

pelos profissionais como EPI, do ponto de vista legal, não 

podem ser considerados como tal, uma vez que não possuem 

Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego como referenciado na Norma 

Regulamentadora - NR 6 (BRASIL, 2015). Resultado este, 

demostra o nível de desconhecimento dos profissionais quanto 

ao que realmente seriam EPI’s e as normas que regem o seu 

adequado uso. 

Porém, apesar de não sererem considerados EPI’s, o 

uso de jaleco é de grande utilidade neste ramo, uma vez que 

evita a contaminação do vestiário do profissional (CAMURÇA, 

2006) e os protege de riscos de origem biológica, química e 

física (SANGIONE et al., 2013), e o uso de calçado fechado 
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protege os pés contra impactos, umidade, respingos de 

substâncias químicas e biológicas (MASTROENI, 2004). 

Em relação ao uso de Equipamento de Proteção Coletiva 

– EPC (capela), 29% declarou não utilizar durante a realização 

dos experimentos que envolvem o uso de solventes, reagentes 

inflamáveis ou que liberam vapores. 

Penna et al. (2010) destacam a importância do uso dos 

EPI’s e EPC’s adequados nos laboratórios a fim de minimizar a 

exposição aos riscos ocupacionais e evitar possíveis acidentes 

ou reduzir suas consequências. 

De acordo com Camurça (2006), o uso de luvas previne 

a contaminação das mãos ao manipularem químicos e/ou 

materiais contaminados; e World Health Organization (2004) 

enfatiza que o uso de óculos de proteção protege os olhos de 

impactos e salpicos. 

Gavetti (2013) destaca a importância do manipulação de 

produtos químicos, ácidos, solventes e outras substâncias 

formadoras de partículas e aerossóis dentro de capelas 

exaustoras, uma vez que elas servem de barreiras físicas e 

exaurem vapores, gases e fumos produzidos, oferecendo 

proteção tanto aos usuários quanto ao ambiente. 

Quando questionados acerca dos calçados e 

vestimentas, 50% dos laboratoristas declarou já ter utilizado 

calçados abertos ou que expusesse o peito do pé durante a 

estada no laboratório e, 7% declarou ter utilizado vestimenta 

inadequada. 

De acordo com Sangioni et al. (2013) e Salgado-Santos 

(2001) a utilização de calçados completamente fechado é 

considerado como uma conduta adequada para o ambiente 
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laboratorial e, Gavetti (2013) destaca o uso de calça comprida 

como traje adequado ao uso nesse tipo de ambiente. 

Quanto a ingestão de alimentos dentro do laboratório, 

50% dos voluntários afirmou ter ingerido alimentos nesse local; 

além disso, 71% dos entrevistados afirmou já ter armazenado 

alimentos nas geladeiras destinadas a armazenamento de 

amostras. 

De acordo com Salgado-Santos (2001), as geladeiras 

dos laboratórios nunca devem ser utilizadas para armazenar 

alimentos, seu destino é apenas armazenagem de amostras, 

soluções e reagentes; enfatizando também que o consumo de 

alimentes nesse ambiente é terminantemente proibido devido a 

ocorrência de possíveis contaminações cruzadas. 

Um resultado preocupante obtido nesse estudo é o fato 

de 36% dos voluntários terem tentado identificar uma 

substância química pelo odor ou sabor. Segundo Lima, Costa e 

Chagas Neto (2010) este tipo de prática não é recomendada 

além de ser considerada como uma não conformidade das 

normas de segurança de laboratórios. Para evitar esse tipo de 

problema, a identificação adequada dos produtos químicos, 

frascos contendo soluções e reagentes faz parte das Boas 

Práticas de Laboratório (SANGIONI et al., 2013; SALGADO-

SANTOS, 2001).  

Ao serem questionados sobre o planejamento das 

atividades antes de sua execução, 14% dos profissionais 

afirmaram não realizar. Damasceno (2005) destaca a falta de 

planejamento como como uma das principais causas de 

acidente no trabalho. 

Em relação a cultura organizacional, 43% dos 

laboratoristas informaram não existir procedimentos para as 
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atividades que desenvolvem, 50% deles teve treinamento 

quanto as Boas Práticas de Laboratório e 21% não teve 

treinamento para a realização de procedimentos e utilização de 

equipamentos e 86% afirmaram que seguem os procedimentos 

fixados quando estes existem. Além disso, 43% afirmou não ler 

os manuais dos equipamentos antes de sua utilização; e dos 

que não leem os manuais 33% afirmou que gostaria de ler, 

porém eles não encontram-se disponíveis no laboratório.  

Segundo Oliveira e Ribeiro (2003), grande parte dos 

estudantes nunca passou por treinamento a respeito das 

medidas de segurança ao entrar no laboratório. Conforme 

destaca Hitara (2012), os alunos que desenvolvem atividade em 

laboratórios devem ser conscientizados quanto aos riscos 

existentes nesse ambiente e quanto as normas de segurança; 

e Salgado-Santos (2001) aborda que além de serem 

informados acerca dos riscos, os profissionais necessitam ser 

treinados. 

Segundo a NR 5 (BRASIL, 2011), os riscos existentes no 

ambiente de trabalho devem ser identificados, e a partir disso, 

elaborados mapas para informar ao trabalhador os riscos a 

quais estão expostos. Además, conforme a NR 9 (BRASIL, 

2014), faz-se necessário a criação do Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA), visando a antecipação, 

reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais 

existentes de forma à preservar a saúde e integridade dos 

profissionais.  

De acordo com Penna et al. (2010), cada unidade laboral 

deve possuir seu próprio manual de segurança e criar 

procedimentos operacionais de trabalho devendo estar 

disponíveis no local para acesso de todos os usuários; e 



CULTURA ORGANIZACIONAL E CONDUTA DE USUÁRIOS DE LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES DE ALIMENTOS FRENTE À SEGURANÇA DO TRABALHO: UM 

ESTUDO DE CASO 

455 
 

Sangioni et al. (2013) enfatizam a criação e organização de 

Procedimentos Operacionais Padrões para todas as atividades 

desenvolvidas no laboratório e para o manuseio dos 

equipamentos existentes.  

Além disso, conforme sugerido por Cienfuegos (2001), a 

leitura dos manuais dos equipamentos trata-se de medida de 

segurança e deve ser realizada antes do uso do equipamento. 

Em relação a conduta dos profissionais quanto a limpeza 

dos materiais, equipamentos e bancada após o uso, 86% deles 

informaram realizar, porém, 64% afirmou já ter esquecido ou 

deixado para limpar os materiais utilizados no dia seguinte. 

A limpeza das bancadas, equipamentos e instrumentos 

de trabalho imediatamente após o término das atividades nos 

laboratórios é considerada uma Boa Prática de Laboratório 

(SANGIONI et al., 2013). Conforme Araújo et al. (2009), as 

superfícies de trabalho deverão ser limpas sempre que houver 

derramamento de material. 

Sangioni et al. (2013) enfatizam como uma boa conduta 

a ser adotada pelos laboratoristas evitar ficar sozinho no 

laboratório, recomendação esta não cumprida por 71% dos 

usuários dos de laboratório de análise de alimentos, conforme 

Tab. (1). 

Dos 14 entrevistados, 13 informaram desenvolver 

atividade em laboratório que manipula produtos químicos. 

Desses, 46% informaram desconhecer os riscos envolvidos na 

manipulação de todos produtos químicos que utilizam. Quando 

questionados acerca do conhecimento das FISPQ’s, 21% 

declararam não saber do que se trata e 78% dos profissionais 

declararam nunca ter visto uma delas, conforme Fig. (3), e 

apenas 23% declarou utilizar essas fichas para obter 
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informações de segurança dos produtos químicos que utilizam. 

Eles também foram arguidos quanto a existência das FISPQ’s 

nos laboratórios, e 100% deles informaram a não existência 

dessas fichas. 

 

Figura 3. Nível de conhecimento dos profissionais que atuam 
em laboratórios de análise de alimento sobre as FISPQ’s. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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choque elétrico, 43% à queda, 21% a risco biológico e 7% à 

temperaturas excessivas. Esses riscos pontuados estão 

relacionados com a complexidade das atividades 

desenvolvidas e condições, em termo de estrutura física, dos 

laboratórios de análises de alimentos. 

Outro fato preocupante observado é o fato de 29% dos 

profissionais informarem não saber o que fazer ou a quem 

recorrer em caso de emergência, 71% não saber manusear um 

extintor, 43% não ter informação dos números telefônicos de 

emergência e que 21% desconhece a existência dos 

equipamentos necessário para o atendimento de primeiros 

socorros às vítimas nos laboratórios. 

Segundo Hafen, Karren e Frandsen (2001), os primeiros 

socorros corresponde a primeira ação realizada para atender 

uma vítima de acidentes, de forma a mantê-la o mais estável 

possível para atendimento médico posterior. Conhecer portanto 

os procedimentos e equipamentos corretos necessários ao 

atendimento da vítima é de extrema importância para evitar o 

agravo de seu estado. Tendo o manual de Boas Práticas 

Laboratoriais grande valia nesse quesito, uma vez que traz 

descritos tais procedimentos. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os dados obtidos trouxeram à tona a falta de cultura nos 

laboratórios destinados a ensino e pesquisa da área de 

alimentos, falhas nas condutas de segurança por parte dos 

profissionais e descumprimento de aspectos importantes da 

legislação no que diz respeito às Normas Regulamentadoras, 

indicando uma real necessidade de treinamento da equipe, 
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criação de manual de Boas Práticas de Laboratório, criação de 

Procedimentos Operacionais Padrões para todas atividades 

desenvolvidas, além da adequação quanto as NR 1, NR 5, NR 

6 e NR 9, visando a segurança e saúde desses profissionais 

através da adoção de práticas seguras no cotidiano do trabalho, 

da antecipação, reconhecimento e controle dos riscos. 
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RESUMO: A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, 
conforme prevê a Constituição de 1988. A ampliação da jornada 
de trabalho afeta de forma direta a saúde do trabalhador, uma 
vez que acentua a possibilidade de ocorrência de doenças 
ocupacionais ou mesmo acidentes do trabalho.Nesse contexto, 
constatamos, no cenário trabalhista atual, a submissão do 
trabalhador a jornadas excessivas, ultrapassam o que é 
legalmente permitido. À vista disso, emerge-se no cenário dos 
tribunais do trabalho a teoria do Dano Existencial que consiste 
na conduta do empregador de impor um volume excessivo de 
trabalho ao empregado, impossibilitando-o de exercer um 
conjunto de atividades essenciais a sua vida civil e pessoal. 
Consante os fatos supra narrados, o presente trabalho propõe-
se a analisar criticamente a atuação do Estado quanto à prática 
do Dano Existencial no cenário trabalhista (FROTA), sob a ótica 
do direito a saúde (CUNHA JR, 2015), dos direitos de 
personalidade e da dignidade da pessoa humana 
(CANOTILHO, 1988), especificamente no que se refere aos 
impactos ocasionados na saúde do trabalhador pelo dano 
existencial. No que diz respeito à metodologia, esse artigo será 
eminentemente teórico, desenvolver-se-á através da análise de 
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conteúdo de doutrina, legislação e jurisprudência, adotando um 
raciocínio dedutivo e uma perspectiva interdisciplinar em razão 
da interface entre Direito e saúde.  
Palavras-chave: Relações de Trabalho, Dano existencial, 

Direito a Saúde do Trabalhador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988, a Carta Cidadã, consagra 

diversos Direitos Fundamentais, esses direitos tem sua origem 

em longo processo histórico, social, cultural e na luta de 

diversos atores sociais.  

Além disso, o nosso ordenamento jurídico possui como 

valores supremos o Estado Democrático de Direito e a 

Dignidade da pessoa humana e reconhece expressamente o 

trabalho e a saúde como direitos fundamentais sociais de 

segunda dimensão, conforme prevê o art. 6 da CRFB/88.  

Esses direitos exigem dos poderes públicos prestações 

positivas, mediante políticas públicas concretizadoras 

destinadas a garantir a proteção da Dignidade humana e a 

redução das desigualdades sociais. 

Nesse sentido, o trabalhador passa a ser compreendido 

no ordenamento jurídico como detentor de direitos 

fundamentais. Nesse contexto, constatamos, no cenário 

trabalhista atual, a submissão do trabalhador a jornadas 

excessivas, ultrapassam o que é legalmente permitido. 

 À vista disso, emerge-se no cenário dos tribunais do 

trabalho a teoria do Dano Existencial que consiste na conduta 

do empregador de impor um volume excessivo de trabalho ao 

empregado, impossibilitando-o de exercer um conjunto de 

atividades essenciais a sua vida civil e pessoal.  
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Consoante aos fatos supra narrados, emerge-se no 

cenário dos tribunais do trabalho a teoria do Dano Existencial 

que consiste na conduta do empregador de impor um volume 

excessivo de trabalho ao empregado, impossibilitando-o de 

exercer um conjunto de atividades essenciais a sua vida civil e 

pessoal: desenvolvimento afetivo e familiar, projetos de vida, 

atividades culturais, entre tantos outros.  

A ampliação da jornada de trabalho afeta de forma direta 

a saúde do trabalhador, inclusive com a prestação de horas 

extras, uma vez que acentua, drasticamente, as possibilidades 

de ocorrência de doenças ocupacionais ou acidentes do 

trabalho, uma vez que essas doenças põem em risco a saúde 

física e mental do empregado. A saúde é um direito de todos e 

um dever do Estado como dispõe o art.196 da CRFB/88. Além 

disso, faz parte do relevante grupo de direitos sociais que 

compõe o mínimo existencial. 

Diante do exposto, o presente artigo propõe- se a 

analisar criticamente a atuação do Estado quanto à prática do 

Dano Existencial no cenário trabalhista, sob a ótica do direito 

fundamental a saúde, dos direitos personalidade e da dignidade 

da pessoa humana, especificamente no que se refere aos 

impactos ocasionados na saúde do trabalhador pelo dano 

existencial. 

Por conseguinte, para tanto, em seu primeiro tópico foi 

abordada a temática do trabalhador como detentor de direitos 

fundamentais. Já o segundo tópico teve como escopo a 

proteção à saúde do trabalhador em nosso ordenamento 

jurídico. No terceiro e último tópico discutimos as possíveis 

consequências do Dano Existencial na Saúde do Trabalhador e 

atuação do Estado diante desses casos, bem como a atual 

posição de nosso tribunais superiores. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa cientifica objetiva fundamentalmente contribuir para 

a evolução do conhecimento humano em todos os setores, 

(MEDEIROS, 2011), desse modo exige a aplicação de 

metodologias e técnicas apropriadas na sua execução.  

Nessa perspectiva, o método científico é compreendido 

como sendo o conjunto de processos ou operações que se 

devem empregar em um estudo acadêmico, sendo adotada 

uma linha de raciocínio no processo de pesquisa, (GIL, 2010; 

LAKATOS; MARCONI, 2011). 

Assim sendo, o método dedutivo, é compreendido por 

um raciocínio que tem como objetivo de explicar o conteúdo das 

premissas, por meio de uma cadeia racional em ordem 

decrescente, de análise do geral para o particular, chegando a 

uma conclusão. Desse modo, utilizaremos esse método por 

intermédio de levantamentos bibliográficos, documentais, da 

perspectiva histórica, legislativa e jurisprudencial.   

Já no que diz respeito ao método indutivo, esse tem 

como pressuposto que o conhecimento é fundamental na 

experiência, não levando em conta princípios preestabelecidos; 

logo, neste raciocínio a generalização deriva de observações 

de casos da realidade concreta, sendo as constatações 

particulares que levam à elaboração de generalizações.   

No que concerne ao método utilizado nesse artigo esse 

estudo é eminentemente teórico e desenvolvendo-a através da 

análise da doutrina, legislação nacional e internacional e da 

jurisprudência. Adotou-se, para tanto, um raciocínio dedutivo e 

uma perspectiva interdisciplinar em razão da interface entre 

Direito e Saúde. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O Trabalhador como Detentor de Direitos Fundamentais 

 

A positivação dos direitos fundamentais nas 

Constituições assevera o reconhecimento por parte da 

sociedade de que todos os homens são sujeitos de direitos e 

detentores de condições mínimas de existência capazes de 

assegurar a sua dignidade. 

Os termos Direitos Humanos e Direitos fundamentais 

comumente são utilizados como sinônimos, conforme explica 

SARLET (2008), todavia há distinções, visto que o conceito de 

"Direitos Fundamentais" se aplica aos direitos que já foram 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 

de determinado Estado.  

  A expressão Direitos Humanos se refere aos 

documentos de direito internacional, as posições jurídicas que 

reconhecem o ser humano como detentor de direitos 

independentemente de sua vinculação com determino Estado.   

A declaração dos direitos sociais nas mais diversas 

Constituições, consoante CUNHA JÚNIOR (2015) se consolida 

a partir do século XX, como resultado das guerras e da criação 

de um novo modelo de Estado, o Estado Social, visto que o 

Estado Liberal se mostrou incapaz de atender as novas 

demandas sociais. O estado Social tem como um de seus 

objetivos a superação das desigualdades sociais por meio da 

consagração de direitos sociais, econômicos e culturais, tais 

direitos são denominados de direitos fundamentais de segunda 

dimensão.  

Nesse contexto, a Constituição de 1988, a carta cidadã, 

consagra diversos Direitos Fundamentais, dentre eles 
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destacamos o direito a saúde e ao trabalho que são direitos 

sociais e de segunda dimensão, visto que visam atuação 

positiva por parte do Estado, conforme prevê o art. 6 da 

CRFB/88. Esses direitos tem sua origem em longo processo 

histórico, social e cultural e na luta de diversos atores sociais. 

 Ademais, os direitos fundamentais são direitos 

prestacionais e sua execução por parte do Estado ocorre 

mediante políticas públicas. Dessa forma, tais direitos são 

regidos pelo princípio da máxima efetividade, uma vez que deve 

haver uma interpretação que lhes confira uma maior eficácia 

social para que eles possam cumprir suas finalidades como 

dispõe (BRANCO, 1999,).  

 Ademais, o princípio da vedação ao retrocesso que é 

definido por (ANDRADE, 2001) como o direito a manutenção do 

nível de “realização” dos direitos fundamentais, nesse sentido 

os poderes públicos não podem reduzir de forma arbitraria o 

grau de concretização já alcançado por esses direitos. 

 Consoante SARLET (2001) os direitos podem ser 

analisados em dois eixos: Direitos Negativos – aqueles que 

objetivam defesa e exercício de outro, e Direitos positivos – 

aqueles que objetivam uma prestação do Estado. Com 

fundamento na segunda classificação, percebemos que a 

função do Estado não se limita apenas na garanta da liberdade-

autonomia do individuo, tendo em vista que o individuo também 

pode exigir o exercício de direitos nas relações privadas. 

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado 

como dispõe o art.196, da CRFB/98. Além disso, é um direito 

fundamental social que faz parte do relevante grupo de direitos 

que compõe o mínimo existencial. Tal direito possui uma 

relação intrínseca com o direito a vida e com a dignidade da 

pessoa humana como assevera CUNHA JÚNIOR (2015) e por 
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consequência dessa relação é titularizado por todos que 

estejam no território brasileiro independente de nacionalidade e 

do país de domicílio.  

Dessa forma, conforme o RE 271.286-AgR/RS do 

Supremo tribunal Federal (STF) a CRFB/88 impõe aos poderes 

públicos a adoção de políticas públicas  preventivas e 

reparativas, bem como de condições materiais e jurídicas  

adequadas a proteção e promoção da saúde independente da 

situação econômica do individuo, tendo como alicerce o 

princípio do acesso universal e igualitário as ações e serviços 

de saúde.      

Ao realizarmos uma analise do Direito do Trabalho não 

apenas no Brasil, mas no mundo, observamos que o trabalho é 

característica inerente ao ser humano e está presente nas suas 

mais diversas formas e sociedades. Nesse ínterim, de forma 

universal, sem distinção de qualquer espécie, a declaração 

Universal dos Direitos Humanos  garante a todo ser humano a 

capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 

nela.  Assim sendo, em seu art.23, inciso I, elucida que todo ser 

humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 

desemprego. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, por intermédio 

da nossa Carta maior  que possui como valores supremos o 

Estado Democrático de Direito e a Dignidade da pessoa 

humana , em seu capítulo II, dos direitos sociais e 

respectivamente em seu art. 6 consagra expressamente que o 

trabalho e o Lazer são direitos sociais, bem como direitos 

fundamentais de segunda dimensão que exigem dos poderes 

públicos prestações positivas, mediante políticas públicas 

eficientes. 
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Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana exige que 

o Estado crie condições reais para o exercício dos direitos 

fundamentais nas relações privadas. Essa garantia minimalista 

deve ser assegurada, sobretudo, nas relações de Direito do 

trabalho, tendo em vista a hipossuficiência do trabalhador. 

 Ademais, a nossa Constituição de 1998, em seu art.7 

notadamente, também estabelece os direitos sociais 

fundamentais que devem permear as relações de trabalho e 

que são voltados a proteção da integridade física, psicológica e 

moral do trabalhador, a fim de lhe assegurar uma existência 

digna, tais quais, a duração do trabalho não superior a oito 

horas diárias e quarenta horas semanais, repouso semanal 

remunerado, remuneração por serviço extraordinário, gozo de 

férias remuneradas, (incisos, XIII, XV, XVI e XVII do art. 7, 

respectivamente), dentre outros. 

Cumpre destacar, que esse rol de direitos fundamentais 

previsto na nossa lei maior, em seu art.7 é meramente 

exemplificativo, ou seja, não exclui outros direitos que visem a 

preservação da dignidade do trabalhador, como se percebe 

pela expressão “além de outros que visem a melhoria de sua 

condição social” ( caput, art.7), a exemplo da vedação ao Dano 

existencial tema central desse resumo.  

Destarte, o art. 7º da Carta Maior também possui objetivo 

de proteger a saúde do trabalhador ao prevê normas que 

protegem o empregado contra acidentes e ambientes 

inadequados, como as previstas no inciso XXII, que estabelece 

como direito essencial à redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança e 

no inciso XXVIII, do mesmo artigo, que prevê seguro contra 

acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
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indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 

ou culpa. 

Igualmente, o Código Civil  assegura a proteção os 

direitos de personalidade que são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, tais quais: o direito à integridade física, psíquica, 

intelectual, o direito à integração social, ao pleno 

desenvolvimento enquanto ser humano. Tal como, o direito a 

desfrutar de todas as esferas da vida, a saber: cultural, afetiva, 

social, esportiva, recreativa, profissional, artística, entre outras. 

No entanto, essas normas constitucionais que visam à 

proteção da dignidade humana não têm alcançado sua plena 

efetividade, visto que um grande número de trabalhadores no 

Brasil sofre com a perda de sua saúde por mutilações, 

acidentes de trabalho e  doenças ocupacionais que além de 

ocasionarem danos irreparáveis ao trabalhador acarretam 

despesas ao Estado que por meio do Sistema Único de saúde 

(SUS) presta atendimento a esses obreiros. 

 

3.2 A PROTEÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)3 conceitua a 

saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social que não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade. Dessa forma a saúde pode ser compreendida 

como o bem estar físico, psíquico e emocional do ser humano. 

A preocupação com a proteção a saúde do trabalhador 

ganha destaque com a Revolução Industrial, em razão das 

condições sub-humanas as quais eram submetidos os 

                                            
3 OMS. Organização mundial da saúde. Disponível 
em:<|http://www.who.int/about/es/>.Acesso em: 01.11.2016. 
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trabalhadores. Todavia, o objetivo dessa maior atenção com as 

condições de trabalho não era a consciência social da 

importância da saúde do trabalhador, mas a necessidade 

capitalista de manter a produção. 

 Nesse contexto,como consequência dos movimentos 

sociais organizados pelos trabalhadores para reivindicar seus 

direitos o Estado passou então a fiscalizar as condições de 

trabalho dos operários, o que favoreceu as melhorias de saúde 

no âmbito laboral. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegura 

como um direito humano a saúde e o bem-estar, em seu art. 

XXV.  Ademais, O Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, o qual o Brsil é signatário, 

reconhece em seu art. 12 o direito de toda pessoa a desfrutar o 

mais elevado nível possível de saúde física e mental. 

 Outro fator responsável por essa maior proteção da 

saúde e especificamente a do trabalhador foi à criação da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que ampliou as 

normas preventivas a respeito da saúde, bem-estar e 

integridade física dos trabalhadores, no que se refere à 

limitação da jornada de trabalho, ao desemprego, a proteção à 

maternidade, ao trabalho noturno das mulheres, a idade mínima 

para contratação e ao trabalho noturno dos menores.  

Em 1946 tem inicio no Brasil os Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 

- e as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA. 

Já em 1978 o Ministério do Trabalho publicou a consolidação 

das normas de segurança e medicina do trabalho, por 

intermédio da Portaria n. 3.214. 

  A Constituição da República de 1988 é considerada o 

marco principal de reconhecimento da necessidade de proteção 
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da saúde do trabalhador e da redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalho que foram previstas em nosso ordenamento jurídico. 

As normas que regulamentam a proteção à segurança e à 

saúde do trabalhador estão dispersas em diversos diplomas 

legais o que dificulta a sua aplicação e gera discussões 

doutrinarias sobre a sua aplicabilidade.  

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em seu 

Capítulo V, do Título II, intitulado “Segurança e Medicina do 

Trabalho”, (nos artigos 154 ao 201) regulamenta o tema e  

delega competências normativas ao Ministério do Trabalho não 

só para regulamentar, mas também para complementar as 

previsões normativas do capítulo.  

Além disso, o art. 157 da CLT atribuiu às empresas o 

dever de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 

medicina do trabalho. Dessa maneira elas devem conscientizar 

os trabalhadores e fiscalizar o uso dos equipamentos com o 

objetivo de prevenir os acidentes de trabalho e as doenças 

ocupacionais, podendo até mesmo dispensar por justa causa o 

empregado que não respeitar as suas determinações no campo 

de segurança e saúde no trabalho conforme art. 158 do mesmo 

dispositivo. 

Diante do exposto, observamos que o Brasil já realizou 

avanços importantes no que diz respeito à proteção da saúde 

do trabalhador, com a criação e a incorporação de uma 

legislação que visa à prevenção de doenças e proteção a saúde 

física, psicológica do trabalhador.  O grande desafio que 

enfrentamos na atualidade consiste em dar efetividade aos 

preceitos instituídos, ou seja, colocar em pratica as previsões 

legais. Tal como, o exercício de uma fiscalização eficiente por 

parte do Ministério Público do trabalho nas empresas.  
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  Outro fator de grande relevância para prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais é a necessidade de 

conscientização dos empregados e das empresas. Ademais, 

cumpre ressaltar que uma atuação comprometida dos 

sindicatos também é importante, visto que observamos que sua 

atuação no que se refere as negociações coletivas, cláusulas 

que protejam a vida e previnam acidentes e doenças 

profissionais ainda se mostra insuficiente.  

Destarte, observamos que o Brasil possui um sistema 

normativo de proteção à saúde do trabalhador, composto por 

normas Constitucionais e infraconstitucionais, mas que não 

consegue cumprir com a sua finalidade.  

À vista disso, a exploração do trabalhador de forma 

desumana, que deu origem ao Direito do trabalho, permanece 

nos dias de hoje, embora tenha encontrado formas diferentes 

de se manifestar nas relações de trabalho a exemplo dano 

existencial que consiste na vedação ao trabalhador de desfrutar 

dos prazeres de sua própria existência, ou seja, do seu direito 

social a lazer e de seus direitos de personalidade.  

Nesse ínterim, a proteção ao hipossuficiente, que 

constitui o principio basilar desse ramo do Direito ainda é 

necessária, uma vez que o direito deve se adaptar aos novos 

aspectos sociais e tutelá-los. Conforme nos explana CASTRO 

(2007) o direito é um fenômeno social pela sua origem, pelo 

desenvolvimento e pela aplicação. Nasce da sociedade, 

desenvolve-se com ela e a ela se aplica. 

                     Por conseguinte, não podemos falar em declínio 

ou superação, mas de transição do Direito do Trabalho que 

conhecemos hoje para um mais moderno, que assimile as 

transformações da sociedade, assim como permita uma 

atuação concatenada com suas funções primordiais e amplie a 
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proteção do trabalhador conforme as novas necessidades 

sociais, a exemplo do dano existencial que ainda é 

restritivamente reconhecido pelos tribunais pátrios, tal como 

pela doutrina, possuindo aplicação diminuta, o que possibilita a 

mitigação dos direitos inerente à dignidade do trabalhador.  

Por conseguinte, o grande desafio que enfrentamos na 

atualidade consiste em dar efetividade aos preceitos instituídos, 

ou seja, colocar em pratica as previsões legais. Tal como, de 

uma fiscalização eficiente por parte do Ministério Público do 

trabalho nas empresas.  

3.3 O Dano Existencial e seus Impactos na Saúde do 

Trabalhador  

 

Nas relações de trabalho observamos práticas reiteradas 

de natureza imoral, ilegal por parte dos empregadores. Esses 

submetem os trabalhadores a jornadas excessivas (artigo 7º, 

XIII, da CRFB/88), não possibilitando o gozo de direitos básicos 

como os descansos (artigo 7º, XV da CRFB/88) e até mesmo o 

gozo das férias (artigo 7º, XVII da CRFB/88).  

Assim, cumpre salientar que tais direitos não se tratam 

de meras criações legislativas, tendo em vista que apresentam 

caráter axiológico: possibilitam que o trabalhador, na condição 

de pessoa de direitos humanos, exercite os seus direitos 

inerentes à vida privada: convívio familiar e afetivo, lazer, saúde 

física e mental, prática de crença ou culto, entre tantos outros. 

Nesse contexto, surge a figura do Dano Existencial nas 

relações de trabalho conceituado por FROTA (2011), como uma 

espécie de dano imaterial que impossibilita o trabalhador, de 

modo parcial ou total, de executar, dar prosseguimento ou 
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reconstruir o seu projeto de vida, bem como o dificulta a retomar 

sua vida dentro das relações de emprego.  

Dessa maneira, o dano existencial ou o dano à existência 

do trabalhador, decorre da conduta do empregador que 

impossibilita o trabalhador de se relacionar e de conviver em 

sociedade por meio de atividades recreativas, afetivas, 

espirituais, culturais, esportivas, sociais, que lhe trarão bem-

estar físico e psíquico.  

No contexto processual, além dos elementos do dano 

moral – ato ilícito do empregador e nexo de causalidade, os 

tribunais compreendem a necessidade de dois outros eixos 

essenciais para o Dano Existencial se configure, a saber: o 

projeto de vida e a vida de relações. Nesse mesmo sentido, já 

se pronunciou o Tribunal Superior do Trabalho: 

 

RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. 
DANO EXISTENCIAL. SUBMISSÃO A 
JORNADA EXTENUANTE. PREJUÍZO NÃO 
COMPROVADO. O dano existencial é 
espécie de dano imaterial. No caso das 
relações de trabalho, o dano existencial 
ocorre quando o trabalhador sofre 
dano/limitações em relação à sua vida fora do 
ambiente de trabalho em razão de condutas 
ilícitas praticadas pelo empregador, 
impossibilitando-o de estabelecer a prática de 
um conjunto de atividades culturais, sociais, 
recreativas, esportivas, afetivas, familiares, 
etc., ou de desenvolver seus projetos de vida 
nos âmbitos profissional, social e pessoal. 
Não é qualquer conduta isolada e de curta 
duração, por parte do empregador, que pode 
ser considerada como dano existencial. Para 
isso, a conduta deve perdurar no tempo, 
sendo capaz de alterar o objetivo de vida do 
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trabalhador, trazendo-lhe um prejuízo no 
âmbito de suas relações sociais. Na hipótese 
dos autos, embora conste que o Autor se 
submetia frequentemente a uma jornada de 
mais de 15 horas diárias, não ficou 
demonstrado que o Autor tenha deixado de 
realizar atividades em seu meio social ou 
tenha sido afastado do seu convívio familiar 
para estar à disposição do Empregador, de 
modo a caracterizar a ofensa aos seus 
direitos fundamentais. Diferentemente do 
entendimento do Regional, a ofensa não pode 
ser presumida, pois o dano existencial, ao 
contrário do dano moral, não é "in re ipsa", de 
forma a se dispensar o Autor do ônus 
probatório da ofensa sofrida. Não houve 
demonstração cabal do prejuízo, logo o 
Regional não observou o disposto no art. 818 
da CLT, na medida em que o Reclamante não 
comprovou o fato constitutivo do seu direito. 
Recurso de Revista conhecido e provido. 
(TST – RR: 14439420125150010, Relator: 
Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 
15/04/2015,  4ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 17/04/2015) 
 

A comprovação dos elementos exigidos para a 

configuração de qualquer dano se apresenta como óbice para 

o trabalhador, tendo em vista a sua hipossuficiência na 

construção de meios probatórios no processo do trabalho. 

Outrossim, a composição probatória do Dano Existencial se 

mostra de forma mais complexa, haja vista a necessidade 

demonstração de muitos elementos indicadores do dano. Tal 

fato limita o trabalhador de acautelar a reparação dos danos 

imateriais decorrentes das relações de trabalho. 
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Nesse contexto, o direito como fato social e instrumento 

de proteção da Dignidade Humana, deve adaptar-se a essa 

nova realidade tutelando e aplicando sanções as novas formas 

de violação aos direitos fundamentais do trabalhador, bem 

como facilitando os meio de prova, possibilitando a sua inversão 

quando esses se mostrarem extremamente dispendiosos a 

parte vulnerável, visto que o dano existencial, ao contrário do 

dano moral, não é "in re ipsa", de forma a se dispensar o autor 

do ônus probatório da ofensa sofrida. 

O dano existencial também pode resultar em prejuízo 

para a saúde do trabalhador, como dispõe DELGADO (2010) 

que o prolongamento da jornada de trabalho e a redução do 

tempo disponível do trabalhador para o exercício das suas 

atividades sociais acarreta repercussões na sua saúde e na sua 

educação, além de influenciar no plano de suas relações com a 

família.  

Nesse aspecto, o autor assevera que a ampliação da 

jornada, inclusive com a prestação de horas extras, acentua, 

drasticamente, as possibilidades de ocorrência de doenças 

ocupacionais ou acidentes do trabalho, uma vez que essas 

doenças põem em risco a saúde física e mental do empregado.  

Além disso, SOARES (2009) acrescenta que o 

trabalhador que possui uma lesão por esforços repetitivos, não 

sofre apenas de um dano à sua saúde, como também de um 

dano existencial. A autora justifica essa colocação com o 

exemplo do trabalhador que possui uma lesão por esforços 

repetitivos, o que pode gerar a sua incapacidade para diversas 

atividades, inclusive as da sua vida pessoal, o que o 

impossibilita  de colocar em prática seu projeto de vida.  

Por conseguinte, o direito fundamental a saúde só 

poderá ser alcançado de forma plena, como prevê nosso 
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ordenamento jurídico, com ambientes de trabalho equilibrados 

e saudáveis que possibilitem o trabalhador desenvolver suas 

atividades sem colocar em risco sua integridade física e 

psicológica e jornadas de trabalho que possibilitem o 

trabalhador realizar outras atividades preservando assim a sua 

dignidade humana.    

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, constatamos que apesar de nossa 

Constituição e da legislação infraconstitucional assegurarem  

direitos fundamentais ao Trabalhador com o objetivo de 

proteger a  dignidade humana que é valor supremo de nosso 

ordenamento jurídico, ainda existem desigualdades entre as 

partes na relação de emprego, que não foram sanadas, das 

quais destacamos, neste artigo o dano existencial, que afeta o 

trabalhador, de modo parcial ou total, e o impossibilita de 

executar, dar prosseguimento ou reconstruir o seu projeto de 

vida, bem como o dificulta a retomar sua vida dentro das 

relações de emprego.  

O dano existencial também pode resultar em prejuízo 

para a saúde do trabalhador, visto que o prolongamento da 

jornada de trabalho e a redução do seu tempo disponível para 

o exercício das suas atividades sociais acarreta repercussões 

na sua saúde e na sua educação, além de influenciar no plano 

de suas relações com a família. 

Tal dano ainda é restritivamente reconhecido pelos 

tribunais pátrios, bem como pela doutrina, possuindo aplicação 

diminuta, visto que a comprovação dos elementos exigidos para 

a sua configuração é excessivamente onerosa para o 

trabalhador, sendo assim óbice para o exercício pleno de seus 
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direitos fundamentais, tendo em vista a sua hipossuficiência na 

construção de meios probatórios no processo do trabalho o que 

possibilita à mitigação dos direitos inerente a sua dignidade.  

Destarte, compete ao direito como fato social e 

instrumento de proteção da Dignidade Humana, adaptar-se a 

essa nova realidade  tutelando e aplicando sanções as novas 

forma de violação aos direitos fundamentais do trabalhador, 

bem como facilitando os meio de prova, possibilitando a sua 

inversão quando estes se mostrarem extremamente 

dispendiosos a parte vulnerável,  visto que o dano existencial, 

ao contrário do dano moral, não é "in re ipsa", de forma a se 

dispensar o autor do ônus probatório da ofensa sofrida. 

Por conseguinte, o direito fundamental a saúde só 

poderá ser alcançado com ambientes de trabalho equilibrados 

e saudáveis que possibilitem o trabalhador desenvolver suas 

atividades sem colocar em risco sua integridade física e 

psicológica e jornadas de trabalho que possibilitem o 

trabalhador realizar outras atividades preservando assim a sua 

dignidade humana.    
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RESUMO: A Guarda Municipal de João Pessoa atualmente é 
composta por 700 trabalhadores, que atuam em diversas 
localidades, como escolas, creches, hospitais, postos de saúde, 
praças e orla marítima, promovendo segurança e zelo ao 
patrimônio público. Seu efetivo vai de encontro, diariamente, 
com diversos fatores que geram estresse, desde o aumento da 
violência no município, gerando ansiedade e medo em sua 
vivência laboral, assim como problemas de saúde decorrentes 
de suas atividades, como extensa jornada de trabalho, 
vigilância noturna, acúmulo de horas extras, entre outros. Desta 
forma, investigou-se o perfil da Guarda Municipal de João 
Pessoa, identificando aspectos de sua saúde e a relação com 
o seu papel profissional, o perfil desses trabalhadores e os 
hábitos e perfil ergométrico. A pesquisa foi do tipo quantitativa, 
através de consulta a Sondagem Situacional de Saúde, com 
200 sondagens e acesso às solicitações de licenças médicas 
registrado pelo setor responsável. Verificou-se que a maioria 
dos Guardas Municipais são do sexo masculino, não praticam 
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atividade física, estão acima do peso, tem IMC elevado, 
apresenta ou já apresentou problemas de saúde que os tenha 
sido submetido a alguns problemas de saúde, e não fazem uso 
de medicação.  Podem estar relacionados ao seu trabalho, 
como distúrbios psiquiátricos (ansiedade, depressão, 
dependência química, etc.), doenças cardiovasculares, 
doenças da coluna e outros agravos. Observou-se licenças 
variando entre 15 até acima de 340 dias, sendo a maioria até 
15 dias, seguida por 31 a 0 ou 61 a 120 dias. Quanto aos 
atestados, variaram de 2 a 30 dias, sendo os maiores registros 
com 2 e 4 dias, seguidos de 3 e 6 dias. Com este trabalho 
busca-se propor estratégias de melhoria da qualidade de vida e 
prevenção à saúde dos trabalhadores, através de ações de 
conscientização acerca da importância da atenção à saúde 
destes profissionais. 

Palavras chaves: Medicina do trabalho. Saúde dos 
profissionais de segurança. Qualidade de vida no trabalho. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Guarda Municipal é um termo utilizado para designar 

instituições criadas em esfera municipal para colaborarem com 

a segurança pública, atuando através de leis complementares. 

No que diz respeito a guarda municipal de João Pessoa, esta 

foi fundada no dia 29 de junho de 1990, por meio da lei 6.934. 

No que se refere ao seu papel, sua função básica é a de prestar 

vigilância permanente nos prédios públicos municipais, como 

escolas, creches, hospitais, postos de saúde, assim como 

prover o zelo ao patrimônio público, como as praças, a orla e 

demais localidades, além de dar apoio a diversos eventos 

municipais. Hoje seu efetivo é composto por uma média de 700 

guardas municipais, que lidam diariamente com diversos 

fatores estressantes, como o aumento da violência no 
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município, o que causa presença constante de ansiedade e 

medo em sua vivência profissional; a extensa carga horária de 

trabalho; o acúmulo de horas extras, além de diversas outras 

dificuldades decorrentes de suas atividades laborais (BAIERLE; 

MERLO, 2008).  

Em alguns estudos foi observado que o uso abusivo de 

álcool é tido como um dos principais problemas de saúde 

encontrado entre os guardas municipais. No entanto, essa 

realidade não se apresenta no levantamento dos afastamentos. 

A explicação para essa questão, de acordo com Baierle e Merlo 

(2008) está no fato de que alcoolismo e drogadição não geram 

LTS (Licença para Tratamento de Saúde), mas um alto índice 

de absenteísmo. Além disso, muitas vezes o guarda entra em 

licença saúde por patologias secundárias resultantes do abuso 

de álcool e drogas, que mascaram o real problema.  

Uma das questões peculiares entre estes profissionais, 

segundo os autores acima que pode estar relacionada ao 

adoecer se deve a extensa jornada de trabalho, pois como foi 

observado em diversos estudos, em decorrência das horas-

extras, muitos guardas passam a maior parte do tempo no 

trabalho, tendo em vista que estas melhoram 

consideravelmente seu salário. Diante disto, problemas de 

saúde se tornam secundários, fazendo com que muitos 

trabalhem além de seu limite. 

Outros estudos, citados por Baierle e Merlo (2008) 

relacionam o excesso de trabalho com o aparecimento de não 

apenas distúrbios biológicos, mas também de problemas de 

ordem psicológica e social, que atingem a vida familiar e gera 

reações de estresse e intolerância, decorrente do desgaste 

físico e emocional, o que por sua vez causa inúmeras 

consequências na saúde destes trabalhadores. Dejours (2004) 
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atenta para o sofrimento psíquico no trabalho, relatando as 

diversas estratégias de enfrentamento e de superação dos 

profissionais. 

A rotina do Guarda Municipal no trabalho inclui a 

segurança e zelo do patrimônio público municipal, estando 

expostos a diversos fatores estressantes, como: violência, 

medo, ansiedade, cansaço físico e psíquico, sobrecarga de 

trabalho e pressões da sociedade acerca do seu papel de 

agente da segurança. Desta forma, pretende-se avaliar o 

quanto sua função profissional está relacionada ao processo de 

adoecimento e quais são os fatores que interferem em sua 

saúde. Segundo Lacaz (2007) constitui-se um estudo da Saúde 

Coletiva, pois aborda o adoecer, o sofrer das classes e grupos 

sociais inseridos em processo produtivo.  

Diante do exposto, buscou-se com o presente trabalho 

propor estratégias de melhoria da qualidade de vida e 

prevenção à saúde dos trabalhadores, através de ações de 

conscientização acerca da importância da atenção à saúde 

destes profissionais, a fim de identificar os principais aspectos 

que interferem na saúde dos trabalhadores, através de análise 

documental (consulta às solicitações de licença médica e 

Sondagem Situacional de Saúde), identificando aspectos como 

hábitos, perfil ergométrico e principais agravos que acometem 

a saúde dos profissionais. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tratou de uma pesquisa quali-quantitativa e 

documental, pois serão também avaliadas as solicitações de 

afastamento para tratamento de saúde por meio de TCCDA 

(Termo de Compromisso para Coleta de Dados em Arquivos) 
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O referido projeto foi realizado no período de janeiro a 

dezembro de 2015 na sede da SEMUSB (Secretaria de 

Segurança Urbana e Cidadania) da cidade de João Pessoa-

PB, local em que a Guarda Municipal encontra-se lotada.  

A população constou de profissionais da Guarda 

Municipal, que em 2015 contava com o efetivo de 800 

trabalhadores, e a amostra será baseada em 209 Sondagens 

Situacionais da Saúde dos Profissionais da Guarda Municipal 

(amostra aleatória). A amostra de solicitações de licenças 

através de atestados será consideradas a população completa 

do ano em estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que 95% dos profissionais da Guardas 

municipais são do sexo masculino, devido ser uma profissão 

que exige muito do público feminino. Felicidade e Atalf (2015) 

trabalharam com a Guarda Municipal e sua atuação na proteção 

do bem público: o caso três rios e verificaram que a maioria dos 

profissionais são homens devido ao trabalho exigir muito dos 

profissionais. Tais dados concordam com Brasil (2014) que em 

seu capítulo VIII das prerrogativas, Art. 15 menciona que para 

ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda 

municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o 

sexo feminino, definido em lei municipal.   

Rodrigues (2008) também constatou a presença de mais 

funcionários do sexo masculino que do sexo feminino, 

concordando com a referida pesquisa e atribui ao fato da 

condição patriarca que o país se enquadra.  

Estudo semelhante foi realizado por Costa et al. (2007) 

realizado com Policiais Militares da Cidade de Natal – RN, e 
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Moraes et al. (2000) realizado no estado de Minas Gerais que 

verificaram que a maioria dos profissionais eram do sexo 

masculino. 

Lacaz (2007) afirma que é fato registrado e comprovado 

que as mulheres são minoria em um Guarda Municipal, e atrela 

ao fato do tabu que diz ser uma função masculina, e verificou 

que as mulheres já são eliminadas nos testes físicos, e quando 

passam, devem ser protegida e ficam em cargos 

administrativos, mas demostrar em sua pesquisa a importância 

das mulheres, quando por exemplo a ocorrência de revista 

feminina (CALAZANS, 2004).  

 Verificou-se que a maioria dos profissionais do Guarda 

Municipal trabalhavam dentro da jornada de trabalho exigida 

pela legislação que os rege, estando estes de acordo com a 

legislação que menciona a jornada máxima de trabalho de 40h/ 

semanais, ou seja, jornada de trabalho integral. Mas 

infelizmente ainda percebe-se 32% dos profissionais 

trabalhando em jornada acima do previsto. 

Lacaz (2007) menciona que tratando de analisar as 

condições dos Guardas Municipais a questão mais importante 

é a carga horária, pois o regime de trabalho da guarda deveria 

ser de plantões de doze horas de trabalho por trinta e seis de 

descanso, infelizmente fato esses que nem sempre é registrado 

nas pesquisas. O autor menciona ainda que segundo os seus 

entrevistados, é necessário realizar plantões extras para 

completar a renda familiar, ou quando exercem cargos de 

chefia, que a demanda de trabalho é maior, e requer desse 

profissional presença diária no ambiente de trabalho. 

Merino (2007) comenta ainda que segundo seus 

entrevistados, outra questão relativa à jornada de trabalho, que 

é peculiar na Guarda Municipal é o trabalho em turnos, ou seja, 
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o trabalho pode ser durante o dia ou durante a noite. Pesquisa 

apontou as consequências deste tipo de trabalho no desgaste 

físico e mental provocado pela inversão do funcionamento 

diurno pelo noturno, afetando também a vida pessoal e o 

casamento.  

O autor ainda menciona que a jornada de trabalho de 

escala de 24h trabalhadas por 36h de folga, pois o Guarda 

nunca tem como planejar um final de semana, uma data 

comemorativa. E agrava a situação em que o plantão é quando 

o Guarda atuam em um setor estático e sozinho, pois não há 

interação com os colegas. 

A maioria dos Guardas não realizaram cirurgia, e os que 

realizaram alegaram que nem todas as causas das cirurgias 

foram relacionadas ao tipo de serviço ou a algum acidente de 

trabalho. 

Quando o assunto é que o tipo de cirurgia que o 

profissional realizou, observou-se que a maioria fez a cirurgia 

do menisco, seguido de olhos, perna, garganta, hérnia e 

angioplastia (Dados não apresenatados). 

Profissionais afirmaram que as cirurgias não foram 

resultantes da função exercida, mas de problemas pré-

existentes. Mendes (1995) afirma que algumas patologias são 

desenvolvidas no ambiente laboral, mas a maioria o profissional 

já traz consigo. 

  Apesar da grande maioria dos profissionais da Guarda 

municipal apresentarem problemas de saúde e/ou terem 

realizado alguma cirurgia, a maioria não fazem uso de 

medicamentos. 

 Merino (2007) em estudo realizado com oficiais da 

Polícia Militar do Estado de Pernambuco relacionou as dores 

corporais e a prática de atividade física, e constatou que nos 
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sedentários os desconfortos apresentados foram em média 

33% maiores em relação aos poucos ativos, um índice 

semelhante ao da amostra representada por Rodrigues (2008).  

 Os Guardas Municipais apresentam-se com problemas 

de saúde, mas estes não fazem uso de medicamentos, ou por 

que realmente não precisam ou por que não seguem 

orientações médicas. 

A definição usada pelo Ministério da Saúde (MS) e 

instituições internacionais como a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e também a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) é: “O uso racional de medicamentos parte do 

princípio que o paciente recebe o medicamento apropriado para 

suas necessidades clínicas, nas doses individualmente 

requeridas para um adequado período de tempo e a um baixo 

custo para ele e sua comunidade.” (CARVALHO; BARROS, 

2011). 

Segundo Le Grand; Hoger e Haaijer-Ruskamp (1999), o 

uso irracional de medicamentos é um importante problema de 

saúde pública em todo o mundo, com grandes consequências 

econômicas. Ainda segundo os mesmos autores, tem sido 

estimado que a prescrição incorreta possa acarretar gastos de 

50 a 70% mais altos dos recursos governamentais destinados 

a medicamentos. Entretanto, quando utilizados 

apropriadamente, os medicamentos são os recursos 

terapêuticos mais frequentemente custo-efetivos (McISAAC et 

al., 1994). 

Constatou-se através da Figura 3 as diversas patologias 

apresentadas pelos Profissionais da Guarda Municipal de João 

Pessoa - PB que necessitam de medicamento diariamente.  



PERFIL DOS TRABALHADORES DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA - PB 

488 
 

 

Figura 3 - Patologias apresentadas pelos Profissionais da 
Guarda Municipal de João Pessoa - PB que necessitam de 
medicamento diário. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

As patologias acima citadas podem estar relacionadas 

com a profissão exercida pelos Guardas Municipais. O trabalho 

humano, conforme Dejours (1987) é fonte de realização, 

satisfação e prazer, estruturando e conformando o processo de 

identidade dos sujeitos, mas também pode transformar-se em 

elemento patogênico, tornando-se nocivo à saúde. No ambiente 

de trabalho, os processos de desgaste do corpo são 

determinados em boa parte pelo tipo de trabalho e pela forma 

como está organizado, portanto as doenças 

musculoesqueléticas e a dor crônica interferem nas atividades 

diárias laborativas.  

Questionou-se sobre o consumo de cigarro, e a maioria 

67% não são fumantes. O tabagismo é a causa mais frequente 

de morbimortalidade encontrada na população geral. De acordo 

com a Associação de Psiquiatria Americana (APA), 50% da 
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população adulta americana nunca fumaram, 25% são 

fumantes atuais, e 25% são ex fumantes. O fato de 25% de 

todas as pessoas nos Estados Unidos ainda fumarem, apesar 

dos crescentes dados mostrando os perigos do hábito para a 

saúde, chama a atenção para as propriedades poderosamente 

"aditivas" da nicotina (HUGHES et al., 1996). A forma mais 

comum de nicotina é o tabaco fumado em cigarros, cachimbos 

e charutos (FIORE, 1992). 

Os Guardas Municipais foram questionados sobre a 

realização da atividade física, e a maioria (56%) dos 

entrevistados afirmaram realizarem exercícios físicos (Figura 

10).  

 A maioria dos Guardas entrevistados mencionam que 

realizam atividade física, mas esses dados não refletem 

situações posteriores, como peso elevado, pressão alterada, 

obesidade. Em pesquisa realizada por Rodrigues (2008) foi 

verificado que os profissionais entrevistados não dão 

importância para atividades físicas. Já Cunha et al. (1988) 

estudando os Profissionais do Estado de Pernambuco, 

constataram que a inatividade física foi bastante elevada. 

Os Guardas Municipais registraram quais atividades eles 

realizam (Figura 4), destacando-se caminhada, futsal, bicicleta, 

academia, natação, taickondor, corrida e atletismo. É notória a 

importância da prática regular de atividade física para a 

manutenção da saúde e prevenção de doenças, sendo 

comprovado por Oliveira et al. (2007). 
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Figura 41 - Atividades físicas realizadas pelos Guardas 
Municipais de João Pessoa - PB.

 

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

A prática de atividade física e a correção dos hábitos 

alimentares são medidas eficazes para intervir nos riscos de 

diversas patologia, como depressão, diabetes, coração e até 

coluna.  A ausência de atividade física regular é um dos fatores 

que pode estar associado a uma maior susceptibilidade a 

doenças, sendo a atividade física aeróbia através de um 

programa de exercícios executado três vezes por semana 

auxilia de forma significativa no controle do peso e na 

manutenção do condicionamento, além de reduzir riscos de 

patologias acima citadas (LIMA; OLIVEIRA, 2005). 

Verificou-se que a maioria dos Guardas Municipais estão 

acima do peso, conforme mostra Figura 5. 
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Figura 5- Classificação dos Guardas Municipais de João 
Pessoa - PB quanto ao peso. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

Fisberg (2005) considera que, entre as alterações do 

nosso corpo, a obesidade é a mais complexa e de difícil 

entendimento, havendo a necessidade de uma abordagem 

multidisciplinar do problema. Neste sentido, o mesmo autor 

argumenta que é preciso abordar a fome em seu aspecto 

psicossocial, sendo esta, juntamente com a sede, as duas 

forças motivadoras conhecidas mais prazerosas, sendo assim 

os aspectos psicológicos também devem ser levados em conta, 

visto que os casos de obesidade causados por patologias 

endócrinas ou genéticas bem definidas, constituem um 

percentual muito pequeno. 

 Em relação ao tratamento da obesidade infantil, é 

importante a atuação da equipe multiprofissional tais como 

médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo e educador físico. 

As dietas não podem ser muito restritivas, devendo estas serem 

flexíveis atendendo às necessidades nutricionais da criança de 

acordo com a idade desta. Dietas muito restritas além de não 

serem eficientes proporcionam prejuízo ao crescimento e 

desenvolvimento da criança, bem como uma menor adesão ao 

tratamento e maior angústia quando não se consegue sucesso 
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neste, podendo gerar ansiedade e depressão na maioria das 

vezes (SOARES; PETROSKI, 2003). 

Fisberg (2005) esclarece que o tratamento 

medicamentoso para redução da obesidade utiliza as seguintes 

drogas: anfetaminas, fenfluraminas, fenterminas, 

dietilpropriona, mazindol, fluoxitena e sertralina, entre outras. 

Há muitas controvérsias sobre a utilização destes, pelos 

escassos estudos sobre seus efeitos em longo prazo, pois, 

esses remédios criam uma expectativa de cura para a 

obesidade e as pessoas comumente voltam a engordar com a 

suspensão do medicamento. Os efeitos colaterais normalmente 

observados incluem sonolência, nervosismo e distúrbios no 

trato gastrintestinal.  

Os Guardas Municipais de João Pessoa – PB 

apresentam problemas com a pressão arterial (Figura 6). 

 

Figura 6- Pressão arterial dos Guardas Municipais de João 
Pessoa - PB. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016.  
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 Percebe-se que os Guardas Municipais de João Pessoa 

apresentam alguma alteração cardíaca, podendo ser um fator 

que poderá ser agravado com a profissão, se o Guarda tiver 

relação com o trabalho externo, onde as situações de estresse 

e risco são elevadas. 

Segundo Augusto (2016) a pressão arterial está 

classificada em: pressão arterial normal, quando o paciente 

apresenta pressão sistólica menor que 120 mmhg e pressão 

diastólica menor que 80 mmhg; pré-hipertensão, pacientes com 

pressão sistólica entre 120 e 139 mmhg ou pressão diastólica 

entre 80 e 89 mmhg; hipertensão estágio 1, pacientes com 

pressão sistólica entre 140 e 159 mmhg ou pressão diastólica 

entre 90 e 99 mmhg; hipertensão estágio 2 pacientes com 

pressão sistólica acima de 160 mmhg ou pressão diastólica 

acima de 100 mmhg e crise hipertensiva, pacientes com 

pressão sistólica acima de 180 mmhg ou pressão diastólica 

acima de 110 mmhg. 

O estresse é definido por Lipp (2004) como um estado 

de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do 

organismo. Quando o estresse ocorre, o equilíbrio 

(homeostase) é quebrado, e não há mais entrosamento entre 

os vários órgãos do corpo. Alguns órgãos precisam trabalhar 

mais e outros menos, para poderem lidar com o problema, 

causando o estresse inicial. Como, por natureza, o organismo 

tem o impulso de buscar o equilíbrio, automaticamente é feito 

um esforço para restabelecer a homeostase interior. Quando 

consegue restabelecer a ordem interior, o estresse é eliminado, 

e o organismo recupera-se e volta ao seu estado normal. A volta 

ao equilíbrio pode ocorrer pelo término da fonte de estresse ou 

quando se aprende a lidar com ela adequadamente, mesmo em 
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sua presença. Porém, nem sempre a volta ao equilíbrio pelo 

organismo ocorre de forma satisfatória. 

O impacto do trabalho na saúde das pessoas tem sido 

foco de diversos autores. Em estudo sobre a organização do 

trabalho, Dejours (2007) aborda questões relacionadas à carga 

física e mental que circula nesse contexto. De acordo com esse 

autor, quando o peso psíquico do trabalho se eleva, torna-se 

fonte de tensão e desprazer, convergindo em fadiga, astenia e 

outras patologias. Como exemplo dessa situação, o estudo de 

Carvalho et al. (2008) com policiais militares retratou a 

prevalência de bruxismo e estresse nessa população, e os 

resultados sugeriram um possível papel do estresse emocional 

como fator predisponente do bruxismo. A prevalência de 

bruxismo nos 81 policiais militares que participaram da 

pesquisa foi de 33,3%, e observou-se estresse emocional em 

13,6% dos policiais militares, dos quais mais da metade (63,6%) 

relatou ranger os dentes durante o sono e/ou vigília. Assim, 

constatou-se que, entre os policiais com estresse, 81,8% 

apresentaram bruxismo. A prevalência de estresse em 

indivíduos com bruxismo foi significativamente maior em 

relação aos indivíduos sem bruxismo. 

No que se refere ao graus de obesidade, verificou-se que 

os Guardas Municipais de João Pessoa – PB apresentam 

obesidade Grau I e Excesso de peso (Figura 7). 

A obesidade também está relacionado a falta de atividade 

física, ou a prática de maneira irregular ou descontínua. Vieira 

et al. (2003) e Silva et al. (2003) fizeram um estudo objetivando 

verificar quais os fatores que mais influenciam na aderência ou 

abandono dos exercícios físicos, por populações que 

necessitam dessa prática regular para a manutenção de sua 

saúde, obesos matriculados em uma academia da Zona Sul do 
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Rio de Janeiro e pacientes do Ambulatório de Cardiologia do 

Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Respectivamente, os resultados mostram que o percentual de 

abandono é bastante significativo. E os motivos mais alegados 

são a falta de tempo, motivo de saúde e a falta de atenção por 

parte dos profissionais da área. 

 

Figura 7- Graus de obesidade dos Guardas Municipais de 

João Pessoa - PB. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Verificou-se na Figura 8 o números de licenças médicas 

apresentadas pelos Guardas Municipais de João Pessoa – PB 

no período de janeiro a dezembro de 2015. 
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Figura 8- Número de Licenças Médicas apresentadas pelos 

Guardas Municipais de João Pessoa -PB. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 São vários os períodos solicitados pelos Guardas 

Municipais de João Pessoa – PB para afastamento por atestado 

médico (Figura 8). 

 

Figura 8- Dias de atestado solicitado pelos Guardas 

Municipais de João Pessoa - PB no período de janeiro a 

dezembro de 2015. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 
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Em pesquisa realizada por Castro e Cruz (2015), a 

relação entre tempo de serviço e frequência de afastamento por 

TMC apresentou variação significativa aos 5, 15 e 25 anos de 

serviço, com maior concentração entre 15 e 25 anos de trabalho 

na instituição. Esses resultados indicam que o tempo de serviço 

incide na saúde do policial quando este está ainda na metade 

do seu tempo de serviço Minayo, Assis e Oliveira (2011). No 

caso dos afastamentos no meio do exercício da carreira (entre 

14 e 17 anos), os diagnósticos mais frequentes foram os 

transtornos do humor e neuróticos, relacionados com estresse 

e somatoformes. Os policiais com mais tempo de serviço 

apresentaram diagnósticos mais graves como esquizofrenia, 

transtornos esquizotípicos e transtornos delirante. Na pesquisa 

de Ferreira et al. (2008), a prevalência de problemas de saúde 

foi maior entre os policiais com 18 anos de serviço ou mais. 

Esses dados demonstram a urgência de estudos e intervenções 

sobre o problema, uma vez que o presente estudo não se 

propôs esse objetivo. 

O assédio moral é uma conduta abusiva que agride a 

dignidade e a integridade psíquica ou física e, em longo prazo, 

contribui para a doença mental (CAMPOS, 2011). 

O estudo de Minayo, Assis e Oliveira (2011) indica que, 

com o tempo de trabalho, o policial acumula os efeitos do 

estresse laboral e apresenta quadros de inadequação de 

comportamento, alcoolismo, agressividade, maior exposição a 

acidentes, ansiedade, insônia, explosões emocionais e dores 

crônicas. Pode-se, assim, pensar que a exposição ao trabalho 

incide negativamente na saúde mental dos policiais. Outros 

estudos apresentam resultados sobre a exposição à cultura e à 

organização do trabalho policial (FERREIRA et al., 2008; 

SOUZA et al., 2007). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200271#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200271#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200271#B10
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200271#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200271#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200271#B54
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Compreende-se que vários fatores interferem ou 

colaboram com o processo de desencadeamento do 

adoecimento dos servidores, dentre eles destacamos: a 

extensa jornada de trabalho, que traz inúmeras consequências 

em termos de saúde e não é incomum a insistência dos guardas 

em trabalhar mesmo quando doentes, para evitar a redução de 

horas extras; a procura por serviços de saúde só quando os 

agravos já estão instalados; a existência de uma política 

institucional incipiente de prevenção e cuidados à saúde do 

guarda municipal. 

Com base no levantamento documental da Secretaria de 

Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB no ano de 2012 

destacamos que 23% dos guardas municipais solicitaram dias 

de afastamento por licença para tratamento de Saúde, com 

faixa etária que varia entre 44 a 59 anos de idade, tendo como 

principais causas, por ordem decrescente: artroses, doenças 

cardiovasculares; tuberculose pulmonar; doenças da coluna; 

fratura/traumatismos; alcoolismo; alterações da visão; diabetes 

Mellitus e distúrbios psiquiátricos. 

O uso abusivo de álcool é assinalado como um dos 

principais problemas de saúde encontrado entre os guardas 

municipais. Contudo, essa realidade não se traduz no 

levantamento dos afastamentos. A explicação para essa 

questão está no fato de que alcoolismo e drogadição não geram 

LTS, mas um alto índice de absenteísmo. Além disso, muitas 

vezes o guarda entra em licença saúde por patologias 

secundárias resultantes do abuso de álcool e drogas, que 

mascaram o real problema. 

De acordo com a Área Temática da Saúde do Homem as 

doenças relacionadas ao aparelho circulatório constituem a 

segunda causa de morte da população masculina do município 



PERFIL DOS TRABALHADORES DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA - PB 

499 
 

de João Pessoa, o que tem relação direta com o estilo de vida 

dos homens, que não buscam os serviços da atenção básica 

para prevenir os agravos, além de dificuldades destes em 

realizar o autocuidado. 

Enfatiza que o consumo maior de álcool na população do 

sexo masculino pode ser compreendido se considerada a 

crença na invulnerabilidade do homem, a falta de informação 

sobre os malefícios desta droga, um distanciamento dos 

serviços de saúde, além de fatores sociais e culturais que 

podem interferir no consumo e dependência do álcool. Que “a 

maior barreira da população masculina com relação ao acesso 

aos serviços de saúde, é o comportamento do próprio homem, 

que não tem a cultura do autocuidado, bem como não se 

propões a buscar serviços de saúde que oferecem promoção 

da saúde e prevenção de doenças, que é o caso do Programa 

Saúde da Família. Geralmente os homens buscam os serviços 

de saúde quando os agravos já estão instalados, utilizando 

assim os serviços de urgência e emergência. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A maioria dos Guardas Municipais é do sexo masculino, 

apresentam uma jornada de trabalho de 20 a 40hs, a maioria 

não foi submetido a procedimento cirúrgico, e da minoria que foi 

submetido a vários tipos de cirurgia, sendo a maioria do 

menisco, a hipertensão se destaca como o principal problema 

existente. A maioria não faz uso de medicação e dos que fazem, 

a principal causa é a diabetes, seguido de pressão e insônia, 

não é fumante, e dos que fumam, fazem uso variando de 10 a 

40 anos, sendo a maioria de 12 anos e faz atividade física, 

prevalecendo a caminhada. Quanto ao peso, varia entre abaixo 
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de 70 kg e acima de 100kg, sendo a maioria abaixo de 70kg, 

mas quando se refere IMC a maioria foi caracterizado com 

acima do peso e obeso grau I e pré-hipertenso. 

Observou-se licenças variando entre 15 até acima de 

340 dias, sendo a maioria até 15 dias, seguida por 31 a 0 ou 61 

a 120 dias. Quanto aos atestados, variaram de 2 a 30 dias, 

sendo os maiores registros com 2 e 4 dias, seguidos de 3 e 6 

dias. 

Os fatores influenciam a relação saúde/doença nas suas 

atividades laborais são hipertensão, diabetes, cardiopatia, 

depressão, asma, colesterol, triglicerídeos visão, gordura no 

fígado e coluna. 

Quando se trata de promover a saúde, torna-se 

fundamental as estratégias à gestão e aos trabalhadores pois 

garantiu a integralidade na assistência, tornando-se uma forma 

eficaz que resulta em um atendimento de melhor qualidade e 

segurança, atendendo não apenas as necessidades clínicas, 

mas também os aspectos psicológicos e sociais que estão 

relacionados à saúde do trabalhador.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BAIERLE, T. C.; MERLO, Á. R. C. Saúde mental e subjetividade no trabalho de uma 
guarda municipal: estudo em psicodinâmica do trabalho. Cadernos de Psicologia 
Social do Trabalho, Brasil, v. 11, n. 1, p. 69-81, jun 2008. ISSN 1981-0490. 

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25791>. Acesso em: 08 
july 2016. 
BRASIL. Estatuto Geral das Guardas Municipais. 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm>. 
Acesso em 24 de maio de 2015. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 
CALAZANS, M. E. De. Mulheres no Policiamento Ostensivo e a Perspectiva de uma 

Segurança Cidadã. Rev. São Paulo em Perspectiva. 18(1): 142-150, 2004. 

CAMPOS, I. M. C. Evidências de assédio moral e incapacidade para o trabalho 
em servidores públicos de Santa Catarina. Tese de Doutorado. Programa de Pós-

http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25791
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm


PERFIL DOS TRABALHADORES DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA - PB 

501 
 

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC. (2011). 
CARVALHO, J. de P.; BARROS, M. G. de Uso correto de medicamentos: cartilha. 

Instituto de Tecnologia em Fármacos: Rio de Janeiro, 2011. 16 p. 
CARVALHO, S. da C. A. et al. Associação entre bruxismo e stress em policiais 
militares. Revista Odonto Ciência, Rio Grande do Sul, v. 23, n. 2, p. 125129, 2008. 
COSTA, M.; ACCIOLY JÚNIOR, H.; OLIVEIRA, J.; MAIA, E. Estresse: diagno´stico dos 

policiais militares em uma cidade brasileira. Rev Panam Salud Publica. v. 21 n4. 

Washington. Abr. 2007. 

CUNHA, F. J. P.; DA SILVA JUNIOR, A. G.; FARIAS JUNIOR, J. C.; CAVALCANTE 

JUNIOR, E. G.; SILVA, D. K.; BARROS, M. V. G. Estilo de vida e aptidão fisica 

relacionada à saúde de oficias da policia Militar do Estado de Pernanbuco. (Resumo). Anais 

do XXI Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. São Paulo. 1988. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São 

Paulo: Editora Cortez/Oboré; 1987 
____. A carga psíquica do trabalho. In: DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, 

C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da 
relação prazer, sofrimento e trabalho. Atlas: São Paulo, 2007. 
____.. Subjetividade, trabalho e ação. Production, São Paulo , v. 14, n. 3, p. 27-34, 

Dec. 2004 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext>. 
Access on 08 July 2016. 
FIORE, M. C. Trends in cigarette smoking in the United States: the epidemiology of tobacco 

use. Journal Med Clin North Am 1992; p. 76:289. 

FISBERG, M. Obesidade na infância e Adolescência. Fundo editorial BYK: São 

Paulo, 2005. 
HUGHES, J. R.; FIESTER, S.; GOLDSTEIN, M.; RESNICK, M.; ROCK, N.; ZIEDONIS, 

D. Practice Guideline for the treatment of patients with nicotine dependence. In: 

American Psychiatric Association Practice Guidelines. Am J Psychiatry 1996;153:1-31. 

LACAZ, F. A. de C. O campo Saúde do Trabalhador: resgatando conhecimentos e 
práticas sobre as relações trabalho-saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 

23, n. 4, p. 757-766, Abr. 2007. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext>. Acesso em 08 jul. 2016. 
LE GRAND, A.; HOGERZEIL, H. V.; HAAIJER-RUSKAMP, F. M. Intervention in 
rational use of drugs: a review. Health Policy and Planning,14(2): 89-102, 1999. 
LIMA, F. R.; OLIVEIRA, N. Gravidez e exercício. Revista Brasileira de 
Reumatologia, [S. l.], v. 45, n. 3, p. 188-190, Maio/Jun. 2005.  
LIPP, M. E. N. (ORG.). O Stress está dentro de você. 2a. Ed. Contexto: São Paulo, 

2000. 
CASTRO, M. C. d'Avila de; CRUZ, R. M. Prevalência de Transtornos Mentais e 
Percepção de Suporte Familiar em Policiais Civis. Psicologia: Ciência e Profissão. 

vol.35 no.2 Brasília Apr./June 2015 
MCISAAC, W. et al. Reflexions on a month in the life of the Ontario Drug Benefit Plan. 
Canadian Medical Association Journal, 150: 473-477, 1994. 
MENDES, R. Patologia do Trabalho. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 1995. 

MERINO, P. S. Desconfortos corporais frequentes e sua relação com a pratica de 
atividade física em policiais militares. Anais do XXX Simpósio Internacional de 
Ciências do Esporte. São Paulo. 2007. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-9893&lng=en&nrm=iso


PERFIL DOS TRABALHADORES DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA - PB 

502 
 

MINAYO, M. C. S; ASSIS, S. G.; OLIVEIRA, R. V. C. Impacto das atividades 
profissionais na saúde física e mental dos policiais civis e militares do Rio de Janeiro 
(RJ, Brasil). Ciência & Saúde Coletiva, 16(4), 2199-2209. (2011). 

OLIVEIRA, A. B. S. De; PRATI, A. R. C.; RECHENCHOSKY, L.; OLIVEIRA FILHO, 
A.; OLIVEIRA, E. R. N.; OLIVEIRA, A. A. B. O. Associação entre excesso de peso e 
tempo gasto com atividade física habitual e meios eletrônicos em escolares. Anais 
do XXX Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. São Paulo. 2007. 
OLIVEIRA, R. J. De. Saúde e Atividade Física: algumas abordagens sobre atividade 

física relacionada à saúde. Shape: Rio de Janeiro, 2005. 
RODRIGUES, F. C. Perfil do Estilo de Vida dos Profissionais da Segurança Pública de 

uma Delegacia de Policia Civil. Monografia. Curso de Educação física da Universidade 

federal de Rondônia. 2008. 

SILVA, E. R. A.; GUTTIERRES, A. P. M.; TORREZIO JUNIOR, O. P.; DA SILVA, G. 
Dos S. F.; De LIMA, J. R. P. Motivos que levam pacientes de ambulatório de 
cardiologia a abandonarem a prática de atividade física. XXVI SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, São Paulo 2003. 

SOARES, L. D.; PETROSKI, E. L. Prevalência, fatores etiológicos e tratamento da 
obesidade infantil. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho 
Humano, v. 5, n. 1, p. 64 - 74, 2003. 

SOUZA, E. R.; FRANCO, L. G.; MEIRELES, C. C.; FERREIRA, V. T.; SANTOS, N. 
C. Sofrimento psíquico entre policiais civis: uma análise sob a ótica de gênero. 
Cadernos de Saúde Pública, 23(1), 105-114. (2007). 

VIEIRA, F. R.; MOREIRA, C. H. R.; DAMASCENO, V. de O.; NOVAES, J. da S. 
Fatores de aderência ou abandono à prática de atividade físicas por obesos de 
academias de ginásticas do RJ. XXVI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS 
DO ESPORTE, São Paulo. 2003. 

 

 



ANÁLISE DA DOR EM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

503 
 

CAPÍTULO 29 
 

ANÁLISE DA DOR EM PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO 

 
 

Elizama Martins de SOUZA 1 

Larissa Nazareth dos Santos PEQUENO 2  

Nadya Thayse da Silva COSTA 2 
 Suzanna dos Santos Dantas 2 

Moabe Pina da SILVA 3 

1 Autora: Graduanda do curso de Fisioterapia, Faculdade Maurício de Nassau; ² Co-Autora: 
Graduanda do curso de Fisioterapia, Faculdade Maurício de Nassau; 3 Orientador: Graduação 

e Mestrado em Ciências Biológicas pela UFPB, Professor da Faculdade Maurício de 
moabepina@hotmail.com 

 

RESUMO: A dor foi definidacomo uma experiência sensorial e 
emocional desagradável, associada a uma lesão real ou 
potencial. Esta pode estar agregada a uma lesão tecidual, a 
variáveis cognitivas ou emocionais. Muitos estudos têm 
apontado diversos acometimentos relacionados à saúde do 
professor os quais podem induzir a manifestação da dor. Os 
professores exercem sua função mediante o cumprimento de 
cargas horárias excessivas, o que provoca danos à saúde e 
bem estar desses profissionais. Os transtornos 
musculoesqueléticos, respiratórios e mentais estão muitas 
vezes presentes no educador. O objetivo geral deste trabalho 
foi analisar a presença de dor nestes profissionais. Para isto, foi 
realizado uma revisão bibliográfica por meio de livros e artigos 
da área. As buscas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, 
que direcionou a pesquisa para endereços eletrônicos 
científicos, em especial, Bireme e Scielo. Os achados oriundos 
da pesquisa possibilitaram identificar altos índices de dores 
musculoesqueléticas, em diferentes regiões corporais dos 
professores, provenientes do estresse e por sobrecarga vocal. 
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Sugere-se a implementação de um programa de cinesioterapia 
laboral nas instituições de ensino, com intuito de preparar o 
professor para a jornada de trabalho.  
Palavras-chave: Avaliação. Dor. Professores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dor foi definida pela primeira vez em 1986, pela 

Associação Internacional para o Estudo da dor, como uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a 

uma lesão real ou potencial. A dor pode estar agregada a uma 

lesão tecidual, a variáveis cognitivas ou emocionais. Quando 

ocorre independente de um dano tecidual, pode ser 

considerada um fator alarmante de alterações fisiológicas no 

organismo do ser humano (KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 2008; 

SANTOS, 2010). 

Na avaliação da dor, utilizam-se instrumentos que 

possam aferir a sua magnitude. Diversas escalas foram 

desenvolvidas para mensurar a intensidade da dor, entre estas, 

a Escala Visual Analógica (EVA) que proporciona uma medição 

simples e eficiente da intensidade da dor. Esta tem sido 

utilizada largamente na clínica e em laboratórios de 

investigação, quando se necessita um índice rápido e numérico 

da dor avalida (RUBBO, 2010). 

O registro de distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho tem se tornado cada vez mais frequente na 

população (PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002). 

Professores exercem sua função mediante o cumprimento de 

cargas horárias excessivas, o que provoca danos à saúde e 

bem estar desses profissionais. Como consequência, 

diminuição do rendimento no trabalho, estresse, falta de 
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motivação e ansiedade passam a fazer parte da vida dos 

educadores (FERRÃO, 2012).  

Muitos estudos têm apontado diversos acometimentos 

relacionados à saúde do professor. Dentre os mais abordados 

estão os transtornos musculoesqueléticos, respiratórios e 

mentais. Dentre as queixas mais citadas por professores estão 

o cansaço mental, seguido por dores associadas a postura 

corporal e, finalmente, problemas relacionados à voz 

(CARDOSO et. al., 2009; CARVALHO; ALEXANDRE, 2006; 

DELCOR et. al, 2004; VEDOVATO; MONTEIRO, 2008). 

Movimentos repetitivos de escrever e apagar a lousa, 

caminhar pela sala de aula, permanecer longos períodos na 

posição ortostática, acrescido de algumas tarefas como corrigir 

provas e exercícios, e o uso diário do computador, podem gerar 

dores musculoesqueléticas em diferentes regiões do corpo, 

seguidas de dores de cabeça (SANCHEZ et al, 2013). 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi analisar 

a presença de dor nestes profissionais. Os objetivos específicos 

foram: identificar dores provenientes do estresse, detectar 

àquelas provenientes do uso exacerbado da voz e constatar 

esta sintomatologia associada a movimentos repetitivos em 

sala de aula ou em atividades correlacionadas ao magistério. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata se de um estudo do tipo revisão bibliográfica, que 

de acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011), permite ao 

investigador aproximar-se da problemática que deseja 

contemplar, traçando um cenário sobre a sua produção 

científica, de forma que se compreenda a evolução do tema ao 

longo do tempo e, com isso, considera possíveis oportunidades 

de pesquisa nos estudos. 
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Desta forma, foi realizada consultas a livros presentes na 

biblioteca da Faculdade Maurício de Nassau. Também foram 

realizadas pesquisas na internet por artigos científicos, anais e 

monografias sobre o tema abordado. 

As buscas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, 

que direcionou a pesquisa para endereços eletrônicos 

científicos, em especial, Bireme e Scielo. 

Os descritores utilizados no banco de dados eletrônicos 

foram: avaliação, dor e professores. 

A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às 

terminologias comum em português e espanhol. De forma 

quantitativa, as fontes de investigação estão expressas no 

esquema a seguir: 

       
Fonte: Pesquisa Direta. 2016  

 

Para seleção da amostra, foram estabelecidos como 

critérios de inclusão, artigos publicados em português e inglês, 

na íntegra que retratassem a temática com publicação realizada 

entre o ano de 2004 até o ano de 2015. Os critérios de exclusão 

utilizados foram trabalhos que não abordassem a temática 

escolhida, artigos repetidos e fora do período estabelecido nos 

Referências

Livros (8) Artigos (6)
Monografias 

(2)



ANÁLISE DA DOR EM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

507 
 

critérios de inclusão e textos que não sejam de caráter 

científico.  

Tendo em vista, o alcance e o impacto das informações 

divulgadas por meio dessas bases de dados, foi feita a leitura 

dos resumos e aqueles que estavam de acordo com a temática 

foram selecionados. A coleta de dados foi realizada no período 

de julho a outubro de 2016. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A dor fisiológica é um reflexo protetor do organismo, para 

reprimir uma injúria ou dano tecidual. Frente à lesão tecidual a 

dor patológica dispõe condições para a cicatrização, mas a 

fisiológica é aquela que estimula respostas protetoras, como o 

reflexo de retirada, com fins de interromper a exposição ao 

estímulo nocivo. Torna-se característico de algias agudas 

produzidas por estímulos intensos na superfície da pele. A dor 

visceral e a dor somática profunda em geral são subagudas 

(SANTOS, 2010).  

A dor patológica identifica as alterações dinâmicas no 

processamento da informação nociva, mostra-se em diferentes 

tecidos do corpo humano e pode ser classificada como 

inflamatória, quando envolve estruturas somáticas ou viscerais, 

ou neuropática, por acometimento do sistema nervoso. Pode 

ser diferenciada pela caracterização temporal, fazendo 

distinção entre dor aguda, como uma ocorrência recente, e dor 

crônica, de longa duração (KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 

2008). 

Kreling e colaboradores (2006), afirmam que tanto a dor 

aguda como a crônica, de maneira generalizada, proporciona  

ao individuo sintomas que modificam os padrões de sono, fome 

e libido. Surge a irritabilidade, modifica a enegia corporal, há 
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redução da habilidade de concentração da realização de 

atividades familiares, profissionais e sociais.  

A dor aguda surge de imediato a trauma de tecidos moles 

ou inflamação e está ligada com um processo adaptativo 

biológico para facilitar o reparo tecidual e cicatricial. A dor 

crônica possui duração de três a seis meses. Pode surgir 

espontaneamente ou ser provocada por vários estímulos 

externos, e recebe uma resposta exacerbada tanto em duração 

quanto amplitude, ou ambas. Além de uma manifestação 

duradoura, pode ser considerada como uma síndrome 

debilitante que apresenta impactos sobre a qualidade de vida 

do paciente e caracteriza-se por uma resposta não eficaz as 

terapias analgésicas convencionais (KLAUMANN, WOUK, 

SILLAS, 2008; SANTOS, 2010). 

A dor crônica também pode ser definida como aquela que 

perdura o tempo superior ao necessário para curar uma 

determinada lesão. É similarmente descrita a patologias de 

caráter crônicos que culminam em dor perseverante ou que 

retornam em determinados períodos (DELLAROZA et al., 

2008).  

Com relação as regiões acometidas pela dor, Carvalho e 

Alexandre (2006), destaca as dores provenientes dos distúrbios 

no sistema musculoesquelético referente ao 

trabalho/ocupação. Na América do Norte, compôs uns dos 

maiores custos econômicos, sobressaindo de outras patologias 

ocupacionais. No Brasil a sintomalogia dos problemas 

osteomusculares começaram a surgir nos anos 80, 

convertendo-se em um problema de saúde pública. Os 

sintomas no aparelho locomotor mais evidentes são a dor, 

limitação funcional e aflição física e psicológica. Esses sintomas 

surgem por cunhos multifatoriais, sendo os fatores 

biomecânicos exercidos nas atividades diárias, fatores 
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psicológicos e aspectos pessoal e ocupacional os que mais se 

destacam.   

Segundo Ribeiro (2009), a dor musculoesquelética 

(DME) pode ser definida como um desconforto envolvendo 

músculos, ossos, articulações, tendões, ligamentos, bursas, 

fáscias musculares, tecido conjuntivo, cartilagens e 

aponeuroses. As doenças do sistema musculoesquelético são 

as causas mais frequentes de dor e podem levar à incapacidade 

ou limitação das atividades diárias. Segundo os dados 

disponíveis, esses distúrbios respondem por mais de 80% dos 

diagnósticos. 

Conforme o estudo de Carvalho e colaboradores  

(2009), a sensação dolorosa no sistema muscular e esquelético 

em professores é considerada como um grave impasse de 

saúde. Alterações fisiológicas no sistema muscular e 

esquelético se destacam como as principais causas de 

afastamento do trabalho e surgimento de doenças relacionadas 

a profissão. 

Cardoso e colaboradores (2011) afirmam ainda que a 

situação de alta exigência e trabalho ativo destacam-se como 

importantes preditores para ocorrência de dores 

musculoesqueléticas. Situações de trabalho desfavoráveis e a 

elevada prevalência da doença musculoesquelética poderão 

repercutir negativamente na qualidade de vida dos professores 

e na qualidade do ensino. 

A Escala Visual análogica é um instrimento utilizado para 

analisar a dor. É constituída por uma linha de 10 cm que possui 

como extremos as frases “ausência de dor” e “dor insuportável”. 

Idosos e crianças, às vezes, sentem dificuldades em identificar 

ou quantificar a dor. Para essa população específica, existem 

instrumentos propostos que usam outros recursos visuais como 

desenhos representando expressões faciais, o que se constitui 
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como instrumento importante para avaliar a evolução do 

paciente e a efetividade da conduta terapêutica de maneira 

fidedigna (RUBBO, 2010). 

A transmissão de estímulos, de acordo com a teoria do 

controle da comporta de dor, se dá pela via aferente do sistema 

nervoso periférico e ocorre pelas fibras dos tipos A e C. Tais 

fibras estão presentes em muitos nervos que penetram na 

medula espinhal, pelo corno posterior, Envolve as lâminas da 

substância gelatinosa e funciona como controle da comporta e 

modula os padrões para que aconteça a transmissão para as 

células T (TRIBIOLI, 2003). 

Os estímulos são determinados de acordo com o número 

de fibras nervosas recrutadas, a frequência dos impulsos 

nervosos e pelo balanceamento da atividade das fibras grossas 

e finas. Embora o quantitativo total de impulsos aferentes seja 

relevante parâmetro de estímulo, os impulsos possuem 

finalidades diferentes de acordo com a função das fibras que os 

conduzem, além das funções anatômicas (TRIBIOLI, 2003). 

O esforço físico intenso, a inadequação as tecnologias,  

posições inadequadas diante do mobiliário ou de máquinas e 

equipamentos, pressão por produtividade, ritmo acelerado na 

realização das tarefas, repetição intensa de movimento, 

extensa jornada de trabalho, são aspectos que fazem parte do 

contexto do ambiente ocupacional, que desencadeiam o 

desgaste físico e mental, podendo gerar ou acelerar os 

processos patológicos do sistema osteomuscular dos 

indivíduos, causando-lhe os distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (DORT) e  lesões por esforço 

repetitivo (LER)  (SANTOS et al, 2009).  

No caso dos professores, estes estão submetidos 

constantemente a dor devido aos seguintes fatores: 

movimentos repetitivos de escrever e apagar a lousa, caminhar 



ANÁLISE DA DOR EM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

511 
 

pela sala de aula, permanecer longos períodos na posição 

ortostática, acrescido de algumas tarefas como corrigir provas 

e exercícios, e o uso diário do computador, (SANCHEZ et al, 

2013). 

Delcor e colaboradores (2004), afirmam que a 

avaliação das condições de saúde e trabalho de professores é 

relevante porque há um número expressivo e crescente de 

profissionais desta categoria no Brasil e cita que a maioria dos 

estudos realizados avaliam saúde e trabalho de professores de 

escolas públicas sendo mais escasso os estudos aplicados em 

escolas privadas. 

Estes profissionais estão submetidos aos desgastes 

físicos e emociais para o desenvolvimento de suas atividades. 

São fatores significativos para a evolução de outros transtornos: 

o estresse, a depressão, a fobia, o prejuízo na ansiedade e o 

surgimento da síndrome de Burnout (SERVILHA; ARBACH, 

2011). 

De acordo com estudos realizados por Delcor e seus 

colaboradores (2004), a profissão de educador, destaca-se pela 

sua alta porcentagem de profissionais que apresentam 

características associadas aos principais problemas de saúde 

apontados na categoria, como  manter uma posição 

inadequada e incômoda do corpo e realizar esforço físico para 

desenvolver o trabalho podem estar associados às queixas 

relacionadas à má postura corporal. 

Branco e colaboradores (2011), afirmam que o estresse 

causado pelas jornadas de trabalho, possui sintomatologias 

físicas e psicológicas, gerando assim as dores por tensão. 

A síndrome de Burnout é caracterizada por um 

esgotamento profissional, pode acomenter diversos indivíduos 

que trabalhe diretamente com o público, na qual tem uma maior 

prevalência emprofissionais de educação. Essa síndrome 
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ocorre gradativamente. Há um acúmulo dos sintomas físicos, 

psicológicos, comportamentais e defensivos que geram nesses 

indivíduos um afastamento de suas atividades tanto pessoais 

quanto profissionais (OLIVEIRA, 2016). 

O reconhecimento desses fatores podem colaborar para 

admissão de políticas públicas, com objetivo de prevenir 

enfermidades e favorecer um melhor bem-estar refletindo na 

qualidadede vida desses profissionais da área de educação 

(CARDOSO et al, 2009). 

O estado de saúde  é um fator básico para a  qualidade 

de vida, assim como, para a eficácia do desenvolvimento do 

trabalho desses indivíduos. Os profissionais da área de 

educação apresenta diversos problemas de saúde (TEIXEIRA 

et al, 2015). 

Com relação as  condições de trabalho e de saúde 

desses profissionais, no Brasil a bibliografia científica encontra-

se ainda limitada (DELCOR, 2004). Por causa dos danos 

provocados pelas atividades diárias e pela relevância em se 

identificar problemas de saúde entre profissionais expostos a 

muitas horas de trabalho, surgiu o interesse em averiguar a 

presença de dor em professores.   

Cicco (2004) aponta que 56,6% dos profesores referem 

dor de cabeça, e que o tipo mais comum seria a dor tensional 

episódica causada por estresse e falta de descanso. 

Coelho e colaboradores (2010), afirmam que os 

profissionais que trabalham com os membros superiores 

elevados têm um risco 7,9 vezes maior para distúrbios 

musculoesqueléticos do que aqueles que não trabalham nessa 

posição. No cenário dos DORT, a lesão do manguito rotador 

configura-se como a causa mais frequente de dor no ombro e 

pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária, sendo 

potencializada com o envelhecimento e a ocupação laborativa. 
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Segundo Dutra e colaboradores (2005), 76% dos 

professores analisados relataram dor no ombro. Segundo os 

autores, isso é devido a elevação, maior que 90º, os braços 

ficam submetidos, ocasionando compressão dos tecidos moles 

e tendões relacionados a essa região do corpo. 

Coelho e colaboradores (2010) ,citam ainda que em 

estudos realizados, além da dor no ombro, as queixas de saúde 

mais frequentes foram dores nas costas e pernas e, no âmbito 

psicoemocional, cansaço mental e nervosismo. Ter calos nas 

cordas vocais foi referido por 12% dos professores. A 

prevalência de distúrbios psíquicos menores foi de 20%, 

associada a trabalho repetitivo, insatisfação no desempenho 

das atividades, ambiente intranquilo e estressante, desgaste na 

relação entre professor e aluno,  falta de autonomia no 

planejamento das atividades, ritmo acelerado de trabalho e à 

pressão da direção. 

Teixeira e colaboradores (2015), afirmam que muitos 

professores apresentam dores nessa região, sendo 

considerado um comprometimento músculo esquelético, 

causado por fatores estruturais, horas de trabalhos 

prolongadas, salas superlotadas e a falta de descanso. 

Ribeiro (2009) afirma que no estudo por eles realizado, 

cerca de 30,8% das queixas relatadas pelos profissionais da 

educação seriam de dor nas costas. Sanchez e colaboradores 

(2013) evidenciaram que mais de 80% dos professores 

participantes da pesquisa sofriam de dores na região lombar. 

Sanchez e colaboradores (2013), tiveram como rerultado 

cerca de  66,7% dos professores analisados queixavam-se de 

dores no quadril e membros inferiores.  

Lima e Filho (2009), afirmam que apenas 38, 8% dos 

professores podem vir apresentar dores nas pernas. Delcor e 

colaboradores (2004) encontraram um percentual também 
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diferente. Na pesquisa por eles conduzida,cerca de 47% do 

total de avaliados queixavam-se de dores nos membros 

inferiores. 

Vieira (2011), uma vez que percentual similar foi 

encontrado na amostra de indivíduos com dor no punho,  por 

ele estudada. 

Esse percentual é maior que o encontrado por Gomes 

(2008), que entre as alterações vocais a dor de garganta se 

apresenta em 56% dos casos. 

No que concerne com a opinião de Delcor e 

colaboradores (2004) ao destacar que os diagnósticos referidos 

com mais frequência, foram varizes em membros inferiores, 

lesões por esforços repetitivos, doenças potencialmente 

relacionadas ao trabalho, problemas psicossomáticos ou de 

saúde mental e queixas relacionadas à voz. 

De acordo com a opinião de Oliveira (2016),  estes 

problemas que os docentes apresentam, os impedem de 

cumprir seu trabalho e de realizar suas atividades  da melhor 

forma. Neste sentido, acaba por atrapalhar o educador de 

cumprir sua maior meta que é ensinar bem. Contudo, para que 

o bom ensino ocorra, é necessário que os professores tenham 

melhores as condiçoes de trabalho possíveis. 

No estudo realizado por Carvalho e colaboradores 

(2009), os gastos médicos e públicos resultante dessa série de 

problemas tem aumentado ininterruptamente nos últimos 

tempos e compreende no cotidiano cerca de bilhões de dólares 

em diversas nações, equivalendo  a uma grande repercussão 

no que tange a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. 

Com isso a pesquisa e o apropriado discernimento do assunto 

são necessários para a descoberta das etiologias dessa 

problemática para ser possível as medidas de prevenção e 

controle. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Por meio desta pesquisa e análise da literatura 

disponível, este estudo possibilitou analisar a ocorrência de dor 

em profissionais da educação e suas manifestações clínicas.  

Os achados oriundos na literatura possibilitaram 

identificar altos índices de dores musculoesqueléticas, em 

diferentes regiões corporais em professores.  Observou-se 

ainda que dores de cabeça, pescoço, garganta, ombro, punhos, 

região dorsal e nas pernas, foram as mais frequentemente 

encontradas nestes profissionais. 

Devido a má qualidade de saúde adquirido no ambiente 

de trabalho desses profissionais faz se necessário a 

implementação de um programa de cinesioterapia laboral, que 

contenha alongamentos e relaxamentos com intuito de preparar 

o professor para a jornada de trabalho, prevenir e reduzir as 

tensões que são, em grande parte, desencadeadoras das dores 

sentidas pelo profissional da área de educação, além evitar 

doenças relacionadas ao trabalho. 

Apesar disto é importante a realização de novos estudos, 

visto que a literatura é bastante escassa. 
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Resumo: O stress é uma resposta natural do ser humano 
decorrente de uma pressão que advém do confronto com um 
desafio e, por vezes, de situações de risco ou realmente 
perigosas. Essa pressão não se limita ao ambiente externo, 
mas muitas também decorrem de exigências que são pautadas 
pelo próprio individuo e colocadas como metas, ideais, a serem 
perseguidos. A intensificação laboral decorre da fase do 
capitalismo atual, o qual coloca a capacidade de se atender ao 
apelo do consumo desmedido como forma de sucesso perante 
a sociedade, entretanto, alcançar esta situação concorre para o 
desgaste das energias físicas e mentais dos trabalhadores, 
além disso, a insegurança resultante do medo de não ter um 
posto de trabalho leva as pessoas a se submetam a regimes e 
contratos de trabalho precários, percebendo baixos salários e 
arriscando sua vida e saúde em ambientes insalubres, de alto 
risco. Diante do exposto, foi de grande importância evidenciar 
os estudos acadêmicos que identificaram, a partir das relações 
de trabalho e seus efeitos, a síndrome denominada stress, e 
destacar, dentre os trabalhos pesquisados, aqueles que 
relacionam a atividade laboral do cirurgião dentista com o 
stress. O presente estudo teve por norte uma pequena revisão 
da literatura especializada, realizada entre abril de 2014 e junho 
de 2014. O estresse ocupacional resulta da percepção pelo 
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profissional do equilíbrio entre as demandas efetivas no 
trabalho e sua capacidade e/ou possibilidade de respondê-las.  
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O stress é uma resposta natural do ser humano 

decorrente de uma pressão que advém do confronto com um 

desafio e, por vezes, de situações de risco ou realmente 

perigosas. Essa pressão não se limita ao ambiente externo, 

mas muitas também decorrem de exigências que são pautadas 

pelo próprio individuo e colocadas como metas, ideais, a serem 

perseguidos. 

Mas sentir estresse faz parte da vida, de estar vivo, aliás, 

um pouco dele ajuda a aumentar a nossa atenção e nos fornece 

energia para o enfrentamento de situações desafiadoras, 

entretanto, se o estresse perdura por longo tempo ou subjuga a 

nossa capacidade de conviver com ele, o efeito é negativo, 

impactando a saúde, o bem-estar, os relacionamentos, o 

trabalho e as sensações de prazer. 

Dentro deste contexto e admitindo-se a premissa de que 

o trabalho se insere na vida cotidiana da sociedade, até como 

símbolo de status, pois a possibilidade de se colocar em um 

posto de trabalho diferencia os capazes dos incapazes. 

Nesta relação de prazer, pelos resultados alcançados, e 

sofrimento, pelos efeitos da carga horária, da repetição e dos 

riscos ao qual o trabalho nos submete, surge um novo ator, o 

estresse, que tal qual uma figura bipolar assume nuances 

opostas, de incentivo e altivez a fadiga e descaso. 

A intensificação laboral decorre da fase do capitalismo 

atual, o qual coloca a capacidade de se atender ao apelo do 

consumo desmedido como forma de sucesso perante a 
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sociedade, entretanto, alcançar esta situação concorre para o 

desgaste das energias físicas e mentais dos trabalhadores, 

além disso, a insegurança resultante do medo de não ter um 

posto de trabalho leva as pessoas a se submetam a regimes e 

contratos de trabalho precários, percebendo baixos salários e 

arriscando sua vida e saúde em ambientes insalubres, de alto 

risco. 

Embora esse não seja o caso pode ser tomado por 

parâmetro quando nos debruçamos sobre as transformações 

que vêm ocorrendo na Odontologia, principalmente nos últimos 

anos, e em particular aquelas que se relacionam com o 

mercado de trabalho, influenciando e comprometendo os níveis 

de estresse, e por consequência a qualidade de vida dos 

cirurgiões dentistas. 

 Diante do exposto, foi de grande importância evidenciar 

os estudos acadêmicos que identificaram, a partir das relações 

de trabalho e seus efeitos, a síndrome denominada stress, e 

destacar, dentre os trabalhos pesquisados, aqueles que 

relacionam a atividade laboral do cirurgião dentista com o 

stress. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo teve por norte uma pequena revisão 

da literatura especializada, realizada entre abril de 2014 e junho 

de 2014, o qual foi realizado a partir de consulta a  artigos, livros 

e periódicos, em sua maioria disponível na rede mundial de 

computadores. 

A busca foi orientada por terminologias usualmente 

utilizadas cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde, 

utilizando como palavras chaves stress, burnout, trabalho e 
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saúde, em todos os casos, cruzando-as com odontólogo e/ou 

profissional da saúde.  

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foi 

uma abordagem que unisse as consequências do ambiente de 

trabalho, bem como as atividades laborais em si, na vida do 

profissional da odontologia, buscando evidenciar situações que 

comprometessem a sua saúde ou a sua qualidade de vida.  

O desenvolvimento do estudo partiu da forma como a 

sociedade enfrenta as relações de trabalho e o resultado deste 

enfrentamento materializado pela sensação de desconforto, a 

qual, após estudos e observações foi identificada como uma 

síndrome rotulada de stress e, em seguida, a relação desta 

síndrome na vida profissional do cirurgião dentista (odontólogo). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

A sociedade atual considera o trabalho como parte 

fundamental de sua subsistência, atividade à qual os seres 

humanos dedicam a maior parte da sua vida, por outro lado, o 

trabalho também é considerado um fator preponderante no 

surgimento de doenças e por vezes protagonista de histórias de 

sofrimento e dependência.  

Muito embora as relações com o trabalho tenham 

evoluído de uma época em que era considerado desumano, 

consequência da falta de segurança, dos baixos salários e do 

total descaso com as mulheres e crianças, para uma nova 

situação após a revolução industrial, calcada nas teorias 

organizacionais desenvolvidas por Taylor e Ford, e que 

resultaram na garantia de direitos e benefícios respaldados 

pelas ações dos sindicatos e na aprovação de legislações 

trabalhistas, estas evoluções trouxeram a reboque novos 

problemas. 
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A automação trouxe o fantasma do desemprego, a 

tecnologia levou a extinção de diversas carreiras e funções, 

novas profissões surgiram e com elas o conflito entre o jovem e 

o obsoleto e, permeando todo esse cenário, a busca incessante 

pela produtividade, pelo lucro. As pressões internas e externas 

ao trabalho, a necessidade de se alcançar e manter um status 

quo profissional propiciaram o surgimento de novas questões 

biológicas, psicológicas e sociais, todas influenciadas e 

influenciando o homem, esse ser complexo biopsicossocial. 

Dentro deste espectro as ameaças ao posto de trabalho 

passam a ser identificadas pelo individuo como ameaças à sua 

saúde e seu bem-estar físico, social e emocional e, dentre as 

várias consequências desta nova situação, vamos identificar o 

surgimento e o crescimento exponencial do stress, que sob este 

ângulo, pode ser considerado uma doença ocupacional, afinal, 

no entender de Selye (1947) o adoecimento é o resultado da 

criação, pelo homem, de uma civilização que ele próprio não 

mais consegue suportar. 

Algum tempo depois Dejours (1994), grande pesquisador 

do processo prazer-sofrimento no trabalho, baseado 

principalmente nas teorias de Marx e Leontiev, concluiria que o 

trabalho promove mais sofrimento do que prazer, e que esse 

sofrimento pode causar doenças psíquicas, caso o trabalhador 

não desenvolva estratégias para aliviar esse sofrimento.  

O termo stress surgiu no campo da física, este termo foi 

usado inicialmente para traduzir o grau de deformidade sofrido 

por um material quando submetido a um esforço ou tensão, 

Seyle (1936) utilizou-o em um trabalho científico para descrever 

uma síndrome, mas foi solicitado a substitui-lo pelo termo 

“reação de alarme”, mas o rótulo consagrou-se e manteve-se 

basicamente o mesmo nas mais diversas línguas, sendo em 

português grafado como estresse.  
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Tal síndrome foi definida pelo autor como um desgaste 

geral do organismo decorrente de desequilíbrio interno e a 

recuperação se dá pelo processo de adaptação do individuo 

àquela situação que ocasionou o desequilíbrio, entretanto, esta 

capacidade de adaptação é limitada, e sendo essa situação 

constante resulta em um desgaste físico e mental gerando o 

envelhecimento precoce e ocasionando uma série de doenças. 

Em seus estudos Seyle identificou três fases do estresse 

conhecidas como fase de alarme, de resistência e de exaustão: 

 Primeira fase – de alarme: todas as reações do 

corpo ao estresse se fazem sentir, percebe-se o 

coração batendo mais rápido, assim como a 

respiração; a pessoa se sente nervosa e com a 

mente agitada. 

 Segunda fase - de resistência: após o estresse 

continuar por um tempo suficiente, o corpo se 

habitua e entra em uma fase de adaptação, é 

quando se acostuma a estar sob os estímulos que 

causam o estresse parecendo não ser afetado por 

ele. 

 Terceira fase - de exaustão: não cedendo o 

estresse (existe um limite para o tempo em que se 

consegue manter adaptado) pode-se adoecer 

física e mentalmente. 

Apesar de tudo torna-se importante destacar que 

segundo Delboni (1997) o estresse, em um determinado nível, 

é necessário ao organismo, pois colabora com o bom 

desempenho das funções orgânicas e psíquicas, como o 

crescimento e a criatividade. 

A revista Exame (2012) registra os custos astronômicos 

do stress ocupacional no mundo inteiro: 
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 No Canadá, a conta anual passa de 14,4 bilhões 

de dólares (2001);  

 Na Europa, 20 bilhões de euros (2005);  

 Nos EUA, 300 bilhões de dólares (segundo 

o American Institute of Stress, 2004).  

 No Brasil, estima-se que os custos estejam em 

torno de 3,5% do PIB (cerca de 70 bilhões de 

dólares em 2012). 

Custos esses que podem ser traduzidos como custos 

humanos (hipertensão, gastrite, problemas cardiovasculares, 

problemas mentais como neurose, depressão, aumento da 

incidência de câncer pela queda da imunidade, etc); Custo para 

as empresas (queda da produtividade, absenteísmo, erros e 

acidentes de trabalho) e custos para a sociedade (indivíduos 

alienados e doentes, sistemas de saúde onerados, baixa 

competitividade das empresas, uso abusivo de álcool e de 

drogas, lícitas e ilícitas). 

Partindo-se dos pressupostos já elencados no presente 

trabalho observa-se que o estresse ocupacional resulta da 

percepção pelo profissional do equilíbrio entre as demandas 

existentes no trabalho e sua capacidade e/ou possibilidade de 

respondê-las. A discrepância existente entre a percepção de 

ambas e a condição para enfrentá-las é que nos leva a definir o 

estresse como emoções negativas, sensação de mal estar e 

desconforto, todas vivenciadas nesse enfrentamento diário das 

condições que o profissional dispõe para enfrentar os possíveis 

problemas que surgem no cotidiano da profissão. 

Dentro desta visão, este pequeno ensaio foi em busca 

de publicações capazes de evidenciar a situação de 

enfretamento a que são submetidos os profissionais da área da 

saúde, em particular o cirurgião-dentista. 
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A odontologia é uma das profissões que evidencia 

claramente o caráter diversificado da patologia, em virtude de 

certas características intrínsecas às suas atividades, aos seus 

insumos e aos atores envolvidos. A necessidade profissional de 

se lidar com equipamentos e instrumentos que muitas vezes 

não obedecem a critérios ergonômicos, campo operatório não 

iluminado adequadamente, níveis de ruído no ambiente laboral 

acima do tolerável, dentre outros, além da alta competitividade 

do mercado decorrente dos profissionais que deixam os bancos 

escolares e da maior exigência por parte da clientela, resultado 

da maior informação que a sociedade globalizada e plugada 

naturamente adquire, submetem tais profissionais a um estado 

de estresse permanente. 

Pesquisa realizada por Carvalho e Malagris (2001) com 

profissionais da área de saúde, incluindo cirurgiões-dentistas, 

aponta que 58% dos profissionais pesquisados se mostravam 

estressados, sendo que 94% já se encontravam na fase 2 do 

estresse4, ou seja, a fase de resistência. Por outro lado, essa 

mesma pesquisa apontou que, entre os estressados, 56% 

tinham predominância de sintomas físicos. 

Stelluto (1995) publicou estudo segundo o qual existe um 

razoável número de evidências que apontam a profissão da 

odontologia como geradora de estresse contínuo, além disso, 

nos Estados Unidos, a Odontologia foi considerada a segunda 

ocupação mais estressante, sendo a primeira a de piloto de 

aviões militares de caça. 

Bittencourt (2003), estudando a qualidade de vida do 

cirurgião-dentista no trabalho relacionou como características 

do profissional o perfeccionismo e a prioridade das habilidades 

manuais, ainda que alcançadas ao custo de sofrimento, de 

                                            
4 fase 1: alarme, fase 2: resistência e fase 3: exaustão 
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estresse, de situações de conflito com pacientes e familiares, e 

de uma carga excessiva de trabalho. Aliado a todos esses 

fatores ainda identificou situações de múltiplas jornadas de 

trabalho combinada com carga-horária intensa, dificultando e 

reduzindo a qualidade do seu trabalho e sua atenção. 

Humphris et al. (1997) já haviam registrado que a 

natureza intrínseca ao trabalho do cirurgião-dentista resulta em 

um desgaste físico excessivo com o qual o profissional, na 

maioria das vezes, não está preparado para lidar confirmando 

o fato de que o estresse não envolve apenas atitudes e 

condutas, mas se caracteriza por um esgotamento pessoal que 

interfere sobremaneira na vida do indivíduo, e não 

necessariamente na sua relação com o trabalho. 

Nicolielo e Bastos (1997) em seu trabalho também 

apontavam para a necessidade da dupla jornada, pois em 

pesquisa voltada para avaliar a satisfação profissional de 

cirurgiões-dentistas constataram que a maioria dos recém 

formados na área (mais precisamente 67% de sua amostra) se 

mostrou insatisfeita em relação aos honorários que recebiam 

em confronto com as suas aspirações pessoais, insatisfação 

que fatalmente leva o profissional a uma busca por um segundo 

emprego e, por consequência, mais fadiga e mais estresse. 

Interessante notar que nove anos depois, estudo 

realizado por Nunes e Freire (2006) buscando avaliar a 

qualidade de vida de cirurgiões-dentistas, registraram que 36% 

de sua amostra trabalhavam nove ou mais horas diariamente, 

e que tal sobrecarga de trabalho poderia interferir na qualidade 

de vida dos profissionais. 

De uma maneira geral a quase totalidade dos estudos 

que envolvem a relação do cirurgião-dentista com o seu 

trabalho, seus pacientes e até a sua formação, constataram que 

os fatores que desencadeiam o estresse são uma constante. 
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Na rotina diária o cirurgião-dentista se depara com riscos 

que são inerentes ao seu trabalho, sejam eles físicos (ruído 

gerado pelo micromotor e compressor), químicos (substâncias 

manipuladas, em muitos casos ainda o mercúrio), biológicos 

(possibilidade de contrair hepatite, Aids), mecânicos (lesões 

corporais ou perfurantes decorrentes dos instrumentos 

utilizados) e ergonômicos (problemas de coluna, articulações 

do braço e varizes), enfim, além de todos esses fatores Souza 

(1997), identificou, ainda, como fator estressante a questão de 

se trabalhar com procedimentos muitas vezes irreversíveis. 

Nessa mesma linha de pesquisa, Ruschel et al.(2005) 

avaliaram a perda auditiva de cirurgiões-dentistas provocada 

por ruídos, observando que 27% dos profissionais,  entre dois 

a cinco anos de formado (amostra) apresentavam perda 

auditiva induzida por ruídos, valor que se agravava com o 

aumento da jornada de trabalho do cirurgião-dentista. 

Seger (2001) atribui o stresse na odontologia a fatores 

como: pressões econômicas, pressão com o tempo, trabalho 

com pacientes ansiosos, e poucos cooperativos, infringir dor 

aos pacientes, limitação do campo visual, ruídos do 

equipamento, radiação, exposição a efeitos do trabalho 

prolongado em determinada posição física, repetição do 

trabalho, passar o dia todo confinado em um consultório, 

competição profissional, dentre outros. 

Ainda pode-se citar as reações decorrentes do stresse 

agrupadas por Levi, (1983) apud Silva, (2001) em: reações 

emocionais, (ansiedade, depressão, histeria) reações 

comportamentais, (alcoolismo,tabagismo, dependência 

química, aumento do absenteísmo e suicídio) e reações 

fisiológicas, ( alterações hormonais e farmacológicas 

responsáveis por taquicardia, sudorese, hipertensão arterial, 

etc). 
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Conforme a literatura científica pertinente ao tema 

evidencia-se o stresse ocupacional como um sério problema de 

saúde pública também relacionado ao trabalho do Cirurgião 

Dentista.  

Elias, Navarro, em seu estudo, relataram que muitas 

enfermeiras não associavam a ocorrência de episódios de 

enxaqueca, estresse, irritação, desgaste físico, depressão, 

dores nas pernas, varizes e pressão alta a problemas de sua 

própria saúde. Ao avaliar a literatura científica, observou-se que 

as respostas dos cirurgiões-dentistas, quando questionados 

sobre qualidade de vida e problemas de saúde, estão, 

inicialmente, relacionadas aos pacientes e não a eles. Isto pode 

estar vinculado à própria formação destes profissionais, na qual 

o tema é pouco ou quase nada discutido. 

 

4 CONCLUSÃO 

O stress é uma resposta natural do ser humano 

decorrente de uma pressão que advém do confronto com um 

desafio e, por vezes, de situações de risco ou realmente 

perigosas. O estresse ocupacional resulta da percepção pelo 

profissional do equilíbrio entre as demandas efetivas no 

trabalho e sua capacidade e/ou possibilidade de respondê-las. 

A discrepância existente entre a percepção de ambas e a 

condição para enfrentá-las é que nos leva a definir o estresse 

como emoções negativas, sensação de mal estar e 

desconforto, todas vivenciadas nesse enfrentamento diário das 

condições que o profissional dispõe para enfrentar os possíveis 

problemas que surgem no cotidiano da profissão. A odontologia 

é uma das profissões que evidencia claramente o caráter 

diversificado da patologia, em virtude de certas características 

intrínsecas às suas atividades, aos seus insumos e aos atores 

envolvidos. Pela relevância do tema para a saúde pública e 
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para os próprios Cirurgiões Dentistas, faz-se necessário o 

aprofundamento das pesquisas, principalmente no Brasil, com 

o objetivo de instituir suporte a estes profissionais tanto na 

prevenção como no tratamento do estresse ocupacional, 

evitando desta forma os danos decorrentes desta patologia. 
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RESUMO: Diante o rápido crescimento da população idosa no 
Brasil, torna-se bastante importante a busca pelo entendimento 
desta fase da vida. A condição de saúde irão influenciar 
bastante na longevidade destes indivíduos. Objetivo foi de 
monitorar o estado nutricional e analisar o perfil alimentar de 
idosos que foram submetidos a cirurgias na Clínica Cirúrgica do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley em pacientes com idade 
igual ou superior a 60 anos de idade. Estes pacientes foram 
submetidos a uma avaliação nutricional e de consumo 
alimentar. Além da coleta de dados sócio demográficos e 
pessoais. Quanto ao Estado Nutricional, houve prevalência de 
Eutrofia, em ambos os sexos, apresentando, maior índice de 
sobrepeso em idosos do sexo feminino. De acordo com o Perfil 
Alimentar, pôde-se perceber bom índice no consumo diário de 
Leite em 65% dos idosos estudados e um consumo semanal (1 
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a 4x) de alimentos proteicos como Frango (70,6%), Carne 
(64,7%), Ovos (58,8%), Peixes (53%), Frutas (70,6%), 
Açúcares (58,8%) e Hortaliças (53%). Portanto, acredita-se que 
este baixo consumo seja devido aos cuidados da própria idade. 
Contudo, não se pode relaxar com os cuidados e atenções 
especificas para os idosos, pois os fatores associados ao 
consumo alimentar no envelhecimento são considerados como 
de risco para o desenvolvimento da má nutrição e 
consequentemente prevalência de doenças futuras. Palavras- 
chave: Idosos. Estado Nutricional. Consumo alimentar. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, acontecem mudanças aceleradas e de forma 

bastante radical, dentre elas o crescimento da população idosa, 

que se considera um fenômeno mundial (CARVALHO; 

GARCIA, 2003). Devido às rápidas modificações que vem 

acontecendo no país entre as três ultimas décadas, há um 

resultado no envelhecimento da população, sendo 

consequência do declínio acentuado da reprodução da 

mortalidade infantil e fecundidade (IBGE, 2010). Por expansão 

da expectativa de vida e do decorrente aumento de idosos entre 

os últimos dez anos, a distribuição etária da população mundial 

tem apresentado visível alteração, representando assim um 

maior numero de desafios no campo da pesquisa em nutrição 

(CAMPOS et al., 2000). 

O Brasil enfrenta um processo rápido de envelhecimento, 

onde a população idosa evolui constituindo um grande desafio. 

O crescimento da população evoluirá em 3,22 vezes até o ano 

de 2025 enquanto que a faixa etária acima de 65 anos crescerá 

8,9 vezes, e acima dos 80 anos, 15,6 vezes. Portanto a 

proporção de idosos que era menor que 6% em 1980 em 
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aproximadamente menos de 50 anos poderá evoluir para 14% 

devendo colocar o Brasil em sexto lugar na esfera mundial no 

ano 2025, apresentando estimativa de 31,8 milhões (CAMPOS 

et al., 2000). 

O cenário mundial atual aponta para um crescimento no 

número de idosos, sendo possível observar que estes, podem 

apresentar diversas doenças crônicas, podendo ser causadas 

por dependência. O século será frisado por novas necessidades 

de cuidado, já que o envelhecimento expressa prolongamento 

da vida, vencimento da morte precoce e consequentemente o 

seguimento da vida (WICHMANN et al.,  2011). Com o 

envelhecimento são causadas diversas alterações e desgastes 

que influenciam gradualmente na condição funcional. No 

instante em que acontecem essas devidas transformações, a 

partir do momento que passam a ser percebidas e a medida 

que vão evoluindo é que acontece a diferenciação de um 

individuo para o outro (NUNES et al., 2009). Apesar de constituir 

um processo natural, o envelhecimento sujeita o organismo a 

inúmeras alterações anatômicas e funcionais, refletindo nas 

condições de saúde e nutrição do idoso. Dentre as diversas 

mudanças ocorridas, muitas delas são consideradas 

progressivas, acarretando em reduções efetivas na capacidade 

funcional, desde a sensibilidade para os gostos primordiais até 

os processos metabólicos do próprio organismo (AMERINE et 

al.,1965; MITCHELL et al.,1978; WATKIN, 1982; WENCK et 

al.,1983).O aumento da população idosa reflete a necessidade 

de uma maior disponibilidade de demanda de politicas publicas 

de saúde, especialmente quando se relaciona o diagnostico ao 

tratamento, então devido ao fato de que muitas pessoas não 

tiveram acesso a informações necessárias e programas 
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preventivos existem consequentes agressões à saúde 

(TEIXEIRA et al., 2008).        

A compreensão sobre as mudanças do estado nutricional 

do idoso brasileiro poderá contribuir para a realização de 

diversas ações eficientes para esta classe, visto que 

apresentam situações especiais de necessidades sociais de 

saúde (TANNURE et al., 2010). Indivíduos com idade maior 

de 60 anos possuem características especificas relacionadas 

ao seu processo natural de envelhecimento como a redução da 

altura, ganho de peso e IMC até os 70 anos e depois, uma 

prevalência da diminuição do peso desde então; acontecem 

alterações da composição corporal , redistribuição de gordura e 

redução da massa magra (ACUÑA; CRUZ, 2004). 

Portanto, com bases nestes dados, a pesquisa possui 

como objetivo principal monitorar o estado nutricional e analisar 

o perfil alimentar de idosos que foram submetidos a cirurgias e 

que se encontravam internos na clinica cirúrgica de um hospital 

público, relacionando o processo de envelhecimento com 

diagnóstico nutricional atual dos idosos em estudo.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 
O estudo desenvolvido foi de caráter observacional, 

transversal de caráter quantitativo e descritivo. Estudos 

transversais detectam a “causa” e o “efeito” simultaneamente, 

são muito utilizados por serem de baixo custo, terem alto 

potencial descritivo, simplicidade analítica e objetividade na 

coleta dos dados (PEREIRA, 1995). 

 A pesquisa foi descritiva, pois os fatos foram observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, através 
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do uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, o 

questionário (GIL, 2008).  

O projeto de pesquisa foi submetido á análise do Comitê 

de Ética em Pesquisas do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley/UFPB, e aprovado pelo parecer número 984. 795, 

CAAE: 41790115.4.0000.5183 . 

 Os idosos pesquisados assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido – TCLE, autorizando por 

escrito sua participação na pesquisa científica. 

Fizeram parte da pesquisa, 17 idosos internos na Clinica 

Cirúrgica do Hospital Universitário, localizado no bairro Jardim 

Cidade Universitária, na Cidade de João Pessoa, Estado da 

Paraíba. Estão inclusos no estudo pacientes maiores de 60 

anos de idade, da demanda espontânea dos internos que se 

submeteram a processos cirúrgicos, de ambos os sexos, que 

aceitaram participar da pesquisa e que apresentaram estado 

cognitivo preservado.Para a coleta de dados foram realizadas 

observações, entrevistas com roteiro pré-estabelecido, 

aplicação de questionário e ficção de avaliação nutricional com 

anamnese e Índice de Massa Corporal, no tocante do peso, 

altura, circunferência do braço, cintura e relação cintura/quadril 

dos idosos em estudo. 

 A ficha clínica para coleta de dados pessoais e 

antropométricos dos idosos em estudo foi dividida em duas 

partes. A primeira continha dados pessoais do idoso, com bairro 

e nome do grupo, nome completo, sexo, idade, 

presença/ausência de patologias crônicas. A segunda parte foi 

referente aos dados antropométricos, como peso, altura, Índice 

de Massa Corporal (IMC), circunferências, Razão 

Cintura/quadril (RCQ) e suas respectivas classificações.  
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Para a Avaliação do Estado Nutricional neste estudo 

foram utilizados os indicadores antropométricos mais 

estudados, que são: peso, altura, Índice de Massa Corporal, 

Circunferência abdominal, Circunferência do Quadril e Razão 

Cintura/Quadril. Para a coleta do peso corporal, os idosos foram 

pesados sem sapatos ou sandálias, com roupas leves, sem 

objetos nas mãos, bolsos ou adornos na cabeça, com os dois 

pés posicionados igualmente sobre a balança e olhar no 

horizonte (CASTRO; MORAES; FREITAS, 2010). Da mesma 

forma, a altura dos idosos foi aferida em centímetros, com 

esquadro móvel para posicionamento sobre a cabeça. Em 

posição ereta, descalços, com os pés unidos e os glúteos 

apoiados (CASTRO; MORAES; FREITAS, 2010). 

O IMC foi calculado a partir da relação entre o peso 

aferido em Kg e a altura aferida em metro elevado ao quadrado 

[IMC = Peso (kg)/Altura (m2)], propostos por Lipschitz (1994). 

Seguindo após os cálculos para a classificação enquadrada, 

utilizando pontos de corte para idosos (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação nutricional do idoso segundo o IMC. 

Fonte: (LIPSCHITZ,1994) 

A circunferência abdominal (CA) foi aferida com fita 

métrica inelástica na linha natural da cintura, na região mais 

estreita entre o tórax e o quadril e os valores de referência estão 

expostos no Quadro 2.  

  

IMC (Kg/m2) IMC (Kg/m2) 

<=22 BAIXO PESO 

>22 E <27  EUTRÓFICO 

>=27 SOBREPESO 
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Quadro 2 . Classificação do risco de desenvolvimento de 
Doenças Cardiovasculares (DCV), segundo a CA (OMS, 1998) 

 
A determinação da relação cintura/quadril (RCQ), sendo 

a aferição da cintura/quadril obtida utilizando-se fita inelástica 

graduada em centímetros, determina possíveis riscos ao 

desenvolvimento de doenças para Homens e Mulheres. A 

relação cintura-quadril (RCQ) foi obtida da seguinte forma: 

CC/CQ. Os valores de referência seguem expostos no Quadro 

3. 

Quadro 3. Risco de desenvolvimento de doenças, de acordo 
com a RCQ 

 
 
 
 

Fonte:(OMS, 1998) 

  
 O inquérito alimentar foi realizado por meio de um 

questionário pronto de frequência do consumo alimentar, 

localizado. Nesse método foram utilizadas tabelas divididas por 

grupos de alimentos, determinando frequência de consumo 

diário, semanal e/ou mensal desses alimentos pelos idosos em 

estudo. 

GÊNERO CA CLASSIFICAÇÃO 

Feminino ≥80 
cm 

Risco aumentado para Doenças 
cardiovasculares 

≥ 
88cm 

Risco muito aumentado para 
Doenças cardiovasculares 

Masculino ≥94 
cm 

Risco aumentado para Doenças 
cardiovasculares 

≥102 
cm 

Risco muito aumentado para 
Doenças cardiovasculares 

GÊNERO RCQ 

Homens >1,0 

Mulheres >0,85 
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Após a coleta das informações foram realizadas as 

análises e interpretações dos dados através dos Programas 

Microsoft Excel, versão 2010 e Microsoft Word, versão 2010.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi realizado com 17 idosos 

hospitalizados, sendo 52,9% do sexo feminino (9) e 47,1% do 

sexo masculino (8), com faixa etária variando de 61 a 83 anos 

(70± 7,41). Verificou-se que a grande maioria eram 

aposentados (82,35%), residiam com acompanhantes 

(94,12%), não fumavam nem ingeriam habitualmente bebidas 

alcoólicas. A população em estudo apresentou algumas 

doenças crônicas como diabetes (23,6%), doenças 

cardiovasculares (47,1%) e hipertensão arterial sistêmica 

(41,2%), dados apresentados na (Tab. 1). 

  

Tabela 1. Caracterização da amostra estudada de idosos 

internos na clinica cirúrgica do HULW. 

VARIÁVEIS  AMOSTRA 

Gênero N                      % 

Feminino 09                    53 

Masculino 08                   47 

Idade (anos) 61 á 83 anos 

DCNT  

HAS 07 

Diabetes Mellitus 04 

DCV 08 
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Aposentados 14                    82,3 

Reside com familiares 16 

Cirurgias/Realizadas  

Amputação de MMI  03 

Colecistectomia  03 

Cirurgias cardíacas  03 

Pleuroscopia 01 

Prostatectomia aberta 02 

Conização 01 

Colestase periampular  01 

Mastectomia unilateral  01 

Correção de fístula  01 

Lobectomia pulmonar  01 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Em relação à antropometria realizada, observou-se que 

a média do peso para os idosos foi de 63,85± 11,35kg e a altura 

média foi de 1,61±0,11m. Para as mulheres o peso variou de 50 

a 71 kg e a altura de 1,40 a 1,62m. Entretanto, para os homens 

o peso foi de 46 a 86 kg e altura de 1,55 a 1,88m. A média obtida 

do Índice de Massa Corporal para os idosos foi de 

24,5±3,27kg/m². Para as mulheres variou de 21,25 kg/m² a 

29,22 kg/m² e para homens, de 16,67 kg/m² a 29,16 kg/m². 

Havendo prevalência de Eutrofia, em ambos os sexos. 

Entretanto, maior índice de sobrepeso em idosos pertencentes 

ao sexo feminino e índice de baixo peso em idosos 

pertencentes ao sexo masculino, segundo parâmetros 

utilizados de Lipshitz, 1994, para idosos.  
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No presente estudo pôde-se observar uma distribuição 

equilibrada entre os sexos (Tab. 1). Quanto ao estado 

nutricional, a maioria da população estudada demonstrou 

eutrofia, corroborando com resultados de Campos et al., 2006, 

ao mostrar uma tendência de melhora do perfil nutricional, com 

diminuição do baixo peso e estabilização da eutrofia e da 

obesidade entre os idosos brasileiros. Reforçando os achados 

neste estudo, que a presença de baixo peso e obesidade foi na 

sua minoria. Isto pode ser justificado segundo Campos et al., 

(2006), ao observarem no seu estudo que o gênero feminino 

tem maior risco de sobrepeso/obesidade e o idoso saudável 

(não portador de problema crônico de saúde) tem menor 

chance de apresentar desvios do estado nutricional, já idosos 

com idade mais avançada apresentam maior chance de baixo 

peso e menor chance de sobrepeso e obesidade.  

A Nutrição é um importante fator que contribui para a 

saúde e para o bom funcionamento do organismo. O impacto 

do estado nutricional na condição física e emocional é 

especialmente alto nos idosos. Além disso, pessoas idosas tem 

maior risco de deficiência nutricional que adultos e jovens, 

merecendo maior atenção na identificação e tratamento 

precoce desta (PIRLICH, 2001; RAMOS, 2005).  

A avaliação nutricional dos idosos deve ser realizada de 

rotina nos hospitais (RAMOS, 2005). Visto que, o sobrepeso e 

a obesidade merecem atenção, pois o excesso de peso 

relaciona-se com vários danos á saúde não só do idoso, 

portanto vale ressaltar a importância da intervenção nutricional 

da população como uma prevenção, evitando o 

desenvolvimento de doenças futuras. Diante estudos 

mencionados, percebe-se a importância da elaboração de 
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Politicas Publicas que tragam como objetivo principal a criação 

de hábitos saudáveis para a população, garantindo assim um 

envelhecimento com qualidade de vida e mais saúde (MASSA, 

2014). 

De acordo com Nascimento et al. (2011), o aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade caracteriza uma das 

principais consequências da transição nutricional e o elevado 

aparecimento de Doença Crônica não Transmissível (DCNT) 

que também pode ser visível no presente estudo. 

De acordo com a avaliação nutricional para a 

circunferência abdominal (CA) os idosos apresentaram em 

média 0,88±0,15cm, ambos os sexos. O risco nutricional 

segundo a Circunferência Abdominal (CA) apresentou maior 

prevalência em idosos do sexo feminino (risco muito elevado e 

risco elevado), e maior prevalência de baixo risco para os 

idosos do sexo masculino.   

Para a relação cintura-quadril (RCQ) em ambos os sexos 

a média foi de 0,95±0,07cm. O Risco elevado de 

desenvolvimento de Doenças prevaleceu em idosos do sexo 

feminino, portanto, houve maior frequência de baixo risco em 

idosos do sexo masculino. De acordo com a classificação da 

Organização Mundial da saúde, 1998, os valores encontrados 

sugerem uma alta predisposição ao desenvolvimento de 

Doenças Crônicas não transmissíveis. 

De acordo com Nascimento et al. (2011), o aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade caracteriza uma das 

principais consequências da transição nutricional e o elevado 

aparecimento de Doença Crônica não Transmissível (DCNT) 

que também pode ser visível no presente estudo. 
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Entre os 17 idosos estudados, 6 apresentaram Risco 

elevado de desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares 

(DCV) apenas 2 do sexo masculino, 5 apresentaram Risco 

muito elevado, sendo apenas 1 do sexo masculino e 6 

apresentaram Baixo risco, sendo apenas 1 do sexo feminino, 

dados representados nos Fig.  1 e 2. 

 
Figura 1: Risco de desenvolvimento de Doenças 
Cardiovasculares (DCV) em idosos do sexo feminino internos 
na clinica cirúrgica do HULW, segundo a Circunferência  
Abdominal. 
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Figura 2: Risco de desenvolvimento de Doenças 

Cardiovasculares (DCV) em idosos do sexo masculino internos 

na clinica cirúrgica do HULW, segundo a Circunferência 

Abdominal. 

 

Segundo a Circunferência Abdominal e Risco elevado de 

desenvolvimento de Doenças através da Relação Cintura-

Quadril, observou-se maior prevalência em idosos do sexo 

feminino e baixo risco para os idosos do sexo masculino o que 

pode levar ao aumento da gordura visceral, aumento da 

resistência insulínica e favorecendo o desenvolvimento de 

Doenças Cardiovasculares, nestes idosos.  

Segundo Nascimento et al. (2012) a mais alta 

prevalência de sobrepeso ou obesidade verificada entre as 

mulheres tem como possível explicação o fato das mesmas 

apresentarem mais acúmulo de gordura visceral e maior 
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expectativa de vida. Durante o envelhecimento, há progressiva 

redistribuição da gordura, com diminuição do tecido adiposo 

subcutâneo dos membros e acúmulo na região intra-abdominal. 

As mulheres acumulam mais gordura subcutânea que os 

homens e a perdem em idades mais tardias. Outra explicação 

referida na literatura é a menopausa, a qual é acompanhada por 

aumento de peso e adiposidade (WHO, 1995).  

O estado nutricional está diretamente relacionado ao 

consumo alimentar, assim, a partir da análise dos dados, foram 

observados hábitos alimentares e frequências de consumo, 

sendo ele, diário (de 1 a 2x), semanal (de 1 a 4x) e/ou mensal 

(de 1 a 3x). Os alimentos foram divididos por determinados 

grupos e os resultados foram obtidos logo após a aplicação do 

questionário de frequência alimentar com os idosos internos na 

clinica cirúrgica do HULW, participantes do estudo, dados 

apresentados nas (Tab. 2, 3, 4 e 5).  

 

Tabela 2. Perfil alimentar do consumo de frutas, hortaliças, 
verduras e legumes  dos idosos internos na clinica cirúrgica do 
HULW. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
 

 

 

Consumo Diário           Semanal Mensal  

  N         % N  % N % 

Hortaliça

Verduras

Legumes 

 

04 

 

23,5% 

 

9 

 

53% 

        

04 

      

23,5 % 

Frutas 04      23,5% 2 70,6%         01  6% 
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Tabela 3. Perfil alimentar do consumo de Leite e Derivados dos 
idosos internos na clinica cirúrgica do HULW. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Tabela 4. Perfil alimentar do consumo de  Carne, Frango, Peixe 
e Ovos dos idosos internos na clinica cirúrgica do HULW. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Tabela 5. Perfil alimentar do consumo de óleo, açúcares e 
refrigerante dos idosos internos na clinica cirúrgica do HULW. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Para avaliação do consumo alimentar dos idosos nesse 

estudo, utilizou-se um questionário pronto de frequência de 

consumo alimentar, por ser considerado o mais prático e 

Consumo Diário               Semanal Mensal 

  N %         N      % N     % 

Leite  11 65%        04   23,5%        01     6% 

Iogurte 04 23,5%         05   29,4%       02   11,76% 

Queijo     05 29,4%         06   35,3%      02  11,76% 

Consumo Diário    Semanal Mensal 

  N % N     %           N          % 

Carne 03 17,6% 11 64% -  

Frango 04 23,5% 12 70% - - 

Peixe 06 35,3% 09 53%         01    6% 

Ovos 05 29,4% 10 58% - - 

Consumo           Diário Semanal Mensal 

  N % N % N % 

Óleo   05 29,4% 07 41,2% - - 

Manteiga/Margarina 05 29,4% 09 53% - - 

Açúcares 06 35,3% 10 58,8% - - 

Refrigerantes 01 6% 04 23,5% 07 41,2% 
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informativo método de avaliação em estudos que investigam a 

associação entre o consumo dietético e a ocorrência de 

desfechos clínicos em geral relacionados ás DCNTs (FISBERG; 

MARTINI; SLARTER, 2005).  

De acordo com a avaliação do consumo, destaca-se 

elevado índice no consumo de Leite (65%) e baixo índice para 

consumo de Óleo/ Manteiga/Margarina (29,4%), Açúcares 

(35,3%) e Refrigerantes (6%).  

Entretanto, sobre o consumo semanal destacam-se 

alimentos proteicos como Frango (70,6%), Carne (64,7%), 

Ovos (58,8%) e Peixes (53%). Além disso, considerável índice 

no consumo de carboidratos como as Frutas (70,6%) e 

Açúcares (58,8%); Margarina e Manteiga (53%)  e alimentos 

pertencentes ao grupo das Hortaliças (53%). Para o consumo 

apenas mensal, de 1 a 3x por mês, destaca-se baixo índice em 

Frutas (6%), Leite (6%) e Peixe (6%) e maior índice em 

Refrigerantes (41,2%).  

Diante dos resultados do inquérito dietético, percebe-se 

que houve um bom consumo diário de Leite pela maioria dos 

idosos estudados. Contrário ao que foi observado por Passanha 

et al. (2011) que a média de ingestão diária entre os idosos foi 

cerca de um copo de leite, corroborando com um estudo 

realizado por Muniz et al. (2013) que menos da metade dos 

indivíduos seguiram as recomendações nutricionais 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde acerca da frequência de 

consumo de leite e/ou derivados, importantes na contribuição 

do fornecimento de proteínas, cálcio e vitamina D, nutrientes 

fundamentais para a preservação da saúde óssea dos idosos e 

das demais faixas etárias (FEBRONE et al., 2014). 
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No presente estudo observou-se que houve um bom 

consumo semanal de alimentos proteicos como frango, carne, 

ovos e peixe. Confirma os achados de Febrone et al. (2014), 

realizados com idosos, pois eles afirmam uma variabilidade no 

consumo das fontes proteicas, sendo as mais consumidas 

semanalmente: peixe (uma vez por semana), carne vermelha 

(duas vezes por semana) e frango (três vezes por semana).  

Constatou-se também no presente estudo um bom 

consumo semanal de hortaliças, verduras, legumes e frutas, 

semelhantes aos resultados encontrados por Viebig et al. 

(2009), onde um quinto dos participantes consumiam 

diariamente as porções recomendadas pela OMS. 

Ressaltando que as hortaliças são um importante 

componente da dieta, e fornecem não apenas variedade de cor 

e textura às refeições, mas também nutrientes importantes têm 

pouquíssimas gordura e calorias, relativamente pouca proteína, 

mas são ricas em carboidratos e fibras e fornecem níveis 

significativos de micronutrientes à dieta, além disso, possuem 

uma variada gama de compostos funcionais (FEBRONE et al., 

2014). 

Sobre resultados do consumo diário de outros alimentos, 

destacou-se o consumo de refrigerantes por apenas 6%, assim 

como de açúcares (35,3%) e óleo/manteiga/margarina (29,4%). 

Fato este de real importância para uma boa qualidade de vida 

destes idosos.  

 
4 CONCLUSÕES  

Durante a pesquisa averiguamos com base nos dados 

antropométricos analisados que os idosos apresentaram maior 

prevalência de Eutrofia, para ambos os sexos. Além disso, os 
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indivíduos do sexo feminino apresentaram um risco aumentado 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, segundo 

a circunferência abdominal e a relação cintura-quadril. Com 

relação a frequência de consumo alimentar, foi apresentado um 

consumo diversificado dos alimentos classificados entre 

períodos de tempo diário, mensal e semanal.  

Verificou-se um ótimo índice quanto o consumo semanal 

de proteínas (carne, frango, peixe, ovos), hortaliças, verduras, 

legumes, e frutas pelos idosos participantes do estudo. 

Destacando-se o consumo diário de leite pela maioria dos 

idosos estudados e um baixo consumo de refrigerantes, 

açúcares e óleos. 

Portanto, acredita-se que este baixo consumo seja 

devido aos cuidados da própria idade. Contudo, não se pode 

relaxar com os cuidados e atenções especificas para os idosos, 

pois os fatores associados ao consumo alimentar no 

envelhecimento são considerados como de risco para o 

desenvolvimento da má nutrição e consequentemente 

prevalência de doenças futuras  
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo compreender 
a trajetória da infecção pelo HIV/Aids na população idosa 
masculina do Brasil. Trata-se de um estudo exploratório 
descritivo, com abordagem quantitativa, que utilizou dados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, obtidos 
através da biblioteca virtual de acesso livre do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde, mediante a utilização 
das variáveis Faixa Etária, Escolaridade, Categoria de 
Exposição Hierárquica e Região, em relação à notificação de 
casos de infecção pelo HIV/Aids em homens idosos no Brasil 
entre os anos de 1980 e 2014. Observa-se que durante o início 
da epidemia no país havia um pequeno número de homens 
idosos infectados (2.892 casos), sendo a maior prevalência 
entre indivíduos de 60 a 69 anos (83,4%), com ensino 
fundamental incompleto (40,9%), que se infectaram por via 
heterossexual (31,8%) e com maior predomínio de casos na 
Região Sudeste (71,9%). Em relação ao contexto atual da 
infecção, evidencia-se uma rápida ascenção no número de 
indivíduos infectados, totalizando 11.864 notificações somente 
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entre os anos 2000 e 2014. A maior frequência de infecções 
esteve relacionada à faixa etária de 60 - 69 anos (79,5%), nível 
de escolaridade de ensino fundamental incompleto (24,2%), 
transmissão por exposição heterossexual (37,8%) e Região 
Sudeste (49,2%). Os resultados do presente estudo evidenciam 
uma rápida elevação no número de homens idosos infectados, 
o que remete para a necessidade de intervenções urgentes 
nessa população, haja vista que a faixa etária acima dos 60 
anos apresenta a maior taxa de crescimento no país, 
favorecendo assim, o aumento no número de idosos infectados 
pelo HIV/Aids. 
Palavras-chave: Idoso. HIV. AIDS.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

tem apresentado o caráter de uma epidemia multifacetada e de 

difícil controle, constituindo-se como um fenômeno global, 

dinâmico e instável, e que exibe diversas transformações na 

evolução clínica da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(AIDS) e no perfil epidemiológico dos indivíduos considerados 

como susceptíveis (RODRIGUES; PRAÇA, 2010; SILVA; 

VASCONCELOS; RIBEIRO, 2013).  

 Durante os anos iniciais da infecção pelo HIV/AIDS no 

Brasil, os grupos considerados de risco para a transmissão 

relacionavam-se com a homossexualidade e a prática sexual de 

adultos jovens. Contudo, ao longo de três décadas da infecção 

no país, observa-se a tendência de feminização, pauperização, 

heterossexualização e interiorização da epidemia, com alta 

incidência de HIV/Aids na população com idade igual ou 

superior a 60 anos, o que se caracteriza como uma das 

situações mais preocupantes enfrentadas no cenário atual de 
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atenção à saúde (LAZZAROTTO et al., 2013; ANDRADE; 

SILVA; SANTOS, 2010). 

A problemática do HIV/AIDS em indivíduos com idade 

igual ou superior a 60 anos emerge como um problema de 

saúde pública na sociedade atual, uma vez que se observa alta 

taxa de prevalência na população idosa e um reduzido 

conhecimento sobre as informações básicas relativas à 

infecção, potencializando a vulnerabilidade desses indivíduos. 

Somado a isso, tem-se a concepção errônea apresentada por 

grande parte da sociedade e por alguns profissionais de saúde, 

de que a pessoa idosa não apresenta condições para ter uma 

vida sexual ativa ou que a vivência da sexualidade na velhice 

tem um caráter imoral, disseminando a ideia de 

invulnerabilidade dos idosos diante das infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) (MASCHIO et al., 2011; SILVA; LOPES; 

VARGENS, 2010).   

O contexto que envolve o HIV/Aids e a população idosa 

passa por uma questão cultural e de exclusão, concentrando-

se, especialmente, no preconceito social relacionado ao sexo e 

à experimentação da sexualidade na terceira idade (REIS; GIR, 

2010; MASCHIO et al. 2011). Todavia, com o aumento da 

expectativa de vida no país, houve um maior estímulo para a 

socialização do idoso visando uma melhor qualidade de vida, o 

que favorece o encontro de parceiros e o surgimento de 

relacionamentos de cunho sexual. Além disso, as indústrias 

médica e farmacêutica têm percebido a sexualidade como um 

campo em ascensão na área do envelhecimento, 

desenvolvendo novas drogas e procedimentos cirúrgicos que 

proporcionem um aumento na quantidade e qualidade das 

relações sexuais (SOUZA et al., 2011; AFFELDT; SILVEIRA; 

BARCELOS, 2015). 
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A alta predominância de HIV/Aids nesse estrato 

populacional, assim como nas demais faixas etárias, apresenta 

suas especificidades, sendo mais prevalente na população 

masculina. Tal realidade apresenta-se como uma característica 

comum da trajetória da infecção no país e que corrobora com 

os primeiros esteriótipos criados no início da década de 1980, 

sendo considerada como uma doença específica de 

homossexuais masculinos, profissionais do sexo e usuários de 

drogas injetáveis (KRAMER et al., 2009). 

Diversos fatores podem ser elencados para explicar a 

maior incidência do HIV/Aids no sexo masculino, dentre eles 

tem-se a elevada vulnerabilidade dessa população, sendo 

decorrente, principalmente, do contexto histórico e social na 

qual a masculinidade está inserida, promovendo o incentivo 

cada vez mais precoce ao início das práticas sexuais, as  quais 

ocorrem, na maioria das vezes, sem uma orientação adequada 

para a prevenção de ISTs (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010).  

Além disso, o maior número de de parceiras(os) sexuais 

e a reduzida procura pelos serviços de saúde para promoção 

da saúde e prevenção de agravos e doenças, torna esses 

indivíduos mais susceptíveis à contaminação pelo vírus 

(LAROQUE et al., 2011). A problemática do envelhecimento e 

da AIDS no Brasil passa por uma questão cultural e de 

exclusão, concentrando-se, especialmente, no preconceito 

social relacionado ao sexo na terceira idade (MASCHIO et al., 

2011). 

Em relação à população idosa masculina, a alta 

prevalência de infecção pelo HIV/Aids nesses indivíduos, está 

associada a ausência do uso do preservativo, à maior procura 

pelos serviços de prostituição, ao reduzido conhecimento sobre 

a doença e à invisibilidade da pessoa pessoa idosa como 
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susceptível à infecção por parte da família, da sociedade, de 

parte dos profissionais de saúde e do próprio idoso (SILVA; 

VARGENS, 2009; SANTOS; ASSIS, 2011).  

Diante disso, percebe-se a dimensão do problema de 

saúde pública que o HIV/Aids vem se tornando ao longo das 

décadas, atingindo indivíduos das mais variadas faixas etárias 

e classes sociais, motivando uma atenção especial para todos 

os públicos, sobretudo, para os idosos, em virtude do número 

de novos casos estar aumentando ano após ano, o que remete 

para a necessidade de intervenções urgentes e efetivas, haja 

vista que a maioria das políticas públicas direcionam o foco 

apenas para os mais jovens, esquecendo-se que a população 

idosa possui os mesmos riscos relativos à infecção. 

Considerando a problemática que envolve a infeção pelo 

HIV/AIDS na terceira idade, tem-se como objetivo do estudo 

compreender a trajetória da infecção pelo HIV/Aids na 

população idosa masculina do Brasil. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com 

abordagem quantitativa. Um estudo exploratório permite ao 

pesquisador familiarizar-se com fenômenos relativamente 

desconhecidos, possibilitando a compreensão das dimensões 

que os envolvem. Além disso, o estudo descritivo expõe com 

detalhes as características de determinada população ou 

fenômeno que se busca estudar (GIL, 2010; MARKONI; 

LAKATOS, 2010). 

 Foram utilizados dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), obtidos através da biblioteca 

virtual de acesso livre do Departamento de Informática do 
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Sistema Único de Saúde (DATASUS), mediante a utilização das 

variáveis Faixa Etária, Escolaridade, Categoria de Exposição 

Hierárquica e Região, em relação à notificação de casos de 

infecção pelo HIV/Aids em homens idosos no Brasil entre os 

anos de 1980 e 2014 (DATASUS, 2016). 

Os dados foram analisados por estatística descritiva e 

distribuídos em tabelas, através do programa Microsoft Office 

Excel for Windows 2010, além de serem confrontados com a 

literatura pertinente a temática estudada.  

Por serem utilizados dados disponíveis de forma livre e 

gratuita na rede mundial de computadores através do endereço 

eletrônico do DATASUS, não houve a necessidade desta 

pesquisa ser submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos. Contudo, foram respeitados todos os preceitos 

éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos serão apresentados em forma de 

tabelas, divididas entre os primeiros anos da epidemia no Brasil, 

período compreendido entre 1980 e 1999, e a fase atual da 

infecção, inciada entre os anos de 2000. 

Observa-se que durante o início da epidemia no país 

havia um pequeno número de homens idosos infectados (2.892 

casos), sendo a maior prevalência entre indivíduos de 60 a 69 

anos (83,4%), com ensino fundamental incompleto (40,9%), 

que se infectaram por via heterossexual (31,8%) e com maior 

predomínio de casos na Região Sudeste (71,9%), conforme 

evidenciado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Prevalência de HIV/Aids em homens idosos no Brasil entre 1980 e 1999. 

Variáveis 
1980 - 1989 1990 - 1999 TOTAL 

n % n % n % 

Faixa etária       
60 - 69 anos 185 83,3 2.226 83,4 2411 83,4 
70 - 79 anos 32 14,4 401 15,0 433 15,0 
80 e mais 5 2,3 43 1,6 48 1,7 

Escolaridade       
Analfabeto 4 1,8 154 5,8 158 5,5 
Fund. Incompleto 58 26,1 1.126 42,2 1184 40,9 
Fund. Completo 26 11,7 319 11,9 345 11,9 
Médio - - 3 0,1 3 0,1 
Superior 40 18,0 317 11,9 357 12,3 
Ignorado 94 42,3 751 28,1 845 29,2 

Categoria de Exposição 
Hierárquica 

    
 

 

Homossexual 71 32,0 420 15,7 491 17,0 
Bissexual 42 18,9 476 17,8 518 17,9 
Heterossexual 43 19,4 878 32,9 921 31,8 
Usuário de Drogas 
Injetáveis 

3 1,4 47 1,8 50 1,7 

Hemofílico 5 2,3 6 0,2 11 0,4 
Transfusão 11 5,0 66 2,5 77 2,7 
Vertical - - - - - - 
Ignorado 47 21,2 777 29,1 824 28,5 

Região       
Norte 1 0,5 26 1,0 27 0,9 
Nordeste 6 2,7 237 8,9 243 8,4 
Sudeste 201 90,5 1.878 70,3 2079 71,9 
Sul 10 4,5 417 15,6 427 14,8 
Centro-Oeste 4 1,8 112 4,2 116 4,0 

TOTAL 222 100,0 2.670 100,0 2.892 100,0 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Em relação ao contexto atual da infecção pelo HIV/Aids 

na população idosa masculina, evidencia-se uma rápida 

ascenção no número de indivíduos infectados, elevando-se 

mais de 400% no número de casos em apenas quinze anos, 

totalizando 11.864 notificações somente entre os anos 2000 e 

2014. A maior frequência de infecções esteve relacionada à 

faixa etária de 60 - 69 anos (79,5%), nível de escolaridade de 

ensino fundamental incompleto (24,2%), transmissão por 
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exposição heterossexual (37,8%) e Região Sudeste (49,2%) 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2. Prevalência de HIV/Aids em homens idosos no Brasil entre 2000 e 2014. 

Variáveis 
2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

n % n % n % 

Faixa etária       
60 - 69 anos 5.696 79,7 3.732 79,2 9.428 79,5 
70 - 79 anos 1.274 17,8 842 17,9 2.116 17,8 
80 e mais 179 2,5 141 3,0 320 2,7 

Escolaridade       
Analfabeto 344 4,8 226 4,8 570 4,8 
Fund. Incompleto 1947 27,2 930 19,7 2877 24,2 
Fund. Completo 827 11,6 632 13,4 1459 12,3 
Médio 153 2,1 291 6,2 444 3,7 
Superior 413 5,8 202 4,3 615 5,2 
Ignorado 3.465 48,5 2.434 51,6 5.899 49,7 

Categoria de Exposição 
Hierárquica 

    
  

Homossexual 409 5,7 263 5,6 672 5,7 
Bissexual 375 5,2 176 3,7 551 4,6 
Heterossexual 2.605 36,4 1.880 39,9 4.485 37,8 
Usuário de Drogas 
Injetáveis 

80 1,1 27 0,6 107 0,9 

Hemofílico 2 0,0 - - 2 0,0 
Transfusão 6 0,1 1 0,0 7 0,1 
Vertical 4 0,1 11 0,2 15 0,1 
Ignorado 3.668 51,3 2.357 50,0 6.025 50,8 

Região       
Norte 348 4,9 352 7,5 700 5,9 
Nordeste 991 13,9 925 119,6 1916 16,1 
Sudeste 3.807 53,3 2.027 43,0 5.834 49,2 
Sul 1.574 22,0 1.109 23,5 2.683 22,6 
Centro-Oeste 429 6,0 302 6,4 731 6,2 

TOTAL 7.149 100,0 4.715 100,0 11.864 100,0 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Ao longo de três décadas da infecção pelo HIV/Aids, 

observam-se grandes mudanças na epidemia em todo o país, 

sendo composta por um mosaico de subepidemias regionais 

que refletem a existência de inúmeras diversidades em todo o 

território brasileiro e são motivadas pelas desigualdades 



TRAJETÓRIA DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS NA POPULAÇÃO IDOSA 
MASCULINA DO BRASIL 

560 
 

sociais, econômicas e culturais, o que impossibilita o 

estabelecimento de um perfil epidemiológico único 

(LAZZAROTTO et al., 2013; ANDRADE; SILVA; SANTOS, 

2010; BEZERRA et al., 2015). 

Todavia, durante a trajetória da epidemia na população 

idosa masculina no país, percebe-se a inexistência de 

alterações nas características relacionadas à infecção nesse 

público, podendo ser estabelecido que homens idosos, com 

idade entre 60 e 69 anos, com reduzido nível educacional, 

heterossexuais e residentes na Região Sudeste, apresentam-

se como mais vulneráveis à infecção pelo HIV/Aids no Brasil.  

A maior prevalência de HIV/Aids na faixa etária entre 60 

e 69 anos, pode ser justificada por corresponder a idosos mais 

jovens, o que favorece a maior socialização dos indivíduos e a 

busca por parceiros sexuais, ocorrendo a maioria das relações 

sexuais de forma desprotegida, haja vista que, em virtude da 

falta de informação ou reduzido conhecimento sobre a temática, 

muitos idosos acreditam que o uso do preservativo está 

relacionado apenas à contracepção, sendo, portanto, 

desnecessário durante a velhice (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 

2010). 

Sobre a escolaridade, foi observada uma maior 

prevalência de infecção entre os indivíduos com reduzidos 

níveis educacionais. Tal fato pode representar que a maior 

quantidade de anos de estudo se apresenta como um fator de 

proteção contra a infecção pelo HIV/Aids na população idosa. 

A escolaridade de um indivíduo possui grande 

importância como um indicador de saúde, visto que é uma 

variável estável ao longo dos anos, diferente de outras 

variáveis, como a sociodemográfica, que sofre influência de 

diversos elementos, os quais interferem positiva ou 
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negativamente com o indicador de saúde. Além disso, a 

escolaridade também caracteriza a representação as 

diferenças de acesso à informação e das perspectivas e 

possibilidades de se beneficiar com novos conhecimentos, 

favorecendo o bem estar individual e coletivo (IBGE, 2008). 

O nível de escolaridade é uma variável de extrema 

relevância a ser avaliada, haja vista que um menor nível de 

instrução está associado a dificuldades na assimilação de 

informações relevantes sobre a doença, prejudica a 

compreensão das orientações dadas e reduz a autonomia do 

indivíduo para buscar informações, o que influencia direta e 

indiretamente na compreensão do idoso quanto à sua 

susceptibilidade diante do HIV/Aids e interfere negativamente 

na adoção de práticas preventivas adequadas (SILVA et al., 

2011; MELO et al., 2012). 

Em relação à categoria de exposição hierárquica, 

percebe-se importantes mudanças na forma de transmissão do 

HIV/Aids na população idosa masculina, havendo nos primeiros 

vinte anos da infecção, uma maior prevalência de contaminação 

entre indivíduos homo/bissexuais (34,9%) e heterossexuais 

(31,8%). Contudo, no contexto atual em que o HIV/Aids está 

inserido, observa-se redução na transmissão por contato 

homo/bissexual (5,7% e 4,6%, respectivamente) e elevação 

entre indivíduos heterossexuais (37,8%). 

A primeira fase do HIV/AIDS no Brasil data de 1980 a 

1986 e foi caracterizada por transmissão homo/bissexual 

masculino, de escolaridade elevada. Nessa mesma época, 

surge a primeira denominação para a epidemia, sendo 

classificada como a Doença dos 5H - Homossexuais, 

Hemofílicos, Haitianos, Heroinômanos (usuários de heroína 

injetável) e Hookers (profissionais do sexo, em inglês), 
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resultando em enorme exclusão social e difusão de informações 

erradas na mídia (BRASIL, 2006; FIOCRUZ, 2011). 

Entre os anos de 1987 a 1991, observaram-se 

expressivas mudanças no transcurso da epidemia, com início 

do processo de pauperização e interiorização, sendo associada 

à transmissão sanguínea e ao uso de drogas injetáveis, além 

da infecção de indivíduos de baixo nível educacional e alta 

prevalência de casos em cidades do interior do país. A fase 

atual da epidemia, iniciada no ano de 1992, remete para a 

acentuada infecção por exposição heterossexual e altas taxas 

de transmissão na população idosa (FIOCRUZ, 2011; 

SANTANA et al., 2015; ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010). 

Apesar do HIV/Aids estar inicialmente associado a 

adultos jovens, ao longo de sua trajetória no país, houve um 

aumento do número de pessoas diagnosticadas na faixa etária 

acima de 60 anos, o que se caracteriza como um cenário 

bastante preocupante, visto que o coeficiente de mortalidade 

em idosos entre 60 e 69 anos vem aumentando ao longo das 

décadas, exibindo o menor coeficiente no ano de 1997 (3,4 

óbitos/100.000) e o maior em 2006, apresentando valores de 

5,2 óbitos a cada 100.000 habitantes (GIRONDI et al., 2012). 

Além disso, a incidência de HIV/Aids em idosos sofreu um 

rápido crescimento a partir do ano de 1995, principalmente na 

faixa etária entre os 60 e 69 anos, totalizando 16,22 

casos/100.000 habitantes, caracterizando essa faixa etária 

como a quarta maior incidência de casos no país (ULTRAMARI 

et al., 2011). 

Quanto à Região, evidenciou-se que o Sudeste do país 

apresentou o maior número de notificações de casos de 

HIV/Aids em homens idosos, tal fato pode estar relacionado à 

própria trajetória da epidemia no mundo, uma vez que os 
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primeiros casos suspeitos de AIDS remetem para o período de 

1977-1978, nos Estados Unidos, Haiti e África Central, com 

maior incidência nos grandes centros urbanos. No Brasil, os 

primeiros casos foram detectados em 1982 no eixo Rio de 

Janeiro-São Paulo, sugerindo que a Região Sudeste foi o ponto 

inicial da infecção no país, por ser o local com maior 

desenvolvimento econômico e maior concentração 

populacional (SILVA; VASCONCELOS; RIBEIRO, 2013; 

FIOCRUZ, 2011).   

 

4 CONCLUSÕES  

 

Ao longo das décadas, o perfil do indivíduo portador do 

HIV/AIDS vem sofrendo grandes mudanças, sendo, 

inicialmente composto por homossexuais masculino, 

profissionais do sexo e usuários de drogas. Entretanto, 

passados mais de três décadas desde o primeiro caso de 

HIV/AIDS no Brasil, percebe-se que, atualmente, não existe um 

perfil específico para a infecção pelo HIV/AIDS, caracterizando 

todos os indivíduos como vulneráveis, independente de sexo, 

faixa etária, nível de escolaridade, classe socioeconômica ou 

opção sexual. 

Os resultados do presente estudo evidenciam uma 

rápida ascensão no número de homens idosos infectados, o 

que remete para a necessidade de intervenções urgentes nessa 

população, haja vista que a faixa etária acima dos 60 anos 

apresenta a maior taxa de crescimento no país, favorecendo 

assim, o aumento no número de idosos infectados pelo 

HIV/Aids. 

A importância dessa pesquisa advém da possibilidade de 

identificação de características que proprionam maior 
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vulnerabilidade do homem idoso à infecção pelo HIV/Aids, o 

que pode subsidiar o desenvolvimento de ações e estratégias 

que busquem modificar esse cenário e promover a inclusão 

dessa população como um importante público-alvo das 

campanhas de prevenção das infecções sexualmente 

transmissíveis. 
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RESUMO: O envelhecimento é um processo de diminuição 
orgânica e funcional não decorrente de doenças. A busca do 
espaço social do idoso necessita de uma revolução 
sociocultural que efetive as políticas públicas e o investimento 
na mudança da percepção que a sociedade tenha do 
envelhecimento. O objetivo deste estudo é analisar a percepção 
dos idosos ativos sobre o processo de envelhecimento e suas 
repercussões. Trata-se de uma pesquisa de campo, com 
caráter exploratório e abordagem qualitativa, realizada no CCI 
(Centro De Convivência Do Idoso) da cidade de João Pessoa-
PB. A coleta de dados foi viabilizada por um roteiro de entrevista 
semiestruturado. A amostra revelou uma população feminina de 
idosas jovens, viúvas e desfavorecidas educacionalmente. 
Selecionaram-se três temáticas, para apresentar os resultados, 
sendo elas: Envelhecimento e suas repercussões; a percepção 
dos idosos sobre a sua saúde e o envelhecimento saudável e 
seus fatores. Quanto à percepção dos idosos, referente ao 
envelhecimento e suas repercussões viu-se relação do 
envelhecimento com situações negativas. Já quanto à 
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percepção dos idosos sobre a sua saúde, observou-se a 
importância da prática de atividade física e boa alimentação. E 
quanto ao quesito o envelhecimento saudável e seus fatores, 
os mesmos detêm um estilo de vida, não condizente com o 
contexto atual. Conclui-se que as pessoas não envelhecem 
todas das mesmas maneiras, nem se quer possuirão das 
mesmas experiências. 
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável. 

Atividade física. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo de diminuição orgânica 

e funcional não decorrente de doenças, e que acontece 

inevitavelmente com o passar do tempo (ERMIDA, 1999). Jacob 

e Filho et al. (2006) ainda acrescentam que a senescência ou 

envelhecimento fisiológico é um conjunto de alterações que 

ocorrem no organismo humano, em perda progressiva da 

reserva funcional sem que comprometam as necessidades 

básicas da manutenção da vida.  

A Organização Mundial de Saúde (2015) destaca que o 

envelhecimento para ser considerado saudável não pode ser 

caracterizado apenas pela ausência de doença, mas existe 

também a necessidade da manutenção da habilidade funcional, 

fator esse que é considerado até mesmo mais importante do 

que a ausência de patologias pelos idosos. 
Levando em consideração o aspecto dimensional do 

envelhecimento, observa-se que quando o idoso entra nesta 

fase, ocorrem alterações que perpassam as três dimensões 

humanas: biológica, cronológica e social. Para Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a velhice é definida como 
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modificações fisiomórficas, psicológicas e ininterruptas a ação 

do tempo sobre pessoas (ARAUJO, 2001).  

O aumento da população idosa constitui tema de debate 

entre pesquisadores, gestores sociais e políticos, de vários 

países do mundo (BRASIL, 2003). O envelhecimento 

populacional é o fenômeno que ocorre em escala global, em 

especial, nos países desenvolvidos. Esses processos 

caracterizam-se pelo constante aumento da expectativa de vida 

e queda de fecundidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).  

Bruno (2003) continua enfatizando o papel do idoso, na 

busca do seu espaço social manifesta que é necessário 

deflagrar uma revolução social e cultural que possibilite de um 

lado a efetivação nas políticas públicas que respondam às 

necessidades de seguimento e, de outro, o investimento na 

mudança da percepção que a comunidade família e social 

tenha sobre o envelhecimento.  

O processo de envelhecimento traz consigo a diminuição 

das aptidões físicas, declínio das capacidades funcionais, 

diminuição da massa óssea e muscular, diminuição da 

elasticidade e flexibilidade articulares, aumento de peso e 

doenças crônicas. Portanto para O American College of Esport 

Medicine (2010), a prática regular de atividade física deve estar 

associada ao menor índice de morbidade e mortalidade na 

qualidade de vida na população idosa. 

O desejo de viver cada vez mais gozando de uma boa 

saúde, em sua plenitude e integralidade e, ao mesmo tempo, o 

temor de viver em meio a incapacidades e à dependência de 

outrem é uma preocupação real e atual da população de modo 

geral. Deveras, o envelhecimento com anos a mais de vida 

cresce as possibilidades de ocorrer patologias ligadas à 
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funcionalidade física, psíquica e social. Porém, se o longeviver 

for por meio de um envelhecimento saudável, com autonomia e 

independência, boa saúde física, desempenhando papéis 

sociais, permanecendo ativos e desfrutando de senso de 

significado pessoal, a qualidade de sua vida tende a ser 

excelente (FREITAS, 2013). 

Mediante os problemas relacionados ao processo do 

envelhecimento estes estão diretamente ligados as condições 

e qualidade de vida do indivíduo e esse fenômeno está mais 

presente no mundo atual. Justifica-se cada vez mas necessário 

investigar mecanismos que ajudem essa crescente população 

a ter uma vida mais saudável, bem como, que os mesmo 

possam compreender como se dar este processo que é 

individual, dinâmico e irreversível. Diante deste cenário foi visto 

a necessidade de promover um questionamento no que se 

refere: Qual a percepção dos idosos quanto ao processo de 

envelhecimento e suas repercussões?  

 Este estudo tem por objetivo analisar a percepção dos 

idosos ativos sobre o processo de envelhecimento e suas 

repercussões. Tendo como objetivos específicos: caracterizar o 

perfil sociodemográfico dos idosos envolvidos na pesquisa e 

conhecer as condições de saúde e assistenciais dos idosos 

envolvidos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O referido estudo trata-se de uma pesquisa de campo, 

com caráter exploratório e abordagem qualitativa.  

A pesquisa foi realizada no CCI (Centro De Convivência 

Do Idoso) da cidade de João Pessoa-PB. A escolha desta 

instituição deve-se ao fato de terem uma assistência 
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especializada que se propõem a atender os idosos que buscam 

um serviço especializado, bem como, ser cenário prático de 

fisioterapia da disciplina do Estágio Supervisionado I - 

fisioterapia na Atenção Básica. 

Em relação à assistência prestada, o CCI (Centro de 

Convivência Do Idoso) oferece programas de atendimentos nos 

dois turnos, envolvendo: atividade física, passeios, cursos. 

 Inicialmente constituídos de um universo de 35 idosos 

usuários do CCI (Centro De Convivência do Idoso), na faixa 

etária de 60 anos ou mais. A coleta foi realizada em Maio de 

2016.  

A coleta de dados foi viabilizada através de um roteiro de 

entrevista semiestruturado contendo dados sociodemográficos, 

dados clínicos, assistenciais e sobre o objeto de estudo 

envelhecimento, pertinente aos objetivos propostos. Em 

relação aos aspectos éticos, envolvendo seres humanos, para 

o seu desenvolvimento foi respeitadas e atendidas às diretrizes 

da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

defende a pesquisa seres humanos.  

No que se referem a análise dos dados, os resultados 

foram organizados de forma qualitativa conforme a resposta 

dos participantes a respeito da temática em estudo, a análise 

foi realizada pelo conteúdo das entrevistas que foram gravadas 

com aparelho celular da marca Samsung as quais foram 

transcritas e posteriormente receberam tratamentos 

adequados, extraído das respostas subjetivas temáticas 

semelhantes de acordo com o instrumento de coleta. Os 

participantes foram nomeados por rosas, a fim de preservar a 

identidade destes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A caracterização da amostra estudada revelou uma 

população feminina de idosas jovens, viúvas e com poucos 

recursos educacionais, o que provavelmente reflete na 

qualidade de vida. Em sua maioria eram pessoas que 

estudaram até o ensino fundamental, formando um grupo 

homogêneo, onde apenas uma pessoa apresentou nível mais 

alto de escolaridade. Vemos os dados com melhores detalhes 

na Tab. (1). 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos idosos, 

participantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI) 
Variáveis N % 

Sexo   
Feminino 10 100 
Masculino 0 0 

Estado Civil   
Casado 0 0 
Solteiro 0 0 
Viúvo 10 100 

Divorciado 0 0 
Idade   

60-74 anos 8 80 
75-90 anos 2 20 
+ 90 anos 0 0 

Escolaridade   
Analfabeto 0 0 

Fundamental Incompleto 6 60 
Fundamental Completo 3 30 

Médio Incompleto 0 0 
Médio Completo 0 0 

Superior Incompleto 0 0 
Superior Completo 1 10 

Fonte: CASADO et al., 2016  
Dados da Pesquisa 

 

Assim, pode-se perceber na Tab. (1) a predominância do 

sexo feminino, corroborando com Camarano (2006), que 

aponta predomínio do sexo feminino em seus estudos, na 
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população idosa, caracterizando que o mundo dos idosos é um 

mundo das mulheres. Andrade, Eulálio e Melo (2013) 

acrescentam que a prevalência do sexo feminino é 

consequência do fenômeno de feminização do processo do 

envelhecimento.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015) valida esses dados, pois afirma que existem 

aproximadamente 80 homens para cada 100 mulheres. Esse 

dado é consequência das diferenciações de mortalidade entre 

os sexos, cujas taxas para o sexo masculino são superiores as 

do sexo feminino.  

Essa diferença na mortalidade é explicada por Trentine 

(2004), que afirma que as mulheres buscam assistência em 

saúde mais frequentemente, além de possuir um apoio social 

mais efetivo e baixa vulnerabilidade biológica. Ainda acrescente 

que as mulheres são mais acometidas com patologias crônicas, 

enquanto os homens costumam ter patologias curtas e fatais. 

Esses Fatores que contribuem para a ascensão da mulher na 

velhice. 

A idade dos participantes da pesquisa variou entre 60 a 

74 anos, representando um percentual de 80%, e os idosos de 

75 a 90 anos a mais perfaziam 20% da população do total da 

amostra. Concordado por Feliciano, Moraes e Freitas (2004), 

que em sua pesquisa apresentaram percentual de 80,9% para 

a faixa etária de 60 a 74,9 anos, e de 19,1% para maiores de 

75 anos. 
Considerando o estado civil, o resultado dominante foi de 

viúvas, dado que se opõe ao encontrado na literatura, onde na 

pesquisa de Duca, Martinez e Barros (2012) mostrou 

prevalência de 52,3% em idosos com companheiro e apenas 

39,2 % idosos separados(as) ou viúvos(as) e, no estudo de 
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Virtuoso et al. (2012) a prevalência foi de casados com 44,7% 

e viúvos com 37,1%. 

A escolaridade dos participantes prevaleceu em 

fundamental incompleto, representando percentual de 60% e 

fundamental completo, representando percentual de 30%. Na 

literatura, há concordância com o estudo de Virtuoso et al. 

(2012), que mostrou como resultado predominante um a oito 

anos com percentual de 46,2%. Porém, foi observada uma 

discordância nos estudos de Duca, Martinez e Barros (2012) e 

Soares et al. (2012), onde afirmaram que o analfabetismo era a 

taxa que mais se sobressaia. 

Quanto ao perfil clínico, observou-se que 80% dos idosos 

apresentavam Hipertensão Arterial, 20% era portador de Artrite 

Reumatoide, 20% apresentava um quadro de Artrose, 10% 

tinha sofrido Acidente Vascular Cerebral (AVC), 10% 

apresentava quadros depressivos e 10% era portador de 

Diabetes Mellitus. 

No estudo de Virtuoso et al. (2012) a comorbidade que 

mais se destacou também foi a hipertensão arterial (48,4%), 

seguido das doenças osteoarticulares (47,8%), confirmado o 

encontrado no estudo atual. Completando essa informação, 

Manso e Galera (2015) alegam que na população idosa 

brasileira, a hipertensão arterial é a doença crônica não 

transmissível com maior relevância, em detrimento de múltiplos 

fatores de risco. 

Após a leitura de todas as falas, selecionaram-se três 

temáticas, a fim de apresentar melhor os resultados 

encontrados, sendo elas: Envelhecimento e suas repercussões; 

a percepção dos idosos sobre a sua saúde e o envelhecimento 

saudável e seus fatores. 
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 Quanto à percepção dos idosos, referente ao 

envelhecimento e suas repercussões pode-se perceber no 

discurso que os idosos, relacionam o envelhecimento, a 

situações com significado negativo em suas vidas. Os idosos 

gostariam de ser mais ativos, não gostam de ficar na 

dependência de outrem, porém, mediante suas contribuições 

de vida mostraram-se relativamente decepcionados ao expor o 

que pensam a respeito do envelhecimento, conforme algumas 

falas transcritas abaixo. 

“{...} O envelhecimento só não é bom, porque traz 

dependências de terceiros” (Lírio, 73 anos). 

“{...} O envelhecimento nos traz muitas surpresas, como 

nossos direitos na sociedade, que não são vistos como devia” 

(Girassol, 63 anos). 

“{...} O envelhecimento trás dependência dos outros, e 

eu não gosto de depender de ninguém, para ir aos médicos e 

para outras atividades domésticas” (Jasmim, 84 anos).  

“{...} Eu vivo feliz com a minha idade, temos que enfrentar 

a velhice como um processo natural da vida” (Cravo, 67 anos).  

Diante destes relatos, percebeu-se que houve várias 

visões distintas a cerca do envelhecimento, algumas com teor 

negativo e outras passando a magnitude de aceitação. Em 

conformidade com Schimidt e Silva (2012) que relatam em sua 

pesquisa a percepção a cerca do envelhecimento como 

estando relacionada com a experiência e a aceitação das 

pessoas mediante mudanças, algumas percebem a velhice 

como um período de inutilidade e muitas vezes sentem-se 

desnorteadas, enquanto que outras veem o envelhecer como 

uma oportunidade de aproveitar momentos impares na vida, e 

continuar evoluindo o ser através da realização pessoal. 
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A dependência foi amplamente citada pelos idosos que 

participaram da pesquisa, a literatura a define como a 

necessidade de assistência imprescindível para desempenhar 

ações elementares da vida. A incapacidade não deve ser 

associada à dependência, pois não é apenas isso que leva o 

indivíduo a carecer da ajuda de outrem, mas sim o soma de 

fatores determinantes da incapacidade atrelados a 

necessidade. Em um ponto de vista diferente, a dependência 

não é um estado perdurável, e sim um processo dinâmico cujo 

desenvolvimento se adultera e até mesmo pode-se obter a 

prevenção e minimização desde que haja meios apropriados 

para tais feitos (CALDAS, 2003). 

Como observado, a percepção dos idosos a cerca do 

envelhecer teve predomínio maior negativo, pois os mesmos 

veem o envelhecimento como um processo de perdas e 

dependência. Ribeiro, Alves e Meira (2009) discutem que o 

envelhecimento não é um momento de perdas e incapacidades, 

pois uma boa parcela de idosos tem a sua capacidade funcional 

preservada. Seria interessante que a sociedade 

compreendesse que as circunstâncias da vida e as 

modificações do processo de envelhecimento estão 

intimamente relacionadas a dispor de condições para um 

envelhecimento saudável ou não e, também, é imprescindível 

que se veja um meio para dispor de independência para o idoso, 

a fim de maximizar a experiência desses indivíduos com a vida. 

Freitas (2013) acrescenta que no Brasil os idosos têm 

possibilidades minimizadas de uma vida digna, em suma 

maioria, não só pela imagem social da velhice, observada como 

uma fase onde decorrem perdas, incapacidades, decrepitude, 

impotência, dependência, mas atrelado a isso as condições de 

insuficiência de aposentadoria, analfabetismo, oportunidades 



TECENDO OS FATORES DO ENVELHECIMENTO HUMANO NA PERSPECTIVA 
DE UM GRUPO DE IDOSOS ATIVOS ASSISTIDOS PELA FISIOTERAPIA 

577 
 

negadas, desqualificação tecnológica, exclusão social, entre 

outras. Entretanto, mesmo em condições tão adversas, 

encontramos idosos que se sentem felizes e que se dizem 

satisfeitos com suas vidas. 

O envelhecimento ativo e saudável é a realidade de 

diversos idosos. De acordo com Ciosak et al. (2011), o 

envelhecimento normal é associado à capacidade de 

adaptação do indivíduo aos acontecimentos agressivos do meio 

ambiente. As pessoas passam de formas diferentes pelo 

processo de envelhecimento, diversos fatores contribuem para 

designar a qualidade de envelhecimento, dentre eles estão: 

etnia, sexo, habitação, hábitos de vida, aptidões para vida, 

convívio familiar e experiências vivenciadas. 

Os autores supracitados ainda afirmam que para 

maximizar a experiência do envelhecimento procura-se avaliar 

e promover a saúde do idoso, ressaltando diversos fatores: 

físicos, psicológicos, sociais, culturais, como também outros 

âmbitos do conhecimento. O auxílio à pessoa idosa deve ter 

sua ênfase voltada para a manutenção da qualidade de vida, 

considerando os processos de perdas próprias do 

envelhecimento e as possibilidades de prevenção, manutenção 

e reabilitação do seu estado de saúde. 

Os discursos dos idosos nem sempre são expressões de 

seus hábitos, quando questionados sobre a percepção dos 

idosos sobre a sua saúde, citam a importância da prática de 

exercício físico, caminhada e uma boa alimentação. O discurso 

muitas vezes não condiz com que os idosos realmente 

praticam, de acordo com algumas falas transcritas a baixo. 

“{...} Estou bem, não tenho doenças e nem queixas, 

durmo bem” (Rosa, 81 anos). 
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“{...} Avalio a minha saúde, como mais ou menos, pratico 

caminhada” (Cravo, 67 anos).   

“{...} Ruim, pois tenho que ir para o médico, vivo 

controlando os alimentos e os medicamentos” (Lírio, 73 anos). 

A diminuição das habilidades que se associa ao 

envelhecimento, não deve ser relacionada com a idade 

cronológica, pois a variedade das capacidades e necessidades 

de saúde não são ao acaso, e sim a soma de diversos fatores 

durante toda a vida que progridem a culminar com a condição 

de saúde atual de cada indivíduo independente da fase em que 

esteja na vida (OMS, 2015). Nisso entendemos a divergência 

de respostas entre as idosas analisadas. 

Ramos e Lima (2003) relatam que os idosos, mesmo 

referindo pelo menos um problema de saúde (doença/agravo), 

em particular as mulheres, a maioria deles afirmam que estes 

problemas não atrapalham a realização das atividades 

cotidianas, mantêm-se autônimos e independentes.  

Os conceitos de saúde e doença passaram por uma 

evolução com o decorrer dos anos. As primeiras 

representações de saúde e doença foram vistas na antiguidade 

e se relacionavam a uma visão mística, uma vez que a visão de 

época era que as doenças eram provocadas por influências de 

entidades sobrenaturais, com as quais as pessoas não tinham 

como competir. Por conseguinte, com a ascensão da igreja a 

doença passou a ser explicada por uma visão religiosa e a 

saúde, por sua vez, passou a ser evidenciada como a ausência 

de doenças e o processo curativo, como a erradicação dos 

sintomas demonstrados (PRATTA; SANTOS, 2009). 

Freitas (2013) afirma que após a Segunda Guerra 

Mundial, o conceito de saúde ganhou uma visão holística, pois 

a Organização Mundial de Saúde reconceituou saúde, 
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englobando a noção de bem-estar físico, emocional e social, 

diferindo das visões que a antecediam. 

Ainda de acordo com o autor citado acima, a assistência 

à pessoa idosa necessita de um cuidado integralizado, 

contando com uma equipe multi/interdisciplinar, não 

envolvendo apenas a classe médica e, sim, todos os 

profissionais de saúde, unidos através de uma visão holística 

do indivíduo e da saúde. O trabalho em grupos possibilita a 

ampliação do vínculo entre a equipe e a pessoa idosa, sendo 

um espaço complementar da consulta individual, de troca de 

informações, de oferecimento de orientação e de educação em 

saúde.  

No discurso dos idosos, percebe ao questionar o 

envelhecimento saudável e seus fatores, que os mesmos detêm 

a um estilo de vida, que não condiz com o contexto atual, 

conforme as falas dos idosos. 

“{...} Sou muito saudável, me alimento bem de acordo 

com as minhas condições já que sou aposentada, danço e 

caminho” (Rosa, 81 anos). 

“{...} Sou aposentada, ganho o salário que dar para 

sobreviver, me alimento bem, participo de atividades do CCI, 

faço revisão na saúde, isso e ter uma vida saudável” (Cravo, 67 

anos). 

“{...} Eu faço exercício diariamente, vou para o médico 

quando necessário me alimento bem de acordo com a 

aposentadoria, isso é importante para manter uma vida 

saudável” (Lírio 73 anos). 

A OMS (2015) define envelhecimento saudável como um 

processo de maturação e manutenção da capacidade funcional 

que proporciona o bem-estar em idade avançada. Já o termo 

qualidade de vida visto como sendo a percepção de bem-estar 
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do indivíduo, que provém de uma avaliação subjetiva e própria 

do quanto se realizou daquilo que almejava para uma boa vida 

e de seu nível de regozijo com o que foi possível concretizar até 

aquele instante (FREITAS, 2013). 

Mendes et al. (2005) afirmam que a qualidade de vida e 

o envelhecimento saudável requerem uma compreensão mais 

abrangente e adequada de um conjunto de fatores que compõe 

o dia a dia do idoso. É comum encontrar na literatura os termos 

envelhecimento bem sucedido, envelhecimento ativo e 

qualidade de vida na velhice como semelhantes e os três focam 

a satisfação da pessoa idosa com a vida.  

Segundo Brasil (2006), uma forma de viver melhor é a 

manutenção de uma vida com hábitos saudáveis, visando à 

prevenção de doenças e promoção da saúde com o intuito de 

alcançar um processo de envelhecimento mais saudável e 

ativo, maximizando a qualidade de vida da população idosa. É 

importante relembrar que saúde não é apenas uma questão de 

assistência médica e de acesso a medicamentos, mas também 

de uma gama de outros fatores estimulantes de boa saúde. 

Por isso é importante considerar na assistência ao idoso 

o estimulo de uma vida com hábitos saudáveis. Os benefícios 

da prática corporal/atividade física para a saúde têm sido 

amplamente documentados. Os principais benefícios 

biológicos, psicológicos e sociais proporcionados pelo 

desempenho da atividade física/prática corporal podem ser 

observados na Fig. (1): 
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Figura 1. Benefícios da prática de atividade física diária no 
processo de envelhecimento 

 
Fonte: Nakamura, 2013 

 

Cordeiro et al. (2014) salientam que a relação da 

atividade física com a saúde, a qualidade de vida e o 

envelhecimento vêm se evidenciando em meio às pesquisas 

científicas atuais e dá ênfase a atividade física para melhoria da 

funcionalidade no processo de envelhecimento, pois em 

decorrência das mudanças do envelhecimento, a atividade 

física surge como uma maneira de prorrogar declínios 

funcionais, minimizar o aparecimento de patologias crônicas 

não transmissíveis em idosos.  

Um indivíduo que pratica atividades físicas cotidianas 

diminui em 40% o risco de morte por patologias de origem 

cardiovasculares e, associada a uma dieta adequada, é capaz 

de reduzir em 58% o risco de progressão do diabetes tipo II, 
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demonstrando que uma singela variação no comportamento 

pode desenvolver um amplo progresso na saúde e qualidade 

de vida (BRASIL, 2006). 

A aposentadoria é descrita como um processo 

transitório, que se inicia quando o indivíduo sente a sua 

proximidade e cria expectativas inicialmente positivas, e à 

medida que se aproxima, negativas pela sensação de 

improdutividade econômica. Após a aposentadoria, 

propriamente dita, o indivíduo precisa reorganizar o seu tempo, 

para vivenciar experiências novas nos âmbitos familiares, de 

lazer, sociais, entre outros, possibilitando ao idoso enfrentar 

momentos críticos aos quais alguns idosos ficam expostos. A 

aposentadoria é marcada por várias situações adversas que 

afetam a qualidade de vida do idoso (ALVARENGA, 2009). 

O envelhecer é um processo natural suscetível a 

qualquer indivíduo, que para melhor vivencia-lo deve-se levar 

uma vida controlada, de forma saudável para obter um melhor 

envelhecimento. Que rumos trilhar para que, ao fim da nossa 

existência, ao analisar a vida, estejamos absolutamente 

realizados, sentindo-nos como pessoas completas e satisfeitas, 

com a noção de que ainda temos um lugar no mundo, onde 

possamos continuar crescendo, ativos na sociedade e 

integrados à humanidade. Esse é o desafio. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A percepção do idoso sobre a sua velhice poderá variar 

de acordo com o grupo cultural a que cada um estar ligado, 

conclui-se que as pessoas não envelhecem todas das mesmas 

maneiras, nem se quer possuirão das mesmas experiências. Ao 

contextualizar o tema como avalia a sua saúde, percebe-se, 
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que esta parece ser elemento que norteia a vida dos idosos, 

pois para eles pode ter um significado de autonomia e 

independência. 

O reconhecimento dos idosos para com a prática de 

exercício físico, demonstra a valorização que esta modalidade 

de atividade exerce na promoção da saúde e no bem estar do 

idoso, diminuindo os efeitos de doenças como Obesidade, 

Hipertensão Arterial, Artrose, Depressão e muitos outros, além 

da ajuda na diminuição de ingestão de medicamento. 

Ao longo da análise, concluiu-se que os idosos 

entrevistados, acerca da qualidade de vida saudável e seus 

fatores, ainda não estavam bem familiarizados com o referido 

conceito e que passam poucas informações em relação aos 

mesmos. Os sujeitos participantes da pesquisa afirmam terem 

tido melhorias em alguns aspectos de sua qualidade de vida 

após o ingresso no CCI, com o convívio de pessoas e a 

participação nos grupos de exercício realizados pela fisioterapia 

e mais ânimo para sair de casa. 

Percebe-se que os participantes através das atividades, 

sentem-se valorizados socialmente. Conclui-se, que os idosos 

ativos, constroem uma socialização maior, pois além dos 

benefícios físicos que proporcionam, aumenta à autoestima de 

qualquer pessoa, sente mais vontade para participar de 

atividades de grupo de convivência e isso os alegra, e 

proporciona contatos com outras pessoas. 
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RESUMO: O envelhecimento pode ser definido como uma série 
de alterações que o corpo é submetido com o passar dos anos, 
de maneira progressiva e responsável por diversas 
modificações queinfluenciam de forma negativa nos fatores 
biopsicossociais dificultando o equilíbrio adaptativo do corpo. 
Mediante as condições de estresse no meio interno e externo, 
possíveis consequências instáveis podem surgir e tornar o 
sujeito mais vulnerável à doenças que podem levar a morte. O 
atual estudo tem como objetivo analisar e verificar os fatores de 
risco para quedas em idosos que residem na comunidade. Nele 
foi produzidas entrevistas com 17 idosos de ambos os gêneros 
através de demanda espontânea e amostragem aleatória. Foi 
utilizado os seguintes instrumentos de avaliação: Mini-Exame 
do Estado Mental (MEEM), escala de Downton, escala de 
marcha e equilíbrio Tinneti e formulário observacional. Em 
relação aos idosos residentes da comunidade, 70,6% do gênero 
feminino, 58,8% solteiros, 70,6% antecedentes clínicos e 94,7% 
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faziam uso de medicamentos contínuos. Todos os idosos eram 
alfabetizados. Constatou-seque 41,2% faziam uso de 
medicamentos hipotensores continuados, 58,8%  possuiam 
dificuldades sensoriais com dominância nas modificações 
visuais. Em relação a marcha, 94,1% andavam sem dispositivos 
auxiliares de marcha. Foi possível verificar que os principais 
fatores de riscos em idosos que residem na comunidade são os 
extrínsecos. 
Palavras-chave:Comunidade. Idoso. Queda. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento está intimamente ligado 

ao fator tempo, uma vez que é considerada como ultima fase 

do ciclo da vida, devido ao declínio e transformações que o 

corpo como um todo passa, tais quais: alterações no aspecto 

emocional, social e biológico, respeitando suas particularidades 

que estãorelacionadas com a herança genética, hábitos de 

vida, cultura a qual segue e etnia(BALDONI; PEREIRA, 2011). 

O envelhecimento pode ser definido como uma série de 

mudanças que o corpo naturalmente é submetido com o passar 

do tempo, processo progressivo e responsável por várias 

alterações que influenciam negativamente nos fatores 

biológicos, psicológicos e sociais dificultando o equilíbrio 

adaptativo do corpo, e levando a condições de estresse no meio 

interno e externo, trazendo consequências instáveis e tornando-

os mais susceptíveis a doenças que podem levar a morte 

(FREITAS et al., 2006). 

A qualidade de vida e a saúde são influenciadas pelo 

acúmulo progressivo de comportamentos, tais quais: a restrição 

ao leito, diminuição da funcionalidade, afastamento do convívio 
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social, insegurança e medo. Esses fatores elevam os índices de 

mortalidade entre os idosos que estão diretamente relacionados 

às alterações vivenciadas no processo do envelhecimento. 

Com isso, a pessoa idosa pode deparar-se com determinados 

fatores queacarretam problemas relacionados a postura e a 

marcha, que consequentemente iram gerar um quadro de 

instabilidade e levará o idoso a sofrer quedas, ocorre devido a 

modificações fisiológicas e patológicas do indivíduo não 

favorecendo a estabilidade do corpo em posição 

ortostática(FREITAS, 2006). 

Com o passar dos anos o risco de quedas na população 

idosa vem aumentando de forma exorbitante, tornando assim o 

principal fator de problemas clínicos e de saúde pública, devido 

a alta incidência dessa população em destaque que necessita 

de recursos por um tempo prolongado, fazendo com 

queaumente os custos assistenciais, tornando-os assim 

recursos insuficientes para a grande demanda. 

 O maior índice de quedas ocorre com o publico idoso do 

sexo feminino, com idade entre 80 e 90 anos, devido a 

diminuição da capacidade física, fraqueza muscular 

principalmente dos membros inferiores, déficit cognitivo e de 

equilíbrio, lentificação na marcha com diminuição dos passos, 

uso demultifármacos e sedativos (CUNHA; LOURENÇO, 2014). 

Pode-se destacar duas condições associadas aos 

perigos de quedas, que são os extrínsecos,está diretamente 

relacionada com os aspectos ambientais e uso inadequado de 

calçados, e os intínsecos, que estão correlacionados com a 

senescência e senilidade; decorrente dos conglomerados 

desses fatores, o aumento de quedas é cada vez mais 

frequente (MENEZES;BACHION, 2008). 
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Desta forma a interpretação erronia desses fatores 

colaboram para as quedas. É nesse contexto que o presente 

estudo mostra com certa relevância possíveis reflexões de que 

os idosos necessitam de atenção especial e isso percorre os 

determinantes biológicos a frente das perplexidades 

provenientes do processo de envelhecimento, para respaldar 

praticas e intervenções norteadas a funcionalidade como um 

todo e o bem-estar. Desse modo, vem a ser necessário apurar 

os determinantes dos fatores de quedas em idosos residentes 

na comunidade. 

De acordo com os fatores supracitados, elaborou-se o 

seguinte questionamento: Quais os fatores de risco para 

quedas em idosos residentes em comunidades? Assim, o 

presente estudo tem como objetivo verificar e analisar os 

fatores de risco para quedas em idosos residentes na 

comunidade. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa citada é decaráter descritivo, epidemiológico 

e de corte transversal, trazendo uma abordagem quantitativano 

intuito de listar os fatores de riscos para quedas em idosos 

residentes da comunidade. 

O presente estudo foi desenvolvido no Centro de 

Convivência do Idoso (CCI), que fica situado no bairro do 

Castelo Branco, João Pessoa/PB, local no qual 50 idosos são 

acompanhados mensalmente. Nele foi efetuado entrevistas 

com 17 idosos de ambos os gêneros, através de demanda 

espontânea e amostragem aleatória. Como critérios de 

inclusão, adotou-se tais quais: cognição preservada, 
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estabilidade hemodinâmica e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foi realizada, a princípio, uma entrevista semi-estrutural 

por meio de um plano antecipado definido pelos pesquisadores, 

com o intuito de investigar fatos relacionados à identificação e 

às variáveis sócio-demográficas dos idosos que participantes 

do estudo. O plano foi formado por itens como: idade, grau de 

escolaridade,profissão que exercia e fatores clínicos 

antecedente; tais quais: hipertensão arterial sistêmica, 

cardiopatia, diabetes mellitus, doenças reumáticas(artrite, 

artrose, osteoporose, reumatismo) e informações sobre quedas 

recentes. 

Foi realizada a aplicação do Mini-Exame do Estado 

Mental (MEEM) para obter informações sobre o estado 

cognitivo dos participantes, baseando-se nele como principal 

forma de inclusão, tendo como corte o valor de 17 pontos. 

Independente do nível escolar, foi tido como principal critério 

com o intuito de preservar algum tipo de perda dos idosos, 

resultante de uma numeração de corte muito elevado, e 

abranger idosos que não tem requisitos na compreensão das 

instruções na avaliação para os testes específicos de aptidão 

física, se por alguma eventualidade o ponto de corte seja muito 

pequeno. 

Foi usada a escala de Downton, com o intuito 

deaveriguar as principais causas de quedas, e tendo o 

proposito de repara-las, quefoi associado aos seguintes 

aspectos: uso de medicamentos, capacidade mental, déficit 

sensório  e motor, histórico de quedas nos últimos meses. Caso 

o idoso participante tivesse pontuação maior ou igual a 3, seria 
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considerado um grande perigo de queda, considerando o 

escore de 0-1. 

Dando continuidade, foi verificado o equilíbrio dinâmico 

e estático dos participantes por meio da escala de marcha e 

equilíbrio de Tinneti ; Onde consiste em analisar 13 funções do 

equilíbrio estático e 9 funções na análise do equilíbrio dinâmico, 

cada função tem no total de 1-3 pontos na análise estática e 1-

2 para a análise dinâmico. Os valores menores que 19 tem 

como indício um quadro de instabilidade, obtendo 5 vezes mais 

riscos de quedas. 

Por fim, foi desenvolvido o formulário observacional, com 

finalidade de avaliar os fatores extrínsecos relacionados a 

quedas em idosos no âmbito domiciliar, com característica 

quantitativa e descritiva, que destaca vários ambientes, 

melhorar os procedimentos dos profissionaise observar os 

fatores de riscos de quedas de cada ambiente . No formulário, 

cada elemento que era tido como a resposta "sim", era 

considerado um item que propicia quedas aos idosos 

(SANTANA, 2007). 

O atual trabalho foi cadastrado e direcionado à 

Plataforma Brasil e analisado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB), com 

a CAEE nº 26437614.6.00005178 e parecer de aprovação nº 

120/2015 onde os pesquisadores entraram em contato com os 

representantes legais do CCI para dar inicio ao estudo com os 

idosos. Os Idosos assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, onde através dele os participantes e/ou 

responsáveis foram esclarecidossobre a pesquisa, cientes da 

sua colaboração e consentimento. 
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As informações colhidas pelos pesquisadores se 

mantiveram em pleno sigilo, mantendo os princípios e a 

liberdade de querer ou não participar da pesquisa. Nesse caso, 

o estudo exposto foi direcionado de acordo com as referências 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

sobre bioética em pesquisa com seres humanos. 

Para o procedimento, acúmulo e exploração dos dados 

foi aplicado o programa estatístico SPSS (StatisticalPackage for 

the Social Sciences), versão 20.0. A estatística descritiva 

realizou-se utilizando medidas de tendência central e dispersão 

(média, mediana e desvio padrão), de forma sucinta nabase de 

acordo com a idade. Para verificar as normalidades dos dados, 

foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Em seguida, 

foi realizada a análise de correlação de Spearman entre as 

variáveis dependentes com as variáveis independentes 

quantitativas, e teste t, para amostras não pareadas com as 

variáveis categóricas. Em toda a análise estatística, considerou-

se um intervalo de confiança (IC) de 95% e um p= 0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi evidenciada na Tabela 1 a distinção sócio-

demográfica na qual destacou a participação de pessoas idosas 

que moram na comunidade. O predomínio de idade nesses 

idosos foi entre 70 a 79 anos. Foi possível observar um domínio 

de idosas do gênero feminino com 70,6% na comunidade.  
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Tabela 1- Dados sociodemográficos de idosos participantes de centro comunitários. 

 
VARIÁVEIS 

Idoso da 
comunidade 

N % 

Faixa Etária 

60-69 anos 3 17,6 

70-79 anos 8 47,1 

80-89 anos 5 29,4 

Mais de 90 anos 1 5,9 

Gênero 
Masculino 5 29,4 

Feminino 12 70,6 

Estado Civil 
Solteiro 3 17,6 

Viúvo 10 58,8 

Alfabetizado 
Sim 17 100 

Não 0 0 

Escolaridade 

Fundamental Completo 1 5,9 

Fundamental Incompleto 11 64,7 

Médio Completo 4 23,5 

Médio Incompleto 1 5,9 

Profissão 

Indústria 3 17,6 

Comércio 4 23,5 

Serviços 10 58,8 

Etilismo 
Sim 6 35,3 

Não 11 64,7 

Tabagismo 
Sim 6 35,3 

Não 11 64,7 

Uso contínuo de 
medicações 

Sim 16 94,1 

Antecedentes clínicos 
Menos de 02 
antecedentes 

1 5,9 

Entre 3-5 antecedentes 12 70,6 

Fonte: PEREIRA; VELOSO, 2015. 
Dados da Pesquisa. 

 

 Grande parte dos idosos residentes da comunidade eram 

viúvos, alfabetizados e dedicaram grande parte de suas vidas 

no setor de serviços (58,8%) e possuíam o ensino fundamental 

incompleto (64,7). Entre os idosos, 35,3% relataram serem 

tabagistas e alcoolistas, 70,6% relataram usarem polifármacos 

e terem tido entre 3-5 antecedentes clínicos.  
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 A partir do ano de 1998, foi constatado que existiam mais 

mulheres do que homens em toda a população idosa, desde os 

primórdios, mulheres casavam com homens mais velhos, 

portanto apresentavam maior tempo de vida. Sabe-se que por 

estarem mais susceptíveis a acontecimentos de risco, tais 

quais: acidentes automobilístico, brigas e outros, faz com que o 

homem tenha maior índice de mortalidade (ARAÚJO; 

CHIANCA, 2011). 

 A ingestão de medicamentos em excesso é feita por 

diversos motivos, pelo modo deslocado que é ocorrida a 

assistência à terceira idade, por muitas vezes atendidos por um 

curto período de tempo e por especialistas distintos que não 

buscam identificar o motivo do uso dos medicamentos pelos 

idosos. Os pacientes não são orientados de forma ideal fazendo 

com que ocorra a repetição de receitas por longos períodos. O 

uso de diversos medicamentos provocam reações que 

contradizem, fazendo com que novos fatores possam 

desencadear doenças causadas por tratamentos médicos.Por 

esta razão, sempre que os medicamentos forem prescritos para 

o público idoso, devem ser muito bem avaliados e com muita 

cautela, devem acima de tudo ser vinculado com o beneficio-

risco, visto que quando não utilizado de forma correta podem 

prejudicar a aptidão funcional do idoso (CARVALHO et al., 

2012). 

 Os fatores de risco intrínsecos foram descritos na Tabela 2. 

Observou-se que os idosos residentes na comunidade 

relataram que nos últimos seis meses não sofreram quedas 

(47,1%); Faziam uso de medicamentos hipotensores 

continuados (41,2%), possuíam dificuldades sensoriais com 

dominância nas modificações visuais (58,8%), orientação 



ESTUDO DOS FATORES DE RISCO PARA QUEDAS EM IDOSOS NA 
COMUNIDADE 

 

596 
 

mental (94,1%). Em relação à marcha, 94,1% andavam 

normalmente sem uso de dispositivos auxiliares, e 5,9% faziam 

uso de dispositivos auxiliares de marcha. 

 De acordo com as variáveis expostas, foi possível obter o 

resultado que os idosos moradores da comunidade tiveram um 

baixo escore de risco para quedas (52,9%) por não possuírem 

déficit sensorial e modificações na marcha. 

  

Tabela 2 - Análise Descritiva dos Fatores de Riscos Intrínsecos de Quedas 

QUEDAS 

Idosos 
comunidade 

N % 

Quedas anteriores 
Sim  8 47,1 

Não 9 52,9 

Uso contínuo de 
medicamentos 

Nenhum  3 17,6 

Tranquilizantes/ sedativos 0 0 

Hipotensores 7 41,2 

Antiparkinsonistas 0 0 

Antidepressivos 0 0 

Outros 7 41,2 

Déficits Sensoriais 

Nenhum 7 42 

Alterações visuais 10 58,8 

Alterações auditivas 0 0 

Alterações em 
Extremidades 

0 0 

Estado Mental 
Orientado  16 94,1 

Confuso  1 5,9 

Deambulação  

Normal 16 94,1 

Segura com apoio 1 5,9 

Insegura com apoio 0 0 

Impossível 0 0 

SCORE FINAL DOWNTON 
Alto risco de quedas 8 47,1 

Baixo risco de quedas 9 52,9 

Fonte: BARBOSA; PEREIRA; VELOSO, 2015. 

Dados da Pesquisa. 
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O idoso quando sofre quedas fica restrito as atividades 

de vida diária pelo medo de sofrer novas quedas, 

consequentemente esse idoso ficará mais dependente das 

pessoas ao seu redor, irá perder qualidade de vida e autonomia. 

Idosos que sofreram quedas passam a ter sentimentos 

negativos, diminuição na concentração, déficit na memoria, 

autoestima prejudicada e dificuldade para o reconhecimento da 

imagem corporal, contribuindo para o risco de mais quedas 

(FHON et al., 2012).  

A tabela 3 apresenta a correlação entre o equilíbrio e o 

risco de quedas através dos escores de Downton e Tinetti, 

observando a partir do coeficiente de Spearman, pouca 

significância entre o equilíbrio e o risco de cair para idosos 

residentes na comunidade (0,183). 

 
Tabela 3 - Correlação entre Risco de Cair X Equilíbrio 

VARIÁVEIS  

Idosos residentes na comunidade 

SCORE FINAL TINETTI 

Desequilíbrio global 
(%) 

Equilíbrio global 
normal (%) 

SCORE FINAL 
DOWNTON 

Alto risco de 
quedas 

17,6 29,4 

Baixo risco de 
quedas 

0 53 

Rô de Spearman 0,183 

Fonte: CARDOSO; PEREIRA; VELOSO, 2015. 

Dados da Pesquisa. 

** Significância (p<0,05) 

 

Os Idosos residentes em comunidades são menos 

propícios a doenças quando comparados a idosos 

institucionalizados que são acometido com patologias como: 

distúrbios de marcha e equilíbrio, fraqueza muscular, confusão 

mental e  vertigens ( ALMEIDA; BRITES; TAKIZAWA, 2011). 
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A tabela 4 vem evidenciar os fatores de risco extrínseco 

para quedas em âmbito familiar. Pôde-se observar que na sala 

de visita dos idosos moradores de comunidades apresentava 

maior risco de quedas, por fazerem uso de tapetes de bordas 

grandes, mesa de centro e degraus separando um ambiente de 

outro, tratando-se a 32,2%, 23,5% e 23,5% respectivamente.  

Foi notório de acordo com a observação na tabela que a 

ausência de barras de proteção próxima ao vaso sanitário 

(82,3%), no local de banho (76,5%), e a não adaptação do piso, 

deixando-o mais escorregadio (76,5%), foram os maiores 

fatores de risco de quedas nos idosos residentes na 

comunidade. E por ultimo, observa-se que a cozinha por 

apresentar um piso escorregadio, e degraus, faz com que o 

ambiente torne-se mais favorável a quedas nos idosos. 

Fatores extrínsecos são os mais associados a quedas 

nos idosos residentes em comunidade na maioria dos casos, 

tendo 41% ,  por presença de escadas nos ambientes ,objetos 

esquecidos no chão, e principalmente por piso 

escorregadio.Contanto pode-se notar que é de extrema 

importância deixar os locais de acesso dos idosos livres, de 

forma a prevenir quedas e tropeços pelos 

idosos(GAWRYSZEWSKI, 2010; LOPES, et al., 2007; 

FERREIRA; YOSHITOME, 2010). 
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Tabela 4 - Análise Descritiva dos Fatores de Riscos Extrínsecos de Quedas  

FATORES EXTÍNSECOS DOMICILIARES 

Idosos na 
comunidade 

N % 

Sala de Visita 

Não existe 2 11,7 

Mesa de centro 4 23,5 

Objetos alheios 3 17,6 

Tapetes sem antiderrapante 1 5,9 

Tapetes de bordas grandes 6 35,2 

Piso solto  1 5,9 

Piso escorregadio 2 11,7 

Degraus entre sala e outro ambiente 4 23,5 

Interruptor distante da porta 2 11,7 

Sala de Jantar 

Não existe 13 76,5 

Tapetes com bordas grandes 3 17,6 

Degraus  4 23,5 

Quarto do 
idoso 

Não existe 1 5,9 

Tapetes ao lado da cama 5 23,5 

Piso escorregadio 13 76,5 

Cama alta 3 17,6 

Pouca luz à noite 2 11,7 

Interruptor longe da porta 3 17,6 

Banheiro do 
Idoso 

Degraus  6 35,2 

Barras de proteção no chuveiro 
ausentes 

13 76,5 

Barras de proteção no vaso sanitário 
ausentes 

14 82,3 

Piso escorregadio 13 76,5 

Ausência de Box 8 47,1 

Tapete escorregadio 2 11,7 

Piso molhado 2 11,7 

Suportes de toalhas mal fixados 2 11,7 

Pouca luz ao dia 1 5,9 

Corredor  

Não existe 14 82,3 

Ausência de barras paralelas 3 17,6 

Mobília presente  13 76,5 

Piso escorregadio 3 17,6 

Pouca luminosidade 2 11,7 

Cozinha  

Não existe 1 5,9 

Piso escorregadio 9 53 

Degraus 4 23,5 

Fonte: CARDOSO; PEREIRA; VELOSO, 2015. 

Dados da Pesquisa. 



ESTUDO DOS FATORES DE RISCO PARA QUEDAS EM IDOSOS NA 
COMUNIDADE 

 

600 
 

Foi inserido pelo Ministério da Saúde projeto e 

programas para amenizar os fatores de riscos de quedas em 

idosos moradores de comunidades, um exemplo de projeto é a 

Casa Segura, que vem com o intuito de conceder adequação 

ao ambiente na qual o idoso irá residir, sendo ele agradável de 

se morar e adequado ,aos idosos que participam do Programa 

de Atenção a Saúde do Idoso. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O envelhecimento é um complexo processo de 

modificações biopsicossocias entrelaçados; Entretanto, tais 

mudanças são sensíveis às condições ambientais e externas, 

podendo ocasionar diversas e inesperadas adaptações do 

corpo que envelhece. 

É muito comum idoso ao chegarem à terceira idade 

ficarem mais propícios a sofrerem quedas, uma vez que o corpo 

passa por diversas modificações de declínio em suas funções, 

sejam elas funções motoras ou sensoriais.   

Baseando-se na análise de dados da amostra e do 

conhecimento passado, os fatores extrínsecos estão 

correlacionados com os principais motivos de quedas, 

especialmente com o uso de tapetes de bordas grandes, 

degraus para dividir os ambientes, a falta de barras de 

proteçãoadaptadas , piso que propicia o idoso a escorregar, e 

não menos importante os fatores intrínsecos, que envolve o 

déficit sensorial e uso de medicamentos. 
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RESUMO: No Brasil, 10,8% da população encontra-se com 60 
anos ou mais. O processo de envelhecimento está associado 
às mudanças no âmbito biopsicossocial do indivíduo o que 
acarreta em alterações no equilíbrio fisiológico, proporcionando 
ao sujeito a susceptibilidade à patologias que influenciam 
diretamente no processo de falecimento. O objetivo do estudo 
é verificar os fatores de risco para quedas mais importantes em 
idosos residentes em instituições de longa permanência. O 
estudo é definido como descritivo, epidemiológico e 
correlacional, de corte transversal e de abordagem quantitativa. 
A amostra é composta por 13 idosos da ASPAN e foram 
selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 
do estudo. Os instrumentos de avaliação foram: Mini-Exame do 
Estado Mental (MEEM), a escala de Downton e a escala de 
Tinneti. Em relação a faixa etária, o domínio de idades é entre 
80 e 89 anos, 69,2% dos idosos eram do gênero feminino, 
61,5% eram viúvos e analfabetos e 58,8% trabalham por muito 
tempo no setor de serviços. Todos os idosos eram 
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polifarmácias, 38,5% eram tabagistas e etilistas e 53,8% 
relataram ter caído recentemente. Modificações auditivas e 
visuais correspondiam a 38,5% e 30,8%, respectivamente. 
46,2% deambulavam normalmente e 84,6% possuíam alto risco 
de cair. Ficou evidenciado que os principais fatores de risco 
para quedas em idosos institucionalizados são os intrínsecos. 
Palavras-chave: Instituição de longa permanência. Idoso. 
Queda. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento acelerado do quantitativo de pessoas idosas 

no mundo vem sendo considerado um grande acontecimento. 

No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas possuem 60 anos 

ou mais, o que corresponde a 10,8% da população. A evolução 

da era tecnológica na saúde possui uma relação direta com a 

diminuição das taxas de mortalidade e natalidade, provocando 

um alargamento da população nessa faixa etária e gerando um 

impacto no ritmo de crescimento, deste modo, entre os países 

que possuem o maior número de pessoas idosas, o Brasil 

encontra-se ocupando a sexta posição (MALFRA, 2013). 

O processo de envelhecimento humano pode ser 

compreendido como um mecanismo progressivo e individual 

que atua nos mais diversos aspectos modificáveis de um 

indivíduo no âmbito biopsicossocial. Os aspectos modificáveis 

possuem a aplicabilidade de interferir negativamente no ajuste 

do equilíbrio fisiológico quando este é solicitado frente às 

circunstâncias de estresse, tornando o sujeito mais frágil e 

susceptível às patologias que aceleram o processo de morte 

(FREITAS et al., 2006). 

A redução da capacidade funcional, o decréscimo físico 

e as variações emocionais, tornam-se pontos característicos da 
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velhice, corroborando para que este ciclo da vida torne-se 

heterogêneo, fazendo com que cada indivíduo experimente-o 

de forma singular com condições distintas, como: 

hereditariedade, raça, hábitos de vida e culturais e percepção 

dos seus direitos (BALDONI; PEREIRA, 2011). 

O aumento da fragilidade, a diminuição das atividades de 

vida diária, sociais e físicas, elevadas taxas de mortalidade, 

atenuação das habilidades funcionais e cognitivas, são 

consequências dos altos índices de quedas, tornando este 

evento a 6º causa de falecimento de pessoas idosas com mais 

de 65 anos e conjectura-se que 30% dos indivíduos que 

possuam a idade supracitada experimentam no mínimo uma 

queda por ano. Tal evento é o causador por 70% de óbitos 

acidentais em sujeitos com 75 anos ou mais (CABERLON, 

2012; GANANÇA et al., 2008). 

Os riscos de quedas são influenciados por dois 

elementos, os intrínsecos, relacionados às modificações 

naturais do processo de envelhecimento e os patológicos 

condicionados ao idoso, e os extrínsecos, relacionados às 

questões ambientais e utilização incorreta de calçados. Em 

decorrência da combinação desses elementos, os riscos de 

quedas se acentuam cada vez mais. No que se referem aos 

idosos institucionalizados, eles tendem a serem mais frágeis e 

com menor habilidade funcional que influencia no 

enfraquecimento da saúde dos longevos internados em 

Instituições de Longa Permanência (MENEZES; BACHION, 

2008). 

O desequilíbrio entre os elementos supramencionados 

favorece os eventos de quedas e o aumento do número de 

grandevos institucionalizados. Nesta perspectiva, o atual 

estudo apresenta-se relevante, por viabilizar a reflexão de que 
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a atenção à saúde do idoso ultrapassam os aspectos biológicos 

à frente das oscilações decorrentes do envelhecer, colaborando 

para a elaboração de procedimentos voltados a saúde funcional 

e o bem-estar. 

O referido estudo tem por objetivo analisar os fatores de 

risco para quedas mais relevantes em idosos 

institucionalizados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é definido como descritivo, 

epidemiológico e correlacional, de corte transversal e de 

abordagem quantitativa com o propósito de especificar os 

fatores de risco para quedas mais expressivos entre os idosos 

residentes em instituições de longa permanência. 

A referida pesquisa foi desenvolvida na Instituição de 

Longa Permanência ASPAN, localizada na Rua Zélia Medeiros 

de Araújo de número 127 – Jardim Cidade Universitária, na 

cidade de João Pessoa/PB, que residem 80 idosos. Para 

seleção da amostra foram realizadas entrevistas com indivíduos 

de ambos os gêneros, escolhidos por amostragem aleatória e 

por demanda espontânea, sendo selecionados 13 idosos 

residentes na ASPAN após passarem pelos critérios de 

inclusão do estudo. 

Como critérios de inclusão, os participantes deveriam 

encontrar-se hemodinamicamente estáveis e a cognição 

preservada e manifestar sua colaboração voluntária na 

pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento 

Livres e Esclarecido. Como critérios de exclusão estabeleceu-

se que idosos, como restritos ao leito ou cadeirantes e 

alterações cognitivas e funcionais não participariam do estudo. 
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Como benefícios, a pesquisa visou, por meio da análise 

dos principais precursores dos eventos para quedas em 

longevos institucionalizados, advertir o quadro de profissionais 

de saúde a respeito da inevitabilidade do cuidado em reduzir os 

riscos para quedas, potencializar planos e práticas que 

coordenem tais riscos, viabilizando qualidade e dignidade para 

os idosos. 

Primeiramente, para registrar os dados relacionados à 

identificação e as variáveis sócio-demográficas dos indivíduos 

envolvidos na pesquisa, foi aplicada uma entrevista por meio de 

um roteiro antecipadamente definido pela a autoria do estudo. 

O roteiro foi constituído por identificação individual, idade, nível 

de escolaridade, profissão pregressa, antecedentes clínicos 

(hipertensão, patologias cardíacas, diabetes mellitus, 

patologias reumáticas e depressão) e exposição da quantidade 

de quedas ultimamente. 

Considerando a importância da compreensão dos idosos 

no que se refere às orientações durante os testes físicos, foi 

primordial a utilização do Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM), visto que o resultado do teste foi utilizado como critério 

para seleção dos participantes inclusos na pesquisa. A 

pontuação utilizada para corte foi de 17. A aplicação do MEEM 

foi imprescindível para desviar-se de possíveis perdas de 

indivíduos com pontuações muito elevadas e a inserção de 

sujeitos com pontuações muito baixas, visto que o déficit de 

entendimento para realização dos procedimentos poderia 

interferir nos resultados, independente do nível de escolaridade. 

A escala de Downton foi utilizada para verificar os fatores 

de riscos de quedas com o intuito de estabelecer causas e revê-

las, sendo os fatores reunidos da seguinte forma: quedas 

antecedentes, medicamentos em utilização, alteração 
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sensorial, estado mental e deambulação. O escore utilizado foi 

de 0-1, no qual o indivíduo poderia ter indício de elevado risco 

de quedas caso a pontuação total fosse igual ou maior a 3. 

Para análise do equilíbrio estático e dinâmico dos idosos, 

foi utilizada a escala de marcha e equilíbrio de Tinneti. A escala 

é composta por 13 tarefas na análise do equilíbrio estático e 9 

tarefas na análise do equilíbrio dinâmico, cada tarefa é 

pontuada de 1-3 para análise estática e 1-2 para análise 

dinâmica. Pontuações abaixo de 19 pontos é indicação de 

indivíduo instável com o risco de quedas 5 vezes maior. 

O atual estudo foi cadastrado e enviado à Plataforma 

Brasil e submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB), com 

o CAEE nº 26437614.6.00005178 e parecer de aprovação n° 

012/2015 no qual os pesquisadores realizaram contato com os 

encarregados legais do CCI para iniciar a pesquisa com os 

indivíduos. Os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, mediante qual, os idosos 

e/ou encarregados ficaram notificados da pesquisa, da sua 

cooperação e consentimento. 

A presente pesquisa foi orientada de acordo com as 

recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), em relação a bioética em pesquisa com seres 

humanos. A privacidade dos dados foi mantida, resguardando 

os princípios éticos e a autonomia de escolha para envolver-se 

ou não na pesquisa, por meio da instituição. 

Para fins de organização, arquivamento e avaliação dos 

dados foi utilizado o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 20.0. A estatística 

descritiva realizou-se usando medidas de tendência central e 
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dispersão (média, mediana e desvio padrão), sintetizadas na 

linha de base segundo a idade. Para a averiguação da 

regularidade dos dados, foi usado o teste de Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Posteriormente, foi feita a análise de correlação 

de Spearman entre as variáveis dependentes com as variáveis 

independentes quantitativas, e teste t, para amostras não 

pareadas com as variáveis categóricas. Em toda a análise 

estatística, considerou-se um intervalo de confiança (IC) de 

95% e um p= 0,05.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A identificação das variáveis sócio-demográficas foi 

exposta na Tabela 1, onde evidencia a presença de idosos com 

idades de 60 a 90 anos, residentes na instituição de longa 

permanência. No que se refere à faixa etária, o domínio de 

idades é de 80 a 89 anos. Constatou-se um grande número de 

mulheres idosas o que correspondeu a 69,2% na instituição. 

Grande parte dos indivíduos eram viúvos, analfabetos 

(61,5%) e um elevado número de idosos que nunca 

compareceram a uma escola. Quanto à profissão, 58,8% 

dedicaram grande parte de suas vidas no setor de serviços. 

Na amostra de 13 idosos, todos utilizavam vários 

medicamentos, denominado de polifarmácia. Destes, 61,5% 

não eram tabagistas e etilistas. Entre os antecedentes clínicos, 

84,6% dos indivíduos avaliados apresentaram menos de dois 

antecedentes clínicos. 

Uma pesquisa com idosos em instituições de longa 

permanência fortaleceu os resultados do presente estudo, nos 

quais 52,5% dos indivíduos institucionalizados possuíam 80 

anos ou mais (DUCA, et al., 2012). 
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 O idoso que faz o uso excessivo de medicamentos 

possui vários fatores que o influencia, tais como: 

desorganização na atenção à saúde do idoso, atendidos em 

períodos reduzidos e por distintos profissionais especialistas 

que não argumentam a respeito do uso de medicações atuais, 

falta de informação a respeito do tempo de tratamento e o uso 

indeterminado de receitas. Um aspecto que contribui para a 

polifarmácia é a análise de novas manifestações clínicas por 

consequência de reações adversas a alguns medicamentos, o 

que pode gerar erros de elucidações e repercutindo em um 

novo tratamento, estabelecendo uma sequência de falhas 

médicas, nomeado de iatrogenia. A capacidade funcional do 

idoso pode ser acometida pela má prescrição de 

medicamentos, sendo assim, faz-se necessário uma avaliação 

criteriosa e cautelosa dos medicamentos encaminhados 

(CARVALHO et al., 2012). 
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Tabela 1- Variáveis sócio-demográficas de idosos participantes de ILPI. 

 
VARIÁVEIS 

Idoso 
institucionalizado 

N % 

Faixa Etária 

60-69 anos 1 7,7 

70-79 anos 3 23,1 

80-89 anos 9 69,2 

Mais de 90 anos 1 7,7 

Gênero 
Masculino 4 30,8 

Feminino 9 69,2 

Estado Civil 
Solteiro 5 38,5 

Viúvo 8 61,5 

Alfabetizado 
Sim 5 38,5 

Não 8 61,5 

Escolaridade 

Fundamental 
Completo 

0 0 

Fundamental 
Incompleto 

3 23,1 

Médio Completo 1 7,7 

Médio 
Incompleto 

1 7,7 

Profissão 

Indústria 2 15,3 

Comércio 1 7,6 

Serviços 10 76,9 

Etilismo 
Sim 5 38,5 

Não 8 61,5 

Tabagismo 
Sim 5 38,5 

Não 8 61,5 

Uso contínuo de 
medicações 

Sim 13 100 

Antecedentes 
clínicos 

Menos de 02 
antecedentes 

11 84,6 

Entre 3-5 
antecedentes 

2 15,4 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os fatores de risco intrínsecos de quedas em idosos 

institucionalizados acerca de antecedentes de quedas 

ultimamente, utilização constante de medicações, alterações 

sensoriais, situação psíquica e deambulação foram descritos na 
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Tabela 2. Em relação a antecedentes de quedas, 53,8% dos 

idosos relataram ter caído recentemente. 

Quanto a utilização constante de medicações, os 

hipotensores correspondem a 7,7%. A porcentagem de idosos 

que utilizam outros medicamentos equivale a 53,8% e os que 

não tomam nenhum tipo de medicamento representam 38,5%. 

As modificações auditivas totalizam 38,5% e as modificações 

visuais 30,8% das alterações neurossensoriais presentes nos 

idosos. As situações psíquicas de orientação equivalem a 

61,5% e com uma situação ligeiramente de confusão a 38,5%. 

A respeito da deambulação, 46,2% deambulam normalmente, 

38,5% com suporte e 15,4% mesmo com suporte andam 

receosos. 

Por consequência do histórico de quedas, alterações 

neurossensoriais e demonstração de alterações na 

deambulação, 84,6% dos idosos evidenciaram alto risco de 

quedas através do escore obtido no teste de Downton. 

A redução ou a inexistência de organização 

neurossensorial afeta a estabilidade corporal do idoso, 

evidenciando o elevado risco de quedas, desta forma, os 

longevos possuem redução da mobilidade funcional, dados 

estes comprovados pela a atual pesquisa (FERRANTIN et al., 

2007) 

A utilização exacerbada e indiferenciada de 

medicamentos influencia na qualidade de vida e pode ser um 

percussor para quedas, visto que as modificações fisiológicas 

decorrentes do envelhecimento influenciam na farmacocinética 

e farmacodinâmica dos fármacos, podendo causar inexistência 

do efeito medicamentoso aguardado, tais como: estado 

letárgico, modificações no equilíbrio, do tônus muscular e o 
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aparecimento de hipotensão (BARROS; SOUZA; UCHÔA, 

2012). 

O resultado de quedas antecedentes podem gerar 

restrições físicas, funcionais, psicológicas e sociais. O receio de 

experimentar um novo evento de queda proporciona ao 

indivíduo uma limitação às suas atividades, por esta razão o 

resultado do receio pode gerar uma redução da qualidade de 

vida, autonomia e independência. Os idosos que experimentam 

eventos de quedas, por consequência, experimentem também 

modificações na concentração, memória, baixo estima e 

modificações na percepção corporal o que agrava os riscos de 

quedas (FHON et al., 2012). 

 
Tabela 2 - Análise Descritiva dos Fatores de Riscos Intrínsecos de Quedas 

QUEDAS Idosos em ILPI* 

N % 

Quedas anteriores Sim  7 53,8 

Não 6 46,2 

Uso contínuo de 

medicamentos 

Nenhum  5 38,5 

Tranquilizantes/ sedativos 0 0 

Hipotensores 1 7,7 

Antiparkinsonistas 0 0 

Antidepressivos 0 0 

Outros 7 53,8 

Déficits Sensoriais Nenhum 4 30,8 

Alterações visuais 4 30,8 

Alterações auditivas 5 38,5 

Alterações em Extremidades 0 0 

Estado Mental Orientado  8 61,5 

Confuso  5 38,5 

Deambulação Normal 6 46,2 

Segura com apoio 5 38,5 

Insegura com apoio 2 15,4 

Impossível   

SCORE FINAL DOWNTON Alto risco de quedas 11 84,6 
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Baixo risco de quedas 2 15,4 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*ILPI= Instituição de Longa Permanência. 

 

A definição da correlação entre o risco de cair e o 

equilíbrio foi descrita na Tabela 3, mediante relação dos 

escores de Downton e Tinetti, averiguando deste modo por 

meio do coeficiente de Spearman que a relação entre o risco de 

queda e o equilíbrio na amostra foi significante (0,021) posto 

que em virtude da utilização exacerbada de fármacos, as 

alterações neurossensoriais, quedas antecedentes já é o 

suficiente  para elevar o risco de quedas e corroborando com 

os desequilíbrios decorrente do processo de envelhecimento 

este fator tem um elevado aumento, como observado na alta 

relação entre os escores dos longevos institucionalizados. 

 
Tabela 3 - Correlação entre Risco de Cair X Equilíbrio 

VARIÁVEIS 

Idosos Institucionalizados 

SCORE FINAL TINETTI 

Desequilíbrio 
global (%) 

Equilíbrio global 
normal (%) 

SCORE FINAL 
DOWNTON 

Alto risco de 
quedas 

84,6 0 

Baixo risco de 
quedas 

0 15,4 

Rô de Spearman 0,021** 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
** Significância (p<0,05) 

 

A institucionalização possibilita que o idoso seja mais 

doente, dependente e mais vulnerável, como resultado o índice 

de quedas é maior, correspondente às alterações de 

deambulação e equilíbrio global que compreende a fraqueza 

muscular, vertigem e confusão mental, além de patologias e 

fármacos específicos (ALMEIRA; BRITES; TAKIZAWA, 2011). 
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 Os resultados encontrados no estudo reforça outro 

estudo que afirma que os idosos em instituições de longa 

permanência possuem altos riscos de quedas, uma vez que 

estes expõem propriedades específicas, como prática 

sedentária, diminuição da independência e afastamento dos 

familiares, o que facilita para a elevação do número de 

morbidades e comorbidades (GOMES et al., 2014). 

Os fatores de risco extrínsecos para quedas em 

ambiente domiciliar foi exposto na Tabela 4, de acordo com a 

periocidade dos eventos residentes em instituições para idosos. 

Observou-se que na sala de visita dos idosos 

institucionalizados os riscos de quedas concentravam-se na 

presença de mesa de centro e piso escorregadio em 100% da 

amostra. 

 No ambiente da sala de jantar, as variáveis com maiores 

riscos de quedas são o piso escorregadio e a existência de 

tapetes com bordas grandes. No quarto o risco evidenciou-se 

na reduzida luminosidade. 

 Na variável banheiro do idoso, destacou-se como risco 

de quedas o piso escorregadio, inexistência de box e reduzida 

luz durante o dia. No que se refere ao corredor, os riscos 

centralizavam na existência de móveis, ausência de barras 

paralelas e a extensibilidade do corredor nas instituições de 

longa permanência. Por fim, a variável cozinha não apresentou 

riscos de quedas para os idosos, uma vez que os mesmos não 

possuem a necessidade de dirigir-se até o ambiente, pois 

outras pessoas preparam as suas refeições. 
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Tabela 4 - Análise Descritiva dos Fatores de Riscos Extrínsecos de Quedas  

FATORES EXTÍNSECOS DOMICILIARES Idosos em 
ILPI 

 N         % 

Sala de Visita Não existe 0  

Mesa de centro 13 100 

Objetos alheios 0  

Tapetes sem antiderrapante 0  

Tapetes de bordas grandes 0  

Piso solto  0  

Piso escorregadio 13 100 

Degraus entre sala e outro ambiente 0  

Interruptor distante da porta 0  

Sala de Jantar Não existe 0  

Tapetes com bordas grandes 13 100 

Piso escorregadio  13 100 

Quarto do idoso Não existe 0  

Tapetes ao lado da cama 0  

Piso escorregadio 0  

Degrau na porta 0  

Cama alta 0  

Pouca luz à noite 13 100 

Interruptor longe da porta 0  

Banheiro do 
Idoso 

Degraus  0  

Barras de proteção no chuveiro ausentes 0  

Barras de proteção no vaso sanitário 
ausentes 

0  

Piso escorregadio 13 100 

Ausência de Box 13 100 

Tapete escorregadio 0  

Piso molhado 0  

Suportes de toalhas mal fixados 0  

Interruptor longe da porta 0  

Pouca luz ao dia 13 100 

Corredor  Não existe 0  

Ausência de barras paralelas 13 100 

Corredor longo 13 100 

Mobília presente  13 100 

Piso escorregadio 0  

Pouca luminosidade 0  

Cozinha  Não existe 13 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

De acordo com estudos, os riscos ambientais estão 

como motivadores de quedas em 16% dos eventos em 
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instituições para idosos. Por esse motivo, é imprescindível a 

liberação de espaços e sem empecilhos, preservando-se de 

escorregões e/ou tropeços como mecanismo de prevenção 

para quedas (GAWRYSZEWSKI, 2010; LOPES, et al., 2007; 

FERREIRA; YOSHITOME, 2010). 

A redução da luminosidade em ambientes e a 

inapropriada estrutura das instituições associadas as 

alterações visuais podem aumentar os riscos para escorregões 

principalmente em áreas desniveladas. Os maiores índices de 

quedas em instituições acontecem em quartos e banheiros, 

desta maneira é imprescindível a vigilância especial em cada 

ambiente pelos profissionais de saúde (GOMES et al., 2014). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

As alterações funcionais do processo de envelhecimento 

associadas a obstáculos externos propiciam às quedas. Os 

principais fatores de quedas são de experiência própria do 

indivíduo e do ambiente onde residem. 

 Baseado no conteúdo exposto e na avaliação dos dados 

da pesquisa ficou evidenciado que os principais fatores de risco 

de quedas são os fatores intrínsecos, dado que há o aumento 

do desequilíbrio universal, uso exacerbado de medicações, 

alterações neurossensoriais e antecedentes de quedas, bem 

como os fatores extrínsecos como piso escorregadio, redução 

da luminosidade, existência de tapetes com bordas grandes e 

inexistência de barras paralelas nos corredores. 

Sobretudo, o presente estudo obteve dificuldades na 

efetivação da pesquisa, uma vez que os indivíduos 

demonstraram um nível cognitivo reduzido, sendo desta forma 

um maior tempo para compreensão dos questionários. 
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Portanto, fazem-se necessários estudos posteriores com uma 

amostra maior e com a aplicação da mesma metodologia, para 

revelar os fatores favoráveis de quedas e auxiliar na decisão de 

medidas para diminuir os elevados índices de quedas. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional é uma realidade 
brasileira. Com ele, surge o aumento das doenças crônicas não 
transmissíveis, a exemplo do AVE, que constitui um grave 
problema de saúde pública. Esta pesquisa objetivou identificar 
a morbidade e mortalidade por AVE em pessoas idosas no 
Brasil entre 2010 e 2014. É uma pesquisa epidemiológica, 
descritiva, retrospectiva e quantitativa. A coleta de dados foi 
realizada no site do DATASUS. Não houve necessidade de 
aprovação por Comitê de Ética, já que estes dados são de 
domínio público. Das pessoas idosas que sofreram AVE, a 
maioria era formada por: homens; idade entre 70-79 anos; raça 
branca/ignorada; atendimento de caráter urgente; predomínio 
no Sudeste do país. Das que faleceram, a maioria era formada 
por: mulheres; pessoas com mais de 80 anos de idade; raça 
branca; sem escolaridade; Casadas e viúvas; residentes da 
região Sudeste; e que o óbito ocorreu no hospital. É 
imprescindível que a população reconheça os fatores de risco 
e sinais e sintomas deste agravo, e que profissionais da saúde 
saibam diagnosticar e tratá-lo precocemente com o intuito de 
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diminuir a mortalidade. Estudos multicêntricos precisam ser 
realizados para se obter maior fidedignidade ao analisar os 
dados relacionados à epidemiologia do AVE nas diversas 
regiões do país, a fim de evitar o viés das disparidades 
regionais. 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Idoso. 

Epidemiologia.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional constitui uma realidade 

de vários países, inclusive do Brasil. Com o aumento do número 

de pessoas idosas, há uma mudança no perfil epidemiológico 

do país, com aumento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) e diminuição das doenças 

transmissíveis. Dentre as DCNT, está o Acidente Vascular 

Encefálico (AVE), principal causa de internações, gastos 

econômicos, morte e incapacidades temporárias e 

permanentes em todo o mundo (ALMEIDA, 2012; GARRITANO 

et al., 2012). 

O idoso apresenta fragilidades físicas em decorrência do 

processo de envelhecimento, a exemplo do acúmulo de gordura 

no organismo, principalmente em vasos sanguíneos 

importantes, e presença de comorbidades, como a hipertensão 

arterial. Consequentemente, ele apresenta um maior risco para 

as doenças cerebrovasculares, dentre elas o AVE. 

No entanto, não significa dizer que toda pessoa idosa 

terá um AVE. É importante não confundir o que caracteriza 

envelhecimento normal (senescência) - que constitui um fator 

de risco para o AVE - do que é patológico (senilidade). 

O AVE constitui um grave problema de saúde pública, 

sendo representado por alterações neurológicas que duram 
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mais de 24 horas, podendo levar rapidamente ao óbito se não 

identificado e tratado precocemente. Ele é dividido em 2 

categorias: AVE isquêmico, caracterizado por interrupção do 

fluxo sanguíneo a um local específico do encéfalo, seja por um 

trombo ou êmbolo, representando 85% dos casos; e 

hemorrágico, em que há um extrevasamento sanguíneo em 

uma região específica, diminuindo, consequentemente, o fluxo 

sanguíneo para outra região (ROLIM; MARTINS, 2011; 

PINHEIRO; VIANNA, 2012). 

O AVE acomete principalmente pessoas idosas, e possui 

como fatores de risco: hipertensão arterial, diabetes melitus, 

sedentarismo, tabagismo, estresse, hipercolesterolemia, 

fibrilação atrial, ser do sexo masculino e outros. Este evento 

acontece com maior frequência em regiões com perfil 

socioeconômico baixo. Entretanto, quando ocorre em regiões 

mais desenvolvidas, a taxa de mortalidade é maior (PINHEIRO; 

VIANNA, 2012; BRASIL, 2013). 

Dentre os sinais e sintomas do AVE, o mais comum é a 

fraqueza ou dormência da face, principalmente em adultos 

(lembrando que o AVE pode acometer neonatos e crianças). 

Outros sinais são: dor de cabeça idiopática, tonturas, paralisia 

do membro inferior e/ou superior em apenas um lado do corpo 

(hemiplegia), dificuldade em falar, e quando a lesão é muito 

grave, pode ocorrer morte súbita (BRASIL, 2013).  

O cuidado ofertado aos indivíduos vítimas de AVE deve 

ser precoce, evitando assim o óbito. É necessária a realização 

rápida de exames de imagem para diferenciar o tipo de AVE e 

assim determinar a terapêutica específica mais adequada. O 

uso prococe da tomografia computadorizada melhora a prática 

médica e, consequentemente, reduz a mortalidade. 

Profissionais capacitados e unidades especializadas devem 
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agir prontamente diante do evento. A mortalidade hospitalar 

constitui um indicador de qualidade deste cuidado, 

principalmente nos primeiros 7 dias após o evento (ROLIM; 

MARTINS, 2011). 

Um estudo prospectivo realizado com 89 pacientes 

demonstrou que a mortalidade por AVE foi maior em pessoas 

idosas, e que essa mortalidade estava relacionada ao aumento 

do perímetro cervical associado a comorbidades, a exemplo da 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Melitus (MEDEIROS 

et al., 2011), doenças muito presentes em idosos. 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer 

o perfil epidemiológico do AVE em pessoas idosas, já que não 

existem dados que abordem a referida temática no Brasil, e por 

esta patologia estar cada vez mais presente na população 

mundial. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi identificar 

algumas variáveis relacionadas à epidemiologia do AVE nas 

pessoas idosas do Brasil. Os objetivos específicos foram 

identificar a morbidade hospitalar, a  mortalidade e os gastos 

financeiros relacionados ao AVE em pessoas idosas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa epidemiológica, descritiva, 

retrospectiva e quantitativa. Os dados utilizados foram 

coletados na biblioteca virtual de acesso livre do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DATASUS) do Ministério da Saúde, onde as seguintes 

variáveis foram encontradas: sexo, idade, raça, grau de 

escolaridade e estado civil de pessoas idosas que sofreram 

e/ou faleceram em decorrência de AVE entre 2010 a 2014; o 
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número de casos e óbitos em cada região do país; o local de 

ocorrência dos atendimentos e dos óbitos; número de 

internações por AVE; dias e média de permanência hospitalares 

por AVE e taxa de mortalidade de cada ano no período entre 

2010 a 2014 (DATASUS, 2016). 

Os dados foram analisados por estatística descritiva e 

distribuídos em uma tabela por meio do programa Microsoft 

Office Excel for Windows 2010, além de serem confrontados 

com a literatura pertinente à temática estudada. 

Já que os dados coletados são de domínio público, 

podendo ser acessados de forma livre e gratuita e disponíveis 

na rede mundial de computadores por meio do endereço 

eletrônico do DATASUS, não houve a necessidade de enviar 

projeto para apreciação e aprovação em Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos. Contudo, foram respeitados 

todos os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, 186.184 (33,84%) das pessoas idosas que 
sofreram AVE entre 2010 e 2014, faleceram (DATASUS, 2016). 
Entre 1996 e 2011 houve uma diminuição da mortalidade por 
AVE no Brasil, porém essa taxa continua elevada nas principais 
cidades brasileiras, se comparada com outros países da 
América Latina, Estados Unidos e Canadá (PASSOS et al., 
2016). Entre 2010-2014, a taxa de mortalidade por AVE em 
pessoas idosas ainda apresentou um declínio, conforme 
observado na Tab. (1). 

Essa diminuição da mortalidade pode ser justificada pelo 
melhor controle dos fatores de risco, melhor cuidado ofertado 
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aos indivíduos que sofreram o evento e uma melhor condição 
socioeconômica da população atingida (ALMEIDA, 2012). 

 

Tabela 1. Características relacionadas à morbidade hospitalar 
por Acidente Vascular Encefálico em pessoas idosas no Brasil, 
período 2010 a 2014. 

 

Ano Internações 
Dias de      

permanência 
Média de 

permanência 
Taxa de 

mortalidade 

2010 103.912 772.068 7,4 17,42 
2011 107.337 795.560 7,4 17,60 
2012 108.288 811.391 7,5 17,35 
2013 113.883 853.315 7,5 16,92 
2014 116.635 893.710 7,7 16,28 
TOTAL 550.055 4.126.044 7,5 17,09 

 

Fonte: DATASUS, 2016. 
 

Embora a taxa de mortalidade no referido período tenha 
diminuído, percebe-se que o número de internações e os dias 
de permanência no hospital aumentaram. Destarte, a 
prevalência do AVE em idosos continua alta, representando um 
grave problema para gestores, profissionais da área da saúde 
e população em geral. Esse aumento de internações 
decorrentes de AVE pode ser justificado pelo aumento do 
número de pessoas idosas. 

Apesar da diminuição da mortalidade ser benéfica para 
a nossa realidade, este evento pode ocasionar, além do óbito 
(percebido pela mortalidade), sequelas drásticas para as 
atividades de vida diárias e para a qualidade de vida dos 
indivíduos acometidos, a exemplo de deficiências e 
incapacidades que geram consequências biopsicossociais aos 
indivíduos, seus familiares e sistemas de saúde. 

Dentre as consequências para os sistemas de saúde 
estão a maior carga de trabalho para os profissionais de saúde, 
que necessitam de um cuidar mais complexo ofertado aos 
indivíduos que estão a mais tempo internados no ambiente 
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hospitalar em decorrência do AVE; e  maiores gastos 
financeiros para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
especificado na Tab. (2).  

 

Tabela 2. Gastos decorrentes da morbidade hospitalar por 
Acidente Vascular Encefálico em pessoas idosas no Brasil, 
período 2010 a 2014. 

 

Ano 

Serviços 
hospitalares 

Serviços 
profissionais 

Valor médio 
por 

internação 
TOTAL 

R$ R$ R$ R$ 

2010 89.301.508,44 12.584.007,48 980,50 101.885.515,92 
2011 95.009.870,63 13.264.618,75 1.008,73 108.274.489,38 
2012 103.475.831,70 14.178.447,16 1.084,85 117.475.831,70 
2013 113.132.393,28 15.294.725,58 1.127,71 128.427.118,86 
2014 136.510.199,63 15.967.004,53 1.170,41 136.510.199,63 
TOTAL 521.284.351,99 71.288.803,50 71.288.803,50 592.573.155,49 

Fonte: DATASUS, 2016. 
 

Logo, os gastos com serviços hospitalares, com serviços 
profissionais e o valor médio por internação aumentaram no 
período entre 2010 a 2014, representando gastos que podem 
ser prevenidos se as medidas de controle dos fatores de risco 
para o AVE forem utilizadas. 

Na Tab. (3) observa-se algumas variáveis relacionadas 
à morbidade e mortalidade por AVE na população idosa 
nacional.  

 

Tabela 3. Morbidade hospitalar e mortalidade por Acidente 
Vascular Encefálico em pessoas idosas no Brasil, período 2010 
a 2014. 

 

Variáveis 
Morbidade Mortalidade 

n % n % 

Sexo     

Masculino 280.501 51,0 92.533 49,7 
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Feminino 269.554 49,0 93.635 50,3 

Ignorado 00 00,0 16 00,0 

Faixa etária     

60 - 69 anos 182.539 33,2 36.425 19,6 

70 - 79 anos 205.738 37,4 61.117 32,8 

80 e mais 161.778 29,4 88.642 47,6 

Cor/Raça     

Branca 190.554 34,6 90.927 48,8 

Preta 19.759 03,6 16.468 08,8 

Amarela 146.612 26,7 1.033 00,6 

Parda 2.655 00,5 66.557 35,7 

Indígena 329 00,1 383 00,2 

Ignorado 190.146 34,6 10.816 05,8 

Caráter de 
atendimento 

    

Eletivo 19.281 03,5 * * 

Urgência 530.774 96,5 * * 

Regime      

Público 274.794 50,0 * * 

Privado 275.261 50,0 * * 

Escolaridade     

Nenhuma * * 54.483 29,3 

1 - 3 anos * * 50.061 26,9 

4 - 7 anos * * 24.261 13,0 

8 - 11 anos * * 9.171 04,9 

12 anos e mais * * 3.622 01,9 

Ignorado * * 44.586 23,9 

Estado civil     

Solteiro * * 28.285 15,2 

Casado * * 66.021 35.5 

Viúvo * * 66.040 35,5 

Separado 
judicialmente 

* * 6.539 3,5 

Outro * * 2.908 01,6 

Ignorado * * 16.391 08,8 

Região     

Norte 33.285 06,1 13.133 07,1 

Nordeste 145.187 26,4 63.169 33,9 

Sudeste 232.689 42,3 70.541 37,9 
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Sul 105.164 19,1 30.247 16,2 

Centro-Oeste 33.730 06,1 9.094 04,9 

Local de ocorrência     

Hospital * * 130.505 70,1 

Outro estabelecimento 
de saúde 

* * 6.347 03,4 

Domicílio * * 46.072 24,7 

Via pública * * 648 00,3 

Outros * * 2.470 01,3 

Ignorado * * 142 00,1 

TOTAL 550.055 100,0 186.184 100,0 

*: Não se aplica/Não encontrado. 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Em relação à morbidade hospitalar, a maioria das 
pessoas idosas (51%) foi composta por homens. Passos et al. 
(2016) identificaram predominância de homens falecidos por 
AVE em todas as regiões do país. Do mesmo modo, a Polônia 
apresentou maior mortalidade por AVE em homens (SWIAT; 
OPALA, 2014). Entretanto, Pinheiro e Vianna (2012) 
identificaram uma diminuição da mortalidade por AVE em 
homens até os 79 anos de idade. 

Dentre as pessoas idosas que faleceram vítimas de AVE, 
houve predomínio do sexo feminino (50,3%), resultado similar 
ao estudo realizado no Distrito Federal (PINHEIRO; VIANNA, 
2012), em que observou-se prevalência de 126% de taxa de 
mortalidade específica por AVE para o sexo feminino (adultas e 
idosas). 

Villela, Klein e Oliveira (2016), ao realizarem uma 
pesquisa no banco de dados privado do DATASUS, 
identificaram que a taxa de mortalidade proporcional por 
doenças isquêmicas do coração e cerebrovasculares foi maior 
em mulheres de todas as faixas etárias. 

Um estudo multicêntrico realizado em 19 hospitais 
públicos e/ou privados  de Fortaleza/CE identificou que 51,8% 
dos indivíduos que sofreram AVE (prevalência) eram mulheres 
(adultas e idosas) (CARVALHO et al., 2011). Corroborando 
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estes dados, Gottlieb et al. (2011), ao analisarem a mortalidade 
em pessoas idosas gaúchas, constataram que as mulheres 
faleceram mais que os homens por doenças do aparelho 
circulatório. 

Assim, percebe-se que os estudos são contraditórios ao 
abordarem o sexo mais prevalente na morbidade e mortalidade 
por AVE. Isso pode ser justificado pela escassez de trabalhos 
multicêntricos realizados no país e pelas divergências das 
regiões pesquisadas. Destarte, a variável sexo não constitui um 
fator significativo ao avaliar a epidemiologia do AVE em 
pesssoas idosas até o momento.  

Pessoas idosas entre 70-79 anos de idade foram as que 
mais sofreram AVE (37,4%). Em relação à mortalidade, houve 
prevalência de pessoas idosas com 80 anos de idade ou mais 
(47,6%) quando comparadas com outras faixas etárias. 
Pinheiro e Vianna (2012) identificaram diminuição da 
mortalidade por AVE em homens e mulheres, exceto em 
indivíduos com mais de 80 anos de idade. 

Isso pode ser explicado pela fragilidade física dos idosos 
com mais de 80 anos, representando uma gravidade do AVE 
nesta população. Ao associar faixa etária e gênero, Garritano et 
al. (2012) identificaram que as mulheres apresentaram uma 
taxa de mortalidade maior ao envelhecer se comparada aos 
homens. 

Neste estudo, a maior parte das pessoas idosas que 
sofreram e que faleceram de AVE eram da raça branca (34,6% 
e 48,8%, respectivamente). Não foi encontrado nenhum 
resultado similar ou divergente na literatura especializada sobre 
a variável raça na epidemiologia do AVE. 

Dos idosos que sofreram AVE, 96,5% foram atendidos 
pela urgência hospitalar, já que esta condição é considerada de 
risco, necessitando de atendimento rápido para reverter a 
situação (tratamento da isquemia ou do sangramento). O 
atendimento ao idoso vítima de AVE foi realizado tanto no 
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serviço público quanto no privado (representando 50% de 
cada). 

À medida que a escolaridade aumentou, a mortalidade 
diminuiu, asssim houve uma mortalidade maior em idosos sem 
escolaridade (29,3%), resultado similar ao encontrado por 
Pinheiro e Vianna (2012), que afirmaram que a mortalidade por 
AVE é maior quando a escolaridade e a renda são menores e a 
pobreza maior. 

Subtende-se que pessoas que possuem escolaridade e 
renda maiores tendem a se cuidar mais, pois possuem 
condições de adquirir uma alimentação mais saudável (que 
muitas vezes é mais cara que os produtos prontos e 
industrializados), de praticar mais atividade física e de chegar 
aos serviços de saúde mais rapidamente. Deste modo, 
percebe-se o quão a saúde é influenciada pelas questões 
socioeconômicas. Daí a importância de políticas públicas que 
combatam as divergências da sociedade com intuito de 
melhorar os níveis de saúde do país. 

Pessoas casadas e viúvas (80%) apresentaram maior 
taxa de mortalidade. Este é um resultado controverso, em que 
a presença/ausência de um cônjuge influenciam de maneira 
similar o AVE.   

 Tanto a morbidade hospitalar quanto a mortalidade por 
AVE em pessoas idosas foi maior na região Sudeste (42,3% e 
37,9%, respectivamente), seguida da Nordeste (26,4% e 
33,9%, respectivamente). Este dado diverge do estudo 
realizado por Mansur e Favarato (2016), que identificaram 
apenas a região Nordeste como a que possui a maior 
prevalência de doenças cerebrovasculares, se comparada com 
a Sudeste. Eles também identificaram o Nordeste e o Norte 
como as regiões com maiores taxas de mortalidade. 

Este fato pode ser justificado pela dimensão territorial do 
Brasil, país de grande extensão que apresenta diferenças em 
suas localidades, sejam relativas a desigualdades 
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socioeconômicas ou de atendimento à saúde (GARRITANO et 
al., 2012). 

Carvalho et al. (2011) e Villela, klein e Oliveira (2016) 
afirmam que estudos epidemiológicos sobre AVE no Brasil são 
escassos, advindos de localidades específicas e que não 
refletem a realidade da maioria das cidades brasileiras, já que 
existem disparidades econômicas e de saúde entre o norte e 
sul do país, dificultando a identificação do compartamento, 
características e mortalidade por AVE. 

 Em relação ao local de ocorrência do óbito, o hospital 
apresentou a maior taxa, 70,1%. Este fato pode ser justificado 
pela ida do idoso que sofreu AVE ao serviço especializado. Por 
conseguinte, o idoso falece lá mesmo, sendo então notificado. 
Isso reflete a chegada do indivíduo acometido, porém esta 
chegada deve ser rápida, com intuito de tratar precocemente o 
AVE e assim evitar o óbito. 
 

4 CONCLUSÕES  

 

Os objetivos desta pesquisa foram respondidos ao 

identificar características relativas à morbidade hospitalar e 

mortalidade das pessoas idosas vítimas de AVE no Brasil 

(2010-2014), os gastos financeiros com esta patologia. Esta 

pesquisa foi facilitada pela disponibilidade de informações no 

site do DATASUS e em outras bases de dados da literatura 

especializada, tornando possível a elaboração deste trabalho. 

Estes dados são fundamentais para a elaboração e 

implementação de políticas públicas capazes de intervir 

diretamente na patologia abordada e nesta população 

específica, com intuito de diminuir a taxa de prevalência e de 

mortalidade, e assim melhorar a qualidade de vida da 

população, prevenindo sequelas e gastos relacionados a este 

evento. 
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Dentre as pessoas idosas que sofreram AVE no Brasil 

(2010-2014), houve predomínio de homens (51%); de pessoas 

entre 70-79 anos de idade (37,4%); raça branca e ignorada 

(69,2%); atendimento de urgência (96,5%); em serviço de 

saúde público e privado (50% cada); e da região Sudeste do 

país (42,3%). 

 Esta esquisa também identificou que 186.184 (33,84%) 

pessoas idosas faleceram em decorrência de AVE no referido 

período, e que a maioria delas era formada por: mulheres 

(50,3%); pessoas com mais de 80 anos de idade (47,6%); da 

raça branca (48,8%); sem escolaridade (29,3%); casadas e 

viúvas (80%); que residiam na região Sudeste (37,9%) e 

Nordeste (33,9%) do país; e que o local de ocorrência do óbito 

foi o hospital (70,1%). 

Observou-se também que houve uma diminuição na taxa 

de mortalidade na população investigada no período descrito, 

porém o número de internações, os dias de permanência 

hospitalar e os gastos hospitalares decorrentes de AVE 

aumentaram. 

A escassez de dados referentes à epidemiologia do AVE 

em pessoas idosas dificultou a discussão dos mesmos, 

constituindo assim uma limitação deste estudo. 

São necessários mais estudos que identifiquem a 

situação epidemiológica do AVE no Brasil, principalmente em 

pessoas idosas, a exemplo das pesquisas multicêntricas que 

são capazes de identificar um mesmo evento em diversas 

regiões do país com as mesmas medidas de controle. 

Assim, será possível comparar dados de várias 

localidades e de faixas etárias específicas, considerando as 

disparidades regionais existentes no Brasil. 
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Também é imprescindível o fortalecimento da vigilância 

epidemiológica, com intuito de diminuir o risco da 

subnotificação, principalmente em regiões com pouca cobertura 

assistencial. Portanto, gestores, profissionais da saúde e a 

população necessitam conhecer a importância da notificação 

para a elaboração de políticas públicas eficazes e para um 

planejamento adequado diante dos resultados encontrados. 

É importante lembrar que quando o AVE não ocasiona o 

óbito, ele deixa sequelas que comprometem toda a vida do 

paciente e de seus familiares. Portanto, é importante que vários 

profissionais (enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, 

psicólogos, fisioterapeutas e outros) estejam capacitados para 

atuarem no processo de reabilitação após o AVE, tentando 

melhorar a funcionalidade, a qualidade de vida e o possível 

retorno ao trabalho dos indivíduos acometidos. 

Na prática gerontológica é primordial o controle das 

DCNT para que o idoso viva com mais qualidade de vida, sem 

tornar-se dependente de familiares e/ou amigos ou mesmo vir 

a óbito por uma causa evitável como o AVE. Profissionais que 

atuam no campo da saúde do idoso devem atentar para os 

fatores de risco, sinais e sintomas do AVE e tratamento imediato 

para diminuição da mortalidade por este evento em pessoas 

idosas. 

Nos grupos de convivência dos idosos (tanto nas 

Estratégias de Saúde da Família quanto em outros serviços de 

saúde de média complexidade) o AVE deve ser abordado, com 

a finalidade de promover a educação em saúde da população, 

disseminando informações importantes para o controle desta 

patologia. 

É fundamental que todos os profissionais da área da 

saúde atuem na educação de toda a população com estímulo a 
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promoção da saúde e prevenção deste evento grave para, 

assim, a mesma adotar comportamentos de vida saudáveis e 

identificar os principais sinais e sintomas deste agravo. Torna-

se também imprescindível a capacitação dos profissionais que 

prestam assistência direta nos serviços de atenção básica e nos 

especilizados para o reconhecimento desta patologia e o 

tratamento precoce, evitando assim a morte, principalmente em 

pessoas idosas. 
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RESUMO: Considerando os impactos causados pela HAS na 
qualidade de vida das pessoas, nos custos para o Sistema 
Único de Saúde e as altas taxas de comorbidade e mortalidade, 
realizou-se uma revisão bibliográfica de fontes e bases 
científicas objetivando identificar a prevalência da HAS nos 
idosos, as principais causas da não-adesão ao tratamento 
dessa doença por essa faixa etária e as principais medidas de 
controle e melhoria da qualidade de vida desse grupo em 
estudo.  A prevalência da Hipertensão em idosos pode chegar 
a 60%, é uma grave doença crônica que interfere na qualidade 
de vida das pessoas acometidas, principalmente nos idosos, 
relaciona-se com a progressão da idade e a falta de adesão ao 
tratamento que se perpetuam no decorrer da doença. As 
causas de não-adesão são multifatoriais, individuais, culturais 
e/ou materiais. O médico e os demais profissionais da equipe 
de saúde devem estar atentos e dispostos a discutir e organizar 
estratégias para melhorar o cuidado do idoso hipertenso. Para 
que as ações de saúde que visam uma reeducação, 
reformulação de hábitos alimentares e uso de medicamentos 
sejam seguidas é preciso estabelecer vínculo, pactuar planos 
de cuidado e responsabilização pelo paciente. Esses pontos 
são essenciais no cuidado longitudinal e podem melhorar a 
adesão ao tratamento e a qualidade de vida. 
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Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

Prevalência em Idosos. Qualidade de Vida. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doença de 

caráter crônico-degenerativa, multifatorial e não-transmissível, 

é geralmente assintomática e acomete diferentes indivíduos 

dos mais diversos grupos sociais, conferindo-se como uma 

doença preocupante para as diferentes regiões do Brasil. 

Segundo a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

(7DBHA), a HAS caracteriza-se pelo aumento sustentado dos 

níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg, estando 

frequentemente associada a distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou outros fatores de risco, como dislipidemia, 

obesidade abdominal, intolerância à glicose e Diabetes Melittus 

(DM). (BRASIL, 2014). 

Principalmente pelo caráter assintomático que retarda o 

início do tratamento, bem como a adesão ao mesmo, a HAS 

pode ocasionar diversas complicações. Comorbidades como 

hipertensão maligna, acidente vascular cerebral isquêmico e/ou 

hemorrágico, insuficiência cardíaca congestiva, nefroesclerose, 

dissecção aórtica, doença arterial coronariana, infarto agudo do 

miocárdio, doença obstrutiva arterial periférica e até morte 

súbita. 

O Brasil figura no sexto lugar entre os países com as 

maiores taxas de morte por doenças cardíacas, infartos e 

hipertensão arterial entre homens e mulheres de 35 a 74 anos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a HAS 

atinge 30% da população adulta brasileira, chegando a mais de 

50% na terceira idade, está presente em 5% das crianças e 
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adolescentes do Brasil e é responsável por 9,4 milhões de 

mortes no mundo. (Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC, 

2015). 

Segundo Azevedo et al. (2006) as doenças 

cardiovasculares, no Brasil, são responsáveis por 33% dos 

óbitos com causas conhecidas. Ainda por cima, essas doenças 

ocuparam o primeiro lugar nas causas de hospitalização no 

setor público, no período entre 1996 a 1999, e responderam por 

17% das internações de indivíduos de 40 a 59 anos e 29% dos 

indivíduos com 60 anos ou mais. 

Essa é uma realidade antiga. Preocupando-se com a 

abrangência dessa doença, o Ministério da Saúde iniciou em 

2001 o estabelecimento de diretrizes para a reorganização da 

Atenção Básica à Hipertensão e ao Diabetes Mellitus com 

ênfase nas doenças crônicas não-transmissíveis. Já em 2002, 

ocorreu a aprovação do Plano Nacional, baseado nessas 

diretrizes, com os objetivos de detectar, controlar e prevenir 

esses agravos na Atenção Básica. Concomitante a isso, 

ocorreu a criação do Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Portadores de Hipertensão e Diabetes 

(HiperDia) com intuito de propiciar o diagnóstico precoce da 

HAS e DM além do estabelecimento do vínculo com a Equipe 

de Saúde para a promoção do cuidado. 

Na atenção primária, como já citado, o idoso é 

acompanhando pelo HiperDia. Os dados desse programa são 

divulgados no DATASUS, (Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde) que surgiu em 1991 com o intuito de 

prover aos órgãos do SUS um sistema de informação e suporte 

para o planejamento e gerenciamento do Sistema Único de 

Saúde. Infelizmente, há um déficit muito grande em dados 

atualizados, dificultando a análise das bases de dados do 
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HiperDia usadas para estudo e pesquisas epidemiológicas, 

planejamento de ações de enfrentamento e de 

promoção/prevenção. 

Os idosos são a parcela da população que apresenta a 

maior prevalência de HAS no Brasil. Do total de pessoas com 

idade entre 60 e 64 anos, 44,4% referiram diagnóstico de 

hipertensão, proporção que era de 52,7% entre as pessoas de 

65 a 74 anos de idade e de 55% entre as pessoas de 75 anos 

ou mais de idade de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS, 2013).  

Além da mudança de hábitos do país, onde a 

alimentação tornou-se abundante, hipercalórica e rica em sal, o 

aumento no consumo de drogas lícitas como tabaco e álcool, 

assim como o modo de vida moderno que torna a maioria das 

pessoas extremamente sedentárias, o processo de 

envelhecimento acarreta alterações orgânicas naturais que 

ocasionam maior vulnerabilidade dos idosos à HAS. 

Considerando os impactos causados pela HAS na 

qualidade de vida das pessoas, nos custos para o Sistema 

Único de Saúde e as altas taxas de comorbidade e mortalidade, 

realizou-se uma revisão bibliográfica de fontes e bases 

científicas objetivando identificar a prevalência da HAS nos 

idosos, as principais causas da não-adesão ao tratamento 

dessa doença por essa faixa etária e as principais medidas de 

controle e melhoria da qualidade de vida desse grupo em 

estudo.                                                                                                      
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é uma revisão bibliográfica construída a 

partir da análise de artigos publicados nas principais bases de 

dados, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-

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

Literatura internacional em ciências da saúde (MEDLINE) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para a realização 

da pesquisa nas bases de dados utilizou-se os descritores: 

hipertensão, não adesão ao medicamento, idosos, tratamento 

e cuidado usados em diferentes combinações assim como seus 

equivalentes em inglês e espanhol, com trabalhos publicados 

nos 10 últimos anos. 

Também foram utilizadas, na revisão, publicações de 

órgãos oficiais, tais como OMS, Ministério da Saúde e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As publicações 

selecionadas foram lidas na íntegra e analisadas criticamente 

para compor a base teórica desse trabalho. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar das recomendações da 7DBHA para o 

diagnóstico geral da HAS a níveis pressóricos sustentados ≥ 

140 e/ou 90 mmHg, na fase idosa é preciso levar em 

consideração as alterações naturais que resultam em declínio 

fisiológico. De acordo com Miranda (2002), citado por Jobim 

(2008), com o envelhecimento, a pressão arterial sistólica (PAS) 

sofre elevação contínua até a 8ª ou 9ª décadas, em torno de 25 

a 35 mmHg, principalmente devido a diminuição da elasticidade 

dos grandes vasos, enquanto a pressão arterial diastólica 
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(PAD) aumenta 10 a 15 mmHg até a 6ª década, para então se 

estabilizar ou reduzir-se gradativamente. 

 Acontece comumente que as pessoas acima dos 60 

anos são consideradas hipertensas e medicadas 

exaustivamente para manter seus níveis pressóricos dentro de 

parâmetros inconsonantes com sua faixa etária. O uso de anti-

hipertensivos nesses casos não se justifica e pode causar 

diversos efeitos adversos e desequilíbrio da homeostase. 

 O Joint National Committee’s Evidence-Based Guideline 

for the Management of Blood Pressure in Adults (8JNC, 2013) 

recomenda o tratamento medicamentoso da hipertensão nas 

pessoas que possuem 60 anos ou mais, sem Diabetes ou 

Doença Renal Crônica, apenas quando a PAS ≥ 150 mmHg e 

PAD ≥ 90 mmHg, com o intuito de se atingir valores < 

150/90mmHg. 

O acompanhamento e manejo correto dos idosos com 

níveis pressóricos < 150/90mmHg, sobretudo na atenção 

primária, reduz a intervenção desnecessária, uso de 

medicamentos, custos e melhora a qualidade de vida desse 

público. 

De acordo com os dados extraídos do VIGITEL 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico), no DataSus, em 2012 a 

prevalência da hipertensão em pessoas com mais de 60 anos 

atingiu em torno de 60%, corroborando com os dados da PNS 

já citados. Porém, apesar dos dados em discussão 

representarem a realidade, é importante analisá-los 

criticamente. Todas as pessoas contabilizadas na pesquisa 

declararam diagnóstico prévio de hipertensão arterial. Contudo, 

não se pode precisar qual o parâmetro. Presume-se que esses 
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diagnósticos não estão de acordo com as recomendações do 

8JNC, tendo em vista a data de publicação de ambos. 

 

Figura 1. Prevalência da Hipertensão Arterial por ano segundo 

faixa etária em 2012. 

Fonte: DataSus, 2016. 

Apesar da divergência nos parâmetros para o 

diagnóstico da HAS em idosos, quando esse é concluído, o 

tratamento é pautado principalmente em mudanças de hábitos, 

como diminuição do consumo de sal e a prática de exercícios 

físicos, assim como o uso de fármacos, quando necessários, 

principalmente bloqueadores beta-adrenérgicos, inibidores da 

enzima conversora de angiotensina, diuréticos, e bloqueadores 

dos canais de cálcio. E são essas mudanças necessárias, mas 

não apenas elas, que muitas vezes dificultam a adesão ao 

tratamento. 

De acordo com Nobre (2013), pelo VII JNC, as pessoas 

consideradas pré-hipertensas não precisam de tratamento 
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medicamentoso e sim de mudanças de estilo de vida. O tempo 

recomendado para o controle da pressão arterial, apenas com 

as mudanças nos hábitos de vida, não deve ultrapassar 6 

meses. Essas medidas só podem ser recomendadas para 

pacientes com comportamento limítrofe da pressão arterial e 

com baixo risco cardiovascular. Após esse tempo, deve-se 

fazer uma nova avaliação e estudar a necessidade do uso de 

medicação, que deve ser escolhida de acordo com as 

“características peculiares de cada paciente, doenças 

associadas, farmacocinética, farmacodinâmica, idade, fácil 

posologia dos medicamentos e custos”. 

Para que qualquer tratamento tenha sucesso é 

necessária adesão. Adesão ao tratamento é o que leva o 

paciente seguir as orientações pactuadas com o médico e que 

compõe o plano de cuidado. Essa adesão é subjetiva e 

multifatorial, sendo fortalecida se houver uma boa relação 

médico-paciente pautada no vínculo e confiança e um cuidado 

longitudinal. 

Convém ressaltar a definição de adesão divulgada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), significando o grau em 

que o comportamento de uma pessoa (representado pela 

ingestão de medicação, o seguimento da dieta, as mudanças 

no estilo de vida) corresponde e concorda com as 

recomendações de um médico ou outro profissional de saúde. 

Já Miller et al. conceituam adesão ao tratamento como “um 

meio para se alcançar um fim, uma abordagem para a 

manutenção ou melhora da saúde, visando reduzir os sinais e 

sintomas de uma doença” (JR. MION, 2006). 

Alguns dos principais fatores limitantes da adesão ao 

tratamento do idoso à HAS são a limitação física, a imposição 

de novos hábitos alimentares, o esquecimento, o tempo 
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prolongado de tratamento, o não esclarecimento sobre a 

doença, a quantidade de medicamentos, a influência de 

terceiros, dentre muitas outras. O principal desafio dos 

profissionais de saúde na atenção primária é perceber as 

possíveis causas de não-adesão e elaborar estratégias para 

tentar otimizar o tratamento.  

Referente ao tratamento não-medicamentoso, 

comumente os idosos não praticam atividades físicas, seja pela 

baixa estima e estigma social de que o idoso é incapaz de 

realizar diversas atividades, seja tentando reverter esse quadro, 

o Ministério da Saúde criou, em 2011, o programa academia da 

saúde. Academias foram instaladas em praças públicas e 

educadores físicos inseridos no NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família) para estimular e desenvolver a atividade 

física em grupos como o HiperDia nas comunidades. 

O fator alimentação é igualmente delicado se tratando de 

idosos. É importante explicar de forma simples como o sal atua 

no aumento da pressão arterial, estudar a necessidade 

individual de limitação ou privação da ingesta de sal e pactuar 

as ações que podem ser praticadas. A proibição do consumo 

de qualquer alimento de forma arbitrária pelo médico ou outro 

profissional da saúde pode ser responsável pela não-adesão. 

Porto (2015) explica que a falta ou a má comunicação do 

profissional pode comprometer a adesão ao tratamento.  

O esquecimento pode ser um declínio natural da idade 

ou pode ser causado por alguma doença neurodegenerativa 

como Alzheimer, independente da causa algumas atitudes 

simples podem auxiliar a adesão ao tratamento nesses casos, 

como por exemplo tabelas de organização, porta-comprimidos 

diários, despertador inteligente, ajuda de um 
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familiar/amigo/cuidador e visitas periódicas do agente 

comunitário de saúde.  

Segundo Nobre et al., 2001, devido a continuidade do 

tratamento das doenças crônicas, que visa não há cura, mas 

uma estabilidade do quadro clínico do paciente, a hipertensão, 

por exemplo, é um desafio tanto para o paciente quanto para 

toda a equipe de saúde e, consequentemente, o tempo 

prolongado torna-se um fator relevante para a não adesão ao 

tratamento. 

De acordo com Porto (2015) a percepção e 

conhecimento da doença e do seu tratamento também interfere 

na adesão ao tratamento. A falta de percepção da doença 

diminui a adesão e a falta de conhecimento do paciente sobre 

a doença influencia negativamente na adesão.  

Tratando-se da medicação fornecida pela atenção 

primária, é necessário compreender que nem todas as 

combinações de fármacos estão disponíveis no RENAME 

(Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais), e muito 

frequentemente os idosos precisam tomar mais de um 

comprimido por dose de medicação. Só esse fato já dificulta a 

adesão devido à grande quantidade de comprimidos que 

precisam ser ingeridos todos os dias (importante lembrar que 

outras doenças crônicas acompanham muitos idosos 

hipertensos como DM, demências, doenças ósseos-articulares 

e todas elas necessitam de medicação permanente, somando-

se mais comprimidos diários). Nesse sentido, é importante 

repactuar o plano de cuidado, seja sanando dúvidas, 

prescrevendo um protetor gástrico ou mesmo organizando o 

horário de uso das medicações. 

Também é necessário discutir a influência de terceiros 

na adesão ao tratamento. Nesse sentido, familiares, vizinhos, 
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amigos e profissionais da saúde que não se articulam podem 

interferir e prejudicar essa adesão. Uma alternativa é envolver 

os familiares e pessoas mais próximas como cuidadores no 

desenvolvimento do plano de cuidado. Além disso, orientações 

divergentes de profissionais da saúde podem confundir e 

descaracterizar o plano terapêutico, por isso a importância de 

uma equipe de saúde responsável, articulada e que planeja 

suas ações. 

 Por fim, tendo em vista a prevalência da hipertensão nos 

idosos, as divergências do estabelecimento do diagnóstico, o 

tratamento e a não-adesão por essa faixa etária, que podem 

provocar as diversas complicações já citadas, é 

importantíssimo ressaltar que uma boa relação médico-

paciente, com vínculo estabelecido, cuidado longitudinal, 

pactuação do plano de cuidado e o apoio dos demais 

profissionais da equipe de saúde, são os melhores instrumentos 

para otimizar a taxa de adesão ao tratamento da hipertensão 

em idosos. Com isso, haverá uma qualidade de vida melhor e 

assim a diminuição de comorbidade e mortalidade. 

  

4 CONCLUSÕES  

 

   Diante de todo esse panorama, a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) ainda permanece como uma grave doença 

crônica que interfere na qualidade de vida das pessoas 

acometidas, principalmente nos idosos, onde a sua prevalência 

é absolutamente maior. Relaciona-se com a progressão da 

idade e a falta de adesão ao tratamento que se perpetuam no 

decorrer da doença. 

   Os parâmetros para diagnóstico e tratamento ainda não 

estão totalmente fixos causando diferentes intervenções no 
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idoso dependendo do entendimento e percepção do médico 

que faz o atendimento e ajuda a planejar o cuidado. 

   As causas de não-adesão são multifatoriais, individuais, 

culturais e/ou materiais. O médico e os demais profissionais da 

equipe de saúde devem estar atentos e dispostos a discutir e 

organizar estratégias para melhorar o cuidado do idoso 

hipertenso. 

   Outra vertente que deve ser reiterada é a globalização 

que conseguiu modificar o espaço socioeconômico e os hábitos 

alimentares impostos à sociedade corroborando para 

surgimento de diversas doenças crônicas importantes como a 

HAS.  

 Nesse sentido, é necessário ressaltar ações de saúde que 

visem a prevenção secundária do idosos diagnosticados com 

HAS, mas não apenas impor ao paciente idoso uma 

reformulação de hábitos que não serão seguidos e a prescrição 

de medicamentos que não serão usados corretamente. 

Estabelecer vínculo, pactuar planos de cuidado e 

responsabilização pelo paciente são essenciais no cuidado 

longitudinal e podem melhorar a adesão ao tratamento e 

aumentar a qualidade de vida. 

 Dessa forma, a saúde e a integração de conhecimentos, 

sejam eles ambientes e nutricionais, são instrumentos base 

para o progresso e possível sucesso na terapêutica 

administrada para essa faixa etária.  
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RESUMO: os idosos tem sido vítima de vários tipos dde 
violência, desde insultos e agressões físicas cometidos por 
seus próprios familiares e cuidadores, em transporte público, 
em instituições públicas e privadas decorentes de políticas 
ecônimas e sociais que mantém ou aumenta as desigualdades 
sociais. O objetivo desse estudo foi divulgar as características 
epidemiológicas ecaracterísticas ativas dos óbitos de homens 
idosos. Observa-se que os mais vulneráveis a entrarem em 
óbitos por agressão são homens idosos com a faixa etáriaentre 
60 a 69 anos (59,8%); com cor/raça parda (47,2%), tendo pouca 
diferença em relação a cor branca; com um menor o nível de 
escolaridade, sendo o ignorado de maior percentagem; e 
possuir o estado civil casado (35,2%). O tipo de agressão que 
predominou foi através de objeto cortante ou penetrante 
(46,7%), ocorrendo mais na região Sudeste do Brasil (35,6%), 
ocorrendo em maior número em seus próprios domicílios 
(33,3%). Porém, há uma pequena diferença entre o local de 
ocorrência domiciliar e hospitalar. Os resultados apontaram 
que, quanto maior o nível dos conflitos no relacionamento dos 
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idosos, maior será a violência contra eles. Idosos que tiveram 
um maio número de óbito por agressão tinham entre 60 e 69 
anos, um maio número de agressão aconteceu em suas 
próprias residências e idosos com baixo nível de escolaridade 
foram os mais atingidos. Aproximadamente um quarto dos 
agredidos não denunciam seus agressores, grande parte por 
questões sentimentais,  reforçando a tese da subnotificação dos 
casos. São sugeridas medidas mais eficazes para a redução da 
discriminação contra a pessoa idosos, príncipalmente por o 
Brasil vir a ser, em alguns anos, um país velho. 
Palavras-chave: Mortalidade. Abuso de idosos. Violência. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno 

mundial (TAMAI et al., 2011). De acordo com o DATASUS, 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, em 

2013, havia aproximadamente 23 milhões de idosos no Brasil 

(DATASUS, 2013). O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, estima que em 2030 haverá uma população total de 

41.541.763 de idosos. Acredita-se que este intenso crescimento 

ocorre, sobretudo, devido ao aumento da longevidade e à 

diminuição da taxa de fecundidade, resultando em um perfil de 

uma população envelhecida, o que caracteriza uma transição 

demográfica (IBGE, 2013). Atualmente, os países têm lidado 

com dificuldade com os inúmeros desafios provenientes deste 

significativo aumento da população idosa (BERGMAN et al., 

2013), especialmente no campo socioeconômico e de saúde 

(WHO, 2012). 

A população idosa obteve grandes conquistas com a 

Constituição de 1988, pois criousse o Sistema Único de Saúde 

(SUS) em que o acesso saúde passou a ser um direito de todos. 
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Nesse contexto a saúde do idoso passou a fazer parte da 

políticas públicas do Brasill e em 1994 foi criada a Política 

Nacional do Idoso (PNI), reafirmando o direito à saúde nos 

diversosníveis de atendimento do SUS (BRASIL, 1994). 

A PNI tem como proposta promover o envelhecimento 

saudável; recperação, manutenção ou melhoria da capacidade 

funcional dos idosos; prevenção de doenças e recuperação da 

saúde, de modo a garantir-lhespermanência no meio em que 

vivem, exercendo de forma independente suas funçõesna 

sociedade (BRASIL, 1999).  

Mesmo a criação da PNI ser bastante inovadora e 

abrangente no Brasil, ela não tem sido efetivamente implantada 

em todo o país. Porém, o maior ganho da população idosa em 

relação as políticas públicas se deu em 2006 com a criação do 

Pacto pela vida, o qual possui seis áreas de atuação prioritária 

e dentre essas seis está a saúde da população idosa (TELLES, 

2006). 

Além das políticas públicas criadas pelo governo pra 

tentar solucionar as necessidades da população idosa, temos o 

contexto cultural e econômico que gera barreiras nesse 

processo de envelhecimento, haja vista que a própria sociedade 

interfere negativamente na imagem do que é ser idoso. 

Beauvoir (1970) já relatava que estamos longe de chegar 

a uma sociedade que tenha condições culturais, em que jovens 

obtenham meios de aprender, de saber ouvir e de entender com 

clareza e inteligência as condições em que são criadas as 

políticas da velhice. Na verdade, estamos longe de uma 

sociedade que entenda que a velhice não é umpasso para a 

morte, e sim, para mais uma etapa da vida. 

Com a Revolução Industrial e a instalação do modelo 

econômico capitalista, o jovem passou a ser a camada da 
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população mais importante e o idoso que antes era respeitado 

por ser considerado uma pessoa de muitos conhecimentos e 

experiência tornou-se uma figura obsoleta, um “peso” para a 

sociedade (MARQUESI, 2011). 

Nesse contexto, as palavras velho, envelhecido e velhice 

gera uma conotação negativa, sem atrativo, passando a idéia 

de algo em declínio, ultrapassado, improdutivo e sem finalidade. 

Todavia, oenvelhecimento é um processo que faz parte do ser 

humano, que acontece diariamente desde onascimento 

termiando apenas com a morte. Envelhecimento é o único 

termo comconceituação universal, e varia na forma e 

característica de  cada indivíduo que passa por esse processo 

(MOREIRA et al., 2016). 

Segundo Minayo e Souza (2006), essa vulnerabilidade a 

qualquer tipo de agressão consiste no fato de o idoso ser 

considerado improdutivo, em vários aspectos (econômico, 

familar, de saúde), e ultrapassado, do ponto de vista cultural 

(não acompanha as mudanças do mundo), tornando-se 

excluído, gerando nos mais jovens uma vontade inconsciente 

de sua morte.  

Em 1995, na Inglaterra, a Rede Internacional para 

prevenção de Maus-Tratos contra o Idoso adotou esta 

definição: “o maltrato ao idoso é um ato (único ou repetido) ou 

omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em 

qualquer relação na qual exista expectativa de confiança”, se 

referindo a transtornos psicológicos, sexuais, físicos, 

abandono, negligências, abusos financeiros e autonegligência 

(MOREIRA et al., 2016). 

Estudos feito no Reino Unido mostram que as vítimas 

idosas que sofreram violência estão em contato freqüente com 

os serviços de saúde, mas poucas relatam o abuso. Elas 
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tendem a minimizar esses problemas ou considerá-los um 

assunto privado (O’KEEFEE et al., 2007; NAUGHYON et al., 

2010). 

De acordo com Krug (2002), as pesquisas têm mostrado 

que a vilência com pessoas idosas é um fenômeno mundial e 

está sendo levado mais a sério pelo fato de ser uma 

preocupação mundial sobre os direitos humanos, igualdade de 

gênero, violência doméstica e o envelhecimento da população, 

gerando um grande impacto, principalmente, na saúde. 

Diante de todo esse contexto, associa-se a violência nas 

suas diferentes tipologias aos determinates sociais da saúde 

(ARAÚJO, 2016). Buss e Pellegrini Filho (2007) afirmam que 

esses determinantes sociais da saúde estão relacionados aos 

fatores de risco da população, os quais podem ser influenciados 

por fatores sociais, econômicos, culturais, étinicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais. 

Considerando essa problemática como um problema de 

saúde pública, o presente estudo tem como objetivo divulgar as 

características epidemiológicas ecaracterísticas ativas dos 

óbitos de homens idosos por agressão no Brasil no período 

entre 2010 e 2014. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e 

retrospectivo, com abordagem quantitativa, em que foram 

utilizados dados do sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) obtidos através da biblioteca virtual de acesso livre do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS, 2016). 
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O SIM foi criado pelo Ministério da Saúde e implantado 

no ano de 1975, sendo o precursor dos atuais sistemas de 

informação em saúde. O sistema é alimentado por meio da 

utilização de um modelo padronizado para o registro do óbito, a 

declaração de óbito, um documento que vem sofrendo diversas 

modificações ao longo dos anos, com a finalidade de fornecer 

um maior número de informações e apresentar respostas mais 

adequadas às variáveis relacionadas ao óbito (BRASIL, 2004; 

CALADO FILHO, 2010).  

Os dados foram analisados por estatística descritiva e 

distribuídos em tabelas, através do programa Microsoft Office 

Excel for Windows 2010, além de serem confrontados com a 

literatura pertinente a temática estudada.  

Por serem utilizados dados disponíveis de forma livre e 

gratuita na rede mundial de computadores através do endereço 

eletrônico do DATASUS, não houve a necessidade desta 

pesquisa ser submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos. Contudo, foram respeitados todos os preceitos 

éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Indicadores de morbimortalidade mostram que em 2008, 

20.598 idosos morreram por causas externas (acidentes e 

violência), o que representou 3,2% das mortes dessas pessoas 

no Brasil, ocupando a sétima causa de óbitos nessa faixa etária. 

Dessas 20.598 mortes, 27,5% ocorreram por acidentes de 

transporte, 26,2% por quedas, 8,7% por agressões, 6,7% por 

suicídios e em 14,4% dessas mortes não foi identificada a 
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intencionalidade do evento externo que as provocaram 

(RIBEIRO, 2011).  

Os dados obtidos serão apresentados em forma de 

tabelas, divididas entre ascaracterísticas sociodemográficas e 

características ativas dos óbitos e de homens idosos por 

agressão no Brasil no período entre 2010 e 2014. 

No Brasil, mostram as estasísticas, aproximadamente 

10% dos idosos morrem por homicídio. Mundialmente essa 

incidência varia de 5% a 10% dos idosos sofrerem violência 

visível ou não, podendo provocar morte (BRASIL, 2014). 

No mundo inteiro, 79% dos números de homicídios 

ocorre em idosos do sexo masculino, quatro vezes a taxa média 

do sexo feminino (UNODC, 2014).  

Observa-se que os mais vulneráveis a entrarem em 

óbitos por agressão são homens idosos com a faixa etáriaentre 

60 a 69 anos (59,8%); com cor/raça parda (47,2%), tendo pouca 

diferença em relação a cor branca; com um menor o nível de 

escolaridade, sendo o ignorado de maior percentagem; e 

possuir o estado civil casado (35,2%), conforme evidenciado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos 
óbitos de homens idosospor agressão no Brasil no 
período entre 2010 e 2014. 

Variáveis N % 

Faixa etária   
60 - 69 anos 2.724 59,8 
70 - 79 anos 1.311 28,8 
80 e mais 522 11,5 

Cor/Raça   
Branca 1.911 41,9 
Preta 276 6,1 
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Amarela 22 0,5 
Parda 2.153 47,2 
Indígena 23 0,5 
Ignorado 172 3,8 

Escolaridade   
Nenhuma 791 17,4 
1 - 3 anos 1.033 22,7 
4 - 7 anos 881 19,3 
8 - 11 anos 344 7,5 
12 anos e mais 114 2,5 
Ignorado 1.394 30,6 

Estado civil   
Solteiro 1.233 27,1 
Casado 1.604 35,2 
Viúvo 572 12,6 
Separado judicialmente 491 10,8 
Outro 131 2,9 
Ignorado 526 11,5 

TOTAL 4.557 100,0 
Fonte: DATASUS, 2016. 

 

De acordo com o DATASUS de 2004 a 2014, destacou-

se que as mortes por agressão voltadas para idosos com mais 

de 80 anos, aumentaram mais de 60%, as mortes por agressão 

de idosos, entre 70 e 79 anos elevaram mais de 36% e o grupo 

com idade entre 60 e 69 anos registrou um aumento de quase 

40%(MARTINS; FERNANDES, 2016). 

Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde mostram que 

dos 93 mil idosos internados, 27% são decorrentes de 

violências e agressões. Estando de fora os casos de agressões 

não registrados, como aqueles que acontecem numambiente 

restrito dentro da própria família, que são difíceis de serem 

descobertos devido a um sentimento de medo, insegurança, 

afetividade e incerteza do futuro (BRASIL, 2005). 



MORTALIDADE DE HOMENS IDOSOS POT AGRESSÃO NO BRASIL ENTRE 
2010 E 2014 

658 
 

Estudos comprovam que a violência contra idosos vem 

se perpetuando em todo o mundo, de geração a geração, 

sendo, na maioria das vezes, silenciosa. Há vários motivos que 

explicam a ocorrência desse tipo de agressão, uma delas é a 

deteorização da instituição familiar, assim como problemas 

associados ao alto nível de estresse sofrida pelo cuidador, 

causando um desequilíbrio nessa relação (MOREIRA et al., 

2016). 

De acordo com a Tabela 2, o tipo de agressão que 

predominou foi através de objeto cortante ou penetrante 

(46,7%), ocorrendo mais na região Sudeste do Brasil (35,6%), 

ocorrendo em maior número em seus próprios domicílios 

(33,3%). Porém, há uma pequena diferença entre o local de 

ocorrência domiciliar e hospitalar. 

 

Tabela 2. Características ativas aos óbitos de homens 
idosos por agressão no Brasil no período entre 2010 e 2014. 

Variáveis n % 

Tipo de agressão   
Por meio de objeto cortante ou 
penetrante 

2.130 46,7 

Por meio de objeto contundente 1.269 27,8 
Por meio de projeção de um lugar 
elevado 

4 0,1 

Por meio de projeção ou colocação da 
vítima diante de um objeto em movimento 

6 0,1 

Por meio de impacto de um veículo a 
motor 

88 1,9 

Por meio de força corporal 300 6,6 
Sexual por meio de força física 2 0,0 
Por outros meios especificados 98 2,2 
Por meios não especificados 660 14,5 

Região   
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Norte 515 11,3 
Nordeste 1.290 28,3 
Sudeste 1.622 35,6 
Sul 602 13,2 
Centro-Oeste 528 11,6 

Local de ocorrência   
Hospital 1.454 31,9 
Outro estabelecimento de saúde 59 1,3 
Domicílio 1.517 33,3 
Via pública 875 19,2 
Outros 609 13,4 
Ignorado 43 0,9 

TOTAL 4.557 100 
Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Gonçalves (2006) e Krug (2002) afirmam que a baixa 

condição econômica aumenta o risco do idoso sofrer algum tipo 

de agressão, pricipalmente se a renda do idoso for o sustento 

da família. Sabe-se que essa baixa condição econômica está 

diretamente ligada ao reduzido nível de escolaridade, uma 

característica também confirmada através os dados 

encontrados na Tabela 1.  

De acordo com os dados, foi observado que o maior 

número de idosos que vieram a óbito foram os casados, sendo 

afirmado por Alves (2004), o qual relata que os maiores fatores 

de risco ligada à violênica se volta a conflitos conjugais e 

familiares. Complementando essa afirmação, Mota (2013) 

constatou que esses maus tratos partem, na maioria das vezes, 

dos entes mais próximos, como filhos e netos. 

De acordo com Santos (2007) a violência doméstica 

envolve todos que convivem no mesmo ambiente familiar e não 

estão vinculadas, apenas, por laços parentesco. Esse termo 
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“doméstico” inclui pessoas como empregados, agregados  

visitantes esporádicos. 

Contribuindo com essas afirmações, tem-se as 

colocações de Faleiros (2007), Valadares e Souza (2010), 

assim como uma pesquisa conduzida por Gaiolie Rodrigues 

(2008), a qual 87% dos idosos entrevistados confirmaram terem 

sido agredidos no local em que residiam residiam.Em Aracaju 

foi realizado um estudo que apontou que 96,4% dos idosos 

foram violentados na residência (AGUIAR et al., 2015).  

Uma pesquisa feita na cidade do Rio de Janeiro com o 

objetivode identificar os fatores queinfluenciam a violência 

contra os idosos, constatou que houve um subnotificação em 

torno de 22,8% em relação ao cálculo amostral.O nível de 

conflitos foi confirmado como um fator de risco da 

discriminaçãocontra o idoso, apontando os conflitos conjugais 

e familiares como os principais. Contudo, não houve relação da 

renda familiar com relaçãoà violência contra o idoso (SILVA; 

FRANÇA, 2001). D’Alencar (2005); Day et al. (2003); Debert e 

Oliveira (2007) e Menezes (1999), sustentam essa teoria de 

que a renda familiar é irrelevante como um fator de risco no 

tocante a violência aos idosos. 

Em relação a renda familiar como fator de risco, verifica-

se a importância de obter novas pesquisas para que de fato 

possa haver um concenso para a influência dessa característica 

na vulnerabilidade do idoso. 

   

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados do presente estudo evidenciam que a 

mortalidade de homens idosos no Brasil é um problema de 

saúde pública, tanto por sua população estar em processo de 
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envelhecimento,quanto por ser difícil de identificar, de fato, o 

número de idosos que sofrem algum tipo de violência. 

Muitos indivíduos vivem de maneira silenciosa, sem 

denunciar as agressões sofridas, e muitos, continuam sofrendo 

novas agressões diariamente, o que proporciona a elevação no 

número de óbitos decorrentes desses episódios. Além disso, 

muitos profissionais de saúde não possuem o olhar clínico para 

identificar os aspectos sugestivos de agressão nos homens 

idosos, o que torna essa problemátia ainda mais preocupante. 

Assim, evidencia-se uma total violação aos direitos 

humanos desse idosos frente a qualquer tipo de agressão, 

mesmo que esta não os leve a óbito.Nesse sentido, faz-se 

necessário que as políticas públicas voltadas em defesa do 

idoso sejam implementadas de maneira eficaz, com uma 

melhor formação dos profissionais de saúde e com a punição 

adequada para o indivíduo que descumprir as normas e leis 

estabelecidas pelo Estado, principalmente no que diz respeito 

a violação do direito humano de um cidadão idoso. 

Com isso, o Estatuto do Idoso é de grande valia para que 

a sociedade passe a respeitar esse indivíduo, para a quebra 

das barreiras culturais impostas historicamente pela sociedade 

e para que as pessoas possam envelhecer com dignidade sem 

serem consideradas um fardo para a sociedade e para seus 

familiares. 

Contudo, o tratamento que é dado a velhice denuncia 

que a humanidade tem se tornada cada vez mais fracassada 

pelo fato do amor ao próximo não conseguir sobressair em meio 

aos interesses próprios, mostrando que o egoísmo é quem rege 

nossas aittudes e anseios.    
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda 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.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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