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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Enfermagem 1: os desafios do novo 

cenário” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Enfermagem em Enfermagem em gerontologia, Infectologia, 

Cardiologia e Centro Cirúrgico, Dermatologia, Terapia 

Intensiva, Urgencia e Emergência e Gerenciamento 

(administração hospitalar; gestão de saúde; gestão de 

Enfermagem) garantem uma ampla discussão, incentivando, 

promovendo e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. 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 

https://d.docs.live.net/99d84ba0ec56f327/Documentos/Livro%20ENFERMAGEM%20(1)%202022.docx#_Toc94087624


 
 

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 
 

DIFICULDADES NO COTIDIANO 
PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO FRENTE 

À LIDERANÇA 
 

Vitória Polliany de Oliveira SILVA 1 

Silvia Niedja de Sousa Farias LEMOS 2 
Lucilla Vieira CARNEIRO 3 

1 Enfermeira. Mestranda em Modelos de Decisão e Saúde/UFPB; 2 Enfermeira. Especialista 
em Gestão Pública/IFPB; 3 Orientador/Enfermeira. Doutoranda em Modelos de Decisão e 

Saúde/UFPB.  
vitoriapolliany1@gmail.com 

 

RESUMO: A liderança é considerada indispensável à prática 
profissional do enfermeiro. Diante disso, entendendo a 
necessidade de divulgar novos paradigmas sobre liderança na 
enfermagem, o presente estudo tem como objetivo investigar as 
principais dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros no 
cotidiano profissional frente à liderança. Trata-se um estudo 
transversal, com abordagem quanti-qualitativa, realizado em 
um hospital público do município de Natal - RN. A amostra do 
estudo foi do tipo não-probabilística e resultou em 21 
enfermeiros, que atenderam aos critérios de elegibilidade 
estabelecidos. A coleta de dados ocorreu em outubro de 2018, 
através de um formulário eletrônico, com questões abordando 
informações sociodemográficas, sobre atuação profissional e 
aspectos relacionados ao trabalho em equipe. Para analisar os 
dados, foi utilizada a Técnica de Análise de Conteúdo, assim 
como a estatística descritiva, por meio de frequências absolutas 
e relativas. Através dos resultados, foi possível identificar que 
as principais dificuldades enfrentados no cotidiano profissional 
de enfermeiros frente à liderança, são de diversas dimensões e 
estão relacionadas à infraestrutura inadequada dos serviços, 
insatisfação salarial, ausência de capacitação da equipe e 
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quantitativo insuficiente de recursos humanos. Contudo, 
conclui-se que essas condições desfavorecem a prestação da 
assistência do enfermeiro líder e consequentemente de toda a 
equipe que dela faz parte, afetando diretamente a qualidade 
dos serviços que são ofertados. 
Palavras-chave: Enfermeiro. Equipe de trabalho. Liderança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A enfermagem desperta para as várias formas do cuidar 

assistencial e gerencial, sendo que ambas são entendidas e 

valorizadas como ferramentas fundamentais para a promoção 

e prestação do cuidado, e são realizadas a partir da liderança 

(SOUSA; BARROSO, 2009). 

A liderança, por sua vez, é considerada indispensável à 

prática profissional do enfermeiro na sociedade e no mercado 

de trabalho atual. É por meio dela, que estes profissionais 

conduzem seu processo de trabalho e a sua equipe para a 

obtenção de objetivos comuns (ROQUETE, 2015). 

O enfermeiro enquanto profissional da área da saúde, 

destaca-se pela multiplicidade de atividades desempenhadas 

em seu cotidiano, dentre elas estão inseridas as atividades 

assistenciais e administrativas, sendo ambas de suma 

importância para a concretização do cuidado voltado à pessoa, 

família e coletividade (REZENDE, 2013). 

No ambiente hospitalar, é comum a sobrecarga de 

trabalho, a falta de autonomia e a ausência de incentivos por 

parte dos gestores para o desenvolvimento permanente dos 

profissionais, afetando consequentente o exercício de liderança 

pelo enfermeiro (AMESTOY et al., 2017).  
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Diante das diversidades de atribuições, o enfermeiro 

precisa desenvolver habilidades e competências específicas 

para o seu processo de trabalho. Com isso, verifica-se que 

enquanto líder da equipe de enfermagem, este profissional 

enfrenta diversas dificuldades que podem afetar a qualidade da 

assistência prestada por ele e sua equipe (REZENDE, 2013). 

Nesse ínterim, entendendo a necessidade de divulgar 

novos paradigmas sobre liderança na enfermagem, o presente 

estudo tem como objetivo investigar as principais dificuldades 

enfrentadas pelos enfermeiros no cotidiano profissional frente à 

liderança.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem 

quanti-qualitativa, realizado em um hospital público do 

município de Natal - RN.  

A população do estudo foi representada por 30 

enfermeiros do serviço, que integravam o quadro de 

profissionais efetivos e temporários. A amostra foi do tipo não-

probabilística e resultou em 21 enfermeiros, que aceitaram 

voluntariamente participar do estudo.  

O critério de inclusão adotado foi: ser enfermeiro do 

serviço em questão. Os critérios de exclusão foram: estar de 

férias, licença ou se recusar a participar da pesquisa. 

Os dados foram coletados no mês de outubro de 2018 

através de um formulário eletrônico, o qual continha questões 

objetivas e subjetivas abordando informações 

sociodemográficas, sobre atuação profissional e aspectos 

relacionados ao trabalho em equipe. O formulário foi 
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encaminhado via correio eletrônico (e-mail) para os 

participantes, juntamente com o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 

Para a análise dos dados quantitativos, utilizou-se a 

estatística descritiva, por meio de frequências absoluta e 

relativa. Os dados qualitativos, por sua vez, foram submetidos 

a análise de contéudo, organizando-se em torno de três fases: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

- a inferência e a interpretação (BARDIN, 2011). 

Foram respeitados os preceitos éticos e legais seguidos 

nas investigações que envolvem seres humanos, em 

consonância as diretrizes estabelecidas pela Resolução 466/12 

do  Conselho  Nacional  de  Saúde (BRASIL, 2012).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que 100% das participantes do estudo eram 

do sexo feminino. Houve predomínio de profissionais com idade 

entre 36 a 46 anos (52,4%). No que concerne ao estado civil, a 

maioria (81%) era casada, conforme demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico das participantes do estudo. 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 0 0 

Feminino 21 100 
Idade   
Abaixo de 25 0 0 
25 a 35 8 38,1 
36 a 46 11 52,4 

47 a 57 2 9,5 
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Acima de 57 anos 0 0 
Estado Civil   
Solteira 3 14,2 
Casada 17 81 

Viúva 0 0 
Divorciada 1 4,8 
Total 21 100 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 
A supremacia de mulheres no estudo era um fator 

esperado, já que a enfermagem é usualmente associada ao 

cuidado, apresentando amplo predomínio da figura feminina na 

profissão. Desse modo, a participação do homem na 

enfermagem ainda é reduzida (CUNHA; SOUSA, 2016).  

Quanto ao ano de conclusão do curso de enfermagem, 

verificou-se que das 21 participantes, 14 haviam se formado há 

mais de 10 anos e que 7 tinham entre 7 e 10 anos de formação 

profissional, como segue evidenciado na Figura 1. 

Através desses dados, pode-se afirmar que as 

enfermeiras do estudo possuem amplo tempo de atuação na 

profissão. Nesse contexto, vale ressaltar que a enfermagem 

desde os anos 90 vem atuando para a qualificação e 

humanização do cuidado (SANTOS et al., 2020). 
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Figura 1 - Tempo de formação profissional.  

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 
 
 

 

No que tange o quesito de especialização na profissão, 

verificou-se que 95,2% das enfermeiras possuíam alguma pós-

graduação na área da saúde, dentre as quais teve destaque a 

especialização em saúde da família, conforme ilustrado na 

Tabela 2. 

 

  

7

14

7 - 10 anos ↑10 anos

Tempo de Formação
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Tabela 2 - Cursos de Especialização em Enfermagem.  

Especialidade n 

Saúde da Família 11 
Terapia Intensiva 4 
Enfermagem do Trabalho 2 

Gestão Hospitalar 2 
Saúde Pública 2 
Pediatria 2 
Obstetrícia 1 
Centro Cirúrgico 1 
Urgência e Emergência 1 
Total 26 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Esses resultados, corroboram com outros achados na 

literatura, onde a busca por especializações pelos enfermeiros 

é crescente, para aprimorar a competência profissional e 

habilidades técnicas, assim como o retorno financeiro 

(FERNANDES et al., 2017).  

 

 

Das 21 enfermeiras analisadas, 16 (72,6%) relataram 

que os conhecimentos adquiridos durante a graduação, eram 

insuficientes para o bom desempenho das atividades 

profissionais enquanto líder da equipe de enfermagem.  

Esses dados, denotam a necessidade do estímulo ao 

exercício da liderança durante a graduação, para a construção 

de enfermeiros politizados, críticos e potencializadores do 

cuidado. Apesar disso, a formação de enfermeiros-líderes a 

nível nacional apresenta diversas fragilidades (AMESTOY et al., 

2017).  
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Para Bernandes (2018), além da inserção da temática 

nos currículos de graduação, também é necessário 

implementar essas abordagens na pós-graduação, reforçando 

então a importância do papel das Instituições de Ensino 

Superior nesse processo de formação em liderança.  

De acordo com Souza et al. (2013), é através da 

liderança que o enfermeiro tenta conciliar os objetivos 

organizacionais com os objetivos profissionais, buscando 

aprimorar a prática profissional e promover uma assistência de 

boa qualidade. 

Outrossim, para ser um bom líder é preciso ter potencial 

e alguns atributos de personalidade, como também é de suma 

importância a existência de um ambiente propício para a 

liderança, aliado a ampla vontade do sujeito de exercer a 

respectiva função (SOUZA et al., 2013).  

No que concerne à dinâmica da equipe, um dos 

problemas mais evidenciados foi a falta de profissionais de 

enfermagem nos plantões. 

Conforme ilustrado na Figura 2, das 21 participantes, 10 

(47,6%) informaram que a falta de profissionais na sua equipe 

ocorre “Às vezes”, 8 delas (38,1%) disseram que essa falta se 

dá “Muitas vezes” na rotina do serviço, 2 (9,5%) responderam 

que isso ocorre “Raramente” e 1 (4,8%) informou que “Sempre” 

ocorre a falta de profissionais na sua equipe.  
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Figura 2 - Frequência em que há falta de profissionais de 

enfermagem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte:Elaboração própria, 2018. 

 

Além disso, essa problemática fica evidenciada a partir 

de alguns relatos emitidos pelas profissionais quando 

indagadas sobre o que deveria ser modificado no serviço, para 

que houvesse a melhoria da assistência prestada ao paciente, 

os quais estão transcritos na Tabela 3. 

Verifica-se a partir das expressões supracitadas, que as 

enfermeiras enfrentam problemas quanto a falta de recursos 

humanos e de materiais, infraestrutura inadequada do serviço e 

baixa remuneração financeira.  
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Tabela 3 - Relatos emitidos pelas profissionais com sugestões 
para o serviço. 

Pesquisadas Relatos 

A, E, I “Mais profissionais.” 
 

B “Melhor dimensionamento dos recursos 
humanos.”  
 

C “Mais profissionais de enfermagem… 
Melhor estrutura física, maior número 
de profissionais.”  

D “Aumentaria o quantitativo de pessoal e 
envolvimento da equipe.” 
 

F “É importante que seja melhorada as 
condições estruturais, sobretudo o 
repouso da enfermagem.” 
 

G “Melhores condições de trabalho e 
salário digno para a equipe.”  
 

H “Melhoria da estrutura física e maior 
disponibilidade de material. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

No que concerne os recursos humanos, tem-se como 

principal desafio o dimensionamento adequado da equipe de 

enfermagem. Destaca-se que as doenças ocupacionais são 

prevalentes na profissão, sendo normalmente causadas pela 

falta de recursos humanos, além das condições estruturais 

precárias, prejudicando a qualidade de vida e o processo de 

trabalho (CANDIDO et al., 2018). 



25 
DIFICULDADES NO COTIDIANO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO 

FRENTE À LIDERANÇA 

 

 

Infere-se destacar, que os profissionais de enfermagem 

sofrem com a ausência de um piso nacional salarial. Com isso, 

são expostos a salários baixíssimos e em algumas situações 

recorrem à outras atividades fora da saúde, para complementar 

o rendimento mensal (SILVA; MACHADO, 2020).  

Ademais, mediante a desvalorização salarial da 

categoria, o profissional de enfermagem também se submete a 

múltiplos empregos na área, de modo a garantir a sua 

subsistência. Dessa maneira, se torna exposto a cargas 

horárias de trabalho elevadas e ritmos laborais intensos 

(SOUZA et al., 2017).  

É mister ressaltar também, que a sobrecarga na 

enfermagem está intimamente associada ao quantitativo 

insuficiente de profissionais. Assim sendo, o dimensionamento 

adequado de profissionais na equipe de enfermagem é 

fundamental para a segurança do paciente (COSTA et al., 

2018).  

Todavia, as condições adequadas de trabalho também é 

uma questão crucial. Nesse contexto, a existência de 

infraestrutura de descanso no local de trabalho é um item 

bastante importante para a qualidade de vida da equipe de 

enfermagem, que exerce atividades intensas e rotineiras 

(MACHADO et al., 2016).  

Em suma, nos serviços de saúde, a escassez de 

recursos humanos, a falta de materiais e a estrutura física 

inadequada, limita o processo de trabalho, propiciando a 

produtividade de baixa qualidade e aumentando a 

vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem ao 

esgotamento mental e físico (BUGS et al., 2017).  
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Outro aspecto evidenciado e que para as enfermeiras 

interfere na assistência enquanto líderes, é a necessidade de 

capacitação para a equipe. Isso fica exposto a partir dos relatos 

emitidos pelas profissionais, quando indagadas sobre o que 

deveria existir para melhorar o trabalho executado pela equipe 

de enfermagem (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Relatos das profissionais com sugestões para a 
melhoria do trabalho da equipe de enfermagem.  

Pesquisadas Relatos 

F “Treinamento contínuo para a equipe.”  
 

H “Mais investimento em capacitação e 
atualização dos recursos humanos, o 
que é fundamental para uma 
assistência baseada em protocolos 
institucionais e para segurança cada 
vez maior do paciente. Capacitação 
com frequência e valorização de 
salário.” 
 

L “Mais tempo e recurso financeiro para 
encontros e capacitações.”  
 

J “Reciclagem sempre! Um NEP que seja 
capaz de realizar reciclagem e 
atualização de todos os profissionais da 
enfermagem.”  
 

M “Menos burocracia na assistência à 
saúde, assim sobrará mais tempo para 
os cuidados aos pacientes e para a 
organização das ações da equipe.” 

   



27 
DIFICULDADES NO COTIDIANO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO 

FRENTE À LIDERANÇA 

 

 

O “Participação dos membros da equipe 
em cursos de capacitação profissional.”  
 

R “Mais treinamento para a equipe.”  
 

T “Capacitações e atualizações sobre o 
processo de trabalho” 
 

U “Uma melhor assistência do SAD.”  
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Ressalta-se que o desenvolvimento de treinamentos 

dentro dos serviços de saúde é de grande relevância para 

promover mudanças e melhoria na qualidade do serviço 

ofertado (COSTA et al., 2015).  

De acordo com Sapatini et al. (2016), o desenvolvimento 

de treinamentos para a equipe de enfermagem aprimora o 

conhecimento e as técnicas executadas pelos profissionais, 

sendo de fundamental importância para a prestação da 

assistência.  

No entanto, o processo de capacitação não deve 

restringir-se a transferência de normas e protocolos, é preciso 

levar em consideração as experiências profissionais e pessoais 

de cada membro da equipe (SOUSA et al., 2016). 

Contudo, a educação permanente faz parte da prática 

profissional do enfermeiro e quando é oferecida pelas 

instituições de saúde, proporciona mudanças positivas no 

processo de trabalho (CARVALHO et al., 2018).  

Quando investigou-se sobre o que é necessário para 

melhorar a relação entre a equipe de trabalho, observou-se que 

há uma evidente necessidade pelo enfermeiro, no que concerne 

atividades e/ou momentos em que haja a aproximação/vínculo 
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entre eles e os demais membros da equipe de enfermagem 

(técnicos e auxiliares), para a melhoria do processo de trabalho 

de ambos. Assim como segue nos fragmentos descritos na 

Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Relatos com opiniões das enfermeiras para a 
melhoria da relação do trabalho em equipe. 

Pesquisadas Relatos 

A “Mais encontros/reuniões com uma 
frequência mínima para auxiliar a 
equipe de enfermagem a se unir mais e 
conseguir manter a mesma qualidade 
do serviço, tendo todos da equipe, a 
oportunidade de trocar experiências e 
discutirem juntos as melhores condutas 
a serem tomadas.” 
 

C “Sugiro que para melhoria do processo 
de trabalho ocorram sempre reuniões.” 

F “Mais reuniões para a integração da 
equipe de enfermagem e assim alinhar 
as ações para conduzir melhor 
assistência ao paciente. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Um fator que é considerado imprescindível para que haja 

de fato a condução do trabalho em equipe, é o relacionamento 

pessoal, este por sua vez, é considerado pelos profissionais 

como um dos maiores obstáculos vivenciados no seu dia a dia 

de trabalho (DUARTE; OLIVEIRA; LIMA, 2015). 
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De acordo com Caveião et al. (2016), o trabalho em 

equipe caracteriza-se por um grupo no qual os integrantes 

estão envoltos em um mesmo objetivo de forma sistematizada, 

onde para que haja a continuidade do serviço de um membro 

da equipe, é necessário a conclusão do serviço de outro, 

caracterizando um perfil de dependência entre os membros. 

Isso de fato torna-se importante, fazendo com que os membros 

reconheçam a necessidade e dependência que há entre eles.  

Mediante a esse cenário, pode-se afirmar que a liderança 

é marcada pelo fortalecimento do grupo, sendo crucial a 

descentralização do poder, para que cada membro reconheça 

o seu propósito (RIBEIRO; SANTOS; MEIRA, 2006). 

Desse modo, o trabalho em equipe se configura em uma 

relação recíproca entre as intervenções técnicas e a interação 

dos atores que formam a equipe e, nesse sentido, o grupo 

precisa estar em constante sincronia para efetivar a atividade 

de trabalho em equipe, buscando melhorias e satisfações na 

realização de suas atividades (PEDUZZI, 2001). 

Todavia, a interação entre enfermeiros e os demais 

membros da equipe, geralmente é marcada por conflitos, porém 

a boa comunicação é fundamental para a condução do trabalho 

(SOUZA et al., 2016).  

Mediante a essa realidade, o enfermeiro enquanto líder 

deve se tornar influenciador da equipe de enfermagem, visando 

favorecer o alcance das metas e o cumprimento das atividades. 

Para isso, necessita ter flexibilidade, comprometimento, 

organização, respeito mútuo e comunicação efetiva (SOUZA et 

al., 2013).    

Outrossim, o trabalho em equipe exige que o enfermeiro 

respeite as individualidades dos  integrantes da equipe e 
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fomente as potencialidades de cada membro. Essa iniciativa é 

de fundamental importância para o desempenho satisfatório do 

processo assistencial (RIBEIRO; SANTOS; MEIRA, 2006).  

 

 

Além disso, o desenvolvimento periódico de reuniões é 

uma relevante estratégia para a integração da equipe e o 

planejamento em saúde, promovendo espaço para reflexão e 

solução de problemas (PERUZZO et al., 2018).  

 

CONCLUSÕES 

A partir do presente estudo foi possível identificar as 

principais dificuldades enfrentadas no cotidiano profissional de 

enfermeiros frente à liderança e contatou-se que estas são de 

diversas dimensões, quanto à infraestrutura dos serviços, 

insatisfação salarial, ausência de capacitação da equipe e 

quantitativo insuficiente de recursos humanos.  

Contudo, conclui-se que que essas condições 

desfavorecem a prestação da assistência do enfermeiro líder e 

consequentemente de toda a equipe que dela faz parte, além 

disso, essas dificuldades podem influenciar diretamente no 

processo de trabalho, abrindo espaço para o sofrimento 

psíquico e para a sensação de impotência diante dos fatos, o 

que influencia diretamente na qualidade dos serviços ofertados. 

Todavia, é necessário que o enfermeiro esteja orientado e 

capacitado para desempenhar tais competências que são 

atribuídas à sua profissão enquanto líder. Vale ressaltar ainda, 

a importância de valorizar as competências individuais, diluindo 

o poder na equipe e fazendo com que cada membro reconheça 

o propósito e o significado do seu trabalho.  
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Assim, sugere-se  a  adoção  da  estratégia  de uma 

liderança  colaborativa,  onde os profissionais de enfermagem 

que atuam diretamente na assistência possam participar 

ativamente na construção dos processos organizacionais nos 

serviços, proporcionando assim, melhora na satisfação desses 

profissionais e minimizando as principais dificuldades 

enfrentadas pelos enfermeiros no cotidiano profissional frente à 

liderança.  

Quanto as limitações do estudo, destaca-se o enfoque 

transversal e o tamanho reduzido da amostra, que pode vir a 

limitar a generalização dos resultados. Para estudos futuros, 

recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas primárias em 

outros cenários de assistência à saúde.  
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RESUMO: Objetivou-se descrever o perfil de inserção dos 
enfermeiros especialistas no nordeste brasileiro. Metodologia: 
trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, de abordagem 
quantitativa, no qual foram utilizados dados da Relação Anual 
de Informações Sociais no período de 2002 a 2019. Foram 
identificados um total de 36.051 vínculos de enfermeiros 
especialistas, distribuídos em 12 especialidades, sendo: 
enfermeiro auditor, sanitarista, do trabalho, obstétrico, 
enfermeiro da estratégia de saúde da família, centro cirúrgico, 
terapia intensiva, nefrologista, psiquiátrico, puericultor e 
pediátrico, neonatologista e de bordo. A natureza Jurídica de 
vínculo trabalhista mais prevalente foi o poder executivo 
municipal.  Dos profissionais, 12,1% são do sexo masculino e 
87,9% feminino. A nacionalidade prevalente foi a brasileira, mas 
foi identificada a nacionalidade chilena, peruana, norte-
americana e portuguesa. Em relação a remuneração, 24,8% 
dos profissionais recebem até 3 salários mínimos. Das 61 
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especialidades regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Enfermagem, apenas 12 possuem vínculos formais 
devidamente cadastrados na Relação Anual de Informações 
Sociais, do ano de 2002 a 2019, com prevalência do sexo 
feminino, nacionalidade brasileira, e predominância de faixa 
salarial de até 3 salários mínimos, o que reforça os interesses 
do capital no mercado de trabalho em absorver mão de obra-
qualificada e com experiência prática específica, porém sem 
remuneração adequada pela qualificação. 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Enfermagem. 
Especialização.   
 

INTRODUÇÃO 

 

Na literatura nacional e internacional, existem diversas 

definições sobre o que é o mercado de trabalho, sendo adotada 

como referência a dimensão macroscópica que consiste na 

própria dinâmica da força de trabalho empregada em um setor 

incluindo seus aspectos de inserção e de absorção, condições 

de uso e as relações entre capital e trabalho (MACHADO et al., 

2020). 

Nesse sentido, o mercado de trabalho possui exigências 

frente às demandas sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas vivenciadas no mundo. Tais exigências são 

incluídas na saúde, que cada vez mais exige uma formação 

permeada em atualizações e desenvolvimento profissional 

contínuo, de forma a impactar os indicadores de saúde 

(MACHADO et al., 2020). 

Assim, as mudanças nos processos de formação e 

qualificação dos profissionais, foram desenvolvidas pelas 

exigências do mercado de trabalho, pois é imprescindível que 
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os profissionais que atuam nos serviços de saúde, estejam 

constantemente buscando o saber científico que subsidie a 

prática assistencial (SANTOS et al., 2020). 

Desse modo, os cursos de pós-graduação em 

enfermagem, na modalidade lato sensu, sugerem um preparo 

direcionado a uma determinada área do conhecimento ao 

profissional enfermeiro, para possibilitar atualizações, 

conhecimento e aprimoramento da prática assistencial no 

cuidado ao paciente, família e comunidade.  

A perspectiva desse aperfeiçoamento, através dos 

cursos de pós-graduação, tem sido o foco para o trabalho em 

saúde, tanto para a satisfação do trabalhador como para 

assistência de qualidade aos pacientes dos diversos sistemas 

de saúde (PADILHA et al., 2020). 

A necessidade do mercado de buscar por profissionais 

qualificados parte da exigência de uma assistência de 

qualidade, pois ela é um elemento diferenciador no processo de 

atender as expectativas dos pacientes em receber uma 

assistência segura.  

O profissional enfermeiro responsável pela gestão do 

cuidado ao paciente, desempenha um papel muito importante 

no alcance da qualidade dos serviços de saúde a qual deve 

permear todas as suas ações (SANTOS et al., 2020). 

Sabe-se que a qualificação profissional é importante para 

se alinhar à crescente incorporação de novas tecnologias e 

melhorias na assistência, uma vez que a força de trabalho 

passa por sucessivas e constantes alterações em termos de 

composição ocupacional, qualificação e escolaridade, assim 

como as demandas da população também modificam os 

cuidados em saúde (SANTOS et al., 2020). 
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É importante ressaltar que o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) dispõe de uma normativa que 

regulamenta a existência de cursos de especialização 

profissional, elencando a legalidade de 61 especialidades 

diferentes, sendo possível analisar a distribuição desses 

enfermeiros especialistas no Brasil, através da Relação Anual 

de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego 

(RAIS/MTE), que corresponde a um registro administrativo 

criado através do decreto nº 76.900/75, no qual possui 

informações sobre os empregos formais no Brasil. 

 Fazem parte desse universo os trabalhadores com 

carteira assinada, funcionários públicos estatutários e militares, 

e demais vínculos trabalhistas relativos à administração pública 

(BRASIL, 1975). 

Segundo a pesquisa realizada pelo COFEN (2021), o 

quantitativo de enfermeiros no Brasil, correspondente a 616.778 

profissionais, dos quais 164.844 (26,72%) estão na região 

Nordeste. 

Nesse sentido, faz-se necessário estudos com 

resultados concretos sobre qual o perfil atual dos enfermeiros 

especialistas inseridos no mercado de trabalho com vínculos 

formais, especialmente no nordeste brasileiro, região com o 

maior número de estados no Brasil, sendo o foco da presente 

pesquisa. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 

identificar o perfil dos enfermeiros especialistas inseridos no 

mercado de trabalho do nordeste brasileiro durante o período 

de 2002 a 2019 através da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS/TEM). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental e de 

abordagem quantitativa. A unidade de análise foi a região 

nordeste brasileira, entre o período de 2002 a 2019. 

Tem-se que a pesquisa documental é uma modalidade 

que permite investigar determinada problemática de forma 

indireta, por meio do estudo dos documentos produzidos pelo 

ser humano, revelando seu modo de ser, viver e compreender 

um fato social (CESÁRIO et al., 2020).  

A pesquisa documental parte de um amplo e complexo 

conjunto de dados para chegar a elementos manipuláveis, 

estabelecer relações e obter conclusões (CESÁRIO et al., 

2020). 

A região Nordeste é composta por nove estados: 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, do qual foram utilizados 

os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MET), referentes a inserção 

de enfermeiros especialistas com vínculos formais nos estados 

supracitados.  

A RAIS é um registro administrativo que cobre o universo 

de empregos formais, incluindo os trabalhadores com carteira 

assinada (celetistas), funcionários públicos estatutários e 

militares, e demais vínculos relativos à administração pública. 

Foram retirados da base as variáveis: número de vínculos por 

ano, número de vínculos por estado, vínculos de enfermeiros 

especialistas, escolaridade, natureza jurídica, nacionalidade, 

sexo e remuneração, conforme o fluxo presente na figura 1. 
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Figura 1. Fluxo de coleta de dados na base da RAIS/MTE. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), 

CAAE: 50938721.5.0000.5537, nº 5.004.512.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a realização da busca dos enfermeiros 

especialistas contratados com vínculos formais presentes no 

nordeste brasileiro e que estão devidamente cadastrados na 

RAIS, foi possível identificar um quantitativo de 36.051 

profissionais.  
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É importante destacar os objetivos da RAIS, instituída 

pelo Decreto nº76.900/75, sendo: o suprimento às 

necessidades de controle da atividade trabalhista no País; o 

provimento de dados para a elaboração de estatísticas do 

trabalho; e a disponibilização de informações do mercado de 

trabalho às entidades governamentais (BRASIL, 1975). 

Assim, o empregador que omitir ou prestar declaração 

falsa à RAIS estará sujeito a multa prevista em Lei no art. 25 da 

Lei nº 7.998, de 1990, a ser cobrada em valores monetários a 

partir quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos, acrescidos de vinte e seis reais e sessenta centavos 

por empregado omitido ou declarado falsa ou inexatamente. 

Em relação a distribuição de enfermeiros especialistas 

com vínculo empregatício por Estado, observa-se uma 

liderança do Estado da Bahia no que se refere a esses vínculos. 

No entanto, o Estado da Bahia é o maior do Nordeste, o que 

pode caracterizar essa liderança dentre os demais.  

 Proporcionalmente, observa-se um destaque do Estado 

Pernambuco, que mesmo sendo bem inferior em área 

geográfica, tem quase a mesma quantidade de enfermeiros 

especialistas contratados. 
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Figura 2. Número de vínculos de enfermeiros especialistas por 

Estado cadastrados na RAIS de 2002 a 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Importa considerar que o Estado de Pernambuco foi um 

dos pioneiros na expansão das residências em enfermagem no 

Brasil. Tal fato, pode ser um dos motivos que justificam esse 

destaque na contratação de profissionais especialistas 

(AGUIAR, 2020). 

 Estudos apontam que em 2005 existiam no Brasil cerca 

de vinte e dois programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde (RMS) financiados pelo Ministério da Saúde. Já em 
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2016, segundo informação da secretaria da Comissão de 

Residência Multiprofissional em Saúde, estavam registrados 

para avaliação cerca de mil e quinhentos programas de 

residência uni e multiprofissional, o que aponta a tendência de 

grande expansão da modalidade residência em saúde no Brasil 

(SILVA, 2018). 

 Sabe-se que muitos profissionais que atuam como 
enfermeiros generalistas, para se inserir no mercado de 
trabalho, é exigido pela propria dinâmica do mercado as 
qualificações profissionais. No Brasil, um estudo realizado por 
Puschel (2017) na cidade de São Paulo, identificou que as 
maiores dificuldades para a inserção de enfermeiros no 
mercado de trabalho são: não ter pós-graduação, a falta de 
prática profissional durante a graduação, a ausência de 
experiência prática por ser recém-formado e não se sair bem 
em processos seletivos. 

A necessidade do mercado de buscar por profissionais 
qualificados parte da exigência de uma assistência de 
qualidade, pois ela é um elemento diferenciador no processo de 
atender as expectativas dos pacientes em receber uma 
assistência segura. Nesse sentido, o profissional enfermeiro 
responsável pela gestão do cuidado ao paciente, desempenha 
um papel muito importante no alcance da qualidade dos 
serviços de saúde a qual deve permear todas as suas ações. 

Quanto à caracterização da especialidade, tem-se que 

predominaram, conforme demonstrado na figura 3: Enfermeiro 

auditor (10.179), Enfermeiro do Trabalho (6.520), Enfermeiro 

Sanitarista (6.093), Enfermeiro Obstetra (3.351) e Enfermeiro 

da Estratégia de Saúde da Família (2.699). 

Ainda é possível identificar entre os vínculos as 

especialidades de Enfermeiro de Bordo (136), Enfermeiro 

Puericultor e Pediátrico (514), Enfermeiro Neonatologista (284), 
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Enfermeiro Psiquiátrico (963), Enfermeiro Nefrologista (1.323), 

Enfermeiro Intensivista (1.883) e Enfermeiro de Centro 

Cirúrgico (2.106). 

Assim, é possível identificar que das especialidades 

regulamentadas pelo COFEN através das Resoluções nº 

581/2018, elecando a legalidade de 60 especialidades em 

enfermagem, e a Decisão 0065/2021 reconhecendo a 

especialidade de enfermagem nuclear, apenas 19,67% (12 

especialidades) foram identificadas na RAIS entre o ano de 

2002 a 2019.  

 

Figura 3. Especialidades de enfermagem cadastradas com 

vínculos formais na RAIS/TEM entre 2002 a 2019. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ressalta-se que a área de auditoria em enfermagem 

ganhou destaque na caracterização das especialidades, 

considerando a visibilidade que essa área ganhou nos últimos 

tempos (SILVA, 2021).  

Sabe-se que a realização de auditoria é fundamental 

para a avaliação e garantia da qualidade do serviço prestado, 

para a redução de custos e para a segurança do paciente. 

Enfermeiros auditores vem sendo cada vez mais requisitados 

para realizar esses trabalhos tanto de maneira institucional 

quanto vinculados a empresas de acreditação (SILVA; 

TAVEIRA, 2021). 

Outra especialidade em grande destaque foi a 

enfermagem do trabalho. O enfermeiro do trabalho atua na 

prevenção de riscos ergonômico e outros agravos à saúde do 

trabalhador, principalmente de forma primária, atuando na 

individualidade e coletividade dos trabalhadores,  buscando 

segurança, bem-estar e qualidade de vida para todos os 

trabalhadores, tanto dentro quanto fora das organizações de 

trabalho (PEDROSA, 2018).  

Em relação à escolaridade, foi possível identificar um 

quantitativo de enfermeiros com pós-graduação na modalidade 

Stricto Sensu, nos quais 267 enfermeiros (0,74%) possuíam 

mestrado e 74 (0,20%), doutorado.  Vale ressaltar que essa 

variável só foi possível ser identificada a partir do ano de 2005 

na RAIS.  

Sabe-se que a pós-graduação brasileira do tipo stricto 

sensu ultrapassa os limites da formação voltada apenas para a 

academia, principalmente após a instituição dos cursos de 
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mestrado profissional, em 1999, e do doutorado profissional, em 

2017, onde sua principal característica é formar profissionais 

com um perfil elevado para o setor produtivo e para outras 

atividades da sociedade que não possuem o ensino e a 

pesquisa como atividades primordiais (AMORIM, SANTANA, 

GOTTMES, 2019). 

Outra variável identificada foi o quantitativo de 

declaração de vínculos formais de enfermeiros especialistas na 

RAIS. Observa-se um aumento gradativo dos vínculos ao longo 

dos anos. Tal fenômeno pode ser justificado pela subnotificação 

ao sistema ou até mesmo com o aumento exponencial das 

formações de pós-graduação no Brasil.  

 

Tabela 1. Quantitativo de vínculos formais de enfermeiros 

especialistas cadastrados de 2003 a 2019. 

Ano 

Número de 

vínculos 

cadastrados 

 

2003 821  

2004 817  

2005 1.138  

2006 1.274  

2007 1.246  

2008 1.454  

2009 1.546  

2010 1.794  

2011 2.201  

2012 2.260  

2013 2.954  
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2014 2.544  

2015 2.716  

2016 2.590  

2017 2.937  

2018 3.718  

2019 4.041  

Total 36.051  

Fonte: RAIS/MTE 2002 a 2019. 

 

Quanto à natureza jurídica dos vínculos, predominam 

funcionários municipais, seguido de sociedades e regime 

privado, conforme demonstrado na tabela 2.  

Ressalta-se também uma predominância de vínculos 

através de cooperativas.  

 

Tabela 2. Natureza Jurídica mais prevalente dos vínculos de 
enfermeiros especialistas RAIS/TEM de 2002 a 2019.  

Natureza Jurídica 

Número de 

vínculos 

cadastrados 

 

Serviço Social Autônomo 332  

AS Aberta 359  

Empresa Pública 386  

Fundação Municipal 468  

Fundo Público 582  

Poder Executivo Estadual ou 

Distrito Federal 
625  

Sociedade Mista 649  

Sociedade Simples Ltda 770  

Outros – Fundação Privada 1.032  
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Cooperativa 1.873  

AS Fechada 3.092  

Outras Organizações – 

Associações Privadas 
4.836  

Sociedade QT Ltda 8.340  

Poder Executivo Municipal 11.237  

Serviço Social Autônomo 332  

Fonte: RAIS/MET. 

 

As cooperativas de enfermagem apresentam-se como 

uma forte tendência no mercado de trabalho, e na mesma 

medida em que se expande, observa-se estudos alegando 

sobrecarga de trabalho, duplas jornadas, salários baixos e 

assédios e retirada de direitos trabalhistas (SILVA et al., 2020). 

Dos vínculos de enfermeiros especialistas identificados, 

4.358 era do sexo masculino e 31.693 do sexo feminino. A 

nacionalidade prevalente foi a brasileira (36.032), mas foram 

identificados a nacionalidade chilena (2), peruana (2), norte-

americana (5) e portuguesa (10). 

 Por fim, no que se refere a remuneração, tem-se uma 

disparidade de salários que variam de menos de 100 reais até 

20000,00.  
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Figura 4. Remuneração dos enfermeiros especialistas 

cadastrados na RAIS/MTE entre 2002 a 2019.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Estudos apontam que os enfermeiros sofrem com as 

altas jornadas de trabalhos, materializada não somente pelo 

aumento da produção em um único vínculo, mas também pelo 

acúmulo de vínculos empregatícios para compensar os baixos 

salários (LAITANO et al., 2019). 

Além disso, estudos também relatam que os 

profissionais da enfermagem sofrem com a falta de um piso 

nacional salarial, o que resulta em salários baixos. Vale 

destacar que muitos profissionais, em diversas regiões do país,  

podem se envolver em outras atividades que não a saúde como 

forma de complementar sua renda mensal (SILVA; MACHADO, 

2020). 
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É importante ressaltar que as condições de trabalho dos 

profissionais de saúde passaram por diversas transformações 

que foram de encontro às mudanças atuais da sociedade. 

O Sistema Único de Saúde é a principal porta de trabalho 

dos profissionais de saúde. No entanto, tem-se claro uma 

desvalorização da força de trabalho, marcada pela baixa 

remuneração e substituição de profissionais por outros sem 

qualificação adequada. A alta variação salarial também se dá, 

principalmente, em decorrência da ausência de determinação 

legal da jornada de trabalho e do piso salarial (SILVA et al., 

2020). 

Em decorrência desses fatores de precarização do 

trabalho do enfermeiro, exacerbam-se as repercussões na 

qualidade de vida. Importa salientar que dentre os profissionais 

de enfermagem, recaem altos índices de estresses, síndrome 

de Burnout, adoecimento físico e mental, absenteísmo e 

insatisfação com as condições de trabalho (SILVA et al., 2020). 

No contexto atual, de pandemia da COVID-19, esse fato 

ficou ainda mais exacerbado, onde observou-se aumento dos 

sintomas de ansiedade e depressão (TEIXEIRA et al., 2021). 

Vale salientar também que todo esse contexto 

precarização, incluindo: o aumento da demanda nos serviços 

de saúde, escassez de pessoal, interação intensa com 

pacientes e familiares em sofrimento, fragilidade de vínculos 

laborais, rotatividade de profissionais, baixos salários entre 

outros, levam à diminuição da qualidade do serviço ofertado, 

propiciando o esgotamento profissional e a ocorrência de erros 

(SILVA et al, 2020) 

Em estudo realizado em 2017 identificou na literatura os 

principais erros de enfermagem, sendo: erro de omissão, erro 
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de dispensação, erro descuido – quedas, erro de 

amputação/lesão, erro de dose de medicamento, erro de 

horário de medicamento, erro de técnica de procedimento, erro 

de produção – rótulo/embalagem, e erro de 

medicamento/cuidado (FORTE et al, 2017). 

Outro estudo publicado no ano de 2019 analisou 112 

reportagens de 21 jornais de grande circulação no Brasil e em 

Portugal sobre os erros de enfermagem, no qual foi noticiado 

de forma pouco explicativa, contribuindo para a visibilidade 

negativa da profissão, no qual o eixo causal do erro recai 

apenas sobre o profissional, sem levar em consideração todo o 

contexto de precarização que permeia essa profissão (FORTE, 

2019). 

Sabe-se que existem dois modos de encarar o erro 

humano: pela via da abordagem pessoal ou pela abordagem 

sistêmica. Para cada uma dessas abordagens sobre o erro há 

um modelo de nexo causal, sendo que cada modelo dá origem 

a diferentes modos de gerenciamento do erro. Assim, na 

perspectiva da abordagem sistêmica, os acidentes ocorrem 

pela interconexão entre vários fatores e entre diferentes 

âmbitos da organização, não apenas devido a um único 

indivíduo (SILVA-SANTOS, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo objetivou identificar o perfil dos 

enfermeiros especialistas inseridos no mercado de trabalho do 

nordeste brasileiro durante o período de 2002 a 2019. Com isso, 

viu-se que a caracterização dessa força de trabalho se dá 

composta predominantemente por mulheres, no estado da 
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Bahia, com especialização em auditoria e enfermagem do 

trabalho, sem mestrado e/ou doutorado.  

A maioria dos enfermeiros atuam por vínculo público 

municipal, no entanto, evidenciou-se um quantitativo importante 

de enfermeiros especialistas trabalhando via cooperativa, o que 

abre a discussão desse modelo de trabalho e dos seus 

impactos na redução dos direitos trabalhistas. 

Mesmo com a especialização, os salários se mantêm 

muito próximos, ou semelhantes aos salários de enfermeiros 

generalistas. O que reforça os interesses do capital no mercado 

de trabalho em absorver especialistas, ou seja, mão de obra-

qualificada e com experiência prática específica, porém sem 

remuneração adequada pela qualificação. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar os fatores 
contribuintes para o surgimento de Eventos Adversos nas 
Unidades de Terapia Intensiva no contexto da Segurança do 
Paciente. A pesquisa foi realizada através de um levantamento 
nas bases de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde, Sistema Online de Busca e Análise de 
Literatura Médica e Banco de Dados de Enfermagem. Foram 
utilizados os Descritores em Ciências da Saúde, “Evento 
Adverso”, “Unidade de Terapia Intensiva” e “Segurança do 
Paciente”. Pacientes de Unidade de Terapia Intensiva adulto e 
neonatal, sofrem danos em decorrência da assistência em 
saúde. Em ambas as faixas etárias estes são advindos de 
processos clínicos e procedimentos, sendo a instalação e 
manutenção de cateter o procedimento que mais resultou em 
dano fisiopatológico. Em idosos, os EAs ocorreram 
predominantemente no sexo masculino com eventos do tipo 
Lesão por Pressão e Infecção. Em neonatos, observamos um 
número alarmante que são acometidos por EA, chegando a 
70% sendo estes do tipo Infecções e Extubação Acidental. Os 
fatores contribuintes prevalentes foram divididos em três 
categorias: relacionados ao paciente, ao profissional e ao 
processo de trabalho, e os eventos adversos mais encontrados 
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foram lesão por pressão, infecções, extubação não planejada e 
falhas na inserção e manutenção de cateter.  
Palavras-chave: Evento Adverso. Unidade de Terapia 
Intensiva. Segurança do  
Paciente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Diariamente usuários de serviços de saúde em todo 

mundo são atingidos por incidentes ou danos relacionados à 

assistência à saúde como: queda, lesão por pressão (LPP), 

falha envolvendo cateter, troca de lateralidade em processos 

cirúrgicos, entre diversos outros que aumentam a morbidade, 

mortalidade, o tempo de tratamento dos pacientes e os custos 

assistenciais (BRASIL, 2016). 

De acordo com o relatório do Instituto Americano de 

Medicina, divulgado no início do segundo milênio, esses 

eventos superam o número de óbitos por câncer de pulmão, 

AIDS e acidentes de trânsito com quase 100 mil vítimas. Diante 

deste cenário a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou 

uma mobilização intensa com o objetivo de reduzir esses dados 

tão preocupantes (IOM, 2019). 

A OMS com o objetivo de promover uma compreensão 

uniforme e padronizada sobre a Segurança do Paciente (SP), a 

define como, “a redução a um mínimo aceitável de riscos de 

danos ou lesões, associada ao cuidado em saúde” (OMS, 

2009). 

Dessa forma, para o alcance do objetivo da SP, em 2009 

a OMS estabeleceu 6 Metas para nortear os serviços de saúde, 

como a Meta 1 que institui a Identificação Segura; 2 

Comunicação efetiva; 3 Segurança Medicamentosa com 
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processos que vão desde a sua prescrição, dispensação e 

administração; 4 Cirurgia Segura; 5 Higiene das Mãos e 6 

Redução do risco de queda e de lesão por pressão (LPP) 

(SIMAN; BRITO, 2016). 

Com a alta incidência na ocorrência de Eventos 

Adversos (EAs) em todo o mundo, o Brasil assumiu o 

compromisso de desenvolver políticas públicas e estratégias 

voltadas para a SP em âmbito nacional. Em 2011 a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) nº 63 que institui “Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde”, foi um documento 

relevante sobre o tema com uma seção exclusiva que cita o 

estabelecimento de estratégias para Segurança do Paciente 

como um dever do Serviço de Saúde (BRASIL, 2011). 

Em 2013, a temática já surge de maneira mais específica 

no Brasil, através de portaria ministerial nº. 529, que institui o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o 

objetivo geral de contribuir para qualidade do cuidado em todos 

os serviços de saúde do território e estabeleceu a Anvisa como 

coordenadora do Comitê de Implementação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), instância 

colegiada e de caráter consultivo (BRASIL, 2013). 

Ainda em 2013, a Anvisa avançou no protagonismo 

nesta pasta, estabeleceu ações para a Segurança do Paciente 

em serviços de saúde através da RDC Anvisa nº. 36 e 

corroborou com o objetivo da portaria do Ministério da Saúde 

(MS) N°529/2013 em garantir mais qualidade aos serviços de 

saúde prestados no Brasil através da implantação de 

estratégias que visam a redução de riscos associados aos 

cuidados de saúde (BRASIL, 2013). 
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Conjecturando a complexidade da temática e seus 

impactos em nível mundial, identifica-se a necessidade de 

estudos que possam colaborar com a análise dos eventos 

adversos, pois esses eventos trazem prejuízos clínicos com 

grau de dano que vão desde incapacidade parcial ou total, 

temporária ou permanente até óbito, trazendo também em sua 

bagagem insatisfação da população e aumento desnecessário 

nos custos hospitalares. 

A escolha das UTIs dos hospitais como local da pesquisa 

deu-se por estes serem destinado ao atendimento de pacientes 

críticos, em cuidados intensivos, com maior uso de tecnologias 

em saúde e em uso de dispositivos invasivos, fatores que 

expõem o paciente a um maior risco de ser acometimento por 

EA.  

O objetivo deste artigo é identificar os fatores 

contribuintes para a ocorrência de Eventos Adversos em 

pacientes de  UTI considerando a Segurança do Paciente, 

descritos na literatura no período de 2016 a 2021. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica de 

cunho exploratório. A pesquisa exploratória, da maneira 

proposta neste trabalho, apóia-se no conceito proposto por 

Piovesan e Temporini (1995, p. 318) onde “a aprendizagem 

melhor se realiza quando parte do conhecido”, buscou-se 

através deste trabalho ampliar o conhecimento sobre os fatores 

contribuintes para o surgimento de Eventos Adversos nas UTIs. 

A pesquisa foi realizada através de um levantamento nas 

bases de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e 
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Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Banco de 

Dados de Enfermagem (BDENF). Foram 

utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

“Evento Adverso”, “Unidade de Terapia Intensiva” e “Segurança 

do Paciente”. 

Foram utilizados como critérios de inclusão: ser 

publicado nos últimos 5 anos (2016-2021), ser um artigo 

completo, dissertações e teses. Como critérios de exclusão 

foram: não ser publicado no período proposto, sua versão 

completa não estar disponível, resumos apresentados em 

congressos, resumos expandidos e trabalhos duplicados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados por meio de busca bibliográfica nas 

bases de dados 19 artigos, na fase de triagem foram 

selecionados por meio da leitura dos títulos e resumos 13 

artigos, estudos excluídos por não respeitarem os critérios de 

inclusão 08, estudos incluídos para a presente revisão 05.  

Os 05 artigos selecionados e analisados nesse estudo 

estão apresentados na figura 1. 
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Figura 1. Caracterização da produção cientifica analisada 

segundo Autoria, Título do Estudo, Ano de Publicação, Objetivo 

e Resultados, João Pessoa, PB, 2021. 

 

Título do 

Estudo 

Ano de 

Publica

ção 

Autores Objetivo Resultados 

Comparaç

ão entre 

gravidade 

do 

paciente e 

carga de 

Trabalho 

de 

enfermage

m antes e 

após a 

ocorrência 

de 

Eventos 

adversos 

em idosos 

em 

cuidados 

críticos 

 

2018 

Maria 

Cecilia 

Toffoletto

, Elaine 

Machado 

de 

Oliveira, 

Rafaela 

Andolhe, 

Ricardo 

Luis 

Barbosa, 

Katia 

Grillo 

Padilha. 

Comparar 

a 

gravidade 

do 

paciente e 

a carga de 

trabalho de 

enfermage

m antes e 

após a 

ocorrência 

de evento 

adverso 

moderado 

e grave em 

idosos 

internados 

em 

unidades 

de terapia 

intensiva. 

A amostra foi 

composta por 

315 idosos, 

sendo que 94 

(29,8%) 

sofreram 

eventos 

moderados e 

graves nas 

unidades. 

Dos 94 

eventos, 

predominou o 

tipo processo 

clínico e 

procedimento 

(40,0%). A 

instalação e 

manutenção 

de artefatos 

terapêuticos 

e cateteres 

foram 
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as 

intervenções 

prevalentes 

que 

resultaram 

em danos 

fisiopatológic

os (66,0%), 

de grau 

moderado 

(76,5%). A 

média de 

pontuação da 

carga 

de trabalho 

(75,19%) 

diminuiu 24 

horas após a 

ocorrência do 

evento 

(71,97%, 

p=0,008) e, a 

gravidade, 

representada 

pela 

probabilidade 

de 

morte, 

aumentou de 

22,0% para 
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29,0% depois 

do evento 

(p=0,045). 

Associaçã

o entre 

condições 

de trabalho 

da 

enfermage

m e 

ocorrência 

de eventos 

adversos 

em 

Unidades 

Intensivas 

neopediátri

cas 

 

2019 

Eliane 

Cristina 

Sanches 

Maziero, 

Elaine 

Drehmer 

de 

Almeida 

Cruz, 

Francine 

Taporosk

y 

Alpendre, 

Marilise 

Borges 

Brandão, 

Fabiana 

Ferreira 

Rodrigue

s 

Teixeira, 

Elias 

Teixeira 

Kr. 

Investigar 

se há 

associação 

entre as 

condições 

de trabalho 

da equipe 

de 

enfermage

m 

intensivista 

neopediatri

ca e a 

ocorrência 

de 

EA em 

pacientes. 

Participaram 

da pesquisa 

203 

profissionais. 

Verificou-se 

que o 

dimensionam

ento do 

pessoal de 

enfermagem 

estava 

adequado. As 

condições de 

trabalho 

mostraram-se 

favoráveis e 

o valor do 

Alfa 

de Cronbach 

foi 0,90 (IC= 

0,87 – 0,92). 

Os eventos 

mais 

frequentes 

detectados 

nos pacientes 

foram 
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infecção e 

lesão de 

pele. A 

análise 

estatística de 

correlação e 

ocorrência de 

evento 

adverso 

demonstrou 

não haver 

significância. 

Fatores 

relacionad

os à 

ocorrência 

de eventos 

adversos 

em 

pacientes 

idosos 

críticos 

 

2016 

Maria 

Cecilia 

Toffoletto

, Ricardo 

Luis 

Barbosa, 

Rafaela 

Andolhe, 

Elaine 

Machado 

de 

Oliveira, 

Adriana 

Janzantte 

Ducci, 

Katia 

Grillo 

Padilha. 

Identificar 

os fatores 

relacionad

os a 

ocorrência 

de eventos 

adversos 

em 

pacientes 

idosos 

críticos 

internados 

em 

Unidade 

de Terapia 

Intensiva 

segundo 

característi

Do total de 

315 idosos, 

94 sofreram 

eventos. Os 

que sofreram 

eventos eram 

homens 

(60,6%), com 

média de 

idade de 70,7 

anos, 

permanência 

de 10,6 dias 

e 

sobreviventes 

(61,7%). Dos 

183 eventos, 

houve 
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cas 

demográfic

as e 

clínicas. 

predomínio 

do tipo 

processo 

clinico e 

procedimento 

(37,1%). 

Houve 

associação 

entre evento 

adverso e 

tempo de 

permanência 

na unidade 

(p=0,000; 

OR=1,10; 

IC95%=[1,06;

1,14]). 

Eventos 

adversos 

na unidade 

de terapia 

intensiva: 

uma 

revisão 

Integrativa 

da 

literatura 

 

2021 

Amélia 

Ayako 

Nishioka, 

Ana 

Laura 

Fiusa, 

Caroline 

Galera 

Souza, 

Leandro 

Aparecid

o de 

Souza. 

Pontuar os 

principais 

eventos 

adversos 

que 

ocorrem 

na 

Unidade 

de Terapia 

Intensiva, 

ações da 

Enfermage

m que 

Os principais 

erros e falhas 

que 

acometem os 

pacientes 

dentro de um 

UTI estão 

relacionados 

principalment

e em três 

categorias; 

assistência 

de 
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visam 

reduzir os 

riscos aos 

pacientes, 

e as 

dificuldade

s na 

gestão 

desde 

processo. 

enfermagem, 

aumento do 

tempo de 

permanência 

na UTI e a 

carga horária 

de trabalho 

excessiva. 

Notificação 

de eventos 

adversos 

em uma 

unidade de 

terapia 

intensiva 

Neonatal 

 

2016 

Marisa 

Utzig 

Cossul , 

Lia 

Esther 

Corrêa 

de Paula 

Neiva , 

Aline 

Oliveira 

Silveira 

Identificar 

e analisar 

as 

notificaçõe

s de 

eventos 

adversos 

no ano de 

2015 em 

uma 

Unidade 

de Terapia 

Intensiva 

Neonatal 

(UTIN). 

Aproximadam

ente 70% dos 

pacientes 

sofreram 

algum tipo de 

evento 

adverso. 

Ocorreram 

IRAS em 

45,6% da 

população. A 

população 

mais atingida 

foi a de 

prematuros e 

bebês com 

PN < 2500g. 

A extubação 

não 
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planejada foi 

o evento 

mais 

notificado. 

Eventos 

moderados 

foram os que 

mais 

ocorreram. 

 

Eventos Adversos (EAs) podem causar consequências 

em várias dimensões ao paciente de Unidade de Terapia 

Intensiva, nesta análise podemos obter os principais fatores 

contribuintes para a ocorrência de um evento e como eles 

comprometem a qualidade da assistência e segurança do 

paciente. 

Toffoletto M. (2016), que investigou fatores relacionados 

à ocorrência de eventos adversos em pacientes idosos críticos 

através de um estudo de coorte retrospectivo realizado em nove 

unidades de um hospital universitário, demonstrou que em um 

de seus resultados houve associação entre evento adverso e 

tempo de permanência na unidade (p=0,000; OR=1,10; 

IC95%=[1,06;1,14]). 

Nishioka A. (2021), investigou eventos adversos na 

unidade de terapia intensiva, por meio de revisão Integrativa da 

literatura, como resultado os principais erros e falhas que 

acometem os pacientes dentro de um UTI estavam 

relacionados principalmente em três categorias; assistência de 

enfermagem, aumento do tempo de permanência na UTI e a 

carga horária de trabalho excessiva. 
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Após a análise dos artigos selecionados, observamos 

que pacientes de Unidade de Terapia Intensiva adulto e 

neonatal, sofrem danos em decorrência da assistência em 

saúde. Em ambas as faixas etárias estes são advindos de 

processos clínicos e de procedimentos, sendo a instalação e 

manutenção de cateter o procedimento que mais resultou em 

dano fisiopatológico.  

Em idosos, os EAs ocorreram predominantemente no 

sexo masculino com eventos do tipo Lesão por Pressão e 

Infecção. Já em neonatos, observamos um número alarmante 

que são acometidos por um EA, chegando a 70% sendo estes 

eventos do tipo Infecções e Extubação Acidental. 

Sendo um tema de projeção mundial, a Segurança do 

Paciente (SP) com mais de 10 anos desde a publicação de 

dados que impulsionaram sua discussão, alcançou várias 

conquistas no percorrer desses anos com investimentos em 

estudos e pesquisas. Nesse contexto é importante destacar um 

recorte histórico onde a OMS mobilizou-se frente SP a partir de 

2002 na Assembleia Mundial da Saúde e em 2004 na 1ª edição 

da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, voltada para 

a criação e o desenvolvimento de políticas e práticas em prol da 

SP para todos os países membros foi lançado o primeiro desafio 

global: “Cuidado limpo é cuidado mais seguro” com ênfase a 

Higiene das Mãos, entre 2007 e 2008 o segundo desafio 

“Cirurgia Segura Salvam Vidas” e em 2017  o desafio mais 

recente, “Medicação sem Danos” (Brasil, 2021). 

No Brasil, a Anvisa define a  Segurança do Paciente 

como “a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado à atenção à saúde que podem ser de 

vários tipos, incluindo-se lesões, sofrimentos, incapacidades e 

mortes”. Nesse contexto é necessário conhecer termos ou 
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definições como dos Incidentes de Segurança, ou seja, falhas 

no processo que não resultaram em dano ao paciente, todavia 

poderiam. Já àqueles que resultam em qualquer grau de dano 

seja este classificado como leve, moderado, grave e até óbito 

são denominados Eventos Adversos (EA) que conforme 

definição demonstra não associação à patologia de base ou 

evolução natural da doença, deste modo, considera-se a 

ocorrência de EA como um indicador que expressa à distância 

entre o cuidado ideal e real, sendo o enfrentamento para 

redução deste problema um desafio na qualificação dos 

serviços de saúde (BRASIL, 2021). 

Mesmo diante da preocupação mundial sobre o tema, 

ainda nos deparamos com dados preocupantes, como o 

divulgado em um estudo de revisão de literatura realizado entre 

2007 e 2011 sobre a carga global de cuidados médicos inseguros, 

descrito através de uma modelagem analítica de estudos 

observacionais, mostrando que cerca de 10% das 

hospitalizações em todo o mundo resultam em EA relacionado 

à assistência à saúde, essa porcentagem traz como 

consequência mais de 20 milhões de anos de vida perdidos 

ajustados por incapacidade/ano Jha AK (2013 apud BRASIL, 

2021). 

Serviços públicos, privados, filantrópicos, civis ou 

militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e 

pesquisa devem elaborar e implantar um Plano de Segurança 

do Paciente, estando exclusos os consultórios individualizados, 

laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção 

domiciliar conforme descrito na RDC Anvisa n°36 de 2013, este 

mesmo documento incube a direção do serviço de saúde a 

responsabilidade de constituir e nomear os membros do Núcleo 

de Segurança do Paciente (NSP) conferindo-os autoridade, 
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responsabilidade e poder para executar as ações do Plano de 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (BRASIL, 2013). 

Com o enorme e crescente número de EA registrados ao 

redor do mundo, inserir a Qualidade em saúde torna-se uma 

tarefa indispensável na garantia de uma assistência segura, 

com isso questionar-se além da assistência oferecida, ou seja, 

se esta se enquadra dentro dos padrões da qualidade provoca 

os serviços de saúde a reverem seus processos de trabalho e 

a maneira como esses são executados (FERNANDES & 

TARECO, 2016). 

A temática da gestão da qualidade ocupa um papel 

importante nas discussões sobre os rumos da saúde, pois é por 

meio dela que as organizações de saúde são dotadas de 

mecanismos para planejar, controlar e melhorar seus processos 

continuamente e considerando que as atividades desenvolvidas 

pelas organizações de saúde carregam consigo um potencial 

de dano implícito, os profissionais envolvidos na assistência 

estão obrigados a uma busca constante de modelos de 

melhoria e de garantia da qualidade na gestão da atenção à 

saúde oferecida à população, seja nos procedimentos, seja nos 

processos internos, nas escolhas de materiais, medicamentos 

e demais recursos tecnológicos (RODRIGUES & LAJES, 2015). 

Avedis Donabedian, importante nome na área da 

Qualidade, foi o responsável por adapta-la ou ajusta-la no 

cenário da saúde, considerando que esta surgiu na indústria. 

Para o método de adaptação Donabedian trouxe incontornáveis 

dimensões em seu universo, como a Estrutura que abrange 

recursos materiais, equipamentos e humanos, Processo que 

trata da relação usuário e prestador e Resultado que nada mais 

é que o fruto, ou seja, o produto final dos serviços oferecidos. 

Deste modo percebemos que avaliar a excelência de um 
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serviço não é uma tarefa fácil, pois a polissemia da Qualidade 

em Saúde não pode está restrita a um único fator. 

(FERNANDES & TARECO, 2016). 

Diante das contribuições de Donabedian, é importante 

trazer o conceito descrito no Plano Nacional de Saúde 2012-

2016 em seu Eixo Estratégico Qualidade, que a define através 

de um tripé indissociável, a saber: a prestação de cuidados de 

saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo 

que tenha em conta os recursos disponíveis e alcance a adesão 

e satisfação do usuário (PNS, 2012-2016). 

Já Koerich et al. 2020 trazem uma definição de qualidade 

em saúde na atenção hospitalar de maneira mais restrita, 

relacionando-a exclusivamente a prestação de serviços pelos 

profissionais que desempenham suas atividades nesse cenário. 

CONCLUSÕES 

 

Os fatores contribuintes observados neste estudo foram 

divididos em três categorias, sendo estes: relacionados ao 

paciente, ao profissional e ao processo de trabalho. E os 

eventos adversos mais encontrados foram lesão por pressão, 

infecções, extubação não planejada e falhas na inserção e 

manutenção de cateter.  

Neste estudo concluímos que extremos de idade como 

idosos e neonatos, principalmente os prematuros ou peso ao 

nascer <2.500 g são condições do paciente que favorecem o 

surgimento de um EA, como a LPP em adultos e extubação 

acidental nos últimos grupos citados. 

O ambiente de UTI, devido a criticidade de seus 

pacientes, as tecnologias em saúde e os procedimentos 

invasivos expõem os pacientes a maior risco de EA, além de 

ser um ambiente hospitalar que exige uma tomada de decisão 
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rápida e assertiva por parte da equipe de trabalho diante das 

intercorrências dos internos e suas condições clínicas. 

Chama-se a atenção para os fatores contribuintes do tipo 

profissional, que demonstram a associação com carga horária 

excessiva e comportamento inseguro da equipe de 

enfermagem, sendo a classe profissional que está mais próxima 

ao paciente em seu período de internação, realizando ações 

que vão desde o banho no leito até a inserção de cateteres 

urinários, entre outros. 

É preciso pensar no surgimento de Eventos Adversos em 

serviços de saúde como um indicador que mede a distância 

entre cuidado ideal x cuidado real, e a partir da análise desse 

dado, determinar a construção ou revisão de protocolos 

assistenciais e fluxos de trabalhos com barreiras cada vez mais 

eficazes em relação a prevenção ou redução de chance de 

dano que são um grave problema de saúde pública. 

A Segurança do Paciente precisa ser compreendida 

como um macroprocesso de trabalho que irá interferir na 

qualidade da assistência, através de uma assistência de 

qualidade e com estratégias que diminuam os custos 

hospitalares como também auxiliem na gestão de pessoas, 

possibilitando uma tomada de decisão mais eficaz naquilo que 

se pretende ao oferecer um serviço de saúde. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Andrade LEL et al. Cultura de segurança do paciente em três hospitais 
brasileiros com diferentes tipos de gestão; Temas Livres, Ciênc. saúde 
colet. 23 (1), Jan 2018. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csc/a/ZdzPMjFXMpcmzSZTJ5bSSyB/abstract/?lang
=pt.  Acesso em 09 de agosto de 2021. 
Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação 

https://www.scielo.br/j/csc/a/ZdzPMjFXMpcmzSZTJ5bSSyB/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/ZdzPMjFXMpcmzSZTJ5bSSyB/abstract/?lang=pt


71 FATORES CONTRIBUINTES PARA O SURGIMENTO DE EVENTOS 

ADVERSOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

71 
 

Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília 
:Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_progra
ma_nacional_seguranca.pdf. Acesso em: 09 de agosto de 2021. 
Brasil. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Resolução da 
Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC nº. 63, de 25 de novembro de 
2011. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento 
para os Serviços de Saúde; 2011. 
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS nº. 529 de 01 de abril de 2013. 
Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP); 2013. 
Brasil. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Resolução da 
Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC nº. 36, de 25 de julho de 2013. 
Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá 
outras providências; 2013. 
Cossul MU, Neiva LECP, Silveira AO. Notificação de eventos adversos 
em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Rev enferm UFPE on 
line. 2021; DOI: 10.5205/1981-8963.2021.246969 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem 
Maziero ECS, Cruz EDA, Alpendre FT, Brandão MB, Teixeira FFR, Krainski 
ET. Association between nursing work conditions and adverse events 
in neonataland pediatric Intensive Care Units. Rev Esc Enferm USP. 
2020;54:e03623. doi: https://doi.org/10.1590/S1980 220X2019017203623 
Nishioka AA, Fiusa AL, Souza CG, Souza LA. Eventos adversos na 
unidade de terapia intensiva: uma revisão integrativa da literatura. 
Revista Saúde em Foco – Edição nº 12 – Ano: 2021 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). The Conceptual 
Framework for the International Classification for Patient Safety v1.1. 
Final Technical Report and Technical Annexes, 2009. Disponível 
em: http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/ 
PNS - Plano Nacional de Saúde (2012-2016). Eixo Estratégico - 
Qualidade em Saúde. Disponível em http://pns.dgs.pt/files/2012/02/0024_-
_Qualidade_em_ Sa%C3%BAde_2013-01-17_.pdf (acedido em 24 de 
Agosto de 2014). 
Toffoletto MC, Barbosa RL, Andolhe R, Oliveira EM, Ducci AJ, Padilha KG. 
Factors associated with the occurrence of adverse events in critical 
elderly patients. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016;69(6):977-83. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0199 
 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf
https://doi.org/10.1590/S1980%20220X2019017203623
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0199


 
PACIENTES PORTADORES DE HIV EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

72  

CAPÍTULO 4 
 

PACIENTES PORTADORES DE HIV EM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Karoline Queiroz Martins A. de ARAÚJO1  
Lidiane Bezerra Teixeira BULHÕES2 
Francisca Francineide A. da SILVA3 

Cynthia Priscyla Pereira Soares FLOR4 
Márcia Meyre Gomes de SOUZA5 

1Enfermeira do Hospital Universitário Onofre Lopes.Mestre em 
organizações Aprendentes pela UFPB; 2Enfermeira do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Mestranda em Gestão da 
Qualidade em Serviços de Saúde pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte; 3Enfermeira do Hospital Universitário 
Onofre Lopes. Especialização em Residência Multiprofissional 
em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

4Enfermeira da Maternidade Januário Cico e do Hospital 
Giselda Trigueiro. Especialista em Terapia Intensiva 
Faculdade Integrada de Patos; 5Enfermeira Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Especialista em Enfermagem do 
trabalho pela faculdade de enfermagem Luíza de Marillac. 

EMAIL: karolineqmaa@gmail.com  
 
RESUMO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), é 
causada pelo vírus Human Immunodeficiency Virus (HIV). A 
infecção pelo vírus torna o indivíduo mais vulnerável às infecções 
oportunistas. Objetivo: Relatar a experiência de admissão de 
pacientes portadores de HIV/AIDS em um Hospital Universitário 
durante a pandemia da COVID-19. Métodos: Relato de 
experiência  Resultados e Conclusão: Com a pandemia da 
COVID-19, em decorrência das dificuldades de manejo dos 
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pacientes críticos, a rápida disseminação da doença e a 
inexistência de serviços hospitalares para o tratamento 
específico, houve a necessidade de reestruturação dos serviços 
de saúde do estado e dos municípios, especialmente dos 
hospitais. Devido a necessidade de expertise na condução destes 
pacientes, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte 
(SESAP), 
encaminhou profissionais de saúde, que atuavam no Hospital 
Giselda Trigueiro (HGT) para compor a equipe do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) e receber os pacientes 
portadores de HIV. Inicialmente aconteceram muitos conflitos, 
especialmente na equipe de Enfermagem. O desconhecimento 
das normas institucionais do HUOL pela equipe do HGT, a 
diferença de culturas organizacionais entre as equipes e a 
dificuldade de manejo dos novos pacientes, foram os principais 
entraves para a boa convivência entre os profissionais. A intenção 
é contribuir com a valorização do trabalho em equipe como fator 
determinante na assistência de Enfermagem de qualidade. 
 
Palavras-chave: HIV. COVID-19. Coinfecção. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Santos et al. (2020), a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é causada pelo Human 

Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS), que é um retrovírus de RNA, 

possuindo como alvo de ataques os linfócitos T CD4 que fazem 

parte do sistema imunológico humano, fazendo com que o 

indivíduo se torne mais vulnerável às infecções oportunistas, 

causando assim muitas internações hospitalares, com o aumento 

da ocupação de leitos, aumentando os gastos relacionados ao 

tratamento destes pacientes. 

Ser um portador do HIV, não significa dizer que ele tem AIDS, pois 

esse indivíduo pode se manter por anos sem manifestar sinais e 

sintomas da doença ativa (SANTOS et al., 2020). 
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De acordo com Santos (2020), após a contaminação pelo 

HIV, se o indivíduo que foi infectado, não iniciar a intervenção 

terapêutica, ele poderá passar pelas fases aguda, assintomática 

e sintomática em aproximadamente dez anos. 

A cura para o HIV/AIDS ainda não foi descoberta, portanto, 

o tratamento implementado é capaz de baixar a carga viral, 

gerando qualidade de vida ao portador, prolongando a sua 

expectativa de vida e diminuindo os riscos de transmissão do 

vírus (SANTOS et al., 2020). 

O tratamento baseia-se no uso da terapia antirretroviral. 

Que é constituída por medicações que tem a função de estabilizar 

a carga viral no plasma a um nível menor que 50 copias/ml e os 

linfócitos T CD4 superiores a 500 células/mm³ (SANTOS et al., 

2020). 

Tanto a Infecção pelo HIV, quanto a AIDS são situações de 

notificação compulsória no Brasil (Portaria de consolidação 

MS/GM n°4, de 28 de setembro de 2017). 

A AIDS tem notificação compulsória desde 1986, já a infecção 

pelo HIV é de notificação compulsória desde 2014 (BRASIL, 

2019). 

Os dados referentes ao número de casos de HIV e de 

AIDS, tanto da esfera estadual, municipal e federal podem ser 

obtidos através do Boletim Epidemiológico do Departamento de 

Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2020). 

Apesar da notificação ser compulsória, percebe-se uma 

subnotificação de dados. Em 2019, dos 37.308 casos de aids 

detectados no Brasil, apenas 48,5% foram oriundos do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 8,2% do 

Sistema de informação de Mortalidade (SIM) e 43,3% do Sistema 

de Informação de Exames Laboratoriais (SISCEL), estes dois 
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últimos também fornecem informações sobre as notificações de 

HIV e AIDS (BRASIL, 2020). 

A doença por coronavírus, definida como uma pandemia 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, 

impactou de modo direto o diagnóstico da AIDS, bem como a 

ininterrupção do tratamento de pessoas que vivem com o HIV 

(SANTOS et al., 2020). 

Cerca de 37,9 milhões de pessoas vivendo com HIV expõe-

se a risco iminentemente alto de infecção e resultados clínicos 

ruins da síndrome respiratória aguda grave coronavírus (JIANG et 

al., 2020). 

Os cuidados aos portadores de HIV, foi de certa forma 

prejudicado durante a pandemia de COVID-19. Visto que, 

pessoas vivendo com HIV que necessitariam ter iniciado a 

Terapia Antirretroviral (TARV) no hospital tiveram atrasos ou 

impedimentos devidoa superlotação dos hospitais com 

pacientes em tratamento para COVID-19 (JIANG et al., 2020). 

Dessa maneira, a pandemia de COVID-19 sucedeu em vários 

obstáculos e desafios para o seguimento de atenção aos 

pacientes com HIV. Esforços excepcionais foram feitos para 

garantir o acesso oportuno e evitar a pausa de serviços de rotina 

de HIV (SILVA; SILVÉRIO, 2021). 

No estado do Rio Grande do Norte, o Hospital Giselda 

Trigueiro (HGT) é o hospital público referência para doenças 

infectocontagiosas e toxicológicas. Possui protocolos para 

prevenção e tratamento do HIV. Durante a pandemia do 

coronavírus, foi estruturado para atendimento, internação e 

tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19. Diminuindo 

a oferta de leitos para o atendimento de pacientes de outras 

patologias com necessidade de internação por complicações, 

dentre elas o HIV. 
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O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) é uma 

instituição de saúde pública terciária de âmbito federal, vinculada 

hoje ao Ministério da Educação através de contrato com Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Desempenha 

importante papel como centro de pesquisas científicas nas 

diversas áreas e conhecimentos aplicados à saúde, 

desenvolvendo para tal, atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e assistência. Quanto à assistência, o hospital integra- se ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), prestando serviços médico-

hospitalares à população do Rio Grande do Norte, desde o 

atendimento ambulatorial até serviços de média e alta 

complexidade. 

Durante a pandemia da COVID-19, o hospital suspendeu 

vários serviços como atendimento ambulatorial e cirurgias 

eletivas, priorizando a manutenção dos atendimentos às linhas de 

cuidado oncológicas, hematológicas, cardiológicas e 

intervencionistas que caracterizassem urgências. Essa estratégia 

da gestão diminuiu a quantidade de internamentos pós cirúrgicos 

e ambulatoriais, disponibilizando leitos para o atendimento aos 

pacientes acometidos com COVID-19, bem como pacientes vindo 

do HGT para continuidade de tratamento de outras patologias 

como o HIV. Para isso houve adequação das equipes de 

enfermagem, desde redimensionamento, até capacitação 

necessária para garantir assistência segura aos pacientes. 

Recebeu também, funcionários da enfermagem com 

experiência no cuidado ao paciente com doenças 

infectocontagiosas que pudessem integrar a equipe do cuidado, 

compartilhando conhecimento necessário. Além de melhorar as 

perspectivas de dimensionamento de Enfermagem, possibilitando 

planejar a força de trabalho quanti e qualitativamente para a 

realização dos novos cuidados. 
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A assistência de enfermagem aos pacientes portadores de 

HIV é complexa, devendo estar planejada para oferecer um 

cuidado que modifique a realidade, atuando de maneira 

específica nas características sensíveis, assim como 

proporcionando apoio emocional e espiritual. 

Desse modo, se desenvolvida de forma adequada, a 

assistência de enfermagem pode melhorar de maneira 

significativa a qualidade de vida das pessoas com HIV. (ISOLDI 

et al., 2017) 

Os profissionais devem cuidar integralmente do paciente, 

considerar, além do cuidado físico, suas queixas psicossociais e 

a qualidade de vida como um fator que engloba a satisfação das 

pessoas em seu cotidiano, respeitando assim, a integralidade da 

assistência, um dos princípios fundamentais da política de saúde 

do SUS (ISOLDI et al., 2017). 

As equipes de enfermagem comprometidas com o cuidado 

dos pacientes com HIV nas instituições de saúde, poderão 

apoderar-se cada vez mais de conhecimentos, evidenciando a 

necessidade do portador com a doença. 

Desse modo, juntas, produzirão as melhores estratégias para 

estabelecer esses cuidados, no intuito de diminuir as fragilidades 

evidenciadas neste processo de cuidar, além de se consolidarem 

cada vez mais como profissionais dominantes no cuidado em 

enfermagem na AIDS (ISOLDI et al., 2017). 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo 

descrever o relato de experiência de uma equipe de enfermagem 

em um hospital universitário no cuidado a pacientes portadores 

de HIV durante a pandemia da COVID- 19. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo/reflexivo do tipo relato de 

experiência, o qual retrata a vivência de uma equipe de 

Enfermagem aos portadores de HIV de um Hospital escola de 

grande porte, que faz parte da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), durante a pandemia do COVID-19. 

Para elaboração do relato, foram analisados os pacientes 

admitidos na instituição durante o meses de abril/2020 a  

agosto/2020. 

Para construção do referencial teórico do presente estudo, 

foram realizadas buscas na literatura nas bases de dados 

Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e PubMed Central. 

Para elaboração da estratégia de busca nas bases de dados, 

foram utilizados os descritores controlados, extraídos dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).  

As buscas ocorreram no período de 01 a 26 de Novembro de 

2021. Estabeleceu-se como critério de inclusão: artigos 

completos, em português, publicados preferencialmente nos 

últimos cinco anos, que  trouxessem conteúdo sobre a pandemia 

do COVID-19,  HIV, coinfecção, trabalho em equipe e 

organizações do trabalho da equipe de Enfermagem. 

O método de estudo escolhido, permite a resolução ou 

minimização dos problemas evidenciados na vivência clínica, 

além de contribuir para o ensino, já que trata-se de um hospital 

escola (CORTES; PADOIN; BERBEL, 2018). Além disso, o relato 

de experiência tem a finalidade de produção de conhecimento 

cientifico por meio da vivvência e do referencial teórico  utilizado 

para auxiliar em sua construção (DALTRO; FARIA, 2019). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No início da pandemia da COVID-19, em decorrência das 

dificuldades de manejo dos pacientes críticos, a rápida 

disseminação da doença e a inexistência de serviços hospitalares 

para o tratamento específico, houve a necessidade de 

reestruturação dos serviços de saúde do estado do Rio Grande 

do Norte e do município de Natal, especialmente dos hospitais. 

Na perspectiva de aumentar o número de leitos para a 

internação dos pacientes acometidos pela COVID-19, e oferecer 

uma assistência mais especializada em doença 

infectocontagiosas, o governo do estado do Rio Grande do Norte 

e o governo federal através da EBSERH, realizaram uma 

pactuação de forma que o HGT, referência no estado para o 

tratamento de doenças infectocontagiosas, especialmente na 

condução de pacientes com HIV/AIDS, tivesse suas instalações 

liberadas para receber os pacientes acometidos pela COVID-19. 

Em contrapartida, o HUOL, receberia os pacientes com HIV/AIDS 

que estavam internados no HGT. Entretanto, para realizar essa 

assistência aos novos pacientes, o HUOL promoveu o 

esvaziamento de uma ala de internação, redistribuindo os 

pacientes presentes para as outras alas e liberando leitos para a 

internação exclusiva dos pacientes com HIV/AIDS, além de 

suspender procedimentos eletivos para diminuir as internações e 

ter maior números de leitos disponíveis .  

A unidade de internação foi o 2º andar do Edifício Central 

de Internação (ECI) com capacidade para 31 pacientes. Devido a 

necessidade de expertise na condução destes pacientes, a 

Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (SESAP), 

encaminhou profissionais de saúde, especialmente da 

Enfermagem, que atuavam no HGT para compor a equipe já 

existente no HUOL. 
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O período de admissão dos referidos pacientes foi de 

abril/2020 a agosto/2020. Os pacientes que foram admitidos no 

HUOL, em sua maioria, eram de internação prolongada e 

necessitavam de cuidados intermediários à alta dependência, 

considerando a classificação de Fugulin quanto ao nível de 

dependência do paciente e necessidade de horas de 

Enfermagem. Segundo Fugulin (2002), considerar os diferentes 

graus de complexidade assistencial em unidades de internação, 

corrobora para a adequação dos recursos de forma crítica, 

reflexiva e aderente à realidade, gerando a melhoria da qualidade 

da assistência de enfermagem. 

Inicialmente aconteceram muitos conflitos, especialmente 

na equipe de Enfermagem. O desconhecimento das normas 

institucionais do HUOL pela equipe do HGT, a diferença de 

culturas organizacionais entre as equipes e a dificuldade de 

manejo dos novos pacientes pela equipe de Enfermagem do 

HUOL foram os principais entraves para a boa convivência entre 

os profissionais. 

Na área da saúde, o trabalho em equipe é considerado um 

instrumento indispensável de atuação dos profissionais 

principalmente na área da enfermagem. Trabalhar em equipe é o 

meio mais adequado para que se possa obter melhores 

resultados (LACCORT; OLIVEIRA, 2017). 

A comunicação de boa qualidade entre os profissionais de 

saúde é uma importante estratégia de articulação para o 

planejamento do cuidado. 

O trabalho em equipe é uma ferramenta do processo de 

trabalho em Enfermagem, e requer de todos os envolvidos a 

formação de vínculos, na tentativa de melhorar a cooperação 

entre os pares, promover a troca de conhecimento e fortalecer as 

relações de trabalho. É trabalhar com diferentes pessoas, com 
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diferentes habilidades e conhecimentos, mas que possuem um 

objetivo comum, neste caso, o paciente. 

Diante dos conflitos iniciais que surgiram entre as duas 

equipes dos serviços (HGT e HUOL), foram necessárias algumas 

intervenções pelas chefias de Divisões de Enfermagem dos 

hospitais envolvidos no processo, para a promoção do trabalho 

em equipe de boa qualidade. 

A metodologia traçada foi a realização de rodas de 

conversa entre os profissionais, que aconteciam diariamente após 

a passagem de plantão (aproximadamente às 8h), onde os 

profissionais traziam suas dificuldades relacionadas ao processo 

de trabalho e que poderiam causar danos aos pacientes. Este 

momento, era mediado por dois enfermeiros, um de cada 

instituição, para que a condução da discussão não possuísse viés 

ou conflito de interesse por parte de uma das equipes. Além de 

estimular a construção e o fortalecimento do trabalho em equipe, 

esse momento também trazia a preocupação com a segurança do 

paciente, sendo uma excelente oportunidade de troca de saberes. 

No HUOL, chamamos esses encontros de HUDDLE. Uma 

metodologia também chamada de “reunião de segurança” 

proposta pelo Institute Healthcare Improvement (IHI). Esse 

método aumenta a conscientização de segurança no nível 

operacional, ou ainda, da linha de frente e ajuda a organização a 

desenvolver uma cultura de segurança (MELLO et al., 2020). O 

Huddle era realizado sempre às 8h da manhã, após a passagem 

de plantão dos profissionais da Enfermagem. Existia um sino, que 

a enfermeira atribuída para a mediação, tocava com forma de 

convocar os demais profissionais que estavam presentes no 

setor. Normalmente compareciam os técnicos de Enfermagem, 

residentes médicos e enfermeiros que estavam em rodízio na 

unidade, fisioterapeuta e nutricionista, todos eram convidados a 

falarem sobre as dificuldades do serviço que acarretavam riscos 
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aos pacientes e aos próprios profissionais de saúde e discutirem 

o plano terapêutico dos pacientes. Era um momento de curta 

duração, nunca excedia o período de 15 minutos, para que não 

houvesse prejuízos à assistência. 

A troca de saberes e experiências entre as equipes de 

Enfermagem foi significativo para o crescimento profissional, o 

pensamento crítico – reflexivo para tomadas de decisões, ainda, 

contribuíram para a melhoria da assistência dos dois serviços 

hospitalares. 

Os pacientes portadores de HIV/AIDS, muito se 

beneficiaram com esse período de internação temporária, uma 

vez que eles tiveram acesso aos exames pendentes, pareceres 

de profissionais especializados que não dispunham no serviço de 

origem. Todo o serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, tais 

como: exames de imagem (ultrassonografia, tomografia, 

ressonância, e outros) e exames laboratoriais de maior 

complexidade e custo foram disponibilizados aos pacientes. 

Ao final de agosto/2020, os pacientes retornaram para o 

HGT, e o HUOL iniciou um processo de reestruturação física e de 

recursos humanos para acolher os pacientes da COVID-19, 

tornando-se referência para a admissão de pacientes graves, 

disponibilizando 15 leitos de UTI e 08 leitos de enfermaria, 

exclusivamente para estes pacientes. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A pandemia pelo SARS-CoV-2 se tornou um desafio sem 

precedentes para a população mundial e para a saúde pública, 

mesmo em países desenvolvidos. O desconhecimento da 

doença, a escassez de insumos e de equipamentos de proteção 

individual, o déficit de leitos hospitalares e a sobrecarga de 

trabalho dos profissionais de saúde, foram as principais 
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dificuldades vivenciadas pelo mundo. O Rio Grande do Norte já 

se encontrava com os serviços de saúde precarizados e com 

sérias deficiências de recursos humanos, insumos e leitos 

hospitalares. 

O acolhimento do HUOL aos pacientes oriundos do HGT 

teve a intenção de contribuir com a Secretaria de Saúde do Rio 

Grande, uma vez que era necessária a abertura de leitos para a 

assistência aos pacientes acometidos pela COVID-19. 

Devido às fragilidades do sistema imunológico dos 

pacientes portadores de HIV/SIDA, e consequente 

vulnerabilidade às doenças oportunistas, não era seguro mantê-

los no HGT próximos aos pacientes da COVID-19, onde haveria 

dificuldades acerca de barreiras físicas e de segregação das 

equipes assistenciais, especialmente a de Enfermagem. 

Porém, embora a transferência fosse necessária, tal 

situação trouxe dúvidas, medo e expectativas para os pacientes 

e as equipes. O paciente portador de HIV/SIDA, pelas 

construções dos fluxos nas redes de saúde, busca sempre o 

serviço de referência devido a expertise na doença e a confiança 

nos profissionais que lá atuam, mudar repentinamente para um 

serviço que não conhece e ser cuidado por outros profissionais 

causa uma sensação de insegurança e desconfiança do plano 

terapêutico. 

O fortalecimento da aliança terapêutica por meio do vínculo 

profissional/paciente/família, proporcionado pela troca de 

experiências, aproximação e envolvimento, é de suma 

importância no tratamento ao paciente portador de HIV/SIDA 

(GUARAGNA et al., 2007). 

No que se refere a equipe do HGT, o desconhecimento 

sobre normas e rotinas da nova instituição, a diferença entre 

culturas organizacionais e o medo da COVID-19, tornaram essa 

transição mais angustiante. Uma dificuldade inicial foi a 
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comunicação entre as equipes, que ocorria de forma insatisfatória 

causando situações de riscos para os pacientes. Os momentos 

mais críticos eram os horários de transição do cuidado como a 

passagem de plantão. 

Em todas as organizações, de todas as naturezas, a cultura 

organizacional está presente. Ela vai sendo construída e 

consolidada, acompanhando a trajetória de cada instituição. 

Desta forma, cada cultura organizacional é única para cada 

organização (DALMOLIN; MIORANDO; BESSI, 2016). 

Mesmo sendo organizações de mesma natureza, a 

integração de culturas costuma apresentar inicialmente algumas 

dificuldades, quando acontecem, merecem ser valorizadas, 

levando em consideração todos os elementos envolvidos, já que, 

apesar da similaridade, organizações diferentes são feitas por 

pessoas e normas diferentes, e devem considerar seus contextos 

sociais, políticos, psicológicos, tecnológicos, dentre outros. 

Para Dalmolin et al. (2016) essas percepções de cultura 

passam pelo reconhecimento de interação entre as próprias 

pessoas, entre as pessoas e a organização onde estão inseridas 

e entre a organização e o seu universo e detém peculiaridades de 

ideias, como algo que é mantido e preservado em comum ou 

compartilhado entre os membros do grupo. 

O trabalho em equipe surge assim como uma estratégia 

para redesenhar o trabalho e promover a qualidade dos serviços. 

Nesse contexto, trabalhar em equipe requer, de cada um, sentir-

se, realmente, como membro de uma equipe (PINHO, 2006). 

De acordo com Fortuna et al. (2005), o trabalho de equipe 

em saúde como uma rede de relações entre pessoas, rede de 

relações de poderes, saberes, afetos, interesses e desejos, onde 

é possível identificar processos grupais. Trabalhar em equipe 

equivale a se relacionar. 
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As atividades desenvolvidas pelas equipes de Enfermagem dos 

referidos hospitais apresentaram características comuns como a 

sobrecarga de trabalho e o fato de lidar diariamente com 

situações limite, especialmente o risco de contaminação pelo 

SARS-COV ou mesmo pelo HIV, além de outros riscos 

ocupacionais que envolveram a assistência. Dessa forma, a 

cooperação funcional entre pares, consistiu na estratégia mais 

eficaz para qualificar a assistência de Enfermagem, permitindo a 

divisão técnica do trabalho, a formação do vínculo, ao mesmo 

tempo em que introduziu novos aprendizados para os 

profissionais envolvidos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pudemos observar que, no período da pandemia 

vivenciando o cuidado aos pacientes portadores de HIV/AIDS, foi 

inicialmente de muitos conflitos, especialmente pela convivência 

entre profissionais de Enfermagem que trabalhavam em 

instituições hospitalares com culturas organizacionais diferentes, 

no que se refere aos cuidados de Enfermagem. 

Admitir no hospital universitário pacientes portadores de 

HIV/AIDS foi um grande desafio devido ao desconhecimento do 

cuidado por parte da equipe de Enfermagem do HUOL, 

especialmente pelo receio de contaminação, embora 

reconhecessem que o risco ocupacional é parte da profissão 

escolhida, porém observamos que os profissionais tiveram 

interesse em superar essa dificuldade, buscando junto aos novos 

colegas orientações quanto a um cuidado seguro. O apoio das 

lideranças (chefias de Enfermagem) também foi fundamental para 

suprimir essa dificuldade. 

Analisamos que a complexidade das relações de trabalho 

pode interferir diretamente na assistência prestada ao paciente. 
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Ressaltamos ainda que, o clima organizacional é de extrema 

importância no ambiente de trabalho, pois é a visão que os 

colaboradores da instituição/empresa têm sobre ela, e o ambiente 

de trabalho, o que pode evidenciar ou não, o rendimento das 

pessoas (BESERRA; MACEDO, 2020). 

Após a evolução das relações entre as equipes, observou-

se um processo de trocas de aprendizado, formação de novos 

vínculos e a consolidação do trabalho em equipe. 

A superação dessa lacuna foi importante para a 

disseminação de novos conhecimentos, adaptação a vivência da 

cultura organizacional presente no HUOL, a construção de novas 

práticas assistenciais e a integração da equipe. 

O trabalho em equipe é uma estratégia de organização do 

trabalho que contempla, simultaneamente, a articulação das 

ações e dos saberes de diversas categorias profissionais em 

busca de consenso e que traduz em qualidade na atenção integral 

às necessidades de saúde dos pacientes (CAMELO, 2010). 

O HUOL deu uma grande contribuição ao Estado do Rio 

Grande do Norte ao acolher os pacientes portadores de 

HIV/AIDS, para que o HGT pudesse se reorganizar e priorizar a 

assistência aos pacientes acometidos pela COVID-19 em 

situação de criticidade e que necessitavam de internação. A 

disponibilização de leitos, a readequação da estrutura física, e a 

realocação de profissionais foram determinantes para cuidar dos 

novos pacientes da melhor forma. 

 A experiência com o cuidado de Enfermagem aos 

novos pacientes admitidos no HUOL, portadores de HIV/AIDS, 

nos possibilitou a aquisição de novos saberes, a construção de 

uma equipe com profissionais com culturas diferentes em relação 

ao cuidado, mas com o objetivo em comum que foi prestar 

assistência qualificada de enfermagem com a ciência do cuidar, 
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aos pacientes hospitalizados por complicações do HIV/AIDS 

durante a pandemia da COVID-19. 

Assim, a experiência com a admissão dos pacientes proporcionou 

aprendizado para toda equipe do hospital, principalmente para a 

equipe de Enfermagem.  
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RESUMO: Objetivou-se analisar o processo de trabalho e os 
desafios enfrentados pelos profissionais controladores de 
infecção nos serviços de saúde hospitalares em uma capital do 
nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo misto do tipo 
explanatória sequencial. A abordagem quantitativa se 
caracterizou por delineamento transversal e descritivo e a 
qualitativa com caráter exploratório e descritivo. Realizado entre 
fevereiro a agosto de 2017, em 12 hospitais. Na etapa 
quantitativa, representados por 29 profissionais de controle de 
infecção; na qualitativa participaram 11 hospitais, com 14 
profissionais. Utilizou-se questionário e um roteiro de entrevista 
semiestruturado. A análise dos dados quantitativos se deu pela 
estatística descritiva, e os qualitativos por análise de conteúdo. 
O processo de trabalho envolveu a implementação do programa 



PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS CONTROLADORES 
DE INFECÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA PREVENÇÃO DAS 

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

90 
 

de controle infecções hospitalares; a realização da vigilância 
ativa; a verificação de perfil de cultura microbiológica; a 
elaboração e os tipos de relatórios epidemiológicos; detecção 
precoce dos casos a serem isolados; e relacionamento com os 
familiares dos pacientes. Os principais desafios foram a adesão 
dos profissionais assistenciais às medidas de precaução, a 
comunicação entre profissionais e a estrutura hospitalar. As 
formas de enfrentamentos e perspectivas para o efetivo 
controle de infecção perpassam pela educação permanente, 
sistematização do trabalho dos profissionais controladores de 
infecção e o apoio da gestão hospitalar na cultura de 
segurança. Possibilitando uma assistência com reduzida 
ocorrência de eventos adversos infecciosos. 
Palavras-chave: Profissionais controladores de infecção. 

Infecção hospitalar. Controle de infecção.  Programa de 

controle de infecção hospitalar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais controladores de infecção são 

responsáveis pela implementação e supervisão de protocolos 

estabelecidos por uma instituição de saúde a fim de reduzir o 

risco de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) em 

os pacientes e trabalhadores assistenciais. Estes profissionais 

fazem parte das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) como membros consultores e dos Serviços de Controle 

de Infecção Hospitalar (SCIH), como membros executores 

(BRASIL, 1998, 2017a). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que 

as autoridades em âmbito nacional e regional desenvolvam 

ações para a redução do risco de ocorrência das IRAS a partir 

de um trabalho em parceria entre as agências de saúde pública 
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federal - Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA), 

estadual - Coordenação Estadual de Controle de Infecção 

Hospitalar (CECIH) e locais - Coordenação Municipal de 

Controle de Infecção Hospitalar (CMCIH) e Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Para isso, os 

profissionais de saúde assumem em todo o País, um importante 

papel na implantação, sustentabilidade e expansão de um 

programa de vigilância e prevenção de IRAS de forma efetiva e 

eficiente (BRASIL, 2014). 

As IRAS afetam centenas de milhões de pacientes a 

cada ano e em todo o mundo, ocasionando uma mortalidade 

significativa, além de grandes perdas financeiras para os 

sistemas de saúde. A OMS estima que a cada 100 pacientes 

hospitalizados, sete em países desenvolvidos e 10 em países 

em desenvolvimento adquirem pelo menos uma IRAS (OMS, 

2014). 

Tendo em vista a importância da prevenção das IRAS, o 

Ministério da Saúde emitiu a Portaria nº. 2.616 que obriga todos 

os hospitais a manter a existência de um Plano de Controle de 

Infecção Hospitalar (PCIH) que dispondo da organização e 

competências da CCIH e do SCIH, estabelecendo os conceitos 

e critérios diagnósticos das IRAS, orientando a atuação da 

vigilância epidemiológica e outras recomendações (BRASIL, 

1998). 

Objetivando direcionar os problemas da segurança do 

paciente, a OMS lançou em 2004 a Aliança Mundial para 

Segurança do Paciente, onde foi apresentado seis áreas de 

atuação prioritárias na assistência hospitalar. Dentre estas, 

destaca-se como meta a redução dos riscos de infecções 

relacionadas aos cuidados de saúde, onde se pretende 
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promover a segurança do paciente, independente do 

procedimento realizado (OMS, 2004). 

A partir de então, as IRAS foram consideradas eventos 

adversos e passaram a compor o contexto da Segurança do 

Paciente, o qual tem como escopo a discussão e atuação na 

gestão de riscos para a segurança do paciente. A gestão de 

riscos caracteriza-se pelo processo de identificação, avaliação, 

análise e gestão de todos os riscos e incidentes, em todos os 

níveis assistenciais. Este processo facilita a definição de 

prioridades, assim como a melhoria da tomada de decisão, para 

alcançar o equilíbrio ideal do risco, benefício e custo (OMS, 

2009). 

Diversos obstáculos organizacionais, estruturais e 

relacionais contribuem para uma atuação ineficaz dos serviços 

de controle de infecção, tendo como consequência elevados 

índices de IRAS. Desta forma, faz-se importante conhecer os 

processos de trabalho das CCIH/SCIHs de uma região, para 

verificar a forma como estas comissões estão desenvolvendo 

suas ações dentro da perspectiva da gestão de riscos para 

segurança do paciente nos serviços de saúde, no escopo da 

prevenção e controle das IRAS. 

Partindo dessa premissa, elaborou-se a seguinte 

questão de pesquisa: Como ocorre o processo de trabalho dos 

profissionais controladores de infecção e quais os principais 

desafios enfrentados nos serviços de saúde hospitalares? 

Assim, este trabalho teve como objetivo analisar o 

processo de trabalho e os desafios enfrentados pelos 

profissionais controladores de infecção nos serviços de saúde 

hospitalares em uma capital do nordeste brasileiro. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo proveniente de um projeto 

intitulado “A interface entre a prevenção e o controle de 

infecções nos serviços de saúde, a segurança do paciente e a 

segurança dos trabalhadores”, com abordagem de métodos 

mistos do tipo explanatória sequencial (CRESWELL; CLARK, 

2013; SANTOS et al., 2017) no qual a abordagem quantitativa 

se caracterizou por um delineamento transversal e descritivo e 

a qualitativa teve um caráter exploratório e descritivo. 

Para o levantamento das CCIHs existentes na cidade de 

Natal/RN foi solicitado junto à  Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (COVISA-

SMS Natal/RN) a identificação dos hospitais públicos, privados 

e filantrópicos e suas respectivas CCIHs. Desta forma, foi 

repassado um total de 28 CCIHs cadastradas. 12 hospitais 

aceitaram participar da pesquisa, porém na etapa qualitativa, 

apenas profissionais de 7 hospitais se dispuseram a participar. 

Cada hospital participante contava com uma equipe 

multiprofissional que integrava a CCIH, de acordo com o 

recomendado na Portaria 2616/98. 

O cenário de estudo foi formado por 12 hospitais, na 

etapa quantitativa, oito deles caracterizados como modelo de 

gestão pública, dois de gestão privada e dois com gestão 

filantrópica, representados por 29 profissionais controladores 

de infecção como participantes. Na etapa qualitativa 

participaram 11 hospitais, sendo sete públicos, dois privados e 

dois filantrópicos, com 14 profissionais controladores de 

infecção como participantes. Todos os participantes atuavam 

como membros da CCIH/SCIH do serviço hospitalar estudado.  



PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS CONTROLADORES 
DE INFECÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA PREVENÇÃO DAS 

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

94 
 

A escolha destes cenários deu-se com o intuito de 

possibilitar a compreensão do processo de trabalho estudado 

em contextos diversos quanto aos modelos de gestão e/ou 

financiamento: público, privado ou filantrópico. 

Os hospitais foram selecionados de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão: hospitais que possuíam 

CCIH/SCIH atuante e que tivessem Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) e como critérios de exclusão: instituições que 

não possuíam CCIH/SCIH formalizada e atuante; instituições 

que não tinham Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou que essa 

estivesse desativada. 

Na etapa qualitativa, utilizou-se como critérios de 

inclusão:  profissionais controladores de infecção atuantes na 

CCIH/SCIH que se dispusessem a participar da pesquisa e de 

exclusão: instituições que não possuíam CCIH/SCIH 

formalizada e atuante e/ou que não possuíam e/ou que não se 

dispusessem a participar da pesquisa. 

O período de coleta de dados ocorreu entre os meses de 

fevereiro a agosto de 2017. 

Para a coleta de dados foram utilizados dois 

instrumentos: um questionário com perguntas abertas e 

fechadas que foi previamente testado em um hospital não 

participante do estudo, visando possíveis adequações; e um 

roteiro de entrevista semiestruturado.   

Para a aplicação dos questionários, os momentos foram 

previamente agendados de acordo com a disponibilidade do 

profissional participante e em local adequado para coleta de 

dados, respeitando a privacidade do mesmo. O profissional 

gastou em média 20 minutos para preenchimento do 

questionário e 35 minutos para realização da entrevista. As 
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entrevistas foram gravadas sob autorização e transferidas para 

computador para transcrição. 

Todos os participantes da pesquisa foram informados 

dos objetivos do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de 

Autorização para a Gravação de Voz em duas vias, cada. Para 

garantir o sigilo dos colaboradores e das instituições, os 

participantes foram identificados por pseudônimos.  

A análise dos dados quantitativos se deu por meio do 

software Microsoft Excel para Windows 7, com base na 

estatística descritiva.  Na etapa qualitativa, os dados 

provenientes das transcrições das entrevistas foram 

organizados por meio do software ATLAS.ti versão 8.2.33.0 e 

submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin 

(BARDIN, 2011). 

Os resultados encontrados após as análises foram 

confrontados no sentido de estabelecer convergências, 

diferenças ou combinações que permitissem constituir um 

caráter de complementaridade as informações e, com isso, uma 

compreensão mais profunda do fenômeno estudado 

(CRESWELL; CLARK, 2013; SANTOS et al., 2017). 

O estudo obedeceu a exigências éticas envolvendo 

pesquisas com seres humanos, de acordo com a Resolução nº 

466/12, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CAAE 

08005619.7.0000.5537.   

 

  



PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS CONTROLADORES 
DE INFECÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA PREVENÇÃO DAS 

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

96 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, a etapa quantitativa contou com a 

participação de 29 profissionais: 16 enfermeiros (55%); cinco 

técnicos de enfermagem (17,2%); quatro médicos (13,7%); dois 

técnicos administrativos (6,9%); um farmacêutico (3,4%) e um 

fisioterapeuta (3,4%). Esses profissionais eram integrantes da 

CCIH em 12 hospitais estudados. Ao todo, eram 24 mulheres 

(82,8%) e cinco homens (17,2%), com idade média de 41 anos. 

Na etapa qualitativa, participaram 14 profissionais, oriundos de 

11 hospitais. Ao todo, 11 profissionais (78,6%) foram 

enfermeiras, com idades variando de 26 a 59 anos (média de 

40,5 anos) e tempo de trabalho de seis meses a 31 anos (média 

de 10,1 anos). Nas duas etapas, a maioria dos entrevistados 

foram enfermeiros. A Portaria n° 2.616/98 reconhece como 

profissionais controladores de infecção enfermeiros, médicos, 

microbiologistas, farmacêuticos e gestores. Contudo, o 

enfermeiro é o profissional que se relaciona diretamente com a 

vigilância ativa das IRAS, a implementação de medidas de 

controle das infecções e com a educação permanente e em 

saúde, por fazer parte, junto com o médico, do SCIH, que é o 

serviço responsável pela execução do PCIH. Os demais são 

membros consultores e compõe a CCIH (BRASIL, 1998; 

SANTANA et al., 2015). 

Os principais resultados deste estudo são apresentados 

de acordo com o tipo de abordagem utilizada, detalhando o 

cenário dos profissionais controladores de infecção, seus 

desafios e perspectivas diante da prevenção e controle das 

IRAS. Esses resultados caracterizam a atuação desses 

profissionais e permitem produzir e gerenciar atividades 
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voltadas para controle e prevenção das IRAS nos serviços 

hospitalares estudados. 

 

Processo de trabalho dos profissionais membros da CCIH: 

abordagem quantitativa 

 

 O PCIH constitui o documento norteador das ações 

planejadas para controle e prevenção das infecções que podem 

ocorrer em ambientes hospitalares. Esse documento, portanto, 

é um alicerce para garantia de uma cultura de segurança que 

minimize eventos adversos infecciosos aos pacientes (GIROTI 

et al., 2018). Apesar da importância, foi verificado neste estudo 

que nem todos as instituições hospitalares possuem o PCIH 

implementado, o que traz um alerta para as condições reais de 

risco que esses espaços podem enfrentar. 

 Em PCIHs, a vigilância ativa constitui uma das 

estratégias previstas para a redução do risco de ocorrência das 

IRAS. No contexto rotineiro dos profissionais entrevistados, 

86,2% respondeu realizá-la regularmente, 6,9% com menor 

frequência e outros 6,9% dos entrevistados não responderam. 

As formas mais comuns de vigilância realizadas pelos 

profissionais envolveram visita ao leito (55,17%), busca por 

prontuários (10,3%) e a busca ativa pelos pacientes acometidos 

por IRAS (10,3%). Também foram citadas outras formas de 

colocar em prática esse tipo de vigilância, como por meio da 

análise das prescrições médicas (6,9%), pela análise dos 

relatórios dos internamentos (6,9%), em conjunto com a 

investigação das doenças compulsórias (3,4%), durante o 

controle das culturas e nas visitas às enfermarias para avaliar 

infecção do sítio cirúrgico (3,4%), entre outras. A vigilância ativa 
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dessas infecções é um componente crítico de qualquer PCIH e 

demanda a maior parte do tempo gasto pelos profissionais 

controladores de infecção. Esse trabalho inclui a coleta de 

dados clínicos, demográficos, laboratoriais, de imagens e 

outros, além de englobar dados sobre o cumprimento das 

atividades de controle de infecção e a inserção destes no banco 

de dados adotado pelo serviço (BRASIL, 2017a). 

 Outro aspecto avaliado se referiu à pratica de realização 

de culturas de espécimes biológicos. Nesse aspecto, 89,7% dos 

profissionais entrevistados informaram que as instituições 

hospitalares onde atuam realizam cultura microbiológica, ao 

passo que 6,9% informou esse procedimento não é realizado. 

Apenas 3,4% dos profissionais não responderam. De acordo 

com os profissionais, as instituições que não realizam as 

culturas microbiológicas não a fazem por falta de estrutura, de 

laboratório, de meios de cultura e demais insumos, seja do 

próprio hospital ou da esfera que o rege. 

 Ao serem indagados sobre quais as situações em que se 

realiza a cultura, destacaram-se quatro ocasiões: quando há 

suspeita de quadro infeccioso (30%); antes de iniciar 

antibioticoterapia (7,7%); quando ocorre admissão por 

transferência de pacientes externos (7,7%); e quando há 

solicitação da equipe assistencial (7,7%). A realização das 

culturas microbiológicas faz parte do processo investigativo da 

ocorrência das IRAS, sendo considerado um exame de 

fundamental importância, inclusive, para a vigilância da 

resistência bacteriana (COSTA et al., 2019). Apesar de um 

percentual expressivo de hospitais possuírem infraestrutura 

necessária para a realização desses exames, locais que não 

realizam ainda é uma realidade. A ausência desse 
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procedimento compromete a vigilância das IRAS ao 

impossibilitar atender aos critérios diagnósticos de algumas 

infecções (BRASIL, 2017a). 

 A prática de elaboração de relatórios e indicadores 

epidemiológicos das IRAS também constitui uma estratégia 

prevista em PCIHs. O registro dos perfis dos microrganismos 

através da identificação e isolamento possibilitam ações de 

precaução de transmissão de doenças (BRASIL, 2017a). Neste 

estudo, 93,1% dos profissionais entrevistados afirmaram 

realizar relatórios epidemiológicos. Os tipos de relatórios 

citados variaram desde boletins diários compartilhados pelo 

laboratório de microbiologia aos relatórios mensais com os 

indicadores das IRAS. Em geral, 65,5% dos entrevistados 

afirmaram conseguir regularmente a detecção precoce de 

doenças que necessitam de isolamento, enquanto que 27,6% 

alegaram conseguir às vezes e 6,9% não responderam. 

 Cerca de 90% dos entrevistados alegaram elaborar os 

indicadores epidemiológicos das IRAS em seus relatórios. 

Sobre os tipos de indicadores gerados, foram citados aqueles 

exigidos pela ANVISA; os específicos do hospital; e aqueles 

que indicam associações com dispositivos invasivos. As 

respostas foram muito variadas e não houve uma uniformidade 

entre os tipos de indicadores gerados pelo SCIH. 

Aproximadamente 76% dos profissionais responderam que 

essa elaboração ocorre mensalmente. A periodicidade dos 

relatórios está em conformidade com a recomendação nacional 

(BRASIL, 2017a, 2021). Contudo, a ausência de uniformidade 

entre os tipos de indicadores gera preocupação, uma vez que o 

país já possui um sistema de vigilância implantado e manuais 

adotados com os critérios diagnósticos das IRAS. Muitos dos 
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indicadores estão relacionados aos dispositivos invasivos, já 

que a prática assistencial nestes casos é passível de 

intervenções (BRASIL, 2021). 

 Em relação ao tipo de abordagem ou estratégias 

utilizadas pelo SCIH com os membros da família dos pacientes 

para orientações de prevenção da disseminação dos 

microrganismos, 58% dos profissionais entrevistados alegaram 

existir o contato entre os membros e os familiares, 

predominantemente no momento da visita ao leito (65,5%). No 

entanto, foram citadas outras formas de relacionamento com 

familiares dos pacientes como: reunião com a família, 13,8%; 

por demanda espontânea, 6,9%; ligações telefônicas e atuação 

do serviço social e 10,3% não responderam. Como estratégia 

para garantir a segurança do paciente, o envolvimento dos 

familiares se configura como uma prática efetiva. Atualmente 

existe a recomendação inclusive dos familiares também 

procurarem a CCIH para conhecerem os profissionais do 

serviço no sentido de colaborar com a prevenção das IRAS 

(ALVIM; COUTO; GAZZINELLI, 2020; BRASIL, 2017b). 

 

Desafios e perspectivas enfrentados pelos profissionais 

controladores de infecção nos serviços hospitalares: 

abordagem qualitativa 

 

Os profissionais controladores de infecção elencaram 

como suas principais atribuições: vigilância diária; atuação junto 

à UTI; auditoria do processo de higiene das mãos; capacitações 

das equipes; capacitação dos demais colaboradores; 

implementação de protocolos e de isolamentos; implementação 

de medidas de controle, dentre outras destacadas na primeira 



PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS CONTROLADORES 
DE INFECÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA PREVENÇÃO DAS 

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

101 
 

etapa do estudo. Sendo estas atividades alicerçadas na 

garantia da segurança do paciente, promovendo a implantação 

de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das IRAS, a fim de 

reduzir a incidência de infecções por meio de ações de 

vigilância, controle sistematizado, normatização de 

procedimentos e educação dos profissionais (ALVIM; COUTO; 

GAZZINELLI, 2020; SIMAN et al., 2020). 

Baseado nos discursos, foi possível identificar, 

categorizar e subcategorizar os desafios e perspectivas 

enfrentadas por estes profissionais: Categoria 1 – Desafios 

enfrentados pelos profissionais da CCIH; sendo este dividido 

em três subcategorias: Adesão dos profissionais às medidas de 

precaução; e Dificuldades de comunicação entre profissionais 

da CCIH e demais trabalhadores da saúde; Estrutura física, 

organizacional e humana do serviço; e Categoria 2 – 

Perspectivas para a redução dos desafios enfrentados no 

controle das infecções; dividida em três subcategorias: 

Implementação de estratégias para uma assistência livre de 

danos; Sistematização do trabalho do SCIH; e Implementação 

de programa de educação permanente. 

A categoria 1 evidenciou os maiores desafios relatados 

pelos profissionais que fazem parte da CCIH/SCIH em suas 

funções diárias no hospital, a exemplo de: adesão da equipe 

assistencial a protocolos de higienização de mãos, uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e medidas de 

precaução padrão, sendo relatado na seguinte fala: 

“A grande dificuldade para quem trabalha com o controle 

é ter exatamente a adesão desses profissionais, para que eles 

consigam enxergar que as ações que eles executam causam 
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impacto direto ao paciente, ao ambiente, e a eles próprios, eu 

acho que isso é o grande desafio nosso.” (D14) 

A higienização de mãos é considerada uma das ações 

de maior potencial para prevenção da disseminação de micro-

organismos, levando a redução infecções e consequentemente 

diminuindo o uso de antimicrobiano, resistência bacteriana e 

tempo de internação, porém ainda se observa a baixa adesão 

a esta prática antes de procedimentos assépticos pela equipe 

profissional (PADILHA; SÁ; SILVINO, 2017). Essa 

característica pode ser explicada por uma baixa atuação da 

gestão hospitalar frente às atividades de educação permanente 

no serviço, o que pode também proporcionar uma maior 

dificuldade da adesão aos EPIs e às medidas de precaução 

padrão (PADILHA; SÁ; SILVINO, 2017; PORTO; MARZIALE, 

2016). 

As falhas e dificuldades de comunicação também foram 

elencadas pelos profissionais da SCIH como dificuldades, pois 

os profissionais assistenciais consideram-nos apenas como 

burocratas, não reconhecendo o papel desempenhado pela 

SCIH no serviço de saúde. Isto poderá refletir na baixa adesão 

das normas propostas pela CCIH aos profissionais 

controladores de infeção (SOUSA; SILVA, 2016). Esta 

fragilidade pode ser percebi da fala a seguir: 

“Assim, nós somos mal vistos porque só somos 

burocráticos, são profissionais de birô, tem esse lado, mas tem 

outro lado assim que quando a gente chega eles correm para 

higienizar as mãos, entendendo que chegou o fiscalizador e nós 

não somos fiscalizadores, nós somos educadores.” (D3) 

Como desafios estruturais, foi relatado que o apoio 

insuficiente da gestão hospitalar, a falta de insumos em setores 
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assistenciais e número reduzido de profissionais do SCIH 

dificulta o processo de trabalho dos profissionais controladores 

de infecção. Isto pode possuir efeitos deletérios em toda a 

assistência à saúde, incluindo a adesão dos profissionais 

assistenciais às medidas de precaução padrão e 

consequentemente ao controle das IRAS (ESFANDIARI et al., 

2016; PAULA; OLIVEIRA, 2017). Isto é evidenciado na falas: 

“Por sermos hospital público, dependermos do nível 

central. Então, às vezes, o hospital tenta comprar aquilo que 

está precisando, mas não consegue comprar porque o 

distribuidor que vendeu da outra vez, não recebeu o dinheiro”. 

(D5) 

“Porque o SCIH só se resume a enfermeira e eu, e o 

hospital é grande. Então a gente não tem condições. São 

muitas coisas, são muitas tarefas que o SCIH desempenha que 

isto nos impossibilita.” (D4) 

A Categoria 2, “Perspectivas para a redução dos 

desafios enfrentados no controle das infecções”, destacou que 

apesar de todas as fragilidades evidenciadas, ainda é possível 

realizar estratégias que proporcionam o controle das IRAS. 

Ações como sistematização do trabalho do SCIH, unido à 

atuação diária e planejada, busca ativa, investigação dos casos, 

capacitação de novos trabalhadores, orientação permanente 

aos profissionais e visitantes, melhorias estruturais, avaliação 

dos resultados e a implementação eficaz da educação 

permanente foram estratégias elencadas que são capazes de 

reduzir os impactos causados pelos desafios retratados na 

pesquisa. Este contexto é representado na fala a seguir: 

“O profissional pode até fazer a prática recomendada por 

um tempo, enquanto ele está sendo fiscalizado [...] “estão me 
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observando”. Quando a enfermeira do SCIH parar de ir com 

frequência, ele vai relaxando e deixando de fazer. Por que? 

Porque não mudou, não incorporou aquilo como necessário e 

sim porque ele precisava fazer pois tinha alguém fiscalizando”. 

(D14) 

O envolvimento dos supervisores e da gestão nas 

atividades da SCIH, proporcionando uma melhora da estrutura 

hospitalar e estimulando o treinamento periódico dos 

profissionais assistenciais é considerado uma estratégia capaz 

de desencadear um impacto positivo no aumento da adesão às 

medidas de redução das IRAS e de precaução (ESFANDIARI 

et al., 2016; PAULA; OLIVEIRA, 2017). 

Apesar dos desafios evidenciados pelos profissionais 

controladores de infecção, a maioria acredita que é possível 

uma assistência livre de anos ao paciente e aos demais 

trabalhadores da saúde. Onde uma intervenção baseada em 

protocolos padronizados com fluxos definidos e uma educação 

permanente eficaz são capazes de reduzir IRAS. Sendo 

elencado na fala: 

“Eu acredito que sim, a gente trabalha pensando na 

assistência livre de danos, na redução dos danos. Queremos 

prestar uma melhor assistência possível, com qualidade, então 

eu acredito que a gente pode prestar uma assistência livre de 

danos; seguindo protocolos, observando técnicas, fazendo 

check-list.” (D11) 

Apesar de ainda existir alguns obstáculos, a assistência 

livre de danos ao paciente ainda é creditada e almejada pelos 

profissionais controladores de infeção. Essa assistência só é 

possível por meio de estratégias lúdicas de ensino e educação 

permanente, participação ativa dos líderes hospitalares e 
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feedback da CCIH aos demais profissionais assistenciais 

(PAULA; OLIVEIRA, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da integração dos achados e das abordagens 

metodológicas, o estudo apontou que o processo de trabalho 

dos profissionais controladores de infecção é complexo e 

envolve diversos desafios a serem enfrentados. Destacam-se 

que a adesão às medidas de precaução, a comunicação entre 

profissionais e a estrutura hospitalar foram os principais 

obstáculos do processo de trabalho. A educação permanente, 

o apoio da gestão e uma sistematização do processo de 

trabalho dos profissionais do SCIH, voltadas para impulsionar a 

adesão às medidas de prevenção, têm potencial de possibilitar 

uma assistência com reduzida ocorrência de eventos adversos.  

O estudo teve como limitação o número de participantes, 

uma vez que apenas 12 instituições aceitaram participar. Além 

disso, a quantidade de profissionais do SCIH em cada serviço 

hospitalar é reduzida e as demandas de serviço do setor são 

numerosas, o que dificultou a boa representatividade quanto ao 

número de participantes.  

Por fim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir 

com as práticas de controle e prevenção das IRAS, na garantia 

da segurança dos pacientes e dos trabalhadores. A discussão 

e reflexão dessa temática é urgente e necessária em um 

contexto em que situações epidemiológicas podem exigir dos 

serviços de saúde uma resposta rápida no controle de 

disseminação de microrganismos de alta transmissibilidade e 

virulência. 
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RESUMO: As instituições de saúde recebem uma demanda de 
pacientes com variados problemas de saúde e graus de 
dependência de cuidados. O dimensionamento dos 
profissionais de enfermagem possibilita garantir um 
atendimento de alta qualidade aos usuários e maior segurança  
aos trabalhadores. A escala de Fugulin, agrupa pacientes de 
acordo com o grau de dependência em mínima, intermediária, 
alta dependência, semi-intensiva e intensiva. Esse trabalho 
objetiva relatar a experiência na utilização do Fugulin em um 
hospital público Federal na cidade de João pessoa- PB. Trata-
se de um estudo descritivo tipo relato de experiência de 
profissionais que trabalham na clínica médica de um hospital 
público federal e que utilizam o instrumento de gestão Fugulin. 
O uso da escala  permite  avaliar  nove pontos: estado mental, 
oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, 
alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutica. 
Durante os 31 dias do mês, prestamos assistência  à 1296 

mailto:silvia.arison@gmaill.com


USO DA ESCALA DE FUGULIN COMO INSTRUMENTO FACILITADOR 
NO  DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM, UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

110 
 

pacientes, destes 393 pacientes necessitavam de cuidados 
mínimos; 329  cuidados intermediários; 170 cuidados de alta 
dependência; 226 pacientes  cuidados semi- intensivo e  178 
cuidado intensivo. Percebe-se nesta unidade de internação que 
o quantitativo de profissionais não está condizente com a 
realidade do serviço, sobrecarregando e comprometendo a 
qualidade do cuidado ofertado. O estudo evidenciou que a 
utilização da  escala de Fugulin é uma ferramenta eficaz  
servindo progresso na assistência ao paciente atendido e nas 
condições de trabalho.  
Palavras-chave: Dimensionamento. Cuidados de enfermagem. 
Profissionais de enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As instituições de saúde, mais notadamente os hospitais, 

recebem uma demanda de pacientes com variados problemas 

de saúde e graus de dependência de cuidados, sendo 

necessário empregar ferramentas para organizar o processo de 

trabalho de Enfermagem. 

Entre essas ferramentas emerge o dimensionamento de 

pessoal, compreendido como método de previsão sistemática 

de recursos humanos, capaz de planejar de forma qualitativa a 

quantidade necessária de recursos humanos em enfermagem 

de acordo com a  singularidade de cada  serviço de saúde 

(NOBRE et al., 2017). 

O dimensionamento de pessoal também possibilita 

definir prioridades, mensurar, analisar, traçar estratégias e 

avaliar o plano de cuidados da equipe de enfermagem, 

garantindo um atendimento de alta qualidade aos usuários e 

maior segurança  aos trabalhadores (NOBRE et al., 2017; 

SOUZA et al., 2018). 
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Esse dimensionamento do pessoal de enfermagem tem 

como etapa inicial do processo o provimento adequado do 

número de profissionais de enfermagem necessários para 

suprir as necessidades de assistência aos pacientes, tendo por 

base o Sistema de Classificação de Paciente (SCP) (SIQUEIRA 

et al., 2020). 

O SCP categoriza pacientes baseado na complexidade 

da assistência de enfermagem considerando 13 indicadores 

críticos. Um dos instrumentos validado utilizado para esta 

finalidade é a escala de Fugulin (SIQUEIRA et al., 2020; 

FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGAN, 2005). 

A escala de Fugulin, criada pela Prof. Dr. Enf. Fernanda 

Maria Togeiro Fugulin, foi implementada pela resolução COFEN 

nº293/2004 e consiste em um instrumento de gestão utilizado  

em decisões administrativas quanto a organização do Plano 

Assistencial de Enfermagem (SANTOS et al., 2007). 

O SCP, segundo a Escala de Fugulin, agrupa pacientes 

de acordo com o grau de dependência (mínima, intermediária, 

alta dependência, semi-intensiva e intensiva) através de 

indicadores críticos, observando o perfil de cada um em 13 

áreas de cuidado com suas respectivas graduações, 

possibilitando estabelecer o quadro qualiquantitativo de 

profissionais necessário para a prestação da Assistência da 

equipe de Enfermagem (BRANDÃO et al., 2017). 

Para padronização do dimensionamento de forma 

correta e legalizada, o Conselho Federal de Enfermagem, em 

consonância com a Lei do Exercício Profissional, estabelece a 

Resolução COFEN 543/2017, que define a distribuição 

percentual dos profissionais de enfermagem de acordo com o 



USO DA ESCALA DE FUGULIN COMO INSTRUMENTO FACILITADOR 
NO  DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM, UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

112 
 

nível de cuidado e indica as horas mínimas de assistência, com 

base no SCP (COFEN, 2017). 

Assim, possibilita ao enfermeiro, em suas atividades de 

gerenciamento, avaliar e adequar o volume de trabalho 

requerido com o pessoal de enfermagem disponível. A 

utilização de um SCP pode, também, auxiliar o enfermeiro a 

justificar a necessidade de pessoal adicional, quando ocorre 

aumento do volume de trabalho na unidade, além de subsidiar 

as decisões referentes ao recrutamento e seleção de pessoal 

de enfermagem. 

 
OBJETIVO 

 

Relatar a experiência na utilização do Fugulin em um 

hospital público Federal na cidade de João pessoa- PB. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência de profissionais que trabalham na clínica médica de 

um hospital público federal e que utilizam o instrumento de 

gestão Fugulin. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A escala de Fugulin, é um instrumento  de gestão que 

teve sua menção em 2004, foi implementada pela resolução do 

COFEN n°293/2004. Essa ferramenta facilita e permite uma 

melhor distribuição de pacientes entre a equipe de enfermagem 

(COFEN, 2004). 
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A escala de grau de dependência, foi instituída na nossa 

unidade de clínica médica como ferramenta de preenchimento 

diário no ano de 2021, é utilizada  para todos os pacientes 

internados na unidade de clinica médica desse hospital público 

federal. 

O uso dela nos  permite  avaliar  nove pontos: estado 

mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, 

alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutica . Essa 

avaliação  é feita a cada vinte quatro horas, tendo como 

finalidade determinar a complexidade de cuidados, auxiliar  no 

dimensionamento dos profissionais de enfermagem, classificar 

os pacientes de acordo com o grau de dependência de 

cuidados, permitir o planejamento do quantitativo de pessoal 

necessário para ofertar um cuidado integral,  de forma 

excelente e humanizada; respeitando o princípio da equidade.  

A classificaçao do grau de dependência não é algo 

estático, a dependência de cuidados de enfermagem  do 

paciente pode mudar a qualquer  momento,  o quadro clínico 

pode evoluir para agravamento ou melhora e 

consequentemente mudança na dependência de cuidados de 

enfermagem a ser dispensado à esse paciente.   

A escala permite a classificação dos pacientes de acordo 

com o grau de dependência e complexidade dos cuidados que 

devem ser ofertados, após o somatório dos escores é possível 

classificar o tipo de cuidado que deve ser ofertado a cada 

paciente, a classificação se dá da seguinte forma: Cuidados 

Mínimos: 9 a 14 pontos, Cuidados intensivos: acima de 31 

pontos, Cuidados semi-intensivos: 27 a 31 pontos, Cuidados 

Alta Dependência: 21 a 26 pontos, Cuidados Intermediários: 15 

a 20 pontos (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGAN, 2005). 
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Na unidade de clínica médica o preenchimento da escala 

é feito no período da manhã após as visitas leito a leito 

executadas pelos enfermeiros plantonistas. A visita nos permite 

executar o exame físico, identificar peculiaridades, 

necessidades e uso de dispositivos de cada paciente. 

Após a visita, a escala é preenchida no computador da 

unidade, o programa utilizado é o Excel. Esse programa permite 

realizar de forma automática o somatório para classificar o grau 

de dependência de cada paciente e também o quantitavo de 

pacientes por cada grupo de cuidados. A tabela é impressa e 

enviada a coordenação de enfermagem para atribuir o número 

de profissionais de cada ala da clínica médica no período das 

24 horas.  

A clínica médica é composta de duas alas, contemplando 

um total de 49 leitos ativos. O número de profissionais de nível 

técnico é em média 10 técnicos por turno, seis enfermeiros no 

plantão diurno e três enfermeiros noturno. Reassaltamos que a 

classificação é individual, nominal e isso nos permite traçar o 

perfil dos tipos de pacientes e suas respectivas necessidades. 

Segue abaixo Figura 1: Instrumento utilizado para 

classificação do tipo de cuidados demandado a cada paciente, 

Figura 2: Tabela do consolidado referente ao mês de outubro 

2021. Essa tabela evidencia o perfil do paciente assistido na 

clínica médica do hospital público federal da cidade de João 

pessoa, os dados contidos nela, servirão de ferramenta para o 

dimensionamento do pessoal necessário para prestar os 

cuidados de enfermagem nas 24 horas. 
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Figura 1. Instrumento utilizado para classificação do tipo de 

cuidados demandado a cada paciente. 
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Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW-UFPB) e Residente Jaqueline Canuto, 2021. 

 
Figura 2. Consolidado referente ao mês de outubro 2021. 

 

 
Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do HULW-UFPB, 2021. 

 
A Figura 2 torna evidente o número e o perfil dos 

pacientes assistidos na clinica médica no mês de outubro. Os 

dados da tabela nos mostra o número de pacientes  internados 

e sua classificação de acordo com o tipo de cuidado necessário. 

Durante os 31 dias do mês; prestamos assistência  à 1296 

pacientes, ressaltamos que o serviço tem pouca rotatividade 

quando se trata de pacientes que demandam cuidados semi- 

intensivos e intensivos, portanto os mesmos permanecem 

internados por um longo período e são classificados por vários 

dias seguidos, no entanto,  esse fato não interfere na precisão 

da classificação e não implica em erro do dimensionamento de 

pessoal de enfermagem. 

A necessidade de cuidados é dinâmica e pode sofrer 

mudanças constantes no nível de cuidado necessário a 

qualquer momento. Dos 1296 pacientes classificados; 393 

pacientes necessitavam de cuidados mínimos; esses pacientes 

caracterizam-se por necessidade mínima dos cuidados 
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dispensados pela equipe de enfermagem: os mesmos são 

orientados em relação o tempo e espaço, verbalizam suas 

necessidades humanas básicas, conseguem desenvolver 

atividades da vida diária (exemplo: deambular, atividades de 

higiene e alimentação) sem auxílio de terceiros, apresentam 

respiração espontânea, sem suporte de O2, eliminações 

vesicais e intestinais espontâneas, ainda pele e mucosas 

íntegras sem necessidade de realização de curativos. 

Os 329 pacientes classificados como demanda de 

cuidados intermediários, tinham em comum algum grau de 

confusão mental, faziam uso de oxigênio por cateter nasal, 

controle de sinais vitais a cada seis horas, auxílio para banho 

no chuveiro e para o uso do vaso sanitário, dificuldade para 

mobilizar determinado seguimento corporal, apresentavam 

lesões de pele com necessidade de realização de curativos 

diário com duração maior que 30 minutos.  

Os  170 pacientes  classificados como alta dependência  

apresentavam períodos de confusão mental, uso contínuo de 

oxigênio por máscara, dificuldade para mobilizar algum 

seguimento corporal, deambulavam ocasionalmente com 

auxílio, banho de chuveiro e higiene oral executado pela 

enfermagem, controle de sinais vitais de 6/6h, uso de 

medicamento injetável de modo contínuo, uso de sonda vesical 

de demora devido ao quadro de retenção urinária e presença 

de lesão de pele com necessidade de curativo a cada 24 horas 

com duração acima de 30 minutos. 

Já os 226 pacientes com necessidade de cuidados semi- 

intensivo, eram caracterizados pela  preservação do nível de 

consciência, uso intermitente de oxigênio por cateter nasal, 

controle de sinais vitais de 6/6 horas, dificuldade para mobilizar 
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seguimentos corporais, acamados, com necessidade de 

higienização no leito, uso de fraldas, alguns se alimentavam por 

sonda nasoenteral, porém outros conseguiam se alimentar 

sozinhos, uso de medicação via oral e presença de lesão de 

pele com comprometimentos de tecidos e músculos, 

necessitando de curativo diário com duração superior a 30 

minutos. 

Tivemos ainda 178 classificações de demanda de 

cuidado intensivo. Esse grupo é o que demanda mais horas de 

enfermagem, pois são pacientes totalmente dependentes de 

cuidados, os mesmos às vezes tinham ou não alteração do 

estado mental (exemplo: pacientes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA) que mantêm preservada o nível de 

consciência), a maioria dos classificados nesse grupo, eram 

traqueostomizados e em  uso de ventilação mecânica, todos 

incapazes de se movimentar qualquer seguimento corporal, 

totalmente acamados, alimentação por gastrostomia, 

higienização no leito, eliminação em fraldas e uso da 

terapêutica por gastrostomia. Esses pacientes em sua maioria 

ainda apresentavam lesão por pressão com necessidade de 

realização de curativo diário com tempo de duração para 

executá-lo, acima de 30 minutos.  

A escala de Fugulin é uma ferramenta precisa e segura 

que permite um dimensionamento do pessoal de enfermagem 

de maneira equilibrada e necessária para uma assistência de 

qualidade, o uso da mesma evita  sobrecarga de trabalho para 

os profissionais de enfermagem  e garante ao paciente uma 

assistência individualizada e humanizada visando suprir as 

necessidades de cuidados do indivíduo. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A Resolução n° 543/2017 estabelece os parâmetros 

mínimos para dimensionar o quantitativo de profissionais das 

diferentes categorias de enfermagem, instituindo como 

instrumento o Fugulin que calcula o tempo de trabalho 

disponível para cada categoria Profissional da Enfermagem 

necessário para realizar as intervenções diretas e indiretas, 

bem como avalia-se a pressão de trabalho que os mesmos 

sofrem no trabalho diário e a demanda de cuidados para cada 

nível de assistência ao paciente (COFEN, 2017). 

A Figura 3 retrata o estabelecido pelo COFEN na 

resolução 543/2017. A mesma estabelece o número de horas 

de assistência de enfermagem nas 24 horas dispensadas de 

acordo com a classificação do paciente. 

 

Figura 3. Parâmetro de dimensionamento de profissionais de 

enfermagem. 

 
Fonte: COFEN, 2017. 
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A mesma resolução, explicita a distribuição percentual do 

total de profissionais de enfermagem necessário, também 

evidencia a necessidade de observação do SCP, que é  um 

processo no qual se procura categorizar pacientes de acordo 

com a quantidade de cuidado de enfermagem requerido, ou 

seja, baseado na complexidade da assistência de enfermagem. 

Os percenuais devem obedecer a seguintes proporções 

mínimas: 

 

1) Para cuidado mínimo e intermediário: 33% são enfermeiros 

(mínimo de seis) e os demais auxiliares e/ou técnicos de 

enfermagem; 

2) Para cuidado de alta dependência: 36% são enfermeiros e 

os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem; 

3) Para cuidado semi-intensivo: 42% são enfermeiros e os 

demais técnicos de enfermagem; 

4) Para cuidado intensivo: 52% são enfermeiros e os demais 

técnicos de enfermagem. 

 

A resolução do COFEN 543/2017,  determina  que  para 

efeito de cálculo devem ser consideradas: o SCP e a proporção 

profissional/paciente nos diferentes turnos de trabalho 

respeitando os percentuais descritos acima; Já o quantitativo de 

profissionais de enfermagem por tipo de cuidado  e o número 

de pacientes deve seguir a seguintes orientações: 
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1) Cuidado mínimo: 1 profissional de enfermagem para 6 

pacientes; 

2)  Cuidado intermediário: 1 profissional de enfermagem para 4 

pacientes; 

3)  Cuidado de alta dependência: 1 profissional de enfermagem 

para 2,4; 

4)  Cuidado semi-intensivo: 1 profissional de enfermagem para 

2,4; 

5)  Cuidado intensivo: 1 profissional de enfermagem para 

1,33.dado intensivo: 1 profissional de enfermagem para 1,33. 

 

Percebe-se nesta unidade de internação que o 

quantitativo de profissionais da categoria Técnico de 

Enfermagem não está condizente com a realidade do serviço, 

pois nosso quadro de pacientes com a demanda de cuidados 

semi-intensivos e intensivos supera o ideal, ficando um 

quantitativo em média de pacientes de alta dependência muito 

alto, sobrecarregando a equipe de enfermagem, 

comprometendo a qualidade do cuidado ofertado. 

O Fugulin é um instrumento que possibilita visualizar o 

dispêndio de horas da Enfermagem necessárias para 

desempenhar suas atividades de cuidado de enfermagem 

condizentes com as especificidades e individualidades de cada 

paciente. Vislumbrando um cenário humanizado de trabalho 

para os profissionais e permitindo destinar o paciente como 

centro e fim das ações do cuidado sistematizado. 

Em nossa vida profissional, o cuidado de enfermagem 

está direcionado para assistência, gestão, educação e 

pesquisa. A enfermagem desempenha um papel primordial, 

tanto na execução do referido cuidado voltado para a situação 
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clínica, bem como no manejo de estratégias para abordagem 

das necessidades educacionais, emocionais, psicológicas e 

sociais. São desafios diários para qualificar a assistência em 

constante construção e aprimoramento (VICENTE et al., 2021). 

Ao implementar a construção do Fugulin nas Unidades 

de Trabalho conseguimos vivenciar os diferentes cenários da 

assistência de Enfermagem diante das demandas exigidas por 

nossos pacientes, ecoando aos gestores as necessidades 

funcionais para o pleno exercício da enfermagem. Desenhado 

as bases para o desempenho eficiente das atividades 

pertinentes a esta categoria profissional. 

A enfermagem enfrenta problemas associados com a 

sobrecarga de trabalho, más condições de trabalho, falta de 

recursos e baixa valorização profissional; o número elevado de 

profissionais contaminados e afastados contribui para a 

sobrecarga das equipes de saúde e influencia para o 

esgotamento psíquico da equipe de enfermagem; o impacto 

psicossocial desses profissionais também é elevado, 

principalmente, no sexo feminino; o estresse ocupacional é um 

importante indicador de exaustão psíquica refletindo na saúde 

mental dos profissionais de enfermagem; existem relatos  de 

adoecimento psíquico como ansiedade generalizada, 

depressão, ataques de pânico, síndrome de Burnout ou 

esgotamento profissional (MOREIRA; LUCCA, 2020).  

No dia a dia, evidenciamos um uso desta ferramenta com 

efeito prático e notório que repercutem diretamente na 

qualidade da assistência por nós desempenhada aos nossos 

pacientes, sem fazer dissociação entre a complexidade do 

trabalho oferecido e sua visibilidade no serviço que dedicamos 

a força de trabalho qualificado e primando pela qualidade em 
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detrimento a quantidade de atividades ofertadas. Diante do 

exposto podemos inferir que é de suma importância a 

aplicabilidade constante do Fugulin para a garantia de um 

quantitativo suficiente e disposto a dispender um processo de 

trabalho cada vez mais eficiente e coeso, obedecendo os 

preceitos éticos e condizentes com o exercício profissional que 

nos é exigido diariamente. 

Nesta Unidade de internação, deparamos com um 

quantitativo de cuidados que exigem muito comprometimento e 

dispêndio de tempo como: Banhos no leito, dieta por SNE, 

Nutrição Parenteral, demanda de medicações endovenosas e 

aferição de sinais vitais em curtos períodos de tempo, 

monitorização contínua de pacientes em Ventilação Mecânica, 

traqueostomizados, entre outros.  

A carga de trabalho demanda esforço físico, psíquico e 

emocional que é favorecido quando tem-se a adoção do Fugulin 

como mecanismo assegurador de um compromisso entre os 

atores envolvidos na assistência diante dos diferentes setores 

e unidades de saúde nos diferentes níveis de atenção a saúde. 

Nossa reflexão envolve a atuação hospitalar, mas 

importante em qualquer cenário de prática da Enfermagem 

independente dos níveis de cuidados destas categorias 

profissionais. Diante da implementação deste instrumento nos 

deparamos com um exercício contínuo de avaliação dos 

cuidados ofertados aos nossos pacientes, contemplando as 

necessidades biopsicossociais que são foco de estudo da 

Enfermagem como ciência e categoria profissional antes de 

tudo. 

Preencher as lacunas do instrumento é complexo e 

requer uma visão acurada e universal dos pacientes assistidos 
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por todos, mensurando os limites de cada item informando no 

decorrer das anotações uma coordenada ou direcionamento de 

implementação de cuidados sistematizados e sólidos para 

minimizar erros, danos e problemas que comprometam a 

assistência de enfermagem em sua plenitude. Buscamos 

qualidade do serviço e da carga de trabalho, evitando exageros, 

comprometimento, exaustão e colapso físico e mental, pois 

apesar da utilização de Protocolos Clínicos e de Enfermagem, 

nossas ações só são mensuradas quando terminamos de 

ofertar os cuidados e a partir disto passamos pelo grifo dos 

nossos pacientes e gestores. 

É uma experiência gratificante e construtiva desenvolver 

o Fugulin em nossos ambientes, plantões, trabalho ou escalas 

setoriais nas unidades que estamos interligados. Com a rotina 

torna-se um aliado para mensurar e estruturar uma assistência 

de Enfermagem com uma carga de trabalho apropriada, justa, 

prazerosa e sem excessos, minimizando o descontentamento, 

estresse excessivo e fadiga proveniente das cobranças 

constantes e incessantes dos diferentes atores envolvidos 

nessa eterna construção e modificações nos processos de 

trabalho que estamos sempre incluídos. 

O preenchimento dos campos utilizados na Escala de 

Fugulin não requerem um trabalho demasiado, pelo contrário, 

conseguimos quantificar essa ação utilizando-o como nosso 

aliado, documentando a Unidade de Internação com subsídios 

dos cuidados e da assistência de enfermagem ofertada com 

segurança e efetividade.  
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CONCLUSÕES  

 

A enfermagem enquanto profissão visa assistir o 

indivíduo de uma forma holística, individualizada e planejada. 

Busca  atender o paciente em  todas as suas necessidades de 

cuidados através da implementação de medidas eficazes com 

a finalidade  contribuir  na sua recuperação, mas para 

possibilitar e  garantir esse atendimento, tornasse necessário 

que a instituição de saúde assegure um quantitativo adequado 

de recursos humanos viabilizando dessa forma uma assistência 

de enfermagem segura.  

A realização do estudo possibilitou evidenciar que a 

utilização da  escala de Fugulin  é uma ferramenta eficaz  por  

permitir um dimensionamento dos profissionais de enfermagem 

de acordo com o grau de dependência e complexidade dos 

cuidados que devem ser ofertados. Embora a escala de Fugullin 

proporcione e direcione a  um dimensionamento mais eficaz e 

seguro, algumas instituições de saúde que a utilizam não 

cumprem a orientação proposta, mantendo um quantitativo 

insuficiente de profissionais  muitas vezes por contenção de 

custos ou mesmo por má distribuição dos recursos humanos 

existentes em determinados setores da unidade de saúde . 

Enquanto processo organizacional sua aplicabilidade 

faz-se necessária devendo se tornar uma prioridade na 

instituição de saúde  pois evita a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais, garante uma assistência  de qualidade, permite o 

planejamento das atividades e direcionam um cuidado 

específico para as reais demandas  de necessidade de saúde 

contribuindo para segurança do paciente, servindo como uma 
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ferramenta de progresso na assistência ao paciente atendido e 

nas condições de trabalho. 
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RESUMO: O processo de envelhecimento traz consigo 
alterações tais como instabilidade postural, perda sensorial, 
declínio cognitivo e o aumento de doenças crônico-
degenerativas, favorecendo a ocorrência de quedas a qual os 
idosos estão suscetíveis e vulneráveis, de maneira intrínseca 
ou extrínseca. Dentre as consequências desse agravo está o 
temor de cair de novo, podendo ocasionar perda de confiança 
na capacidade de deambular resultando em piora do declínio 
funcional, depressão, baixa autoestima e isolamento social. O 
desenvolvimento de ações educativas, configuram-se como 
estratégias fundamentais para prevenir este evento. Objetivou-
se descrever as atividades educativas desenvolvidas em um 
projeto de extensão.  Trata-se de um relato de experiência das 
ações dos extensionistas do projeto de extensão da 
Universidade Federal da Paraíba, intitulado “Educação em 
saúde para prevenção de quedas em adultos e idosos 
hospitalizados. Foram realizadas 14 capacitações com a 
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equipe. Assim intervenções que objetivam ampliar o 
conhecimento das pessoas sobre prevenção podem favorecer 
a diminuição dos episódios de quedas, identificar os fatores de 
risco, bem como suas consequências e medidas de prevenção, 
são imprescindíveis para desenvolver comportamentos de 
redução de riscos de queda. Portanto, recomenda-se o 
fortalecimento e parceria entre serviço-ensino-comunidade, em 
prol do desenvolvimento de ações educativas para a população 
desse estudo, ratificando a importância de treinamentos com o 
intuito de aprimorar o conhecimento adquirido e  
consequentemente a qualidade dos serviços ofertado a 
população.  
Palavras-chave: Educação em saúde. Idoso. Acidentes por 

quedas. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O processo do envelhecimento humano constitui-se de 

um fenômeno natural pelo qual todos os indivíduos estão 

susceptíveis, cujas experiências vivenciadas são peculiares a 

cada sujeito quer seja sob o aspecto sociocultural, psicológico 

ou físico, portanto a qualidade desse envelhecimento está 

atrelada à qualidade de vida a qual o indivíduo foi submetido 

(COSCO; HOWSE; BRAYNE, 2017).  

 O envelhecimento populacional tem ocorrido em ritmo 

acelerado, onde a  perspectiva é que 2 em cada 10 pessoas 

terão mais de 60 anos, o que corresponderá a cerca de 2 

bilhões da população mundial, até 2050. Diante do contexto 

torna-se evidente que haverá um aumento nas demandas das 

necessidades de saúde deste público, sendo imprescindível o 

planejamento e implementação de ações que atendam às 
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necessidades e direitos próprios dessa população (OPAS, 

2018; OMS, 2019). 

O crescimento da expectativa de vida da população 

favorece  riscos e a suscetibilidade de ordem biológica, 

socioeconômica, sociocultural e psicossocial. Como um desses 

adventos, a queda surge como um importante agravo a saúde 

do idoso. Assim, a presença de fatores que possam promover 

condições vulneráveis nessa população, influencia fortemente 

na qualidade de vida dos idosos e das pessoas hospitalizadas 

(LUZARDO et al., 2017). 

De acordo com a WHO (2007) “queda é o deslocamento 

não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial 

com incapacidade de correção em tempo hábil” de causa  

multifatorial  podendo favorecer  limitações funcionais, físicas e 

posturais. 

Dentre as consequências desse agravo está o temor de 

cair de novo, o que pode ocasionar perda de confiança na 

capacidade de deambular resultando em piora do declínio 

funcional, depressão, baixa autoestima e isolamento social 

(PENA et al., 2019). 

Importante ressaltar que as quedas podem resultar da 

interação entre fatores intrínsecos, tais como: diminuição na 

função sensorial, que é necessária para o controle postural e os 

fatores extrínsecos, como os riscos ambientais, calçados 

inadequados, moradias inadequadas, entre outros (SMITH et 

al., 2017). Além de favorecer a ocorrência de danos que podem 

ser leves, moderados ou graves, a depender da intensidade da 

queda, podendo contribuir para um maior tempo de internação 

e ocasionar sequelas que podem ser até permanentes 

(KALSING et al., 2016). 



ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE 

QUEDAS EM IDOSOS HOSPITALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

131 
 

Estudos realizados por  Bittencourt et al. (2017) e 

Aguiar et al. (2019) revelam  que tanto os fatores intrínsecos 

quanto os extrínsecos presentes no ambiente hospitalar, 

apontam para a adoção de ações de educação em saúde, 

como ferramentas a serem utilizads na  prevenção de quedas 

e qualificação da assistência prestada, como ferramentas 

eficazes minimizá-las. 

No segmento hospitalar, as quedas surgem como o 3º 

evento adverso mais notificado pelo Sistema Notivisa da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em 2017, 

foram notificados mais de 8 mil quedas e em sua maioria por 

falta de equilíbrio (PROQUALIS, 2017).  

No âmbito hospitalar as quedas se concentram em 

pacientes mais fragilizados como idosos, o que favorece um 

maior tempo de internamento e complicações advindas das 

mesmas (SARGES; SANTOS; SANTOS, 2017). Sendo 

consideradas como um evento de grande magnitude nos 

serviços de saúde, o que aponta  a fragilidade nas ações de 

segurança ao cuidado do paciente, constituindo-se como 

prioridade no monitoramento da qualidade assistência prestada 

(BAUSCH et al., 2017). 

Insta ressaltar que o processo de hospitalização 

demanda do paciente adaptação ao novo ambiente, ou seja, 

as normas e rotinas da instituição, à estrutura física, e 

relacionamento interpessoal. Tais mudanças no cotidiano 

associadas a condição clínica do paciente podem favorecer 

a  diminuição da autonomia e  das atividades funcionais   do 

mesmo (BITTENCOURT et al., 2017). 

No entanto o risco de cair  pode acontecer independente 

da   idade, do cenário no qual se esteja inserido e não sendo 
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possível eliminá-lo. Porém os idosos apresentam declínios de 

capacidade funcional (físico, mental e social), que proporciona 

fraqueza muscular dos membros inferiores, ocasionando déficit 

de equilíbrio e falência no controle postural, que ocasiona 

incapacidades, injuria e morte. Além de ocasionar um alto custo 

social, psicológico e econômico e impacto diretamente na 

diminuição da autonomia e da sua independência. 

(ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014). 

De acordo com Luzia et al. (2019) dentre os pacientes 

hospitalizados que sofreram quedas com dano, as mulheres 

foram as mais acometidas, representando 55% dos casos, com 

média de idade de 73 anos. Os danos leves correspoderam a 

80,8% dos casos, os moerados 7,3% e os graves a 11,9%. 

No tocante aos pacientes hospitalizados as  ferrametas 

que proporcionem a prevenção do risco de quedas, bem como 

a redução  de  danos  decorrentes  da mesma, contribuem para 

um  atendimento seguro e  de  qualidade, sendo uma das 

principais  metas  na  assistência  hospitalar, na promoção de  

ações de cuidado, que perpassam pela educação (RIBEIRO et 

al., 2016). 

Assim  o desenvolvimento de estratégias educativas  

por  profissionais de saúde  para minimizar  esses eventos, 

são eficientes para prevenção dos mesmos, diminuindo sua 

ocorrência  e colaborando para uma assistência de qualidade 

(CHINI; PEREIRA; NUNES, 2019). 

Vale ressaltar que tais ações educativas devem ser 

realizadas, considerando-se a cultura organizacional e a 

infraestrutura peculiar de cada instituição hospitalar. 

Nesse ìnterim, as ações educativas em saúde devem ser 

pautadas na inserção do sujeito responsável pelo seu auto-
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cuidado, promovendo sua autonomia  e participação  na 

contrução do conhecimento (VASCONCELOS, 2019). 

Frente ao exposto, o desenvolvimento de ações 

educativas, configuram-se como estratégias fundamentais na 

promoção de melhorias e aumento da qualidade de vida das 

pessoas idosas, proporcionando o envelhecimento saudável, 

autonomia e prevenindo agravos.  

Considerando a queda como um evento  que pode trazer 

diversas complicações ao idoso, objetiva-se descrever as 

atividades educativas desenvolvidas no projeto de extensão 

intitulado “Educação em saúde para prevenção de quedas em 

adultos e idosos hospitalizados” 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato de experiência dos extensionistas 

com o objetivo de descrever as ações de um projeto de 

extensão (PROEX) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

e intitulado “Educação em saúde para prevenção de quedas em 

adultos e idosos hospitalizados”, no período de 03/05/2021 a 

30/04/2022, coordenado pela Profa. Dra. Jacira dos Santos 

Oliveira.  

Esse tipo de método, corrobora no processo de ensino-

aprendizagem objetivando resolver e minimizar os problemas 

oriundos da prática (CORTES; PADOIN; BERBEL, 2018). 

A execução das ações contou com a colaboração de 

discentes da graduação (Enfermagem, Fisioterapia) UFPB e de 

outras instituições (Enfermagem, Odontologia), discentes da 

pós-graduação - PPGENF/UFPB, docentes da UFPB e 

enfermeiras do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 
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e do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 

Lucena. 

Com o advento do uso das tecnologias, os recursos 

digitais passaram a ser utilizados no processo de ensino- 

aprendizagem, constituindo-se como ferramentas 

indispensáveis na promoção de informações e troca de 

conhecimentos, facilitando o acesso de assuntos de natureza 

diversificada e a comunicação em vários formatos. 

Vale ressaltar que nessa época de pandemia, onde os 

encontros presenciais encontram-se suspensos, pelo risco de 

contaminação, houve a necessidade de inovação e reinvenção  

de maneira ágil, prática e eficiente, no tocante as atividades 

docentes. 

Assim as reuniões aconteceram semanalmente por meio 

do google meet, no turno vespertino, nas sextas-feiras. O  

material a ser explanado nas apresentações, foi produzido 

pelos extensionistas da graduação com a colaboração dos 

estudantes da pós-graduação e profissionais do serviço de 

saúde, em seguida apreciados e avaliados pelos docentes e 

enfermeiros colaboradores. 

Portanto, ressalta-se que toda produção acadêmica foi 

embasada na literatura científica atualizada e tem-se utilizado 

de recursos digitais como o CANVA para elaboração dos 

slides.   

Os  temas abordados  no decorrer dos encontros foram   

organizados de forma que se complementassem, 

apresentandos de maneira a facilitar a compreensão dos 

partcipipantes, permeados pela teoria e prática.  

Ao término de cada capacitação eram realizadas 

discussões sobre a temática abordada, com a finalidade de 

aprimorar o conhecimento sobre a prevenção de quedas em 
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adultos e idosos, visando a qualificação dos profissionais 

envolvidos, para que os mesmos possam ser sujeitos 

multiplicadores, ativos e intervirem na realidade em questão. 

Segundo Gomes et al. (2019), o uso de  recursos 

educacionais constituem-se como ferramentas que favorecem  

informações a respeito  de estratégias de prevenção sobre o 

risco de quedas em  idoso e na população em geral. 

Foram realizadas 14 capacitações com a equipe, sobre 

o objeto do projeto (Quadro 1).   

Quadro 1. Cronograma das atividades de capacitação do 

primeiro ciclo do Projeto de extensão: Educação em saúde para 

prevenção de quedas em adultos e idosos hospitalizados. 

 

DATA TEMA DA CAPACITAÇÃO 

18.06 Teorias e conceitos básicos sobre o envelhecimento 

02.07 Histórico da Qualidade da Segurança do Paciente 

09.07 No HULW como cuidamos da segurança do 
paciente? 

16.07 Revisão Integrativa sobre Fatores de Risco (FR) 

23.07 Fatores de Risco: Quedas anteriores, Dor e Dist. 
Hidroeletrolítico 

30.07 Fatores de Risco: Estado Mental Alterado, Ajuda nas 
atividades de autocuidado, e ambiente desconhecido 
Ffeitos dos medicamentos 

06.08 Revisão Integrativa  

13.08 Fatores de Risco: Diarreia, Incontinência urinária, 
Doenças preexistentes, Sinais vitais alterados 

20.08 Fatores de Risco: Negação do risco de quedas, Baixo 
nível de escolaridade, Idade avançada, Risco 
elevado de quedas 

27.08 Fatores de Risco: Acuidade visual diminuída, 
Acuidade auditiva diminuída, Pré e pós- operatório, 
Estado emocional alterado 
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03.09 Fatores de Risco: Banheiro inadequado, Iluminação 
inadequada, Piso escorregadio, Barras de segurança 
insuficiente. 

10.09 Fatores de Risco: Grade de cama baixa, Altura da 
cama elevada, Vias de deambulação obstruídas, 
Ausência de cuidador 

17.09 Ações de prevenção de quedas no domicílio 

24.10 Ações de prevenção de quedas no ambiente 
hospitalar 

Fonte: Extprevencaodequedas, 2021. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERÊNCIA 

 

A capacitação de profissionais de saúde constitui-se 

como uma ferramenta essencial para a promoção e 

aprimoramento do conhecimento científico, estimulando um 

espaço de discussão, análise, reflexão e a participação dos 

mesmos como sujeito ativos na construção do processo de 

trabalho, possibilitando assim, a autonomia e transformação 

das ações desenvolvidas das práticas em serviço (MIEIRO et 

al., 2019).  

Nesse sentido as ações de saúde não devem se limitar 

a simples transmissão de informações, mas necessitam 

capacitar indivíduos no desenvolvimento de aptidões para o 

autocuidado. Para isso é necessário que o idoso se perceba em 

relação ao riscos onde ele encontra-se inserido no contexto 

domiciliar, bem como suas limitações (MORSCH; MYSKIW; 

MYSKIW, 2016). 

Os modelos de atenção à saúde da pessoa idosa 

enfatizam o uso de estratégias de autocuidado e de planos 

integrados de cuidado, percebendo-se a necessidade de 

desenvolvimento de ações preventivas voltadas para 
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diminuição do risco das quedas. Dessa forma, as ações 

educativas, são ferramentas que contribuem para que o idoso 

e seus familiares possam identificar os fatores de risco que 

favorecem às quedas, buscando dessa forma, mecanismos 

para reduzir esses eventos no ambiente em que vivem 

(LUCENA et al., 2016). 

Corroborando  essa afirmação Contarine (2016) afirma 

que o processo de capacitação da população para atuar na 

melhoria de sua qualidade de vida e saúde é o que se entende 

sobre Promoção da Saúde, proporcionado conhecimentos 

sobre a prevenção dos danos, incluindo a maior participação no 

controle deste processo. 

Destaca-se que “as estratégias de prevenção devem 

enfatizar educação, treinamento, criação de ambientes 

seguros, priorização de pesquisas relacionadas à temática”, 

como também o desenvolvimeto de estratégias que favoreçam  

a redução dos riscos (WHO, 2019b).  

Assim as temáticas trabalhadas no projeto de extensão 

contemplaram o universo das quedas de forma abrangente, 

envolvendo diversos contextos que permeiam o assunto em 

questão.  

As atividades foram realizadas semanalmente no 

formato  de capacitações com os membros do projeto. Para 

cada tema o extensionista possuía uma data prévia agendada 

para realizar a preparação da capacitação contando com o 

apoio de outro membro do grupo, sob supervisão de um 

docente.  

As capacitações foram embasadas em referências 

atualizadas abordando material com evidências científicas e da 

prática para as discussões. As apresentações foram realizadas 

por meio do power point com duração média de sessenta 
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minutos, trazendo um atenuador da teoria e prática para todos 

os envolvidos do projeto, em um momento de discussão e troca 

de conhecimentos.  

No que concerne as tecnologias educacionais, vale 

ressaltar que  o conteúdo a ser exposto, deve ter qualidade, 

coerência e sequência logica, favorecendo as habilidades do 

expositor. “Os recursos visuais estimulam a utilização de mais 

de um sentido (audição e visão) e permitem ao apresentador 

jogar com a transição entre eles” (SARAIVA; MEDEIROS; 

ARAÚJO, 2018). 

Em virtude da impossibilidade de realizar as ações 

presenciais, decorrente  da atual pandemia mundial (Covid-19), 

utilizou-se das plataformas digitais (Instagram) para divulgar os 

produtos gerados das capacitações. 

Assim, observamos que as redes sociais se configuram 

hoje como uma realidade na vida das pessoas, fazendo com 

que possa ser propagado a informação em uma velocidade 

considerável, facilitando a rotina diária de todos os que 

necessitam de uma referência sobre o assunto estudado.  

Dessa maneira intervenções que objetivam ampliar o 

conhecimento das pessoas sobre prevenção podem favorecer 

a diminuição dos episódios de quedas, identificar os fatores de 

risco, bem como suas consequências e medidas de prevenção, 

são imprescindíveis para desenvolver comportamentos de 

redução de riscos de queda (GASPAR et al., 2019). 

Além disso, ações de prevenção geralmente possui uma 

adesão ampla, e acabam promovendo resultados mais 

eficazes, que podem ser alcançados quando os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem buscam 

aprimorar seus conhecimentos através de capacitações, como 

proposto pelo nosso projeto de extensão.  
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Destarte, quando falamos em prevenção de quedas, o 

foco é identificar possíveis fatores sejam eles intrínsecos ou 

extrínsecos que possam causar danos à saúde do idoso, bem 

como a adoção de estratégias que favoreçam a diminuição 

desses eventos, sendo um dos principais focos abordados nas 

nossas capacitações. 

Quanto aos fatores intrínsecos abordados pelos 

participantes do grupo foram contemplados: dor, distúrbio  

hidroeletrolítico, estado mental alterado, efeitos dos 

medicamentos, diarreia, incontinência urinária, doenças 

preexistentes, sinais vitais alterados, negação do risco de 

quedas, baixo nível de escolaridade, acuidade visual diminuída, 

acuidade auditiva diminuída, pré e pós-operatório e estado 

emocional alterado. 

No que concerne aos fatores extrínsecos foram 

abordados os seguintes assuntos: banheiro inadequado, 

iluminação inadequada, piso escorregadio, barras de 

segurança insuficiente, grade de cama baixa, altura da cama 

elevada, vias de deambulação obstruídas e quedas anteriores, 

ausência de cuidador, ajuda nas atividades de autocuidado, 

ambiente desconhecido, baixo nível de escolaridade.  

Em relação a prevenção de quedas em ambiente 

hospitalar, temática também abordada durante as 

capacitações, foi enfatizado a importância do envolvimento da 

equipe de saúde na adesão às medidas preventivas, tais  como: 

a ronda realizada pela equipe de enfermagem, o uso correto do 

leito (grades da cama elevada, posição baixa e rodas travadas), 

orientação quanto a mobilização do paciente, cuidados com 

relação a disposição da mobília, orientação quanto ao uso de 

medicações que podem causar diminuição do equilíbrio,  

manuseio correto dos dispositivos, importância do paciente 



ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE 

QUEDAS EM IDOSOS HOSPITALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

140 
 

acamado ficar com um acompanhante, bem como o uso de 

escalas para medição de risco de quedas.  

Segundo Vacarri et al. (2016) a escala de Morse pode 

ser utilizada como instrumento  para prevenir e monitorar o risco  

de quedas, sendo é composta por seis critérios e  classificando-

o como baixo, moderado ou alto, em pacientes hospitalizados. 

Porém  é necessário promover oficinas que capacitem a equipe 

de saúde para seu uso, com a finalidade de facilitar a 

interpretação dos itens da escala, desenvolvendo assim  

competências e habilidades para sua aplicação. 

  Sabe-se que é função dos profissionais de saúde é  

preservar a segurança do paciente hospitalizado, minimizando 

ao menor risco possível os fatores que predispõem à quedas.  

Portanto a partir da identificação dos pacientes que apresentem  

risco para quedas, faz-se necessário a adoção do uso de 

ferramentas especifícas  que possam promover segurança ao 

paciente  as quais deverão ser elaboradas  e frequentemente 

averiguadas (REMOR; CRUZ; URBANETTO, 2014). 

Dessa forma, ações que identifiquem situações e fatores 

de risco  que podem ocasionar quedas, sejam em ambiente 

hospitalar ou domiciliar, configuram-se como estratégias 

fundamentais a serem abordadas. 

Assim  as capacitações realizadas contemplaram os 

pontos supracitados, objetivando proporcionar um amplo  

embasamento teórico aos participantes, que servirão como 

respaldo no desenvolvimento das ações para o público em 

questão, como medida de prevenção e promoção a saúde.  

Segundo a WHO (2019a) a educação em saúde é 

conjunto de experiências de aprendizagem que contribuem no 
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melhoramento da saúde de indivíduos e comunidade, por meio  

da aquisição de conhecimentos ou mudanças de atitudes.  

Corroborando com essa afirmação, Hill et al. (2015) 

afirma que o processo de educação em saúde é fundamental 

para construção  das relações entre paciente, familiar e 

equipe de saúde, cujo processo de capacitação pode 

fortalecer a adesão as orientações sobre prevenção de 

quedas em ambiente hospitalar. 

Ainda sobre esse assunto France et al. (2017) ressalta  

que “programas individualizados de educação do paciente, 

combinados com treinamento para a equipe são mais 

produtivos do que as intervenção aplicados apenas à 

equipe”. 

Assim, a ação foi desenvolvida para a prevenção de 

quedas, com foco em fatores modificáveis, que são 

principalmente os extrínsecos. Mas para isso, o indivíduo 

precisa ter conhecimento sobre os fatores de risco, suas 

limitações e  vulnerabilidade às quedas, para poder prevenir e 

evitar as possíveis complicações decorrentes desse agravo. 

Segundo Abreu et al. (2018) conhecer os fatores de risco 

para quedas recorrentes, possibilita a adoção de medidas 

preventivas, reduzindo assim os gastos públicos com 

internação e reabilitação. Essa adoção deve ser articulada com 

o idoso, familiares e cuidadores, para que seja garantida a 

adesão de todos no gerenciamento do cuidado e assim 

minimizar a ocorrência de quedas. 

Nesse contexto, orienta-se  o desenvolvimento de 

tecnologias educacionais de diferentes categorias, podendo  

ser elas “auditivas, expositivas, dialogais, impressas e 
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audiovisuais, como estratégias metodológicas para o processo 

de educação em saúde do idoso” (TEIXEIRA et al., 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

A ação educativa promovida pelos extensionistas, 

constitui-se de uma experiência acadêmica fundamental para a 

conscientização e entendimento da importância da prevenção 

de quedas no público alvo, devendo  perpassar por todos os 

atores envolvidos no processo de cuidar. 

Insta destacar que o aumento do número de idosos, 

altera de forma significativa os desafios na implementação da 

promoção e prevenção deste grupo etário, tendo como base 

para novas estratégias, os fatores intrínsecos, extrínsecos e 

comportamentais que corroboram para o acontecimento do 

evento, diminuindo assim a  lacuna entre a existência e o 

conhecimento dos fatores de risco. 

Cada vez mais tem-se pensado e desenvolvido 

estratégias acerca da prevenção de quedas, visando a 

mitigação desse evento e minimização dos fatores de risco 

durante a hospitalização. Sendo imprescindível a adesão e 

envolvimento dos profissionais de saúde para que tenha-se 

êxito nas ações planejadas. 

Dessa maneira o profissional de saúde necessita estar 

preparado para identificar os fatores desencadeantes de 

adoecimento, bem como, sua forma de prevenção, 

proporcionando assim qualidade nas ações prestadas.   

  Portanto, o desenvolvimento de atividades de educação 

em saúde, devem ser embasadas na promoção,  prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde como instrumentos 

facilitadores do processo de cuidado. 
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Importante ressaltar que a inserção do sujeito na 

construção do conhecimento é fundamental para se conseguir 

êxito na adesão das ações educativas, juntamente com seus 

familiares. Assim a utilização de ações educativas  como 

ferramenta utilizada no desenvolvimento de estratégias que 

visem prevenir as quedas e seus fatores de risco, podem  

proporcionar a a autonomia e independência do idoso, como 

também o envelhecimento saudável.  

Nessa direção, os resultados demonstraram que as 

atividades desenvolvidas possibilitam atender às demandas 

dos idosos e familiares a partir do esclarecimento sobre riscos 

cotidianos de quedas e consequentes suas complicações, pois 

proporcionaram a reflexão da importância da participação do 

indivíduo enquanto responsável por seu auto-cuidado, 

influenciando na diminuição de agravos, inclusão social e na 

qualidade de vida dessas pessoas e dos seus familiares.  

Portanto, recomenda-se o fortalecimento e parceria entre 

serviço-ensino-comunidade, em prol do desenvolvimento de 

ações educativas para a população desse estudo, como 

estrátegias para prevenção e promoção da saúde, ratificando a 

importância de treinamentos com o intuito de aprimorar o 

conhecimento adquirido e  consequentemente a qualidade dos 

serviços ofertado a população.  
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RESUMO: A COVID-19 é uma infecção viral, sistêmica e 
altamente transmissível que logo, espalhou-se pelo mundo 
causando impactos na saúde pública. Os idosos se configuram 
como um dos principais grupos de risco para a infecção. 
Atrelado aos efeitos biológicos, a pandemia também causou 
implicações psicológicas, aumentando o número de problemas 
relacionados à saúde mental como ansiedade, síndrome do 
pânico, estresse, sintomas depressivos e solidão, que 
potencializam as fragilidades já presentes no indivíduo. 
Objetivou-se avaliar os efeitos provocados pela pandemia da 
COVID-19 sobre o estado emocional de idosos, a partir da visão 
de familiares e/ou cuidadores. Trata-se de um estudo 
epidemiológico transversal com desenho quantitativo, realizado 
no estado brasileiro da Paraíba. Todos os 223 municípios 
estiveram aptos a serem incluídos no estudo. Os participantes 
do estudo foram os familiares e cuidadores formais de pessoas 
idosas. A coleta de dados ocorreu on-line de fevereiro a junho 
de 2021, por meio de um Questionário on-line elaborado no 
Google Forms. Na avaliação das características associadas ao 
estado emocional dos idosos,  evidenciou-se que os 
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sentimentos mais expressados pelos idosos, sob o olhar dos 
familiares e/ou cuidadores durante a pandemia, foram: 
preocupação (51,40%), ansiedade (36,70%), irritação (34,90%) 
e angústia (31,40%). Espera-se que o presente estudo 
contribua para a comunidade científica, para a população idosa 
e com os familiares/cuidadores nas relações e nos cuidados 
prestados aos mesmos.  
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde do idoso. Saúde 

mental. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) é uma infecção 

viral sistêmica e altamente transmissível que acomete 

principalmente o trato respiratório inferior. Ocasionada pelo 

betacoronavirus denominado SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2), possui alto poder de 

disseminação e quadros potencialmente graves e difícil 

controle. A COVID-19 diferencia-se de outras infecções já 

conhecidas, ocasionadas por vírus da família Coronaviridae, 

como é o caso da MERS-CoV (Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus) e SARS-CoV, responsáveis por surtos 

virais concentrados nos anos de 2002 e 2012, respectivamente 

(ROUIJAN et al., 2020). 

 Com o poder de disseminação intenso do vírus e a 

declaração de pandemia global pela OMS, foi possível perceber 

os impactos que a COVID-19 traria à população mundial. De 

início, o foco estava voltado a aspectos meramente biológicos, 

com possíveis complicações clínicas e altas taxas de 

internamento e mortalidade. Todavia, com o passar do tempo e 

a adoção de medidas rígidas de prevenção e controle, 
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evidenciaram-se impactos psicológicos, emocionais, sociais e 

comportamentais, presentes tanto nos indivíduos que 

contraíram a doença, como também na população não 

infectada pelo vírus, mas envolta em um contexto de 

adversidade sem precedentes no campo da saúde pública 

(CASCELLA et al., 2020). 

 Aquino et al. (2020) ratificam que medidas de controle da 

infecção como isolamento social, fechamento de vias públicas 

e as próprias medidas de biossegurança mais rígidas, 

trouxeram à tona impactos sobre as esferas econômica, social 

e cultural, alterando diretamente o cotidiano e a vidas das 

pessoas e influenciando sobremaneira a sua saúde e bem-

estar. Do mesmo modo, Torales et al. (2020) apontaram o 

impacto da pandemia no segmento psicológico, ao produzir 

alterações comportamentais, interpessoais e emocionais, além 

de favorecer o aumento no número de problemas relacionados 

à saúde mental como ansiedade, síndrome do pânico, estresse, 

sintomas depressivos e solidão, que potencializam as 

fragilidades já presentes no indivíduo. 

 Embora a COVID-19 atinja a população 

indiscriminadamente, os idosos configuram-se um dos 

principais grupos de risco para a infecção, sendo amplamente 

atingidos pela pandemia. A vulnerabilidade de idosos é 

justificada especialmente pela imunossenescência e pela 

elevada prevalência de comorbidades crônicas. Esses fatores 

possibilitam o desenvolvimento de quadros mais agressivos da 

infecção, bem como exige um distanciamento social mais 

rígido, impondo mudanças em seu cotidiano e hábitos 

comportamentais, além de provocar efeitos negativos na 

qualidade de vida e no comprometimento das suas 

necessidades humanas (SCHMIDT et al., 2020). 
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Hammerschmidt e Santana (2020) complementam que, 

associado ao adoecimento, a pandemia da COVID-19 trouxe 

entrelaçados aos fatores biológicos o aumento do número de 

síndrome geriátrica, ageísmo, estereotipação, sentimentos de 

medo sobre o morrer, quebra na configuração e distanciamento 

dos arranjos familiares, distanciamento de suas atividades 

laborais, dentre outros contextos que comprometem não só a 

biologia humana, como também as dimensões emocional, 

econômica e social da vida do idoso. 

 Na perspectiva do atual cenário epidemiológico, 

compreender a complexidade em torno do impacto da 

pandemia da COVID-19 sobre o estado emocional dos idosos 

demonstra inquestionável relevância para o meio científico, 

para as práticas assistenciais em saúde e para as relações de 

cuidado estabelecidas entre idosos, cuidadores e familiares.  

Os familiares e cuidadores estabelecem uma relação 

intima de cuidado com o idoso, expressando em sua percepção 

as necessidades e demandas dessa população, o que 

possibilita a promoção sobre seu bem-estar e qualidade de 

vida. O olhar do cuidador se caracteriza como  uma ferramenta 

de auxílio para o processo saúde doença, estabelecendo uma 

comunicação entre idosos, serviços e profissionais de saúde, 

podendo ainda influir sobre as ações de busca, manutenção ou 

recuperação da saúde, bem como a prevenção de doenças e 

seus agravos.  

Logo, o objetivo geral do estudo é avaliar os efeitos 
provocados pela pandemia da COVID-19 sobre o estado 
emocional de idosos, a partir da visão de familiares e/ou 
cuidadores.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Estudo epidemiológico transversal com desenho 

quantitativo, realizado no estado brasileiro da Paraíba, em que 

todos os 223 municípios estiveram aptos a serem incluídos no 

estudo. As unidades de referência para o estudo foram, 

estritamente, os domicílios dos idosos/familiares/cuidadores. 

 Participaram da pesquisa 395 familiares e cuidadores 

formais de pessoas idosas, a partir de amostragem calculada 

considerando nível de confiança de 95% e erro da estimativa 

amostral de 5% (LUIZ; MAGNANINI, 2000). O modelo de 

seleção dos participantes considerou a amostragem em cadeia 

de referência ou “bola de neve” (snowball technique), 

exatamente em função do momento da pandemia pela COVID-

19 (VINUTO, 2014).  

 Para inclusão dos sujeitos na amostra da pesquisa foram 

respeitados os seguintes critérios: ter idade igual ou superior a 

18 anos; residir no mesmo espaço domiciliar que o idoso 

(exceto para os cuidadores); enquadrar-se nas categorias: 

filho(a), neto(a), irmão/irmã, sobrinho(a), cônjuge ou cuidador 

formal; e ter convivência diária com o idoso há, no mínimo, 01 

ano. Como critérios de exclusão foram considerados: ser 

familiar ou cuidador de idoso institucionalizado; e enquadrar-se 

nas categorias: primo(a), cunhado(a), genro/nora (pela 

agregação indireta com o idoso). 

 A elegibilidade dos participantes deu-se 

intencionalmente e iniciou-se a partir da identificação de 

algumas pessoas (informantes-chave) com o perfil necessário 

para a pesquisa dentro da população geral (nomeados como 

sementes). Com base nessa identificação, surgiram novas 

indicações de participantes com as características desejadas, a 
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partir das próprias redes pessoais, e assim sucessivamente, de 

modo a expandir e alcançar o conjunto amostral (VINUTO, 

2014). 

 Para a operacionalização da coleta de dados foi utilizado 

um Questionário on-line elaborado no Google Forms composto, 

no projeto guarda-chuva, por três seções: I) Dados 

sociodemográficos; II) Atitudes comportamentais do idoso; e III) 

Necessidades humanas do idoso. Previamente às três seções, 

o instrumento dispunha de questionamentos relativos ao estado 

brasileiro de moradia do participante, idade do participante, tipo 

de vínculo com o idoso (familiar ou cuidador formal), grau de 

parentesco com o idoso e tempo de convívio com o idoso, 

considerados como marcadores da inclusão ou exclusão dos 

participantes no estudo. 

 A coleta de dados ocorreu on-line de fevereiro a junho de 

2021. O provável participante era convidado a participar do 

estudo e, ao aceitar, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o link do questionário eram 

encaminhados por meio de um aplicativo multiplataforma de 

mensagens instantâneas. A coleta de dados foi gerenciada pelo 

pesquisador responsável e pelos pesquisadores participantes 

devidamente treinados, tendo início após aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Alcides Carneiro (parecer nº 4.487.643).  

 Após o levantamento das informações, o software Excel 

2010 foi utilizado na construção do banco de dados a partir das 

respostas inerentes às questões contidas no instrumento de 

coleta. Após agrupamento das informações procedeu-se a 

análise descritiva e quantitativa dos dados (univariada), 

utilizando medidas simples de frequência absoluta e relativa, 

além de medidas de tendência central como média e desvio-
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padrão, por meio do software IBM SPSS versão 20 (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

 Todos os procedimentos realizados nesta pesquisa 

foram norteados a partir da Resolução n° 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), Ofício-circular nº 02/2021 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e da Resolução n° 

564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2021; COFEN, 2017). Foi garantida a 

preservação da identidade dos participantes no intuito de evitar 

danos e minimizar quaisquer constrangimentos e desconfortos. 

Todos os dados eletrônicos foram devidamente excluídos após 

o término da coleta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os participantes do estudo, familiares e cuidadores de 

idosos, eram em sua maioria do sexo feminino (76,5%), com 

vínculo do tipo familiar (88,6%) e representados principalmente 

por filhos (49,6%) e netos (30,9%). No que diz respeito ao 

estado civil, a maioria dos participantes se enquadrou na 

categoria solteira (65,8%) e quanto à escolaridade, destaque 

aos participantes com ensino médio (36,2%) e ensino superior 

(32,7%).  

Os resultados da caracterização sociodemográfica dos 

idosos integrados ao estudo a partir da visão dos familiares e 

cuidadores estão apresentados na Tabela 1, envolvendo as 

seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, alfabetização 

funcional, anos de estudo, religião, ocupação, renda mensal, 

arranjo familiar e local de moradia. 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos idosos 
integrados ao estudo por familiares e cuidadores, Paraíba, 
2021 (n=395). 

Variável Categorias 
Idosos 

f % 

Sexo Masculino 136 34,4% 

 Feminino 259 65,6% 

Idade Média = 76,2 (dp = 
9,271) 

  

 Mínima = 60   

 Máxima = 105   

Estado civil Solteiro (a) 33 8,4% 

 Casado (a) 149 37,7% 

 Divorciado (a) 22 5,6% 

 Viúvo (a) 186 47,1% 

 NS/NR 05 1,3% 

Alfabetização 
funcional 

Sim 246 62,3% 

Não 146 37,0% 

 NS/NR 03 0,7% 

Anos de estudo Média = 4,85 (dp = 
4,751) 

  

 Mínimo = 0   

 Máximo = 25   

Religião Católica 338 85,6% 

 Protestante/Evangélica 41 10,4% 

 Espírita 04 1,0% 

 NS/NR 12 3,0% 

Ocupação atual  Aposentado (a) 341 86,3% 

 Do lar 13 3,3% 

 Agricultor (a) 16 4,1% 

 Servidor (a) público (a) 06 1,5% 
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 Autônomo (a) 05 1,3% 

 Comerciante 07 1,8% 

 Outros 04 1,0% 

 NS/NR 03 0,8% 

Renda mensal Abaixo de 01 s.m. 55 13,9% 

 Entre 01 e 02 s.m. 288 72,9% 

 Entre 03 e 04 s.m. 19 4,8% 

 Acima de 05 s.m. 14 3,5% 

 NR/NR 19 4,8% 

Arranjo familiar Cônjuge e filhos (as) 101 25,6% 

 Somente com filhos (as) 78 19,7% 

 Arranjos trigeracionais 91 23,0% 

 Somente com cônjuge 20 5,1% 

 Somente com netos (as) 19 4,8% 

 Sozinho (a) 17 4,3% 

 Cônjuge, filhos(as), 
genro/nora 

14 3,5% 

 Outros arranjos 54 13,7% 

 NS/NR 01 0,3% 

Local de 
moradia 

Zona urbana 324 82,0% 

 Zona rural 70 17,7% 

 NS/NR 01 0,3% 

 Total 395 100% 

 

A maioria dos idosos integrados ao estudo era do sexo 

feminino (65,6%), com média de idade de 76,2 anos, 

evidenciando a predominância de mulheres que compõem a 

população idosa. Tais resultados são corroborados pela 

pirâmide etária desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e demonstram uma prevalência 
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do sexo feminino nas faixas etárias acima de 60 anos, além de 

apresentarem uma expectativa de vida maior, quando 

comparadas aos indivíduos do sexo masculino (IBGE, 2021). 

 Em relação ao estado civil evidenciou-se uma 

representatividade maior de idosos viúvos. Dados semelhantes 

foram observados no estudo de Krug et al. (2018), que avaliou 

os fatores associados à autopercepção de saúde positiva de 

idosos, em que 57,1% dos participantes eram viúvos. Este 

grupo apresentou uma autopercepção de saúde positiva menor 

se comparado aos idosos que possuíam companheiros. 

Contudo, resultados divergentes foram encontrados no estudo 

de Araújo et al. (2019), em que a maioria dos idosos era casada 

(46%), sugerindo que estes com seus cônjuges apresentam 

melhor qualidade de vida em relação aos viúvos/solteiros, o que 

pode ser um fator positivo diante do cenário de pandemia da 

COVID-19.  

 Ao analisar a variável alfabetização funcional, observou-

se que a maioria dos idosos integrados ao estudo sabe ler e 

escrever, enquanto 37% não detêm tal capacidade. Ratificando 

tais achados, estudo desenvolvido com 310 idosos evidenciou 

que 51,62% destes eram alfabetizados, inferindo que fatores 

como a escolaridade adequada e o desenvolvimento cultural 

estão relacionados a menores riscos de saúde (DIAS et al., 

2019). Vale destacar que a média de anos de estudo foi de 4,85 

anos, atingindo um mínimo de 0 (zero) anos e um máximo de 

25. 

 Sobre a variável religião, os resultados expressaram que 

a grande maioria dos idosos são adeptos do catolicismo, da 

mesma forma que outros estudos também evidenciam tal 

achado, como no estudo de Rodrigues et al. (2017), realizado 

com 643 idosos, em que 69,5% eram católicos. Mesmo com a 
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pluralidade religiosa do país, é possível observar um 

predomínio da religião católica nos diversos segmentos 

populacionais.  

 Com relação à variável ocupação atual, mais de 80% dos 

idosos são aposentados, corroborando estudos nacionais onde 

se nota uma maior frequência de aposentados nesta população 

(JESUS et al., 2017; SOUZA et al., 2017). Já em relação a 

renda familiar mensal, 72,9% recebem entre 1 a 2 salários 

mínimos, reflexo do cenário da aposentadoria no país. Um 

estudo nacional desenvolvido com 1750 idosos apresentou 

resultados semelhantes, em que 49,2% também tinha como 

renda mensal um valor que variava entre 1 e 2 salários mínimos 

(AZEVEDO et al., 2017). A renda familiar é um fator que 

influencia diretamente na saúde dos indivíduos, principalmente 

em famílias de baixa renda ou em vulnerabilidade 

socioeconômica.  

 No que diz respeito à variável arranjo familiar, notou-se 

uma equivalência entre dois resultados, onde 25,6% dos idosos 

integrados ao estudo moravam com o cônjuge e filhos, 

enquanto 23% residiam em arranjos trigeracionais. Entretanto, 

no estudo de Elias et al. (2018) observou-se um resultado 

divergente, onde mais de 30% dos idosos moravam somente 

com os filhos, destacando que o baixo apoio social e um vínculo 

familiar precário podem provocar no idoso um quadro de 

insuficiência familiar, tendo em vista que o processo natural de 

envelhecimento demanda apoio e um cuidado maior advindo 

dos familiares. Este vínculo familiar se tornou ainda mais 

fundamental diante da pandemia da COVID-19, pois, além da 

vulnerabilidade física, as medidas de isolamento social 

provocam danos psicológicos e emocionais na população 
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idosa, tornando as ferramentas virtuais ótimas aliadas neste 

processo.  

 Sobre o local de moradia, foi possível identificar de forma 

bem explícita o fenômeno de êxodo rural, onde mais de 80% 

dos idosos residem em zona urbana. Dados semelhantes foram 

identificados na Síntese de Indicadores Sociais, desenvolvida 

pelo IBGE, em que 84,7% da população idosa reside em zona 

urbana, sinalizando que a migração para a zona urbana pode 

ser vantajosa para os idosos em relação ao acesso aos serviços 

de saúde e outros fatores do cotidiano (IBGE, 2016). Em 

contraponto, diante do cenário pandêmico, o fato de morar em 

zona urbana também possui seus pontos negativos, como a 

presença de aglomerações e o maior risco de disseminação da 

doença. 

Na avaliação das características associadas ao estado 

emocional dos idosos,  evidenciou-se que os sentimentos mais 

marcantes expressados pelos mesmos, sob o olhar dos 

familiares e/ou cuidadores durante a pandemia, foram: 

preocupação (51,40%), ansiedade (36,70%), irritação (34,90%) 

e angústia (31,40%), destacando que todos        sinalizam para uma 

caracterização de sentimentos de natureza negativa.  
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Gráfico 1 - Características do estado emocional dos idosos na 

visão de familiares e cuidadores, Paraíba, 2021 (n=395).* 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

* Questão de múltipla escolha. 

 

No tocante à caracterização do estado emocional dos 

idosos durante a pandemia, observou-se que os sentimentos 

mais expressados foram os de preocupação, ansiedade, 

irritação e angústia, certamente em virtude desta população 

compor um dos principais grupos de risco para o contágio e 

agravamento da doença, tornado o isolamento social 

fundamental para evitar sua propagação. No entanto, esta 

alteração no convívio social do idoso potencializou o sentimento 

de solidão, muitas vezes já existente na velhice antes mesmo 

da pandemia, mas agora, como um novo agravante (CANALI; 

SCORTEGAGNA, 2021). 
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 De acordo com o estudo de Burlacu et al. (2021), a piora 

no estado emocional dos idosos durante a pandemia está 

relacionada também com o medo de contrair a infecção e 

evoluir para o óbito, tendo em vista que os dados 

epidemiológicos de morbimortalidade pela COVID-19 em 

idosos são exorbitantes, em que aproximadamente 10% desta 

população evolui para o óbito e para quase 15% em indivíduos 

com mais de 80 anos. A preocupação excessiva também é 

responsável pelo desenvolvimento de alguns transtornos de 

ansiedade, como os ataques de pânico, distúrbios do sono e 

estresse pós-traumático, além de acentuar os sentimentos de 

angústia e irritação.  

 Além disso, o estado emocional prejudicado interfere 

diretamente na saúde física dos indivíduos, seja no sistema 

imunológico, afetando as células de defesa; sistema endócrino, 

na síntese hormonal; sistema nervoso, na produção de 

neurotoxinas relevantes; dentre outros fatores associados à 

saúde mental. Assim, indivíduos com alguma doença crônica, 

especialmente os idosos, devem cuidar ainda mais do seu 

estado emocional, visando não só o seu bem estar, mas 

também o bom funcionamento dos sistemas do organismo, 

principalmente em tempos de pandemia (FARO et al., 2020). 

 Ao avaliar o nível de estresse pré-pandemia e durante o 

cenário pandêmico, em uma escala de 0 a 10, tínhamos um 

média de 4,08 antes da pandemia e exacerbada para uma 

média de 5,97 com a estabilização do cenário pandêmico. 

Nitidamente a pandemia da COVID-19 gerou situações de 

estresse emocional entre os idosos, uma vez que os 

familiares/cuidadores revelaram esta impressão.  
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Tabela 2 - Nível de estresse pré-pandemia e durante a 
pandemia de idosos integrados ao estudo por familiares e 
cuidadores, Paraíba, 2021 (n=395). 

 

 Mínimo Máximo Média 

(dp) 

dp 

Nível de estrese pré-pandemia 0 10 4,08 2,710 

Nível de estresse durante a 

pandemia 

0 10 5,97 3,089 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

De acordo com o estudo de Whitehead (2020), o 

aumento do estresse na população idosa está relacionado com 

as mudanças sofridas no cotidiano, além de todas as 

recomendações rígidas de isolamento social, resultantes do 

cenário de pandemia, ocasionando tédio e uma sensação de 

desamparo, sentimentos que são expressados através da 

irritabilidade e do nervosismo. 

O alto nível de estresse em idosos também pode estar 

relacionado ao acesso a informações falsas ou a dificuldades 

na interpretação das mesmas, considerando que atualmente os 

meios de comunicação estão cada vez mais presentes na vida 

dos indivíduos e ganhou até mais destaque no período 

pandêmico, tornando assim, indispensável que a população 

idosa compreenda de maneira correta as informações a que 

tem acesso, diminuindo, portanto, os níveis de estresse e 

consequentemente o risco para o desenvolvimento de 

ansiedade e depressão (PEREIRA et al., 2020).  
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Segundo o estudo de Grolli et al. (2021), os mecanismos 

biológicos envolvidos no estresse, quando associados à 

episódios de depressão e transtornos de ansiedade, tornam-se 

importantes elementos agravantes para o desenvolvimento da 

infecção por COVID-19, além da idade avançada e da presença 

de múltiplas comorbidades, tendo em vista que os distúrbios 

psiquiátricos podem intensificar o estado inflamatório já 

existente no processo natural de imunosenescência, 

desafiando ainda mais o sistema imunológico e potencializando 

o estado de vulnerabilidade do idoso.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados do estudo apontaram que os principais 

efeitos da pandemia da COVID-19 no estado emocional de 

idosos estão relacionados ao alto índice de sentimentos 

negativos expressados por este público, como a preocupação, 

ansiedade, irritação e angústia e ao aumento significativo no 

nível médio de estresse.  

Espera-se que o presente estudo contribua não só para 

a comunidade científica, mas também para a população idosa, 

de modo que incentive a criação de estratégias e políticas 

públicas ou a aprimoração das já existentes, como também o 

aperfeiçoamento das práticas assistenciais que visem o 

cuidado integral ao idoso em todas as suas dimensões, 

especialmente diante de um contexto pandêmico. Além disso, 

o estudo poderá colaborar com os familiares/cuidadores de 

idosos nas relações e nos cuidados prestados aos mesmos.  
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RESUMO: O envelhecimento populacional é uma realidade 
crescente mundialmente, causa alterações fisiológicas que 
podem levar ao declínio funcional que estão intimamente 
associados ao risco de quedas. Estas são um incidente grave 
que pode ocasionar danos aos pacientes desde os físicos aos 
sociais. No hospital a ocorrência desses eventos traduz-se na 
avaliação da qualidade da assistência e a equipe 
multiprofissional deve atentar para sua prevenção. Objetivou-se 
descrever a vivência de profissionais de Enfermagem na 
aplicação da Morse Fall Scale como instrumento de avaliação 
de risco de quedas em pessoas idosas hospitalizadas em uma 
Unidade de Clínica Médica de um Hospital Universitário da 
Paraíba. As atividades iniciaram na tentativa de uniformizar a 
linguagem da Enfermagem, padronizar o registro das 
informações, evitar a perda de informações e atingir as metas 
de segurança do paciente com a Prevenção de Quedas com a 
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avaliação do risco de quedas. Realizou-se a construção do 
instrumento, validação com as unidades competentes, 
treinamento dos profissionais para uso da ferramenta, período 
de adaptação do uso e posterior planejamento e implementação 
de cuidados aos pacientes com risco de quedas. Dessa forma, 
percebeu-se que intervenções que objetivam prevenir a 
ocorrência desse evento baseadas na identificação das reais 
necessidades dos pacientes tendem a  favorecer a diminuição 
da ocorrência dos episódios, principalmente quando envolve-se 
a equipe multiprofissional, o próprio paciente, a família e os 
cuidadores. 
Palavras-chave: Acidentes por quedas. Idoso. Prevenção de 
quedas. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade 

crescente em todo o cenário mundial e nacional. Atualmente, 

grande parte da população tem expectativa de vida igual ou 

superior a 60 anos, em 2050 a estimativa é que essa população 

chegue a 2 bilhões, um aumento de 900 milhões comparados a 

2015. 

No Brasil, as pessoas com idade acima de 60 anos 

representavam 13,4% da população brasileira em 2018, com 

projeções para 32,2% em 2060, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) na Projeção da população do 

Brasil e das Unidades da Federação (WHO, 2021a; IBGE, 

2018).  

O envelhecimento humano é uma evolução dinâmica, 

natural e individual que ocasiona alterações anatômicas, 

fisiológicas e funcionais no organismo contribuindo para o 
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desenvolvimento de fragilidade no idoso, deixando-o 

susceptível a redução ou perda de sua capacidade funcional. 

Este processo gradual do envelhecimento físico, funcional, 

associado à outras dimensões como a emocional e mudanças 

de papéis sociais, propicia que esta parcela da população se 

torne mais vulnerável e necessite de um olhar mais atento as 

suas dificuldades e limitações (RODRIGUES; ALVARENGA,  

2021). 

 As alterações fisiológicas inerentes da idade, são 

discretas e não ocasionam incapacidade na fase inicial, no 

entanto, com o passar dos anos interferem nas atividades 

básicas da vida diária. Dentre essas alterações estão o declínio 

funcional dos sistemas visual, musculoesquelético e ósseo, 

esses por sua vez, estão intimamente associados ao risco de 

quedas nessa população (BORNARDI et al., 2019). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, as quedas 

são definidas como eventos não intencionais que fazem com 

que você perca o equilíbrio e atinja o solo ou outra superfície 

firme para impedi-lo. Corresponde a segunda maior causa de 

morte no mundo por lesões não intencionais. Estima-se que 

cerca de 684.000 pessoas morrem de quedas a cada ano em 

todo o mundo, sendo a maioria das vítimas fatais, as pessoas 

com idade superior a 60 anos (WHO, 2021b). 

  No ambiente hospitalar, a queda é considerada um 

incidente grave, podendo ocasionar dano ao paciente, aumento 

do período de recuperação e reabilitação, aumento na 

morbidade e os custos do tratamento, promovendo limitações, 

agravando a situação clínica e ocasionando alterações 

emocionais com consequente prolongamento do tempo de 

internamento. Desta forma, o episódio de queda, é considerado 
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um evento adverso, de acordo com o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, que também orienta a elaboração de 

estratégias para sua prevenção visando uma prática 

assistencial segura e livre de danos (BRASIL, 2014; CUNHA et 

al., 2021). 

Aspirando a redução da ocorrência de quedas em 

pacientes hospitalizados e fazendo parte da meta do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, foi elaborado um Protocolo 

de Prevenção de Quedas. Este protocolo descreve a 

implementação de medidas baseadas na avaliação de risco do 

paciente, garantia do cuidado multiprofissional, ambiente 

seguro e educação para o paciente, familiares e profissionais 

(BORNARDI et al., 2019; BRASIL, 2013; SOUSA et al, 2016).  

Recomendações que devem abranger todos os 

pacientes, durante o internamento na Unidade Hospitalar. 

Dentre as estratégias inseridas no protocolo para prevenção de 

quedas, está a avaliação do risco  que deve ser realizada na 

admissão e repetida diariamente. Essa avaliação é fundamental 

para subsidiar a prática clínica da Enfermagem e a qualidade 

da assistência prestada (BORNARDI et al., 2019; BRASIL, 

2013; SOUSA et al, 2016). 

Levando em consideração a multifatorialidade 

relacionada a este evento, a obtenção de informações 

específicas sobre os prováveis fatores permite que o enfermeiro 

elabore diagnósticos e intervenções acurados, visando a 

obtenção de resultados positivos para saúde. Para tal situação 

pode ser utilizado escalas que identifiquem condições de riscos, 

direcionando a assistência conforme as necessidades 

identificadas. O protocolo não determina qual escala utilizar, 

informa apenas que as mais utilizadas mundialmente e no Brasil 
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são: a Morse Fall Scale e a St. Thomas's Risk of Assessment 

Tool in Falling Elderly Inpatients (STRATIFY) (BORNARDI et 

al., 2019; BRASIL, 2013; SOUSA et al, 2016). 

O instrumento STRATIFY foi desenvolvido na Inglaterra 

em 1997, para ser utilizado em idosos hospitalizados com 

agravos decorrentes de Acidente Vascular Encefálico e foi 

validado para o Português em 2019. Essa escala depende da 

avaliação da observação do avaliador, possui cinco campos 

com duas opções de resposta, onde SIM equivale a 1 ponto e 

o NÂO “zero” ponto. Ao final  das cinco perguntas a 

classificação ocorre da seguinte maneira: se a pontuação for 

“zero” o paciente não apresenta risco, se apontuação for 1, 

apresenta risco moderado e se for 2 ou mais , apresenta alto 

risco para queda (VIVEIRO et al , 2019; RODRIGUES et al, 

2020). 

 A Morse Fall Scale foi construída na década de 1990 e é 

constituída por seis pontos com algumas opções de resposta 

diferenciadas em cada questão. Para cada item é atribuída uma 

pontuação de aordo com a avaliação do paciente, a soma de 

cada um dos pontos resulta em um score que classifica o risco 

de queda. Para obter uma informação fidedigna, é importante 

que a escala seja analisada a cada ponto e respondida na sua 

totalidade; sua aplicação é para adultos e idosos. O resultado 

final indica o risco de queda, de forma que quanto quanto maior 

o score maior o risco para quedas. O score total da escala pode 

variar entra zero a 30 pontos, que equivale ao somatório de 

cada item com  pontuação determinada pela escala. A 

classificação do risco de acordo com a pontuação ocorre da 

seguinte forma: risco baixo, de 0 - 24; risco médio, de 25 - 44 e 
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risco alto, ≥45. Essa pontuação varia de 0 a 125 pontos 

(MORSE, 2009). 

  Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

descrever a experiência de enfermeiros na utilização da Morse 

Fall Scale para a identificação do risco de quedas em pessoas 

hospitalizadas. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência decorrente da vivência de Enfermeiros na aplicação 

da Morse Fall Scale. A referida escala estava inserida em um 

instrumento de evolução de enfermagem em formato de 

checklist destinado a pessoas adultas e idosas hospitalizadas. 

O local de aplicação foi uma Unidade de Clínica Médica de um 

Hospital Universitário da Paraíba. 

  Na tentativa de uniformizar a evolução de Enfermagem 

da Unidade, enfermeiros assistenciais elaboraram um modelo 

do registro em checklist que contemplasse todas informações 

obtidas na visita de Enfermagem a beira leito. Essa mudança 

sugerida no ano de 2019, além de padronizar o registro das 

informações, também teve o objetivo de evitar que informações 

importantes sobre as necessidades do paciente fossem 

perdidas. Outra vantagem identificada esteve relacionada a 

otimização do tempo destinado a essa etapa da assistência.   

  Nesse processo de construção, também havia a 

necessidade de adequar os registros de Enfermagem para que 

as metas de segurança do paciente fossem alcançadas. Tal 

questão esteve atrelada aos critérios do Programa Nacional de 
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Segurança do Paciente (PNSP), que visa a redução de danos 

ocasionados ao paciente associados à atenção à saúde.  

 Tendo em vista que, dentre os objetivos do PNSP estão a 

prevenção de quedas e prevenção de lesão por pressão, foi 

inserida no instrumento checklist a Morse Fall Scale e a Escala 

de Braden para identificação do risco de ocorrência dos eventos 

supracitados. Ambas as escalas constituem indicadores 

importantes da qualidade da assistência de Enfermagem.  

  A Unidade de Clínica Médica deste Hospital Universitário 

é constituída por duas alas , A e B. Na ocasião, as duas Alas 

funcionavam com o seguinte quantitativo de pacientes: a Ala A 

composta por 13 enfermarias e capacidade para 32 pacientes 

internados; e a Ala B constituída por 15 enfermarias com 

capacidade de internação de 34 pacientes, totalizando assim 

uma capacidade total de 66 pacientes internados nesta 

Unidade, dentre adultos e pessoas idosas.  

  A construção do instrumento se deu de maneira coletiva 

entre os enfermeiros que atuavam na assistência direta ao 

paciente. A versão do instrumento foi apreciado e aprovada 

pela Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade vinculada e pela Comissão de Registros da 

Instituição. Desse modo, o instrumendo criado pode ser 

visualizado na Figura 1 (Frente) e Figura 2 (Verso) 
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Figura 1. Instrumento em formato de Checklist construído para 

avaliação do risco de quedas em pacientes hospitalizados 

(Frente). João Pessoa, 2019. 

 
Fonte: Instrumento do HULW – Unidade de Clínica Médica 
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Figura 2. Instrumento em formato de Checklist construído para 

avaliação do risco de quedas em pacientes hospitalizados 

(Verso). João Pessoa, 2019. 
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Fonte: Instrumento do HULW – Unidade de Clínica Médica. 

 A aplicação diária do checklist contendo a Morse Fall Scale 

e outras escalas relacionadas a outras temáticas, iniciou no 

mesmo ano, primeiramente em período de adaptação em que 

a equipe de Enfermagem adequou-se ao preenchimento correto 

da nova tecnologia evitando as inconsistências de informações, 

e logo após adaptações necessárias, adotou-se para uso 

conforme apresenta-se. 

 Os enfermeiros foram treinados quanto ao preenchimento 

recomendado pela literatura científica. Portanto, cada item foi 

apreciado de acordo com os critérios considerados selecionar 

as opções de resposta da Morse Fall Scale como mostrado na 

(MORSE, 2009; UBANETTO et al., 2013). 

O treinamento dos profissionais enfocou cada ponto 

trabalhado na escala e suas especificidades, quais sejam 

(MORSE, 2009; URBANETTO et al., 2013):  

• Antecedentes de Queda/História de Queda: em que 

pontua-se a ocorrência de queda no estabelecimento 

atual de saúde e também quedas anteriores desde que 

não sejam acidentais (Não: 0 pontos e Sim: 25 pontos);   

• Diagnóstico secundário: pontua-se caso o paciente 

apresentar mais do que um diagnóstico Médico ou de 

Enfermagem que contribua com a ocorrência de quedas 

(Não: 0 pontos e Sim: 15 pontos);  

• Apoio na Deambulação: considera-se pontuação para a 

deambulação com uso de dispositivo auxiliar de marcha 

e deambulação apoiado em mobílias com medo de cair, 

sendo este o mais grave (Sem Apoio: 0 pontos, Auxiliar 

de Marcha: 15 pontos e Apoiado na Mobília: 30 pontos);  
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• Terapia Endovenosa em Perfusão/Dispositivo 

endovenoso salinizado ou heparinizado: que é digno de 

pontuação para risco àquele que permanece conectado 

à terapia endovenosa mesmo por curto período (Não: 0 

pontos e Sim: 20 pontos);  

• Tipo de Marcha: em que o paciente recebe pontuação 

em duas situações, a primeira se andar encurvado e 

apresentar desequilíbrio fácil e a segunda, mais 

pontuada, se apresentar dificuldade em levantar-se ou 

apoia-se com muita força ao ser auxiliado (Normal: 0 

pontos, Desequilíbrio Fácil: 10 pontos e Défice de 

Marcha: 20 pontos); e por fim,  

• Estado Mental/Percepção Mental: que atribui-se pontos 

quando o paciente é irrealista em relação às suas 

capacidades ou esquece suas limitações (Consciente 

das suas Limitações: 0 pontos e Não consciente das 

suas Limitações: 15 pontos). 

  A partir da vivência e observação crítica das autoras, a 

utilização do novo instrumento em formato de Checklist tornou 

possível a aplicação do Processo de Enfermagem em sua 

totalidade. Portanto, houve benefícios na identificação das 

necessidades, determinação dos diagnóstico de Enfermagem 

de Risco de Quedas, implementação de ações individuais e 

avaliação contínua das respostas do indivíduo. (COFEN, 2009). 

  A implementação da assistência baseou-se nos valores 

dos scores obtidos com a aplicação da escala. Desse modo, 

quanto maior o valor da pontuação maior a atenção ofertada ao 

paciente. As estratégias visaram o controle dos fatores 

ambientais, medidas de edicação em saúde para pacientes e 

acompanhantes e atividades multiprofissionais. 
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  Dentre as estratégias relacionadas ao controle de fatores 

ambientais, elencou-se as seguintes:  

• apresentação do ambiente não familiar ao paciente e seu 

acompanhante na ocasião da admissão;  

• altura do leito em posição baixa, travas da cama 

acionadas e manutenção de grades de segurança 

elevadas;  

• observação quanto a manutenção de uma iluminação 

adequada na enfermaria e disponibilidade de luz 

noturna;  

• identificação dos pacientes com risco para quedas por 

meio de uma placa afixada na parte superior da 

cabeceira;  

• observância do uso das barras de segurança nos 

ambientes hospitalares;  

• manutenção de móveis fixos ao chão ou parede e 

próximos ao paciente; observação quanto a adaptação 

adequada dos banheiros;  

• orientação a equipe, paciente e familiares para sinalizar 

a ocorrência de piso molhado ou escorregadio , a  

utilização de placa sinalizadora nestas ocasiões;  

• manutenção da escadinha do paciente ao lado do leito 

para utilização sempre que necessário. 

 Em relação às estratégias de educação em saúde as 

orientações sobre a prevenção de quedas para o paciente e 

acompanhante envolveram os seguintes temas: 

• uso de calçados antiderrapantes; 

• solicitar ajuda da equipe, sempre que for necessário; 

• cuidados relacionados ao uso de soroterapia; 
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• importância da presença do cuidador junto ao paciente 

para fortalecimento do vínculo paciente-familiares-

profissionais; 

• necessidade de levantar-se do leito progressivamente 

evitando a ocorrência de hipotensão postural ou tontura; 

• treinamento do uso de dispositivo de auxílio de marcha 

adaptado ao paciente.  

  Direcionado a prática multiprofissional específica, as 

atividades foram as seguintes:  

• avaliação diária do risco de quedas ou sempre que 

houver mudança do estado clínico do paciente por meio 

da aplicação de instrumentos para acompanhamento 

dos fatores de risco existentes;  

• avaliação do relato do paciente sobre a sua capacidade 

funcional confrontando com a situação real;  

• discussão de casos de queda recorrente com equipe 

multiprofissional;  

• estímulo a deambulação em conjunto com a equipe de 

fisioterapia, quando couber;  

• revisão dos medicamentos utilizados pelos pacientes e 

aprazamento dos mesmos junto a equipe de farmácia 

clínica de acordo com os efeitos colaterais e adversos, 

além das possíveis interações medicamentosas. 

Conhecer os fatores de risco para quedas recorrentes, 

possibilita a adoção de medidas preventivas, reduzindo os 

gastos públicos com internação e reabilitação dos pacientes. 

Essa implementação de ações deve ser articulada entre os 

profissionais de saúde com a pessoa idosa, seus familiares 
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cuidadores, para que seja garantida a adesão de todos no 

gerenciamento do cuidado (ARMINDO et al., 2020).  

A motivação ao idoso e o reforço positivo na adoção de 

medidas preventivas se mostra cada vez mais positiva na 

continuidade do comportamento de segurança por parte da 

pessoa idosa.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A Morse Fall Scale possibilita a classificação do risco de 

queda de pacientes hospitalizados em baixo risco, médio e alto 

risco, trás principalmente a oportunidade de traçar medidas 

preventivas de acordo com o nível de risco daquele paciente, 

permitindo um leque de possibilidades (URBANETTO et al., 

2013).  

É muito importante a identificação dos pacientes com 

risco de quedas nos serviços de saúde para que a equipe de 

profissionais possa saber os fatores de risco ou necessidades. 

A partir deste enfoque, é possível elaborar um plano de 

cuidados com intervenções individualizadas para prevenção do 

episódio e promoção da qualidade da assistência (AGUIAR et 

al., 2019). Desse modo, as etapas de coleta de dados e 

planejamento da assistência são contempladas havendo maior 

chance das melhores estratégias serem implementadas para 

cada situação específica.  

Nesse sentido, propiciar a construção coletiva de uma 

ferramenta e posterior treinamento para o uso da mesma é de 

grande aprendizado para toda a equipe envolvida. Isto porque, 

os profissionais conhecerão a fundo o real sentido de cada item 
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e poderão desenvolver, em equipe, uma estratégia de ação 

ampla e direcionada ao que é necessário àquele paciente. 

Ademais, realizar intervenções preventivas possibilita ao 

enfermeiro contribuir para uma assistência livre de danos o que 

melhora a qualidade da assistência prestada, além de melhorar 

a imagem da instituição perante a sociedade.  

Dentre as intervenções implementadas nesta vivencia, 

reuniu-se três grandes grupos: aqueles relacionadas à 

questões modificáfeis, os fatores de risco externos que 

contibuem para o episodio de quedas, aqueles relacionados às 

estratégias de educação em saúde (a fim de garantir o 

conhecimento a respeito das quedas e sua prevenção) e 

aqueles referentes à prática clínica multiprofissional e 

interdisciplinar.  

A Organização Mundial de Saúde destaca que as ações 

implementadas para prevenção devem focar na educação, 

treinamento, criação de ambientes seguros, priorização de 

pesquisas relacionadas à temática e estabelecimento de 

políticas eficazes para redução dos riscos (WHO, 2007). 

Segundo Morris e Riordan (2017) o evento queda é real, 

sendo necessário envolvimento de equipes organizadas para 

reduzir sua incidência, tornando-se possível evitá-lo. A 

abordagem deve ser interdisciplinar, programas de prevenção 

que incluem apenas enfermeiros não são eficazes: é preciso 

uma equipe para fazer a diferença.  

Formação, comunicação e compromisso entre os 

diferentes profissionais é um método eficaz para reduzir as 

quedas e as lesões relacionadas. Desse modo, toda a equipe 

multidisciplinar do hospital, seja com formação acadêmica 

específica para saúde ou não, é responsável por reduzir os 
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riscos de queda e garantir um ambiente seguro e livre de riscos, 

partilhando experiências e conhecimentos (TOREN; 

LIPSCHUETZ, 2017; STEPHENSON et al., 2016; BAIXINHO; 

DIXE, 2017). 

A melhoria da comunicação no seio da equipe, 

conseguida por meio de reuniões multiprofissionais e 

dinamização dos momentos de passagem de plantão ou visita, 

conjugada com o uso de tecnologias inovadoras e o 

treinamento da equipe, trás resultados com melhora das 

práticas e comportamentos na gestão do risco de queda e pode 

ser eficaz para reduzir a prevalência desses eventos 

(GODLOCK; CHRISTIANSEN; FEIDER, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

  

A utilização de um instrumento em formato de checklist 

estruturado com o uso de escalas validadas para avaliação dos 

pacientes no âmbito hospitalar trata-se de uma estratégia 

promissora no cuidado aos pacientes no geral hospitalizados, 

principalmente quando o uso dessas ferramentas possibilita a 

padronização da linguagem entre os profissionais e a 

estruturação de estratégias de ação preventivas baseadas em 

reais necessidades dos indivíduos. 

Em relação as quedas especificamente, o uso da Morse 

Fall Scale para identificação dos fatores de risco e classificação 

dos indivíduos quanto ao risco de quedas trouxe experiências 

positivas na dinâmica de ação dos profissionais em relação aos 

pacientes, visto a possibilidade de implementação de medidas 

individuais totalmente personalizadas às privações daquele 

individuo, principalmente quando envolve-se a equipe 
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multiprofissional, o próprio paciente, a família e os cuidadores, 

tornando a ação mais eficaz. 

Entende-se que a construção possibilitou o engajamento 

dos profissionais de saúde em relação as medidas de 

prevenção de quedas e em prol da segurança dos pacientes, os 

resultados contribuem para o progresso do conhecimento 

científico tanto para a academia quanto como para a realização 

de pesquisas sobre a temática, além de servir como ponto de 

partida para equipes de saúde na assistência. 

Recomenda-se a experiência e prática do uso não só 

desta escala específica, mas do uso de escalas no geral que 

promovam esse estreitamento e possibilidade de aproximação 

da realidade dos indivíduos e melhorias das ações 

profissionais. Os benefícios para os pacientes são 

imensuráveis. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar o risco de quedas dos pacientes 
idosos hospitalizados. Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal e abordagem quantitativa. A amostra foi comporta 
por 142 pessoas idosas hospitalizadas em uma unidade de 
internamento clínico de um Hospital Universitário do Nordeste 
do Brasil. Os dados foram coletados entre abril e outubro de 
2017 com a utilização de um instrumento sodiodemografico e 
econômico e a Morse Fall Scale que considerou o paciente com 
risco elevado para quedas ao atingir ≥ 45 pontos da escala. Na 
amostra, prevaleceram indivíduos do sexo masculino, com 
média de idade de 68,6 anos, não alfabetizados, 
autodeclarados pardos, casados ou em união estável, católicos, 
aposentados e com renda mensal individual de um salário 
mínimo. Observou-se que 52,1% da amostra apresentou alto 
risco de quedas. Além disso, a presença de mais de um 
diagnóstico clínico contributivo para quedas e a presença de 
dispositivo para medicação endovenosa foram os critérios que 
obtiveram um maior percentual (85,2% e 69,0%, 
respectivamente). A utilização de ferramentas padronizadas 
para verificar o risco de quedas na admissão e 



RISCO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS HOSPITALIZADAS 

186 
 

acompanhamento dos pacientes no internamento possibilita a 
identificação precoce daqueles em risco baseada em 
evidências científicas e realização de atividades que visem a 
prevenção deste evento adverso. 
Palavras-chave: Acidentes por quedas. Idoso. Prevenção de 

acidentes. Segurança do Paciente. Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As quedas são definidas como eventos que ocorrem a 

partir da descida inadvertida do corpo até o chão ou em altura 

inferior durante deslocamento, ou quando se desequilibra e 

necessita de apoio para sustentação, mesmo que não chegue 

ao chão (WHO, 2019a; WHO, 2019b). A ocorrência deste 

evento adverso é de origem multifatorial e de grande 

complexidade relacionado tanto a características individuais do 

paciente quanto a condições ambientais. Os danos podem ser 

temporários ou irreversíveis, desde um escoriação ao óbito 

(BARBOSA et al., 2019; MORSE, 2009). 

A queda é o principal acidente nos hospitais, ocasiona a 

perda de funcionalidade e o prolongamento do tempo de 

recuperação/reabilitação, aumenta a morbidade e os custos do 

tratamento, promove limitações, agrava a situação clínica e 

causa alterações emocionais, com consequente prolongamento 

do tempo de internamento (ARYEE et al, 2017; NAJAFPOUR et 

al, 2019; LUZIA et al, 2018). 

De acordo com o Boletim de Segurança do Paciene 

publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), no ano de 2015 ocorreram 9.423 falhas relacionadas 

a assistência, em que 3.600 (38,2%) foram quedas, o que 

correspondeu a segunda causa de notificações de incidentes 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2016). 
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A identificação dos pacientes com risco de quedas nos 

serviços de saúde é relevante para que os profissionais possam 

conhecer os fatores de risco associados e elaborar um plano de 

cuidados individualizados (AGUIAR et al., 2019). 

  A utilização de instrumentos para triagem dos pacientes 

com risco de quedas deve ser priorizada. Nesse sentido, 

existem ferramentas que avaliam esse risco e fornecem 

subsídios para que as melhores estratégias sejam selecionadas 

para evitar a ocorrência (URBANETTO et al., 2013).  

 A Morse Fall Scale (MFS), traduzida e adaptada língua 

portuguesa por Urbanetto et al. (2013) contém seis itens de 

avaliação que geram pontuações no escore final, são eles: 

presença antecedentes de queda/história de queda, 

diagnóstico secundário confirmado, necessidade de apoio na 

deambulação, uso de terapia endovenosa em perfusão, 

características da marcha, e estado mental/percepção mental 

aterada (MORSE, 2009). 

Nesse processo de identificação dos pacientes em risco, 

os fatores de risco de quedas devem ser identificados, 

especialmento ao se tratar de pessoas idosas hospitalizadas. 

Para este grupo de pessoas a implementação de medidas 

preventivas precocemente é fundamental pois, além de utilizar 

educação individualizada e personalizada ao idoso como 

ferramenta para a prevenção de quedas no ambiente hospitalar, 

tais iniciativas contribuem para que este público-alvo entenda 

os riscos e passem a se sentir motivados em executar 

estratégias comportamentais que reduzam as possíveis 

ocorrências do evento, como comprovado em estudos 

anteriores (ROYSET et al, 2019; CUNHA, BAIXINHO, 

HENRIQUES, 2019; DOLAN, TAYLOR, 2019; MEULENERS et 

al, 2016). 
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Os danos ocasionados pelas quedas vão além dos 

físicos, pois associam-se a problemas emocionais e prejuízos 

econômicos e sociais ao paciente, família e instituição. Isto 

porque afetam a confiança do paciente e da família na equipe 

que presta assistência, assim como elevam os custos do 

atendimento devido a necessidade de intervenções e 

tratamentos com o objetivo de diagnósticar e tratar uma lesão 

que não estava previta (BRASIL, 2017).  

A avaliação do   risco   para   quedas   possibilita   a 

realização de  ações diante das necessidades encontradas,  

desde a prevenção à  promoção  de  uma vida saudável. 

Identificar os fatores de risco dos indivíduos a quem prestamos 

os cuidados é  de  extrema  importância  para prevenção desses 

eventos, assim como as atitudes dos  profissionais  de  saúde  

diante das necessidades identificadas e o planejamento de 

ações (AYREE et al., 2017; RODRIGUES et al., 2021). 

Nesse contexto, o enfermeiro é o profissional, devido a 

proximidade com o paciente, tem maior poder de tomada de 

decisões relacionadas as atividades preventivas para quedas. 

Além disso, a assistência livre de danos constitui o objetivo 

primordial de qualquer plano de cuidados (KIM et al., 2017). 

Diante do exposto, a identificação do risco de quedas por 

meio de Morse Fall Scale favorece o desenvolvimento de 

planos de cuidado centrados no paciente por ser um 

instrumento de fácil aplicação e estar previsto no Protocolo de 

Prevenção de Quedas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

Portanto, esse estudo teve como objetivo avaliar o risco 

de quedas dos pacientes idosos hospitalizados em um Hospital 

Público de ensino. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e 

abordagem quantitativa, realizado em duas unidades de 

internação clínica de um Hospital de ensino do Nordeste do 

Brasil. O período de coleta de dados ocorreu nos meses de abril 

a outubro de 2017 com pessoas idosas hospitalizadas com 

cognição preservada excluindo aqueles que não se enquadram 

nos critérios de avaliação de risco de quedas como pacientes 

tetraplégicos, em coma, sedados ou sem atividade motora.  

O universo populacional foi constituído por 541 pessoas 

idosas hospitalizadas nas unidades referidas. A amostra foi 

selecionada por acessibilidade ou conveniência respeitando a 

critérios pré-definidos de inclusão e exclusão.  

Além disso o quantitativo foi determinado a partir do 

número de internamentos realizados no ano anterior com 

intervalo de confiança de 95%. Desse modo, chegouse ao total 

de 142 pessoas idosas. 

O instrumento de coleta de dados tratou-se de um roteiro 

estruturado contendo socioeconômicas e demográficas; o Mini 

Exame do Estado Mental como critério de inclusão para avaliar 

a função cognitiva; e a Morse Fall Scale, traduzida e adaptada 

transculturalmente para a língua portuguesa para avaliação do 

risco de quedas conforme a Figura 1 que traz as suas definições 

operacionais que possibilitam o preenchimento correto das 

opções de cada item. 

 

Figura 1. Morse Fall Scale, traduzida e adaptada para a língua 

portuguesa do Brasil com as definições operacionais de cada 

item por Urbanetto et al. (2013).  
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Fonte: Urbanetto et al. (2013). 

 

As pontuações de cada item da Morse Fall Scale variam 

de zero a 30 pontos e o somátorio gera a seguinte classificação: 

risco baixo, de 0 - 24; risco médio, de 25 - 44 e risco alto, ≥45, 

esta classificação é atribuída pelo score total que é variável 

entre 0 a 125 pontos. (URBANETTO et al., 2013). 

 Os dados foram organizados em planilha eletrônica, 

contendo a codificação de cada um dos dados e um dicionário 

com definição de todas as variáveis. Posteriormente os foram 
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exportados para o Statistical Package for the Social Science 

versão 22.0.  

A análise dos dados ocorreu por meio a estatística 

descritiva, apresentando as frequências absolutas e relativas, 

os percentuais. O teste Qui-Quadrado de associação linear foi 

utilizado para verificar a associação entre a categorização do 

risco fornecida pela Morse Fall Scale e as variáveis 

sociodemográficas e econômicas. Para isso, foi considerado o 

nível de significância de 5%, ou seja, p<0,05. 

 Em todas as etapas de realização do estudo foram 

observados os preceitos éticos e legais relativos a pesquisa 

com seres humanos, mencionados na Resolução n.º 466, de 12 

de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Para 

tanto, o projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 

requerido pela instituição, sob o CAAE n.º 

62128816.0.0000.5183, em 23 de dezembro de 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 142 pessoas idosas incluídas na amostra, 

sobressaíram aquelas do sexo masculino com 83 (58,5%) 

indivíduos, a faixa etária de 60 a 69 anos com 82 (57,7%) 

pessoas, média de idade de 68,6 anos (variação de 60 até 87 

anos).  

Predominaram a raça autodeclarada parda com 61 

(43,0%) afirmações, 87 (61,3%) pessoas idosas casadas ou 

com união estável e 103 (72,5%) católicos. A maioria, 88 

(62,0%) entrevistados, já frequentou a escola em algum período 

da vida, porém 54 (38,0%) não eram alfabetizados. A maioria 

era aposentada (99; 69,7%) e com renda mensal individual de 

salário mínimo (94; 66,2%).  
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Em estudo também realizado na região Nordeste do 

Brasil com amostra de 155 pessoas adultas e idosas 

apresentou resultados semelhantes em relação as 

características sociodemográficas 34(53,1) eram do sexo 

masculino, com média de idade de 47,69 anos, 37(57,8) eram 

casados, 34(53,1) eram católicos e 44(68,8) tinham menos de 

8 anos de estudo (AGUIAR et al., 2019).  

Na avaliação de 1112 episódios de quedas notificados 

num hospital do Sul do Brasil, a faixa etária de maior ocorrencia 

foi de 60 a 69 anos, com 251 (23,5%), seguida de 70 a 79 com 

220 (20,6%) notificações, ou seja, juntos essas faixas 

representaram mais de 40% do total (BARBOSA et al., 2019). 

A idade avançada é um fator de risco importante de 

modo que pessoas com a idade igual ou acima de 60 anos 

devem receber uma atenção especial nessa questão. Pode-se 

justificar o risco pelo processo natural do envelhecimento que é 

acompanhado por diversas mudanças estruturais e funcionais 

(VIEIRA et al., 2018). 

A associação estatística positiva entre idade superior a 

60 anos e risco de quedas foi confirmada (p < 0,001) em um 

estudo que envolveu 288 pessoas hospitalizadas em unidade 

clínica (BITTENCOURT et al., 2017). 

De acordo com Aguiar et al. (2019) o nível de 

escolaridade também deve ser considerado, pois pessoas com 

poucos anos de estudo podem não compreender as 

informações específicas da área da saúde e as orientações 

devem ser adaptadas para o seu nível de entendimento com 

linguagem clara e acessível. Assim, a identificação do déficit 

cognitivo tem relevância com intuito de implementar estratégias 

individualizadas que facilitem a comunicação sobre os 

comportamentos que previnam este evento.  
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Além disso, há evidencias pessoas com baixo nível de 

escolaridade necessitam de maior tempo para reconhecer a 

situações de risco que o ambiente hospitalar pode fornecer. 

Fato este que repercute na execução de atividades de 

autocuidado e auto percepção da capacidade de execução de 

atividades de vida diária simples ou instrumental.  

A fragilidade em pessoas hospitalizadas também está 

associada ao baixo desempenho cognitivo, fato este que 

contribui para a ocorrência de quedas em adultos e pessoas 

idosas (BITTENCOURT et al., 2017). 

A Tabela 1 descreve o risco de queda de acordo com a 

ala clínica de internação na Clínica Médica e geral das pessoas 

idosas avaliadas por meio da classificação fornecida pela Morse 

Fall Scale.  

 

Tabela 1. Distribuição das pessoas idosas hospitalizadas, 

segundo a classificação do risco de quedas fornecida pela 

Morse Fall Scale. João Pessoa, Paraíba, 2017. 

Risco de 

Quedas 

CMA CMB Total 

n % N % N % 

Baixo 9 13,6 8 10,5 17 11,9 

Moderado 27 40,9 24 31,6 51 35,9 

Alto 30 45,5 44 57,9 74 52,1 

Total 66 100,0 76 100,0 142 100,0 

*CMA: Clínica Médica – Ala A; CMB: Clínica Médica – Ala B. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Verificou-se que 74 (52,1%) pessoas idosas, apresentou 

alto risco de cair, seguidos de 51 (35,9%) com risco médio e 17 

(11,9%) com baixo risco. Ao analisarmos separadamente as 



RISCO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS HOSPITALIZADAS 

194 
 

unidade de internação, percebeu-se que a Clínica Médica B 

(57,9%) foi à unidade que apresentou o risco de queda mais 

elevado, em relação a Clínica Médica A (45,5%).  

Estes dados foram corroborados por outros estudos. 

Uma pesquisa documental com uma amostra de 53 prontuários 

de um hospital da região Sudeste do Brasil que identificou que 

56,7% apresentaram risco elevado de quedas (ARMINO et al., 

2020).  

Em uma amostra de 288 pessoas adultas e idosas 

hospitalizadas na região Sul do Brasil 45,1% foram 

classificados como de alto risco para quedas, seguido 33% com 

risco moderado, destes a maior parte apresentava neurológica 

(59,4%), seguida de internação respiratória (48,1%).  

Em outro estudo cuja amostra foi de 831 pessoas adultas 

e idosas hospitalizadas esse percentual variou de 36,6% a 

41,2% em três avaliações (PASA et al., 2017). O fato do 

presente estudo envolver apenas pessoas idosas pode ser um 

fator importante para uma maior proporção de escores elevados 

da amostra. 

Salienta-se que é fundamental a avaliação diária do risco 

de quedas, assente na natureza multifatorial desse evento, pois 

é uma ação que visa identificar os pacientes em alto risco na 

admissão e acompanhar alterações nos escores que podem 

representar um aumento do risco ao longo do internamento. 

Trata-se, portanto, do ponto de partida para elaborar e 

remodelar estratégias para prevenção do evento.  

No estudo citado anteriormente realizado em um hospital 

do Sul do Brasil pode comprovar a diminuição gradativa da taxa 

de incidência de quedas comparada à anos anteriores após a 

implementação de medidas preventivas com os pacientes 

(BARBOSA et al., 2019; PASA et al., 2017). 
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Um estudo de coorte realizado em um hospital de Porto 

Alegre no Rio Grande do Sul com 556 pacientes adultos 

hospitalizados em até 48 horas do início da internação, 

identificou que a Morse Fall Scale tem valor preditivo para 

quedas, pois a maior parte dos pacientes que caíram tinham 

risco elevado para quedas comprovado pela escala. Além 

disso, este mesmo estudo sugeriu que a identificação precoce 

dos fatores de risco para quedas, especialmente nos primeiros 

dois dias de internamento, pode contribuir para prevenir 

eventuais o evento e danos associados (REMOR; CRUZ; 

URBANETTO, 2014). 

A distribuição da amostra de acordo com cada critério 

avaliado na Morse Fall Scale é demonstrado na Tabela 2.   

 

Tabela 2. Distribuição das pessoas idosas de acordo com os 

itens de avaliados pela Morse Fall Scale. João Pessoa, Paraíba, 

2017. 

Variáveis da Escala de Morse n % 

Histórico de Quedas 

Não 67 47,2 

Sim 75 52,8 

Diagnóstico Secundário 

Não 21 14,8 

Sim 121 85,2 

Auxílio na deambulação 

Nenhum/Acamado/Auxiliado por Profissional 

da Saúde; 
119 83,8 

Muletas/Bengala/Andador; 16 9,5 
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Variáveis da Escala de Morse n % 

Mobiliário/Parede 7 4,9 

Terapia Endovenosa/dispositivo endovenoso salinizado 

ou heparinizado 

Não 44 31,0 

Sim 98 69,0 

Marcha 

Normal/Sem deambulação, Acamado, 

Cadeira de Rodas. 
89 62,7 

Fraca 32 22,5 

Comprometida/Cambaleante 21 14,8 

Estado Mental 

Orientado/capaz quanto a sua 

capacidade/limitação 
131 92,3 

Superestima capacidade/Esquece limitações 11 7,7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

  

O histórico de quedas, 75 (52,8%)  pacientes relataram 

queda anterior ou durante o internamento, enquanto que 67 

(47,2%) responderam que não. Outro estudo realizado na 

região Suldeste do Brasil com amostra de 68 pessoas idosas 

hospitalizadas apresentou 66,7% (42) de respostas negativas 

para quedas nos últimos meses (BONARDI et al., 2019). 

Salienta-se que de acordo com a Figura 1, o histórico de quedas 

é relacionado àquelas quedas ocorridas recentemente, nos 

últimos três meses ou durante a internação hospitalar. 
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A queda anterior é considerada na avaliação de risco 

pois está relacionada a maior chance de cair novamente e 

também conduzir a pessoa idosa a maior limitações na 

execução de atividades diárias por medo de novos episódios 

(GUIMARÃES; PINHO; BÓS, 2019). Um estudo de caso-

controle retrospectivo realizado com pacientes internados com 

queda e sem quedas no norte da Nova Inglaterra, identificou na 

análise univariada que o histórico de queda (OR 2,69, p  = 

0,001) foi significativamente associado a ser um caidor ferido 

(AYREE et al., 2017). 

Verificou-se em um estudo transversal realizado na no 

Nordeste do Brasil que as pessoas idosas que sofreram quedas 

anteriores nos últimos 6 meses apresentavam 1,675 vezes mais 

chances de sofrer uma nova queda do que aquelas que não 

sofreram esses eventos (SMITH et al., 2017). 

No tocante do diagnóstico secundário, 121 (85,2%) 

foram diagnosticados com mais de um diagnostico médico que 

são contributivos ou influenciam na ocorrência de quedas. A 

presença de co-morbidades é um dado relevante visto que 

pacientes com várias patologias crônicas possuem maior 

possibilidade de ter alterações em diversos sistemas corporais, 

além de necessitarem utilizar várias classes medicamentosas 

para controle das patologias. Nesse sentido, há uma 

associação entre presença de sintomas decorrentes das 

doenças, efeitos adversos e interações dos medicamentos 

potencializados pela polifarmácia (AGUIAR et al., 2019; PASA 

et al., 2017; REIS; JESUS, 2017). 

Na assistência preventiva aos pacientes idosos é  

imprescindível  e atentar  para  a  polifarmácia, que trata-se do 

uso de cinco ou mais medicamentos simultaneamente, 

especialmente   quando   se trata de classes medicamentosas 
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geralmente associadas ao risco elevado de quedas. O risco 

pode ser justificado pela ocorrência de interações 

medicamentosas e devido aos efeitos colaterais decorrentes 

dessa interação (CARLI et al., 2019). 

Sobre o auxílio na deambulação, a maioria dos 

entrevistados, 119 (83,8%), foram agrupados em 

“Nenhum/Acamado/Auxiliado por Profissional da Saúde”. A 

identificação e o registro da necessidade de auxílio na  

deambulação/transferência da pessoa idosa hospitalizada deve 

ser registrada e informada nas passagens de plantão, pois as 

limitações físicas podem se agravar durante o internamento 

devido a condição clínica que pode melhorar ou piorar. Além 

disso, aqueles indivíduos que utilizam dispositivos auxiliares 

podem apresentar maior dificuldade no manuseio devido ao 

ambiente desconhecido (PEREIRA et al., 2020). Vale ressaltar 

que atentamos que o uso de dipositivos auxiliares deve ser 

precedido de uma avaliação da necessidade, adequação do 

equipamento à pessoa que irá utiliza-lo em relação às medidas, 

além do que deverá ser acompanhado por um treinamento do 

uso e período de adaptação, para que o dispositivo não passe 

a gerar riscos.   

Dados de notificações de eventos de quedas indicaram 

que a limitação para deambular esteve associada em 601 

(54,3%) dos casos, sendo a segunda característica do paciente 

mais presente antes da queda (BARBOSA et al., 2019). 

 Em relação à presença de dispositivo para terapia 

endovenosa em perfusão, 98 (69,0%) pessoas entrevistadas 

estavam em uso desse dispositivo de forma continua ou 

utilizando antibioticoterapia intermitente. Em estudo realizado 

com 63 pessoas idosas hospitalizadas, 62 (98,4%) 

apresentavam acesso venoso para terapia endovenosa ou 
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dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado (BONARDI 

et al., 2019).  

A presença do dispositivo endovenoso pode limitar a 

movimentação do paciente devido a presença de um dispositivo 

conectado ao corpo, principalmente quando associado a outros 

fatores como urgência urinária em que o paciente necessita 

levantar rapidamente para ir até o banheiro e ao mesmo tempo 

administrar os equipamentos conectados em acessos venosos 

(BARBOSA et al., 2019). Além disso, os medicamentos 

endovenosos ou intravenosos apresentam efeitos imediatos 

após a sua administração, em relação aqueles medicamentos 

orais, subcutâneos ou intramusculares, e estão associados a 

maior interação entre drogas e efeitos adversos (REIS; JESUS, 

2017). 

Na avaliação da marcha, 89 (62,7%) da amostra foi 

enquadrada na opção de resposta “Normal/Sem deambulação, 

Acamado, Cadeira de Rodas”, ou seja, conseguem andar de 

cabeça ereta, os braços balançam livremente ao lado do corpo 

e fazem passos largos na caminhada sem apresentar hesitação 

a cada passo dado, ou estão totalmente adaptados à condição 

de seres acamados e/ou usarem cadeira de rodas (sem 

deambulação). De acordo com Woellner et al. (2014), as 

dificuldades de equilíbrio e de marcha são frequentes em 

pessoas idosas, pois o processo de envelhecimento associa-se 

as disfunções do aparelho locomotor e sensorial.  

Segundo Barbosa et al. (2019) a avaliação das 

condições de mobilidade dos pacientes hospitalizados, assim 

como aplicação de escalas validadas para direcionar a 

implementação de medidas preventivas especificas deve ser 

priorizada em todos os níveis de assistência. 
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A maior parte da amostra, 131 (92,3%) indivíduos, foi 

classificada como “orientados quanto à sua 

capacidade/limitação de deambular”, ou seja, ao ser 

questionado quanto a sua capacidade de realização de alguma 

atividade em que era necessária a deambulação, sua resposta 

foi consistente com as subsídios presentes no seu prontuário 

e/ou de acordo com a avaliação realizada pelo profissional de 

saúde. O resultado alcançado nesta pesquisa foi semelhante ao 

encontrado em uma pesquisa realizada com 831 indivíduos em 

um hospital universitário, nas unidades de Clínica Cirúrgica e 

Clínicas Médica, localizado no Sul do Brasil, em que 91,5% 

(n=760) dos investigados apresentaram a mesma classificação 

(PASA et al., 2017).  

Outro estudo envolvendo idosos hospitalizados no 

Hospital-Escola Emílio Carlos, de Catanduva-SP com 63 

pacientes, identificou que 84,1% dos participantes eram 

orientadora quanto a suas limitações e, entre os que 

superestimavam as capacidades, a maior parte eram do sexo 

masculino. Ainda de acordo com o mesmo estudo embora dos 

participantes estivessem ciente de suas limitações e a minoria 

apresentasse histórico de queda nos últimos três meses 

(33,3%), porcentagem expressiva deles, dentre o total, 

apresentava marcha comprometida (30,2%) (BONARDI et al., 

2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

As quedas podem ser prevenidas por meio de 

abordagens sistematizadas em programas institucionais de 

forma que abranja varias ações individualizadas e 

personalizadas. A identificação dos pacientes em risco é o 
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ponto de partida para posterior delineamento de ações 

multiprofissionais a partir do conhecimento de seus fatores de 

risco modificáveis. 

Neste estudo, os principais fatores de risco identificados 

foram: idade avançada, baixo nível de escolaridade, diagnóstico 

secundário e uso de dispositivo endovenoso. 

Como limitação, tem-se o fato de se tratar de um estudo 

transversal então não é possível avaliar que fatores de risco 

com maior frequência de fato irão propiciar maior risco para 

ocorrência do evento em questão. Além disso, a coleta ocorreu 

em um período restrito do ano e este dado não permite avaliar 

a sazonalidade de algumas características dos pacientes.  

Salienta-se a importância da realização de novos 

estudos que o desenvolvimento de estretatégias preventivas 

como aquelas que visem o desenvolvimento de 

gerontotecnologias voltadas para orientações para prevenção 

desse evento adverso. 
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RESUMO: As TDICS são cada vez mais utilizados na extensão 
de enfermagem contribuindo na diversificação das atividades, 
possibilitando que a população acesse informações em tempo 
real e no local que desejar sobre a prevenção de quedas nos 
adultos e idosos. Além de possibilitar a interação de 
pesquisadores e expertises com a população por meio da rede 
social, como o Instagram. O presente estudo tem como objetivo 
relatar a experiência vivenciada do uso do Instagram no projeto 
de extensão. Trata-se de um relato de experiência do tipo 
descritivo exploratório. O relato de experiência foi desenvolvido 
a partir das ações desenvolvidas no projeto de extensão da 
Universidade Federal da Paraíba e intitulado “Educação em 
saúde para prevenção de quedas em adultos e idosos 
hospitalizados”, no período de 03/05/2021 a 30/11/2021.O perfil 
do Instagram do projeto de extensão encontra-se aberto ao 
público para visitação e, para seguir e acompanhar todas as 
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postagens semanais de atualização sobre quedas. Atualmente 
o perfil conta com 53 publicações dispostas em vídeos, fotos 
contendo momentos externos e internos do grupo. O uso do 
Instagram se apresentou como estratégia benéfica na 
educação em saúde no projeto da extensão, com postagens 
direcionadas para todo o conhecimento adquirido nas reuniões 
através das capacitações e momentos de trocas de 
informações durante os encontros. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Prevenção de quedas. 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial 

que atingiu o cenário nacional, estima-se que até o ano de 2025, 

a população idosa brasileira corresponda a mais de 28 milhões 

de pessoas idosas, representando 13% da população do país, 

esse percentual tende a dobrar nas próximas três décadas 

(IBGE, 2018). 

O processo do envelhecimento é caracterizado por 

declínios estruturais e funcionais específicos da idade, que 

predispõem o aumento das doenças crônico-degenerativas, 

promovendo incapacidades e limitações crescentes, 

favorecendo a ocorrência de quedas (SOUZA et al., 2019). 

Definida como uma transferência involuntária do corpo 

para o nível inferior, incapaz de mudá-la em tempo hábil. A 

queda apresenta característica multifatorial que compromete a 

estabilidade, além de promover limitações funcionais, físicas e 

posturais (WHO, 2007). 

Esses fatores podem ser classificados como: intrínsecos 

aqueles relacionados com a idade avançada, fragilidade, 
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presença de múltiplas comorbidades, limitação na marcha, 

déficit visual e auditivo, e os extrínsecos são os relacionados 

aos riscos ambientais e de comportamento de risco. As quedas 

nos idosos é o resultado de associação complexa de 

comportamento de risco e circunstâncias ambientais que 

desafiam equilíbrio corporal (CHINI; PEREIRA; NUNES, 2019; 

SOUZA et al., 2019).  

Importante destacar que os fatores extrínsecos 

correspondem a mais de 70% das quedas no domicilio, tendo 

como fatores desencadeantes: iluminação inadequada, 

superfícies escorregadias, obstáculos no caminho (móveis 

baixos, pequenos objetos, fios), calçados inadequados e/ou 

patologias dos pés, via pública mal conservada com buracos ou 

irregularidades (GARCIA et al., 2020).  

De acordo com Pena et al (2019) algumas alterações 

podem contribuir para a redução dos riscos de quedas através 

da adoção de medidas modificáveis simples, tais como: 

colocação de barras de apoio, principalmente nos banheiros, 

uma boa iluminação e o uso de pisos e tapetes antiderrapantes, 

entre outras. 

Nesse contexto, é de imprescindível à educação dos 

idosos quanto as modificações ambientais para a sua própria 

segurança. Para isto são necessários meios de comunicação 

eficazes que transmitam estas orientações de maneira concisa, 

atraindo a atenção e o empoderamento dos idosos para a 

temática (GARCIA et al., 2020). 

Na contemporaneidade a Web é o meio mais utilizado de 

comunicação na sociedade, principalmente no que diz respeito 

as relações humanas, independente do contexto ser 

profissional ou pessoal. A internet une as pessoas de forma 
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rápida, promovendo a propagação de ideias e desenvolve uma 

comunidade on-line que usam as redes sociais para trocarem 

informações e promovem assim uma aprendizagem no espaço 

informal (CERIGATTO, 2018). 

O uso das tecnologias na educação sempre foi presente, 

mas é preciso que o docente se modernize no processo ensino 

aprendizagem para que promova um conhecimento significativo 

para os estudantes. No momento pandêmico atual houve a 

necessidade de inovação de forma rápida pelos os docentes e 

as instituições educacionais para que continuassem 

promovendo o conhecimento a população e o uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) foi 

primordial para aprendizagem no ensino remoto (BARRA et al., 

2017; CERIGATTO, 2018). 

As TDICS são ferramentas eficientes no âmbito 

educacional, que facilita a proatividade, criatividade e 

colaboração do educando, promovendo o compartilhamento de 

conteúdo de forma interativa que potencializa a aprendizagem 

(BARRA; et al., 2017; SANTOS et al., 2021). 

No que se refere a enfermagem o uso desses recursos 

tecnológicos são relevantes na construção e disseminação de 

conhecimento, em razão de proporcionar um processo 

educacional mais atrativo e interativo entre o docente e 

estudante (SANTOS et al., 2021; SILVA et al., 2019; ALVES et 

al., 2020). 

 As TDICS são cada vez mais utilizadas na extensão de 

enfermagem contribuindo na diversificação das atividades, 

possibilitando que a população acesse informações em tempo 

real e no local que desejar sobre a prevenção de quedas nos 

adultos e idosos. Além de possibilitar a interação de 
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pesquisadores e expertises com população por meio de 

publicações em aplicativos, como o Instagram (IG) (PEREIRA; 

et al., 2019 SANTOS et al., 2021). 

No ambiente virtual o cenário é permeado por uso de 

rede social e aplicativos que disponibilizam recursos 

pedagógicos utilizados na demanda atual do ensino remoto 

permitindo reconfigurar novas formas de elaboração de 

conteúdo e aprendizagem por meio de computadores, internet, 

dispositivos móveis e mídias sociais (BARRA et al., 2017; 

SANTOS et al., 2021; SILVA et al., 2019). 

Os dispositivos móveis quando associados às TDICs 

facilitam o acesso as informações de diversos assuntos e a 

comunicação em vários formatos. A tecnologia móvel são os 

aparelhos mais moderno da era digital com capacidade de 

acesso a internet, promove multitarefas relacionadas a 

comunicação, realiza transações bancárias, entre outras ações 

(UNESCO, 2014; SANTOS; SANTOS, 2015; CERIGATTO, 

2018). 

 A mídia social é um recurso virtual composto por 

diversas ferramentas que auxiliam os usuários a se conectar, 

contribuir e  se comunicar com outras pessoas em tempo real. 

Há muitos sites de mídias sociais que propiciam uma variedade 

de recursos para diferentes usuários com finalidade diversas, 

como: redes profissionais (linkedin), redes de compartilhamento 

(YouTube), sites de produção de conteúdo (blogs Tumblr, 

blogs) e microblogs (Twitter), sites com conteúdo informativos 

(Wikipédia), cenário de realidade virtual e jogos (Second Life) e 

redes sociais (MySpace, Google, Twitter, Facebook e 

Instagram), entre outros (VENTOLA, 2014; CASELLA; MILLS; 

USHER, 2014; CORDOS; BOLBOACÂ, 2016). 
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As redes sociais é o meio mais utilizado na atualidade 

para localizar contatos e mantê-los de forma rápida, 

aumentando a comunicação e partilhando conhecimentos. 

Além de possibilitar aproximação e conexão de profissionais 

com colegas de trabalho (SANTOS; SANTOS, 2015; 2017; 

CASELLA; MILLS; USHER, 2014). 

O desenvolvimento de redes sociais para área 

educacional na atualidade tem crescido bastante, considerando 

o uso disseminado pelos usuários, destacando-se o aplicativo 

Instagram (IG), que segundo o Google (2020) aponta que essa 

ferramenta foi instalada em aproximadamente um bilhão de 

dispositivos móveis dos sistemas Android (PEREIRA et al., 

2019). 

O aplicativo Instagram apresenta uma interface 

recreativa que assegura um maior compartilhamento de 

informações primordiais a sociedade capaz de atingir de 

diferentes faixas etária da população colaborando assim com 

promoção da saúde (PEREIRA et al., 2019; MELO et al 2021). 

O Instagram é uma mídia social que apresente um 

aspecto educacional que ocasiona uma aprendizagem 

colaborativa com produção e socialização de conteúdo. Essa 

ferramenta permite realizar postagens com recursos 

audiovisuais, fazer enquetes, publicações permanentes na 

página do perfil desse aplicativo (feed), realizar postagens com 

duração de 24hs que se denomina stories, além de fazer vídeos 

curta e curtíssima duração.  Além de outras funções 

multifacetadas, o uso do hashtags direcionam os usuários a 

localizarem publicações que compartilham da mesma linha de 

pensamento, viabilizado a formação e “comunidades virtuais” 

na Web (ALMEIDA et al., 2020; PIZA, 2012). 



USO DO INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

NO PROJETO DE EXTENSÃO:PREVENÇÃO DE QUEDAS EM ADULTOS 

E IDOSOS 

210 
 

O Instagram apresenta ferramentas ou acessórios que 

oportuniza examinar a movimentação dos dados sobre o 

desempenho dos perfis, tais como: o alcance observando o 

quantitativo de perfis individuais que visualizavam as postagens 

durante o intervalo de tempo aferido, observa o número total de 

contas atingidas e quais publicações tem a melhor aceitação 

pelas pessoas; As impressões é a funcionalidade do aplicativo 

que aponta o número total de vezes que uma publicação foi 

vista pela primeira vez e o e o engajamento é uma forma de 

mensuração ou métrica que mostra o nível de interação dos 

seguidores com o conteúdo publicado, como também as 

curtidas, comentários e salvamentos (PEREIRA et al., 2019; 

MELO et al 2021). 

No que se refere ao uso de internet pela população 

idosa, estudos realizados por Santos et al. (2017) e Amorim et 

al. (2018) mostram que a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada em 2013, indica que houve um 

aumento considerável da população idosa que usa a internet de 

forma interativa no Brasil, bem como os adultos acima de 50 

anos que atinge cerca de 23,5% da população total dos 

usuários que utilizam dispositivo móvel. Isso demonstra que 

essas mudanças ocasionadas pelo envelhecimento 

populacional originou um mercado de diversos aplicativos 

direcionados para esta população. 

Frente as modificações ambientais que podem contribuir 

para a prevenção e redução do risco de quedas, e partindo do 

pressuposto que as TDICs funcionam como estratégias que 

permitem o empoderamento dos idosos no seu autocuidado, 

objetivou-se relatar a experiência vivenciada com a utilização 

do perfil da rede social, Instagram no Projeto de Extensão 
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intitulado “Educação em saúde para prevenção de quedas em 

adultos e idosos hospitalizados”. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo 

exploratório. O relato de experiência foi desenvolvido a partir 

das ações desenvolvidas no projeto de extensão (PROEX) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e intitulado “Educação 

em saúde para prevenção de quedas em adultos e idosos 

hospitalizados”, no período de 03/05/2021 a 30/11/2021, 

coordenado pela Profa. Dra. Jacira dos Santos Oliveira.  

A execução das ações contou com a colaboração de 

discentes da graduação (Enfermagem, Fisioterapia) UFPB e de 

outras instituições que entraram no projeto por meio de 

processo seletivo (Enfermagem, Odontologia), discentes da 

pós-graduação - PPGENF/UFPB, docentes da UFPB e 

enfermeiras do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

e do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 

Lucena. 

Com vista a aumentar o processo de divulgação das 

ações e produção acadêmica dos membros do projeto, assim 

como interação com a população em geral, com o objetivo de 

promover a educação em saúde, foi criado o perfil no Instagram: 

@extprevencaodequedas. O perfil é administrado por docentes 

e discentes da UFPB que fazem parte do projeto e possui uma 

pauta de atividades semanais, cujas postagens são originadas 

a partir de capacitações com a equipe, produção de material 

educativo e postagens no Instagram 

(@extprevencaodequedas).  
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O perfil do Instagram do projeto de extensão encontra-se 

com o perfil aberto ao público para visitação e, para seguir e 

acompanhar todas as postagens semanais de atualização em 

quedas, possuindo a logomarca do projeto na foto e, a 

descrição com o nome do projeto na Bio. Sendo supervisionado 

pelas discentes integrantes do projeto de extensão e pela 

docente coordenadora, acompanhando mensagens recebidas, 

interação do público externo e interno com as publicações.  

Atualmente o perfil conta 250 seguidores, que veem 

aumentando a cada dia a medida que vai evoluindo o trabalho 

exitoso de divulgação realizado pela equipe, possui 53 

publicações dispostas em vídeos, fotos contendo momentos 

externos do grupo como panfletagem no Hospital Universitário 

Lauro Wanderley na 1º Corrida do servidor público realizada na 

Universidade Federal da Paraíba com cede na cidade de João 

Possa, no dia 07 de novembro de 2021, e, momentos internos 

de capacitações e reuniões dos membros do projeto.  

O crescimento do perfil tem se dado em resposta ao 

trabalho de todos os integrantes no papel de divulgação 

semanal das informações postadas no perfil da extensão em 

seu perfil pessoal utilizando o recurso de marcação da página 

para atrair novos seguidores e assim poder propagar todo o 

conhecimento ofertado de forma não monetária para o público 

em geral.  

Este recurso de divulgação do Instagram da extensão 

através do perfil pessoal, não é uma regra imposta pelo grupo, 

mais uma necessidade de divulgar o conteúdo sobre prevenção 

de quedas. Compreendendo que esta abrangência pode ajudar 

e modificar a realidade de muitas pessoas, mais precisamente 



USO DO INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

NO PROJETO DE EXTENSÃO:PREVENÇÃO DE QUEDAS EM ADULTOS 

E IDOSOS 

213 
 

idosos, fazem de forma natural a divulgação e assim, resultam 

em um alcance maior de seguidores.  

 

Figura 1. Rede social do projeto de extensão 

 
Fonte: imagem do Instagram extensão prevenção de quedas 

 

O Instagram possui uma sequência de postagens acerca 

de todos os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos das 

quedas, postagens acerca da sequência de capacitações 

ocorridas no grupo de extensão, capacitações estas que 

ocorreram de forma programática com um calendário de 

conteúdos que as integrantes realizaram trazendo respaldo 

cientifico e metodológico durante as reuniões semanais, vídeos 

educativos bem como a postagem de apresentação dos 

membros da equipe.  

As informações contidas no perfil do Instagram do projeto 

de extensão possuem um rigor metodológico para serem 
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publicadas, passando pelas correções da coordenadora antes 

de serem finalizadas, compreendendo temáticas abordadas 

semanalmente entre os integrantes, que logo após a sua 

concretização são organizadas e postadas nas redes sociais. 

Ao avaliar o Instagram examinamos os dados referentes 

às publicações, percebe-se quais os conteúdos tiveram maior 

aceitação e interação publica por meio das curtidas, 

comentários, compartilhamento e o salvamento das postagens. 

As publicações preferidas pelo público no perfil do Instagram 

são as temáticas que abordam os fatores de risco, mais 

especificamente as questões ambientais e sobre como prevenir 

quedas em domicílio (ALVES; MOTA; TAVARES, 2018). 

Logo, publicações realizadas como ações em saúde de 

panfletagem, momentos interativos do grupo possuem uma 

maior resposta pelo público, bem como publicações de 

apresentações da equipe com imagens e funções de cada 

colaborador também possuem uma maior interação em curtidas 

e comentários aumentando o engajamento do perfil, a imagem 

a seguir identifica a quantidade de curtidas de acordo com a 

postagem. 

Em virtude do contexto pandêmico no qual nos 

encontramos, possibilitou a equipe do projeto de extensão a 

escolha da rede social Instagram como meio de divulgação e 

propagação das informações devido ao seu layout de fácil 

acesso, a oportunidade de abrir caixas de perguntas, realizar 

vídeos educativos,  o uso das hashtags que aumentam a 

visibilidade e facilitam a busca por determinado conteúdo, 

partilhando conhecimento entre os grupos envolvidos e, hoje a 

rede social Instagram se difundiu como uma das principais 
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mídias sociais sendo utilizada para fins pessoais, comerciais e 

educacionais ( ALMEIDA et al., 2020). 

 

Figura 2. Interação referente a curtidas do Instagram.   

 

 
Fonte: Imagem do Instagram. 

 

A experiência de ter o auxílio do Instagram como uma 

extensão das informações aprendidas no projeto de extensão 

contribuem para alavancar o conhecimento obtido entre os 

participantes da extensão bem como a possibilidade de 

compartilhar o conhecimento entre pessoas interessadas como 

idosos, estudantes e pessoas no geral que simpatizam com a 

temática abordada na rede social.  
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Figura 2. Panfleto: Como prevenir quedas em ambientes 

hospitalar. 

 
Fonte: imagem do panfleto produzido pelo projeto de extensão 

  

A imagem acima representa uma atividade de educação 

em saúde proposta pelo projeto da extensão, que, após as 

devidas e criteriosas correções foi disponibilizado para os 

pacientes internos do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW) pelos integrantes do projeto que trabalham nessa 

instituição. Essa ferramenta também está disposta em forma de 

postagem (feed) na rede social do projeto, pois, todas as 

atividades sejam de caráter interno ou externo, logo após a sua 

confecção é introduzida no perfil para disseminar a informação 

sobre o conteúdo do projeto.  
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A educação em saúde são ações relevantes que 

necessitam ser planejadas e programadas por todos que 

acompanham, com objetivo de divulgar as medidas preventivas 

para risco de quedas de adultos e idoso com o intuito de 

informar a população, de forma clara, sucinta e interessante 

para assim compreendida e assimilada o conhecimento 

promovendo uma mudança de hábitos de vida pelas pessoas 

diminua os números da ocorrência de quedas (AMORIM et al., 

2018). 

Essa educação também é realizada através da rede 

social Instagram do projeto de extensão que se configura como 

um feedback das ações realizadas no projeto e que, estão 

dispostas com a finalidade de alcançar um maior número de 

pessoas para disseminar a informação acerca da temática. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Os relatos de experiência são métodos qualitativos que 

promovem uma análise organizada da realidade, visando 

detalhar um fato ou vivência específica, que colabore 

significativamente para sua área de atuação (LACERDA; 

RIBEIRO; COSTENARO, 2018).  

A modificação do cenário educacional fez com que todos 

pudessem se adaptar as novas tecnologias afim de 

acompanhar a geração que está cada vez mais “conectada”, as 

tecnologias de informação, os meios digitais na internet estão 

inerentes no cotidiano de todos (PATRICIO; GONÇALVES, 

2011). 

As redes sociais possuem papel importante quando se 

trata da velocidade e alcance com que as informações são 
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transmitidas a seus interessados (MARINO; PASSOS; 

MAGALHÃES, 2018). Em virtude do contexto pandêmico 

vivenciado, a proliferação de informações por meio virtual teve 

uma crescente em consideração aos anos anteriores, onde o 

conteúdo chega a um número maior de pessoas.  

O espaço virtual permite uma interação e resposta rápida 

dos envolvidos que acessam o conteúdo bem como troca de 

conhecimentos de forma horizontal, as postagens na internet, 

vídeos, hipertextos, áudios contribuem para a aprendizagem 

extrapolando o conhecimento sólido de sala de aula, através da 

internet o conhecimento transpassa outros níveis (FISCHER; 

DUARTE-FILHO, 2019). 

O Instagram é a rede social mais influente da atualidade, 

que tem sua popularidade que potencializa a educação em 

saúde, pois possibilita o compartilhamento de conteúdo por 

imagens, vídeos e assim promove a criação de conhecimento e 

aprendizagem (PEREIRA et al., 2019; MELO et al.,2021). 

Dessa forma pode-se perceber que o Instagram é uma 

ferramenta digital eficiente para ser utilizada na educação em 

saúde, que informa sobre as medidas de prevenção de quedas 

nos adultos e idosos, logo, propiciam um alcance satisfatório de 

usuários que visualizam as publicações através dos recursos 

do aplicativo como:  visualizações do feed, stories, reels ou no 

ao vivo. 

Portanto as publicações postadas no Instagram 

(@extprevencaodequedas), contemplam ações educativas, 

capacitações, momentos internos e externos realizados pelos 

colaboradores do grupo de extensão, abordando os conteúdos: 

identificação de fatores de risco para quedas que possam 
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favorecer a ocorrência e prevalência, sejam em ambientes 

hospitalares ou domiciliares e medidas preventivas. 

As atividades educacionais em saúde quando 

associadas as mídias digitais configuram-se como uma das 

estratégias primordiais para serem utilizadas na prevenção e 

promoção de saúde. Logo o perfil do grupo de extensão 

“Prevenção de quedas em adultos e idosos hospitalizados” no 

Instagram cumpre o papel de disseminar o conhecimento sobre 

a temática de forma rápida, que em contrapartida capacitações 

presenciais poderiam não ser tão exitosas comparadas com as 

do auxílio do Instagram devido o mesmo apresentar-se de 

forma lúdica e de fácil acesso para o público.  

A experiência vivenciada pelo grupo da extensão no 

contexto da educação em saúde de forma remota com uso das 

mídias digitais, como Instagram é um método simplificador para 

aprendizagem muito benéfico, visto que o compartilhar de 

informações, a troca e a comunicação entre a equipe da 

extensão e o público, mesmo a distância possibilitou realizar 

essas a atividades em educação em saúde por meio das redes 

sociais, atingindo uma população de diferentes localidades.  

(MELO et al., 2021). 

A internet pode ser considerada um ambiente lúdico que 

permite a aprendizagem do indivíduo, como também auxilia o 

aperfeiçoamento no manuseio das ferramentas tecnológicas. 

Assim sendo as publicações de educação em saúde sobre 

medidas preventivos de risco de quedas de adultos e idosos no 

Instagram que facilitam a interatividade e a aprendizagem entre 

os especialistas e a comunidade (PEREIRA et al., 2019; MELO 

et al., 2021). 
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Nesse contexto, a educação em saúde é primordial no 

processo educativo de construção do aprendizado, 

constituindo-se como uma ferramenta que incrementa a 

autonomia dos indivíduos, resultando em maior visibilidade na 

vigilância em saúde e no conhecimento da população na 

resolução de seus problemas de saúde de forma proativa 

(FALKENBERG, 2014). 
 

CONCLUSÕES  

 

 O uso da rede social Instagram se apresentou como 

ferramenta benéfica na educação em saúde no projeto da 

extensão, pois viabiliza o compartilhamento de informação 

sobre prevenção das quedas de forma interativa com pessoas, 

expertises e estudantes da área. Além produzir postagens 

divulgada na rede de todo o conhecimento adquirido nas 

reuniões, por meio das capacitações e momentos de trocas de 

informações e conhecimentos.  

 O Instagram possui uma crescente visitação da 

comunidade interessada que adentram para olhar o conteúdo 

postado e, muitos acabam por seguir a página e acompanhar 

as informações publicadas semanalmente, permitindo a 

interatividade em tempo real e formação de vínculo com o 

público, que possibilita aos membros da equipe a percepção de 

resolutividade e propagação do conhecimento e informação 

para os seguidores.  

Dessa forma, evidencia-se que a educação em saúde 

desenvolvida através de tecnologias digitais de informação e 

comunicação são imprescindíveis para aprimorar as ações em 
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saúde como estratégia eficaz de prevenção de quedas em 

adultos e idosos.  

Deste modo, percebe-se a importância de realização 

contínua de atividades educativas para adultos, idosos e seus 

familiares, no qual as medidas adotadas forneçam informações 

adequadas para segurança do idoso, cuidadores e familiares, 

contribuindo na redução de desfechos negativos, sequelas e 

repercussões emocionais. 
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RESUMO: objetivou-se descrever os principais sentimentos 
advindos de familiares de vítimas da COVID-19 e identificar a 
atuação da enfermagem nesse contexto. Trata-se de uma 
revisão integrativa de literatura, através de busca de artigos nas 
seguintes base de  dados: Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde, Banco de Dados em 
Enfermagem e Medical Literature Analysis and Retrievel 
System Online, tendo como descritores ‘’luto’’, ‘’COVID-19” e 
“enfermagem”. 11 estudos compuseram a amostra da presente 
pesquisa. Os principais sentimentos anunciados pelos 
familiares de pacientes com COVID-9 foram: medo, ansiedade, 
estresse, solidão, raiva, impotência, angústia, aturdimento e 
negacionismo. Lidar com a morte é algo que faz parte da rotina, 
todavia, ainda causa sentimentos de desespero, impotência, 
medo e frustração. Segundo a amostra da pesquisa, a 
assistência de enfermagem no contexto de morte está pautada 
na escuta, acolhida, prática clínica adequada, respeito, empatia 
e orientações adequadas na resolução de questões 
burocráticas do processo de óbito. Para uma assistência 
humanizada e de qualidade durante o processo de morte e 
morrer no contexto da pandemia da COVID-19, é necessário 
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que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento 
científico acerca do processo, preparo técnico e psicológico, 
além de empatia e ética para lidar e respeitar as diversas 
reações e sentimentos em um contexto de pandemia com alto 
índice de mortalidade. 
Palavras-chave: Morte. Luto. COVID-19. Cuidados de 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A morte é um processo natural pelo qual todos irão 

passar, faz parte do desenvolvimento humano, e não deve ser 

considerada como o fim. O processo de morte e morrer é 

dividido em cinco fases, que são: negação, raiva, barganha, 

depressão e aceitação. O medo da morte também faz parte do 

processo, visto que não se sabe o que acontece depois da 

morte (DANTAS et al., 2020).   

Na negação o paciente não aceita que é o seu fim e fica 

à espera de um milagre; a raiva é o estágio onde o paciente se 

encontra com fim da vida e sabe que não há como fugir; na 

barganha o paciente oferece a um ser superior o seu culto e 

fidelidade em troca de mais um tempo de vida; a depressão é o 

estágio onde uma grande tristeza se instala no paciente; e a 

aceitação é onde o paciente entende e aceita o que lhe espera 

(ZHAI; DU, 2020). 

O processo de morte é o acontecimento que encerra uma 

vida, é necessário que o profissional da enfermagem tenha 

conhecimento sobre este processo biológico e saiba respeitar 

cada um em sua crença e cultura, respeitando assim a 

individualidade de cada ser humano (DANTAS et al., 2020).   
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A pandemia gerada pelo novo coronavírus, tem ceifado 

a vida de milhares de pessoas. A COVID-19 teve seu primeiro 

caso confirmado na China, na cidade de Wuhan. Com sua 

grande capacidade de se disseminar por meio de secreções 

respiratórias, medidas de proteção como uso de máscara e 

distanciamento social tiveram que ser adotadas tentando 

minimizar o número de pessoas contaminadas (PAULA et al., 

2020).  

A COVID-19 espalhou-se rapidamente durante todo o 

mundo, o que  fez com que autoridades, entidades e a 

sociedade, no geral, apresentassem altos níveis de 

preocupação acerca da saúde da população.  

Os sintomas comuns no início da doença são febre, 

tosse e dispneia. Como complicações, tem-se a Síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA), a qual demanda mais 

atenção (ARAÚJO et al., 2021). 

Segundo dados do Chinese Center for Disease Control 

and Prevention, que incluiu 44.500 pessoas com infecção por 

COVID-19 confirmada, a condição grave da doença esteve 

presente em 14% dos casos e a condição crítica com falência 

respiratória com necessidade de ventilação mecânica em 5% 

(ARAÚJO et al., 2021). 

A morte, que faz parte do ciclo vital humano, ainda é um 

tema que causa mal-estar emocional nos profissionais da 

saúde, principalmente na equipe de enfermagem, que muitas 

vezes é que está mais próxima do paciente e da sua família no 

momento da morte (DANTAS et al., 2020).  

Muitas vezes esse desconforto e despreparo sofrido por 

parte do profissional da enfermagem se dá pelo motivo da falta 

de uma preparação acadêmica voltada para o processo de 

morte e morrer dos pacientes, visto que o profissional está 



SENTIMENTOS ADVINDOS DE FAMILIARES DE VÍTIMAS DA COVID-19: 

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NESSE CONTEXTO 

229 
 

ligado a ideia de apenas salvar vidas, esquecendo que este 

passará, um dia, pelo processo de morte e morrer (PAULA et 

al., 2020).   

Para os familiares de pacientes acometidos pela COVID-

19, o processo de morte e morrer tem sido conflituoso, 

considerando que as pessoas que estão em seu leito de morte, 

muitas vezes não tem a possibilidade de se despedirem dos 

seus familiares, uma vez que o isolamento não permite que as 

famílias possam acompanhar os seus entes (PAULA et al., 

2020).   

Desse modo, os familiares vem sofrendo consequências 

emocionais inestimáveis, além de não poderem estar ao lado 

do seu familiar no momento da sua morte, muitas vezes, 

também não é possível que aconteça momentos de despedidas 

como velório e cerimônia religiosa, assim sendo, a família não 

tem a possibilidade de se despedir, e com isso se dificulta a 

entrada no processo natural do luto (CREPALDI et al., 2020)  

O luto é a fase que todo indivíduo depois de uma perda 

passa, seja essa perda de um familiar, animal de estimação ou 

até mesmo de um membro do seu próprio corpo e cada pessoa 

que passa pelo luto vivencia esse processo de forma particular, 

de acordo com sua cultura e a sociedade na qual está inserida 

(RAMOS, 2016).  

O luto pode passar de um processo normal de cada ser 

humano para uma patologia , dependendo da forma e do tempo 

como ele for vivido. Para que o luto seja concluído, é necessário 

que se passe por todas as cinco fases: o choque, o protesto, o 

desespero e por fim a aceitação (RAMOS, 2016).  

Devido à grande capacidade de disseminação da 

COVID-19, não é possível que o paciente tenha um familiar ou 

cuidador como acompanhante, a equipe da enfermagem é 
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quem por muitas vezes faz esse papel de acompanhante, 

familiar e cuidador. Isso não tem sido fácil para as famílias que 

estão longe dos seus, para os pacientes que não podem ter a 

companhia de alguém próximo e também para a equipe de 

enfermagem que com isso sofre um desgaste emocional muito 

forte.   

Com a chegada da morte de pacientes acometidos pela 

COVID-19, se faz necessário que o hospital tenha uma equipe 

de enfermagem preparada e treinada para fazer o manejo 

daquele corpo, pois existe um protocolo específico para o 

preparo e manejo dos corpos de pacientes vítimas da COVID-

19 (EBSERH, 2020).  

Sabe-se que a cada pessoa que morre, muitas pessoas 

próximas sofrem consideravelmente com a perda do ente 

querido (ALCIOLE; BERGAMO, 2019). 

Com isto, o estudo apresenta relevância científica e 

social. Na medida em que se faz necessário que os 

profissionais de enfermagem tenham conhecimento sobre o 

processo de morte e morrer, para que assim possam prestar 

uma assistência adequada e digna.   

A assistência prestada pela equipe de enfermagem é de 

suma importância nesse processo de morte e morrer. Desse 

modo, objetiva-se descrever os principais sentimentos advindos 

de familiares de vítimas da COVID-19 e identificar a atuação da 

enfermagem nesse contexto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, fundamentado no referencial de Silveira, Galvão e 

Mendes (2008). O presente estudo foi elaborado por meio de 
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uma análise e interpretação de artigos científicos, protocolo da 

EBSERH; e relatórios de notificação do ministério da saúde 

sobre número de mortes relacionados a COVID-19.   

A presente revisão tem a seguinte questão norteadora: 

quais os principais sentimentos de familiares de vítimas da 

COVID-19 e como a enfermagem pode auar nesse contexto? 

Com isto, as buscas para o alcance do objetivo de pesquisa 

foram realizadas na Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem  

(BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrievel System 

Online (MEDLINE), usando os descritores: “Luto” AND “COVID-

19” e “Luto” AND “Enfermagem”.  

A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 

2021. Os critérios que foram estabelecidos para a inclusão 

foram: artigos completos escritos e em inglês e/ou português,  

disponíveis nas bases de dados selecionadas, publicados em 

revistas nacionais e internacionais a partir do ano de 2020. 

Artigos que não responderam a questão de pesquisa foram 

excluídos. 

 

Tabela 1. Seleção dos artigos que compuseram a amostra. 

BASES 
DE 

DADOS 

LUTO AND 
COVID-19 

LUTO AND 
ENFERMAGEM 

TOTAL 

 E S E S E S 
LILACS 26 9 63 0 89 9 
BDENF 10 1 73 0 83 1 

MEDLINE 22 1 43 0 65 1 

TOTAL      11 
Legenda: E – encontrados; S – selecionados. 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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 Desse modo, 11 estudos compuseram a amostra da 

presente pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foram identificados 11 artigos. 

Predominaram artigos publicados no Brasil, na base de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), no ano de 2020. Nesse contexto, o quadro 1 

apresenta a caracterização dos estudos que compuseram a 

amostra da presente pesquisa.  

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos que compuseram a 

amostra do estudo. 

ID Autores Base Ano Periódico Objetivos 

1 Giamattey 

et al. 

LILACS 2022 Escola Anna 

Nery. 

 

Compreender a 

ausência de 

rituais fúnebres 

na pandemia 

de COVID-19 

no processo de 

viver o luto das 

famílias 

brasileiras que 

perderam entes 

queridos por 

COVID-19. 
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2 Commin 

et al. 

LILACS 2020 Revista de 

enfermagem 

do centro-

oeste mineiro 

Problematizar 

de que modo a 

Religiosidade/ 

Espiritualidade 

(R/E) pode ser 

empregada 

como um 

recurso no 

enfrentamento 

da pandemia 

da COVID-19. 

3 Jorge, 

Mello e 

Nunes. 

LILACS 2020 Revista 

latinoamerica

na de 

psicopatologia 

fundamental 

Refletir sobre 

as falas dos 

sujeitos em 

tratamento 

psicanalítico 

durante a 

pandemia de 

COVID-19. 

4 Dantas et 

al. 

LILACS 2020 Revista 

latinoamerica

na de 

psicopatologia 

fundamental 

Discutir 

aspectos 

universais e 

peculiares da 

vivência de luto 

no contexto da 

pandemia por 

COVID-19, a 

partir da escuta 

clínica de 

familiares que 
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perderam seus 

parentes que 

se 

encontravam 

internados. 

5 Bianco e 

Moura. 

LILACS 2020 Psicologia: 

ciência e 

profissão 

Contextualizar 

a precariedade 

dos serviços de 

saúde no 

momento em 

que a COVID-

19 abalroa o 

país e situar as 

condições de 

desamparo em 

que se 

encontra o 

sujeito para 

enfrentar a 

pandemia. 

6 Cardoso 

et al. 

LILACS 2020 Revista 

Latino-

Americana de 

enfermagem 

Compreender 

os sentimentos 

atribuídos ao 

fenômeno da 

suspensão de 

rituais fúnebres 

por pessoas 

que 

amargaram 

perdas de 
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entes queridos, 

no contexto da 

pandemia de 

COVID-19. 

7 Crepaldi 

et al. 

LILACS 2020 Estudos de 

psicologia 

Sintetizar 

conhecimentos 

sobre os 

processos de 

terminalidade, 

morte e luto no 

contexto da 

pandemia de 

COVID-19. 

8 Rente e 

Merhy. 

LILACS 2020 Psicologia e 

sociedade 

Propor uma 

reflexão sobre 

a importância 

da vivência 

coletiva dos 

processos de 

luto, 

interditados 

pela 

emergência da 

pandemia da 

COVID-19. 

9 Magalhãe

s et al. 

LILACS 2020 Revista 

baiana de 

enfermagem 

Conhecer as 

implicações 

sociais e para a 

saúde que 
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acometem 

pessoas 

enlutadas pela 

morte de 

familiares 

vítimas da 

COVID-19. 

10 Oliveira et 

al. 

BDENF 2020 Enfermagem 

em foco 

Refletir sobre o 

ritual do luto e 

o culto ao 

morto durante 

o funeral no 

contexto da 

pandemia da 

COVID-19. 

11 Peres et 

al. 

MEDLIN

E 

2021 Ciência e 

saúde coletiva 

Analisar 

evidências de 

validade de 

uma versão 

brasileira da 

Fear of COVID-

19 Scale, com 

base em 

indicadores 

concernentes.                                          

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

O quadro 2 apresenta os principais sentimentos dos 

familiares enlutados que perderam seus entes durante a 

pandemia da COVID-19. 
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Quadro 2. Principais sentimentos dos familiares de vítimas da 

COVID-19. 

Principais sentimentos n(%) 

Medo 9 (81,8%) 

Ansiedade 9 (81,8%) 

Estresse  8 (72,7%) 

Impotência  8 (72,7%) 

Angústia  8 (72,7%) 

Solidão 5 (45,4%) 

Raiva 3 (27,2%) 

Aturdimento  1 (9%) 

Negacionismo  1 (9%) 
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

O sentimento de medo (81,8%), ansiedade (81,8%), 

estresse (72,7%), impotência (72,7%) e angústia (72,7%), 

foram os mais evidenciados pelos estudos analisados.  

A pandemia de COVID-19 trouxe consigo diversas 

alterações nas nuances que cercam a morte e o luto, deixando, 

só no Brasil, centenas de milhares de pessoas em condições 

adversas para a elaboração da perda de seus entes queridos e 

em risco de desenvolverem formas mais persistentes de 

sofrimento mental (DANTAS; CASSORLA, 2020). 

Outro ponto que necessita de destaque é que, durante a  

pandemia da COVID-19, como as mortes aconteceram de 

maneira muito rápida, provavelmente as pessoas não 

planejaram seus cuidados de finitude de vida e nem discutiram 

preferências e desejos nesse processo de final de vida 

(GONÇALVES et al., 2021). 
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Nesse contexto, os trabalhadores de enfermagem 

ganharam destaque na atuação na linha de frente, ou seja, em 

contato direto com os infectados pelo Sars-Cov-2. Esses 

profissionais, desde o início da pandemia, forneciam, no geral, 

apoio emocional e cuidado humanizado, além da assistência 

técnica de enfermagem (GONÇALVES et al., 2021). 

No entanto, os estudos apontam que mesmo diante das 

contratações emergenciais em grande quantidade, observou-se 

um despreparo na assistência de enfermagem nos processos 

de luto e morte/morrer (GONÇALVES et al., 2021). 

Dada à escassez de profissionais especialistas em 

saúde mental e a sobrecarga dos serviços que se mostra inapta 

para realizar o tratamento das pessoas necessitadas durante o 

período da pandemia (VASCONCELOS et al., 2020). 

O cuidar requer dos profissionais de saúde, em especial 

da equipe de enfermagem, algumas características, tais como: 

empatia, sensibilidade, envolvimento, percepção aguçada, 

interação, conhecimento e crença.  

Sendo assim, com esses quesitos o cuidado será eficaz 

e apresentará resolutividade no que se refere à relação com o 

paciente e sua família nesse processo doloroso. 

É necessário que os profissionais reflitam diariamente 

sobre o processo de passagem da vida para a morte, na 

perspectiva de ofertar uma assistência de qualidade 

(TREVISANO et al., 2019). 

É nesse contexto que o quadro 3 é apresentado, onde 

evidencia-se as principais intervenções de enfermagem 

voltadas para as pessoas enlutadas no contexto da pandemia, 

de acordo com os estudos que compuseram a amostra do 

estudo. 
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Quadro 3. Intervenções de enfermagem voltadas para o 

processo de luto de familiares de vítimas da COVID-19. 

 Principais intervenções de enfermagem  

1 Escuta ativa. 

2 Acolhida sensível e calorosa. 

3 Posição de respeito e empatia. 

4 Prática clínica mais assertiva e adequada. 

5 Buscar a sensibilidade para conduzir os momentos que 

precedem a morte, assim como os que se seguem a sua 

concretude.  

6 A construção e implementação de estratégias para 

assistir o indivíduo enlutado.  

7 Visita domiciliar. 

8 Orientações relacionadas a questões burocráticas do 

óbito.  
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A morte é um dos acontecimentos que produz-se  

questionamentos ao seu respeito, para muitos a morte é um 

acontecimento distante da nossa realidade, e isso colabora 

para que não se tenha conhecimentos e discussões sobre este 

assunto. Para os profissionais da área da saúde, lidar com a 

morte é algo que faz parte do seu cotidiano, e isto  os assusta, 

pois o seu trabalho é salvar vidas (DANTAS et al., 2020).   

As divergências que são consequências deste processo, 

geram nos familiares, profissionais e até mesmo no paciente 

que está em processo de finitude alguns  sentimentos como o 

de raiva, tristeza, barganha e negação,  pois a  morte e morrer 

são contrários à vida humana (DANTAS et al., 2020).   
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O luto é a fase que se passa após uma perda, é uma 

experiência que todos irão experimentar. Apesar de a morte 

fazer parte do ciclo da vida humana, esbarrar-se com ela é duro, 

pois é uma lembrança da própria finitude, e também mostra que 

aquela pessoa que está morrendo não fará mais parte da vida 

humana e isso precisa ser vivido por meio do luto. O luto não 

acaba com o passar do tempo e é um processo que precisa ser 

vivido pois envolve diversas questões (DANTAS et al., 2020).   

Segundo o Ministério da saúde, até o dia 09/11/2021, o 

número de óbitos pela COVID-19 no Brasil era de 609.756 

casos, com taxa de letalidade de 2.8% (BRASIL, 2020). A morte 

pelo novo coronavírus, tem sido uma verdadeira ameaça, e 

medidas de distanciamento e isolamento social foram adotadas, 

visando a diminuição das infecções geradas pela COVID-19. 

Devido às medidas de proteção, rituais fúnebres foram 

interrompidos, e isso tem dificultado a entrada no processo 

natural do luto, contribuindo para que o luto se torne um 

tormento que atinge pacientes, familiares e profissionais 

envolvidos no processo (SUNDE; SUNDE, 2020). 

Com o impedimento de os pacientes acometidos pela 

COVID-19 receberem vistas, as unidade hospitalares 

adquiriram táticas como o envio de mensagens por meio dos 

funcionários e até mesmo chama de vídeos, para que de certa 

forma o paciente não se sinta só e também para que seus 

familiares acompanhem seu ente querido no período que ele 

estiver no âmbito hospitalar. De fato, é muito complexo a perda 

de um familiar acometido pelo coronavírus, pois além de não  

estar perto de seu familiar durante o processo de morte e morrer 

também não podem se despedir de uma forma digna (SUNDE; 

SUNDE, 2020). 
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Ao verificar os resultados, com base nos quadros 01 e 

02, observa-se que os 11 artigos mencionados relatam 

sentimentos de desespero e inexperiência por parte dos 

profissionais da saúde frente ao processo de morte e morrer de 

pacientes acometidos pela COVID-19. Vale salientar que esse 

despreparo gera sentimentos de impotência, medo, angústia, 

tristeza, frustração, estresse e depressão (DANTAS et al., 

2020).   

Perante um cenário de morte, muitas vezes, a equipe de 

enfermagem se sente impotente, frustrada, culpada e muitas 

vezes nem sabe como se comportar perante o paciente e seus 

familiares. 

Tais problemas dificultam o processo de cuidado, é 

escasso o número de profissionais que são atribuídos para 

cuidar de um paciente em processo de finitude, muitos 

profissionais até fogem e isso acontece pela falta do preparo 

que se tem para cuidar da manutenção da vida. E isso tudo 

reflete nos cuidados que o paciente em processo de morte 

deveria receber pela equipe de enfermagem (ORELLANA et al., 

2021).  

A dificuldade que se tem ao lidar com a morte do 

paciente, gera um grande terror nos profissionais da 

enfermagem, mesmo sendo esta a equipe que acompanha 

diariamente pacientes que estão em processo de morte e 

morrer. Muitos profissionais alegam que a morte causa grande 

dor e sofrimento, isto dificulta a aceitação da morte e reflete nas 

suas emoções (ZHAI; DU, 2020). 

Vale ressaltar que para os enfermeiros, lidar com a morte 

é uma cruel realidade, pois mesmo com o empenho da equipe 

muitos pacientes vão a óbito, e diante disso os profissionais da 

enfermagem tendem a se distanciar dos pacientes e seus 
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familiares, visto que não estão preparados para lidar com a 

morte e até mesmo não possuem um entendimento adequado 

sobre esse assunto.  

O enfermeiro precisa cuidar de quem está padecendo, 

proporcionando a assistência sem adoecer, pois a equipe de 

enfermagem não está livre de emoções pela vivência com o 

sofrimento do paciente (ZHAI; DU, 2020). 

Com a atuação mecânica de salvar vidas por meio de 

tecnologias, gera nos enfermeiros inúmeros sentimentos, 

dentre eles o da impotência. A falta de educação acerca da 

morte contribui para que o enfermeiro se sinta impotente, pois 

ele tem um papel frente à sociedade (ZHAI; DU, 2020).  

A enfermagem mesmo lidando diariamente com a morte, 

não se encontra preparada para tal situação. Muito tem se 

discutido para que este assunto seja incluído na grade curricular 

do curso de enfermagem, pois o meio acadêmico é um 

ambiente adequado para que seja estudado sobre o processo 

de morte e morte.  

Todavia, nota-se que os profissionais não estão 

preparados para lidar com situações de morte. Partindo deste 

ponto de vista, as instituições educacionais e hospitalares 

devem preparar os profissionais (PAULA et al., 2020).  

Nesse contexto, aponta-se a necessidade de 

capacitações através das equipes gestoras a fim de oferecer 

subsídio teórico e prático para a assistência de enfermagem 

nesse processo.  

Capacitações e apoio psicológico e social são 

fundamentais considerando o ineditismo de um contexto com 

alta quantidade de pacientes em cuidados críticos e, ainda, 

elevado número de mortes.  
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CONCLUSÕES  

 

Este trabalho objetivou descrever os principais 

sentimentos advindos de familiares de vítimas da COVID-19 e 

identificar a atuação da enfermagem nesse contexto. 

 Observou-se que o processo de morte e morrer na 

pandemia da COVID-19 foi repleto de nuances dolorosas. Os 

familiares de vítimas da COVID-19 vivenciaram um processo de 

luto evidenciado, principalmente, por sentimentos de medo, 

ansiedade, estresse, impotência e angústia. 

Nesse contexto, a atuação da enfermagem se faz 

necessária, e para isso, evidenciou-se na literatura que essa 

assistência deve acontecer de maneira humanizada, buscando 

compreender as fases do luto ao qual os familiares passam e 

ainda, repeitando-se as diversas crenças e contextos culturais. 

  Destaca-se a importância do enfermeiro no processo de 

morte e morrer, e para isto ele deve estar preparado para que 

possa ofertar uma assistência digna ao paciente e a sua família 

após a morte. 

  Com base nas pesquisas, identificou-se que a morte é 

uma temática que ainda causa medo e que as pessoas pouco 

estão preparadas para vivenciá-la. Ressalta-se que os 

profissifionais de enfermagem também, em sua maioria, 

carecem de preparo para lidar com a morte principalmente em 

um contexto pandêmico.  

O estudo apresenta limitações, principalmente, 

relacionada a carência de estudos sobre esta temática 

publicados na literatura.  

Desse modo, sugere-se que mais pesquisas sejam 

realizadas dentro desse objeto de estudo, a fim de ofertar 

subsídios teóricos para que os profissionais de enfermagem 
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possam ancorar suas práticas e condutas objetivando uma 

assistência de qualidade nesse contexto.  
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RESUMO: O estudo teve como objetivo extrair evidências 
científicas acerca dos aspectos clínicos da Covid-19, 
disponibilizados na literatura nacional e internacional durante a 
pandemia em 2020. Trata-se de uma revisão integrativa, 
realizada por meio de análise sistemática de pesquisas 
indexadas nas bases de dados: Medline/Pubmed, Lilacs, Scielo 
e Cinahl, utilizando os descritores “Covid-19”, “Treatment” e 
“Epidemiology” ou “Covid-19”, “Tratamento” e “Epidemiologia” 
combinados com o operador booleano AND. Foram 
selecionados 20 artigos. A maioria dos estudos foram 
realizados na China (65%), sendo o inglês o principal idioma 
analisado (95%). Todos os estudos (100%) tiveram abordagem 
quantitativa e a maioria retrospectivo (65%). Destacam-se como 
principais aspectos clínicos: tosse seca ou produtiva (100%), 
febre (95%) e fadiga (45%) como sintomas clínicos mais 
frequentes; como método diagnóstico teve como destaque o 
Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
(100%); exames laboratoriais evidenciando: linfopenia (90%), 
elevação da Proteínca C Reativa (PCR) (75%), aumento na 
enzima Lactato Desidrogenase (LDH) (45%). Principais exames 
de imagem: Tomografia Computadorizada de tórax (TC de 

mailto:brunavitoriaaof@gmail.com


ASPECTOS CLÍNICOS DA COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

247 
 

tórax) (75%) e o exame de Raio-X (30%). Principal complicação 
: Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) (25%), 
com registros de óbitos em torno de 55%. É necessária a 
contínua produção de pesquisas no âmbito da Covid-19, 
fomentando a disseminação de informações científicas 
fidedignas relacionadas a apresentação clínica da doença, para 
condução e decisão clínica e terapêutica desse agravo. 
Palavras-chave: Covid-19. SARS-CoV-2. Diagnóstico. 

Enfermagem 

 

INTRODUÇÃO 

 

  No final do ano de 2019 houve um aumento no número 

de casos de pneumonia ocorridos na província de Wuhan, na 

China. Análises e, posteriormente, o sequenciamento do 

genoma viral, apontaram para um novo tipo de vírus RNA 

envelopado, pertencente à família Coronaviridae, gênero 

betacoronavírus, nomeado de Coronavírus (SARS-CoV-2, sigla 

originada do inglês que significa Coronavírus2 da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave) (BRASIL, 2020a).  

A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre pelo contato com 

gotículas e aerossóis de pessoas infectadas (CHEN, 2020; 

BRASIL, 2020a). Com tempo de incubação variando 

de dois a 14 dias, média de cinco dias, esse vírus provoca a 

doença Covid-19 (em menção ao ano de surgimento do vírus, 

2019). A Covid-19 foi considerada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma doença pandêmica em março de 2020 

(LI et al., 2020; OPAS, 2020). 

  A doença pode se manifestar de forma leve, moderada, 

grave ou crítica. Os sintomas iniciais são: febre, tosse, fadiga, 

mialgia, distúrbios gastrointestinais, podendo progredir para 

sintomas característicos da doença como anosmia (perda de 
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olfato), ageusia (alteração do paladar), dispneia (falta de ar) ou 

dificuldades para respirar. O indivíduo poderá transmitir o vírus 

dias antes do início dos sintomas. Destacando que a 

infecção pelo SARS-CoV-2 pode ocorrer de forma 

assintomática em algumas pessoas (BRASIL, 2020a). 

  O diagnóstico para a doença ocorre principalmente nas 

formas de diagnóstico clínico e laboratorial (HUANG et al., 

2020; BRASIL, 2020a). Como doença que acomete 

principalmente o sistema respiratório, a Covid-19 pode provocar 

danos patogênicos pulmonares, levando a pneumonia, também 

é capaz de provocar danos entéricos, hepáticos e neurológicos. 

A grande maioria dos casos críticos ocorre por meio da 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), sendo 

uma das principais complicações da doença, com grandes 

chances de evolução para o óbito. Até o dia 24 de novembro de 

2021, já foram confirmados pelas OMS 258.164,425 de casos 

de Covid-19 em todo o mundo, destes, houve até a mesma 

data, 5.166,192 mortes provocados pela doença. O Brasil 

acumula até o momento 22.019,870 casos confirmados e 

612,782 mortes pela Covid-19 (BRASILa, 2020; WHOa,2021; 

WHOb,2021). 

  Após rigorosos estudos em busca de medidas protetivas, 

a vacinação contra a doença foi aprovada. No Brasil, existem 

quatro tipos de vacinas sendo aplicadas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS): Oxford/AstraZeneca, 

Sinovac/Coronavac, Pfizer/BioNTech, ambas aplicadas em 

duas doses, e a vacina Janssen/Cilag, doada pelos Estados 

Unidos para uso no Brasil, que é aplicada em dose única 

(ANVISA, 2021a; ANVISA, 2021b). 

Reconhecendo a Covid-19 como uma doença infecciosa, 

pandêmica, altamente transmissível, que acometeu parte da 
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população a nível mundial, alcançando altos níveis 

de mortalidade nos países, provocando consequências além de 

danos físicos e marcando historicamente o ano de 2020, se faz 

necessário aprofundar o conhecimento sobre esta 

patologia infectoconatgiosa, propiciando um embasamento 

científico que direcione futuras condutas e ações terapêuticas 

relacionadas à doença. Logo, os achados deste estudo são de 

importância para toda a comunidade, diante das repercussões 

da pandemia vivenciada. 

  Considerando o cenário pandêmico e a realidade 

enfrentada, a presente proposta de investigação sobre o tema, 

surge a partir do questionamento: quais os aspectos 

clínicos relacionados à Covid-19, evidenciados na literatura 

nacional e internacional, durante a pandemia iniciada em 2020? 

  Em busca de respostas para o questionamento apontado 

acima, este estudo tem como objetivo extrair as evidências 

científicas acerca dos aspectos clínicos da Covid-19, 

disponibilizados na literatura nacional e internacional durante a 

pandemia iniciada em 2020. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Adotou-se o método de revisão integrativa da literatura 

para investigar evidências científicas a cerca da Covid-19. A 

revisão integrativa da literatura propõe o estabelecimento de 

critérios bem definidos sobre a coleta de dados, análise e 

apresentação dos resultados, desde o início do estudo, a partir 

de um protocolo de pesquisa previamente elaborado e validade. 

Para tanto, serão adotadas as seguintes etapas para a 

constituição deste estudo: 1 – identificação do tema e 

elaboração da pergunta norteadora; 2 – estabelecimento dos 
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critérios de elegibilidade, busca e identificação dos estudos nas 

bases científicas; 3 – avaliação crítica dos estudos incluídos; 4 

– categorização dos estudos; 5 – análise e interpretação dos 

resultados e 6 – apresentação da revisão integrativa (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A elaboração da questão norteadora, conforme 

recomenda-se como etapa inicial para a revisão integrativa, 

deu-se a partir do acrônimo PIOT – P (produção científica da 

área da saúde sobre Covid-19), I (aspectos clínicos e 

terapêuticos), O (achados na literatura nacional e internacional) 

e T (pandemia de 2020): “Quais as evidências científicas sobre 

aspectos  clínicos relacionados à Covid-19, identificadas por 

meio da produção científica na área da saúde, disseminadas no 

cenário nacional e internacional no ano de 2020?” 

Para o levantamento do material, foi realizada entre 

janeiro e fevereiro de 2021 uma busca bibliográfica constituída 

por publicações sobre a Covid-19 disseminadas em periódicos 

nacionais e internacionais e disponibilizados nas bases de 

dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE/Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) e na Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL). A busca foi realizada utilizando o 

provedor Firefox UFPB, para acesso às bases de dados via 

Portal CAPES e a partir dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) “Covid-19”, “Tratamento” e “Epidemiologia” ou do 

MeHS (Medical Subject Headings) “Covid-19”, “Treatment” e 

“Epidemiology”, combinados com o operador booleano AND. A 

estratégia de busca por bases de dados está evidenciada no 

quadro 1. 
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Quadro 1 - Estratégias de buscas realizadas por base de dados.  

BASE DE DADOS  ESTRATÉGIAS DE BUSCAS 

CINAHL Covid-19 AND treatament AND 
epidemiology “sem campo 
selecionado” +  free full text 

MEDLINE/PUBMED Covid 19 AND treatament AND 
epidemiology “title and abstract” + 
free full text 

LILACS Covid-19 AND tratamento AND 
epidemiologia “palavras” + free full 
text 

SCIELO Covid 19 AND tratamento AND 
epidemiologia “todos os índices” + 
free full text 

  Fonte: Elaboração própria. João Pessoa – PB, Brasil, 2021. 
 

Foram adotados como critérios de inclusão: artigos 

originais ou de revisão sistemática de prontuários, disponíveis 

na internet, divulgados online entre janeiro e dezembro de 2020, 

nos idiomas inglês, espanhol e português, que estivessem 

disponíveis em texto completo. Foram excluídas publicações do 

tipo editoriais, relatos de experiência, estudos de revisão 

(integrativa, sistemátia e escopo), estudos de reflexão e 

guidelines. 

A seleção dos estudos foi sistematizada pelo método 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) (PAGE et al., 2021), com leitura prévia e 

análise de título, resumo e descritores. Estudos selecionados 

que respondiam à questão norteadora e aos critérios de 

inclusão, foram lidos na íntegra. 

Após leitura analítica do material seguiu-se para a etapa 

de mapeamento de dados, resumo e comunicação dos 

resultados. Foi utilizado um instrumento adaptado (URSI; 
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GALVÃO, 2006) para nortear a extração de dados dos estudos 

que compuseram a amostra final. Na última etapa os resultados 

foram sumarizados com o intuito de reunir os principais 

desfechos e identificar possíveis lacunas do conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final foi composta por 20 artigos.  O processo 

da identificação em bases de dados, triagem com aplicação dos 

filtros e inclusão de estudos que compõem a amostra final, está 

descrito no fluxograma PRISMA (PAGE et al., 2020), exposto 

na figura 1. 

No que diz respeitos a análise geográfia  de estudos por  

país, a maioria dos estudos foi realizado na China, 13 estudos 

(65%), seguido dos Estados Unidos, com dois (10%) e Arábia 

Saudita (5%), Uganda (5%), França (5%), Índia (5%) e Brasil 

(5%), com um estudo cada. O principal idioma dos artigos foi o 

inglês, evidenciado em 19 (95%) estudos.  O idioma português 

foi visto em um (5%) estudo. 

A China foi o epicentro da pandemia por Covid-19, 

considerando que os primeiros casos originaram-se em uma de 

suas províncias (Hubei), o que pode justificar a grande 

quantidade de estudos realizados no País, em comparação aos 

demais países com publicações nesta revisão. Salientando que 

todos os estudos foram do tipo quantitativos, destacando as 

revisões retrospectivas de prontuários como principal forma de 

delineamento analisado. 
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Figura 1 – Estratégia de identificação e inclusão dos estudos - 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA) diagram flow. João Pessoa – PB, Brasil, 
2021. 
 

 
Fonte: elaboração própria. João Pessoa – PB, Brasil, 2021 

 

 Quanto à abordagem metodológica verificada nos 

estudos analisados, todos os artigos (100%) adotaram a 

abordagem quantitativa. No que tange temporalidade, 13 (65%) 

foram estudos retrospectivos, quatro (20%) foram transversais 

e três (15%) foram prospectivos; e, no que se refere ao 

delineamento, nove (45%) foram estudos observacionais 

exploratórios, com dados secundários oriundos de prontuários, 

seis (30%) foram estudos de coorte, quatro (20%) 

observacionais e um (5%) do tipo série de casos. 
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A Oxford Centre for Evidence-based Medicine (CEMB, 

2013), que estabelece o Nível de Evidência (N.E.) científica por 

tipo de estudo, afirma que estudos retrospectivos possuem 

nível de evidência 2A e grau de recomendação B; Revisões 

retrospectivas de prontuários tem nível de evidência 

2C e grau de recomendação B; Estudos de coorte têm nível de 

evidência 2B e grau de recomendação B; Estudos 

observacionais correspondem a nível de evidência 2C e grau 

de recomendação B; Séries de casos possuem nível de 

evidência  4 e grau de recomendação C.  

A revisão de prontuários, por sua vez, é um método muito 

utilizado para pesquisas na área da saúde e da enfermagem, 

permite ao pesquisador conhecer o paciente, principalmente 

quanto seu histórico de saúde, além de possibilitar a análise da 

assistência prestada durante seu tratamento hospitalar para 

além de sua área, analisando as ações do trabalho da 

interprofissional (SANTANA; OLIVEIRA; MARCON, 2019). 

No tocante às informações acerca do perfil demográfico 

de pessoas com Covid-19, participantes dos estudos, verificou-

se que a idade variou entre mínima de 2 anos e a máxima de 

90 anos.  

Salientando que menos de 1% das crianças evoluem 

para a SDRA, no entanto, podem evoluir para uma outra 

complicação, também associada a Covid-19, a Síndrome 

Inflamatória Multissistêmica em Crianças (MIS-C), a qual 

provoca inflamações nas paredes de vasos sanguíneos, 

semelhante à Doença de Kawasaki (CDC, 2020). Pacientes 

idosos, especificamente acima de 80 anos, são mais 

vulneráveis à Covid-19, possuem mais chances de progressão 

para a forma grave ou crítica da doença, estando sujeitos a 

enfrentarem variadas complicações, destacando que a maioria 
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deles possuem apresentação clínica diferente dos pacientes 

mais jovens (GUO et al., 2020).  

O sexo masculino foi destaque, evidenciado em 14 (70%) 

estudos, o sexo feminino foi mencionado em quatro (20%). Dois 

(10%) artigos informaram não haver diferenças significativas 

entre os sexos. O sexo feminino tem maior relação com a 

ocorrência da doença, enquanto que o sexo masculino está 

relacionado à letalidade pela infecção (ESCOBAR; 

RODRIGUEZ; MONTEIRO, 2021). 

A extração dos dados ocorreu a partir das informações 

acerca dos aspectos clínicos inerentes à covid-19, estão 

evidenciados no quadro 2. 
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Quadro 2 – Quadro síntese dos estudos da revisão integrativa 

segundo autor e ano de publicação, manifestações clínicas da 

Covid-19, exames diagnósticos e principais complicações 

evidenciadas. 

Autor N.E 
(CEMB, 
2013) 

Manifestações 
clínicas mais 
frequentes 

Principais 
exames 
laboratoriais 

Principal 
complicação 
evidenciada 

Cummings 
et al., 
 

2B Falta de ar, 
febre e tosse. 

Linfocitopenia; 
Proteinúria; 
Creatinina 
sérica 
diminuída. 

Lesão renal 
aguda. 

Lian  
et al., 

2C Febre e tosse. Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR) 
e da Enzima 
Lactado 
Desidrogenase 
(LDH). 

Lesão 
hepática. 

Zeng  
et al., 

2C Febre, tosse e 
fadiga 

Linfocitopenia; 
Leucocitopenia;  
Elevação da 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Pneumonia. 

Chen  
et al., 

2C Febre, tosse e 
expectoração. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR); 
leucócitos; 
neutrófilos. 

Síndrome 
do 
Desconforto 
Respiratório 
Agudo 
(SDRA). 

Zheng  
et al., 

2C Febre, tosse e 
fadiga. 

Linfocitopenia; 
leucocitopenia. 

Não 
informado. 
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Zhong  
et al., 

2B Febre, tosse 
com 
expectoração 
e calafrios. 

Linfocitopenia; 
leucocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR) 
e glicose. 

Disfunção 
de múltiplos 
órgãos. 
 

Matsunaga 
et al., 

2C Febre, tosse e 
fadiga. 

Não informado Síndrome 
do 
Desconforto 
Respiratório 
Agudo 
(SDRA). 

Gayam  
et al., 

2C Febre, tosse, 
fadiga, falta de 
ar e mialgia. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Lesão 
cardíaca 
aguda. 
 

Mutair  
et al., 

2C Tosse, fadiga 
e falta de ar. 

Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 
Diminuição da 
contagem de 
plaquetas. 

Não 
informado. 
 

Yang  
et al., 

2C Febre, tosse e 
fadiga. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Síndrome 
do 
Desconforto 
Respiratório 
Agudo 
(SDRA). 
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Hong  
et al., 

2C Febre, tosse e 
fadiga. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR). 

Pneumonia 
bacteriana. 

Guo  
et al., 

2B Febre, tosse e 
fadiga. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Síndrome 
do 
Desconforto 
Respiratório 
Agudo 
(SDRA). 

Zhang  
et al., 

2C Fadiga, tosse 
e febre. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Não 
informado. 
 

Zhang  
et al., 

2C Tosse, febre e 
falta de ar. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Síndrome 
do 
Desconforto 
Respiratório 
Agudo 
(SDRA). 

Kirenga  
et al., 

2B Tosse, febre e 
rinorréia. 

Linfocitopenia; 
leucocitopenia. 

Não 
informado. 
 

Keller  
et al., 

2B Tosse, 
dispneia e 
febre. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa. 

Não 
informado. 
 

Hong  
et al., 

2C Febre, tosse 
seca e 
produtiva. 

Linfocitopenia; 
Leucocitopenia; 
Elevação da 

Hipoxemia.  
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Proteína C 
Reativa. 

Chen  
et al., 

2C Tosse seca, 
febre e 
anorexia. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Sepse. 
 

Pande et 
al., 

4 Febre, falta de 
ar e tosse. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Choque. 
 

Teich et 
al., 

2C Febre, 
congestão 
nasal e tosse. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 
Reativa (PCR), 
Enzima Lactato 
Desidrogenase 
(LDH). 

Pneumonia. 
 

  Fonte: Elaboração própria. João Pessoa – PB, Brasil, 2021 
 

Com relação aos aspectos clínicos, a tosse (seca ou 

produtiva) foi o principal sintoma clínico evidenciado, presente 

nos 20 (100%) estudos, seguido de febre, mencionada em 19 

(95%) e da fadiga, presente em nove (45%).  

A tosse é um mecanismo fisiológico de defesa das vias 

áreas, porém, este sintoma também compõe a apresentação 

clínica de diversas doenças, principalmente as de origem 

pulmonar (RODRIGUES; GALVÃO, 2017), como é o caso da 

Covid-19. Estudos anteriores realizados na China, durante o 

pico de números crescentes de casos confirmados, apontaram 

para a tosse e febre como principais sintomas da Covid-19 

(HUANG et al., 2020; WANG et al., 2020), da mesma forma, 

estes também foram os principais sintomas em pacientes da 
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cidade de Seattle, nos Estados Unidos (RODRIGUES-

MORALES et al., 2020). 

Assim como a tosse, a febre se constitui também como 

o principal sintomas da Covid-19. O grau elevado da febre é 

associado à secreção de citocinas inflamatórias. Além disso, a 

duração da febre é um importante fator para o monitoramento 

da evolução da infecção no paciente, pessoas que apresentam 

febre contínua por mais de uma semana mostram rápida 

progressão para condições graves e/ou críticas, que podem ser 

evidênciadas por meio de exames de imagens (LIAN et al., 

2020; ZHENG et al., 2021). 

O método diagnóstico de destaque foi o Reverse 

Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

mencionado nos 20 (100%) artigos desta revisão. Além da 

apresentação clínica sugestiva para a Covid-19, é necessário a 

consolidação do diagnóstico por meio de exames diagnósticos. 

O RT-PCR, exame molecular laboratorial, foi mencionado em 

todos os artigos que compõe o presente estudo como principal 

método diagnóstico. Considerado o método “padrão-ouro” para 

diagnóstico da Covid-19, o RT-PCR identifica o RNA viral por 

meio dos marcadores genéticos do vírus (VIEIRA; EMERY; 

ANDRIOLO, 2020).  

O SARS-CoV-2 possui quatro principais marcadores 

genéticos considerados para detecção: “N, E, S, RdRP”. De 

início, para a confirmação era necessário à detecção de dois 

destes marcadores, porém considerando a alta circulação viral, 

a confirmação passou a ser considerada a partir da detecção 

de apenas um marcador genético, o Ministério da Saúde 

recomenda que o marcador genético alvo seja o gene “E”, por 

possuir maior sensibilidade quando comparado aos demais 

marcadores (BRASIL, 2020b). O material a ser analisado no 
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RT-PCR são as secreções e excreções do trato respiratório 

inferior (escarro, lavado broncoalveolar) e do trato respiratório 

superior (swabe combinado da naso e orofaringe). A coleta do 

material deve ser preferencialmente realizada durante os doze 

primeiros dias de início dos sintomas e o resultado do RT-PCR 

geralmente está disponível horas após a coleta (VIEIRA; 

EMERY; ANDRIOLO, 2020). 

Os exames laboratoriais evidenciavam, principalmente, a 

linfopenia em 18 (90%) estudos, a elevação da proteína C 

reativa (PCR), em 15 (75%) artigos e o aumento da enzima 

Lactato Desidrogenase (LDH), em nove (45%).   

 Considera-se a linfopenia como uma Contagem Absoluta 

de Linfócitos (CAL), (células de defesa) abaixo de 1,0x109/L, 

que pode ser comum em pacientes com Covid-19 com evolução 

preocupante. Essa diminuição trata-se da resposta imune 

corporal defeituosa ao SARS-CoV-2. Com o início das 

manifestações clínicas iniciais ocorre um fenômeno chamado 

“tempestade de citocinas”, caracterizado pela elevação dos 

marcadores inflamatórios e de citocinas, destacando a PCR a 

mais sensível dentre os marcadores. Em contrapartida a uma 

redução, relativa ou absoluta, na contagem de linfócitos (LI et 

al., 2020). A linfopenia e elevação dos marcadores inflamatórios 

esta relacionada com a Covid-19 do tipo grave ou crítico (LIAN 

et al., 2020) 

Outra alteração também relacionada à gravidade da 

Covid-19 é a elevação da LDH. A LDH, uma das enzimas 

responsáveis pelo metabolismo da glicose, está presente em 

células hepáticas, cardíacas, pulmonares e em outros tecidos; 

quando é evidenciada em altas concentrações na corrente 

sanguínea torna-se também um indicador de prognóstico ruim, 

geralmente associada à dispneia e queda da Saturação do 



ASPECTOS CLÍNICOS DA COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

262 
 

Oxigênio (SaO²), pode apontar para deterioração de órgãos 

fundamentais, principalmente fígado e pulmão (OLIVEIRA 

JUNIOR; LOURENÇO, 2020). 

Os achados de imagem, elucidados em 19 (95%) 

estudos, foram por vezes utilizados em associação ao RT-PCR, 

como forma de consolidação do diagnóstico, sendo frequente a 

Tomografia Computadorizada de tórax (TC de tórax), 

mencionada em 15 (75%) estudos e o Raio-X, elucidado em 

seis (30%). O achado mais frequente aos exames de imagem 

foi a opacidade em vidro fosco de forma bilateral.  

Por vezes, exames de imagem também são usados em 

associação aos exames laboratoriais para confirmação do 

diagnóstico da Covid-19, ou também para monitoramento 

clínico da evolução do paciente, destacando a TC de tórax e o 

Raio-X. Estudos apontam o potencial da TC de tórax quanto o 

diagnóstico diferencial, sendo importante na evidência de 

imagens condizentes para alterações pulmonares precoces 

mesmo em pacientes assintomáticos mas com RT-PCR 

positivo, ou achados patológicos em pacientes que, apesar da 

apresentação clínica, obtiveram o RT-PCR negativo. O exame 

de Raio-X, diferente da TC de tórax, aparentemente possui um 

papel limitado quando o diagnóstico por imagem para a Covid-

19, sendo de fundamental importância no manejo da prática 

clínica, sobretudo no monitoramento de pacientes já 

diagnosticados e com comprometimento pulmonar, sendo 

recomendado a realização deste exame em dias seriados após 

início da ventilação mecânica. Ambos os exames de imagem 

podem evidenciar a opacidade em vidro fosco, achado 

encontrado em 57-98% de pacientes com Covid-19, 

considerada uma manifestação precoce da infecção (FICHERA 

et al., 2020; SALEHI et al., 2020). 
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A principal complicação da Covid-19 mencionada foi a 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), presente 

em cinco (25%) estudos. Quanto aos casos de óbitos pela 

Covid-19, especificamente por complicações provocadas pela 

infecção, estes foram mencionados em 11 (55%) artigos.  

 A internação do paciente na UTI, bem com a 

necessidade do suporte ventilatório são provocadas por 

complicações relacionadas à Covid-19, dentre elas destaca-se 

neste estudo a SDRA. De fato, esta é a complicação mais 

comum da Covid-19; dados estimativos concluíram que entre 

os pacientes hospitalizados pela Covid-19, até 40% poderão 

evoluir para está complicação (WU et al., 2020). A lesão 

pulmonar provocada pela SDRA é evidenciada pela destruição 

do parênquima pulmonar, com consolidação e inflamação. O 

principal sintoma é a dificuldade para respirar, hipoxemia 

(PaO²:FiO²<300) e opacidades pulmonares bilaterais, ao 

exame de imagem. Porém, alguns pacientes não apresentem 

desconforto respiratório ou quadro hipoxêmico intertiscial 

(NISHIURA et al., 2020).   

 Os óbitos evidenciados estavam relacionados à 

complicações advindas a partir do quadro grave ou crítico da 

doença. Atualmente o Brasil ultrapassa meio milhão de mortes 

pela Covid-19 (WHO, 2021a), ressaltando que estes não são 

apenas números resultantes de cálculos estatísticos, mas foram 

inúmeras vidas interrompidas e famílias separadas de entes 

queridos, em virtude desta infecção viral.  

O avanço da vacinação pelo País, associado as medidas 

de proteção amplamente divulgadas desde o ínicio da 

pandemia (uso de máscaras, etiqueta respiratória, 

distanciamento de 1,5m entre pessoas, higienização das mãos, 

uso de álcool nas mãos e/ou em objetos e superfícies), 
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mostram-se como uma fonte de esperança quanto a diminuição 

no número de indivíduos contaminados e, principalmente, no 

número de óbitos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Estudos sobre a Covid-19 avançaram de maneira 

grandiosa em pouco mais de um ano, de forma que a literatura 

é vasta em evidências científicas de alto rigor metodológico.  

O presente estudo evidenciou os principais aspectos 

associados a apresentação clínica da Covid-19 a nível mundial, 

contribuindo com a disseminação de informações científicas 

fidedignas no que diz respeito a temática e subsidiando a 

prática a assistência direta à pessoa acometida pela infecção.  

Considerando a probabilidade da “Covid-longa” 

(Síndrome Pós-Covid-19), onde muitas pessoas permanecem 

sequeladas, com sintomas da doença mesmo após a alta, faz-

se necessário a constante realização de pesquisas no âmbito 

da Covid-19, sobretudo quanto a apresentação clínica da 

doença e seus danos. 
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RESUMO: A Covid-19 é uma doença infectocontagiosa que 
acomete o trato respiratório causada pelo novo coronavírus 
denominado SARS-CoV-2. A alta transmissibilidade do vírus 
resultou na rápida disseminação da doença em todo o mundo, 
estabelecendo um cenário pandêmico emergêncial de saúde 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2020. A 
transmissão do vírus decorre, principalmente, do contato direto 
com gotículas respiratórias expelidas por tosse ou espirro de 
um indivíduo infectado. O presente estudo teve por objetivo 
reunir evidências científicas acerca dos aspectos terapêuticos 
da Covid-19, disponibilizados na literatura nacional e 

internacional. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada 

entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, por meio de 
análise sistemática de pesquisas indexadas nas bases de 
dados: Medline/Pubmed, Lilacs, Scielo e Cinahl, utilizando os 
descritores “Covid-19”, “Treatment” e “Epidemiology” ou “Covid-
19”, “Tratamento” e “Epidemiologia” combinados com o 
operador booleano AND. A amostra final foi composta por 20 
artigos. Destacam-se como principais aspectos terapêuticos:  
tratamento farmacológico, principalmente, fármacos antivirais 
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(100%), antibióticos (75%), glicoproteínas (50%) e 
corticosteroides (35%) e o suporte ventilatório através de 
oxigenoterapia (90%), Ventilação Mecânica Invasiva (40%) e 
Ventilação Não Invasiva (25%). Ainda existem lacunas na 
abordagem terapêutica o que evidencia a importância  da 
realização de investigações para a terapêutica da Covid-19, a 
fim de orientar as intervenções dos profissionais de saúde para 
minimizar efeitos indesejáveis e índices de mortalidade. 
Palavras-chave: Pandemias. Covid-19. Terapêutica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Covid-19 é uma doença infectocontagiosa respiratória 

causada pelo novo coronavírus denominado SARS-CoV-2. Os 

primeiros casos foram registrados em Wuhan, cidade situada 

na província de Hubei, na China, considerada como epicentro 

da infecção. O elevado potencial de transmissão do vírus 

resultou na rápida disseminação da doença em todo o mundo, 

estabelecendo um cenário pandêmico emergêncial de saúde 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2020 

(VELAVAN; MEYER, 2020). 

 O principal meio de transmissão do vírus decorre, 

principalmente, do contato direto com gotículas respiratórias 

expelidas por tosse ou espirro de um indivíduo infectado. Na 

medida que o vírus se replica no trato respiratório, pode 

desencadear sinais e sintomas de quadros mais críticos, a 

exemplo da Sindrome Respiratória Aguda Grave (SARS) 

(BEREKAA, 2021), uma das evidentes causas de 

hospitalizações em pacientes acometidos pela Covid-19. 

 A maior parte dos casos ocorre em indivíduos adultos, 

com idade em média de 59 anos. O sexo masculindo tem sido 

o mais predominante, representando cerca de 56% do total de 
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casos. Dentre os fatores de risco para maior mortalidade 

encontram-se comorbidades preexistentes e o envelhecimento 

(FAUCI; LANE; REDFIELD, 2020). 

 Medidas restritivas foram implementadas como forma de 

prevenção à doença e controle da disseminação do vírus, 

dentre elas, o distanciamento social, uso de máscaras e 

higienização das mãos (SOARES et al., 2021). No entanto, a 

vacinação constituí-se como a melhor opção para prevenir a 

doença. No Brasil, as vacinas Astrazeneca/Oxford e Pfizer 

apresentam registros definitivos para aplicação. As vacinas 

Janssen e CoronaVac também foram utilizadas devido a sua 

aprovação para uso emergencial (BRASIL, 2021).  

 Apesar dos constantes avanços científicos para 

investigação da doença e seus aspectos envolvidos, até o 

momento da realização deste estudo, não houve um tratamento 

específico considerado seguro e eficaz para Covid-19 (DIAS et 

al., 2020). 

 Considerando a magnitude da Covid-19 e seus impactos 

nos mais diversos cenários da saúde, sociedade, política e 

economia, torna-se importante a realização de estudos capazes 

de preencher lacunas existentes e esclarecer os aspectos 

relacionados a essa doença, a fim de enriquecer o acervo 

científico e subsidiar posteriores ações, especialmente, práticas 

assistenciais executadas por profissionais de saúde. 

 Diante do exposto, compreende-se a realidade 

desafiadora imposta pela pandemia, sobretudo, nos serviços de 

saúde para definição de intervenções terapêuticas eficazes na 

recuperação dos casos, o que levou ao seguinte 

questionamento: quais os aspectos terapêuticos relacionados à 

Covid-19, evidenciados na literatura nacional e internacional?  
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Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo reunir 

evidências científicas acerca dos aspectos terapêuticos da 

Covid-19, disponibilizados na literatura nacional e internacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa. A construção de 

uma revisão integrativa ocorre mediante a execução de seis 

etapas: 1 – identificação do tema e questão de pesquisa; 2 – 

definição dos critérios de elegibilidade e busca na literatura; 3 – 

categorização dos estudos; 4 – análise dos estudos incluídos; 

5 – interpretação dos resultados e 6 – apresentação da revisão 

integrativa (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Após a identificação do tema, seguiu-se com a  

elaboração da questão da pesquisa, primeira etapa da revisão 

integrativa, utilizando o acrônimo PIOT – P (produção científica 

da área da saúde sobre Covid-19), I (aspectos terapêuticos), O 

(achados na literatura nacional e internacional) e T (pandemia 

de 2020): “Quais as evidências científicas sobre os aspectos  

terapêuticos relacionados à Covid-19, identificadas por meio da 

produção científica na área da saúde, disseminadas no cenário 

nacional e internacional no ano de 2020?” 

As buscas foram realizadas entre os meses de janeiro e 

fevereiro de 2021, nas bases de dados: Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/Pubmed), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e na 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). Utilizando o provedor Firefox UFPB, com acesso 

disponibilizado para bases de dados pelo Portal CAPES e a 

partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Covid-
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19”, “Tratamento” e “Epidemiologia” ou do MeHS (Medical 

Subject Headings) “Covid-19”, “Treatment” e “Epidemiology”, 

junto ao operador booleano AND. A estratégia de busca por 

bases de dados está evidenciada no quadro 01. 

 

Quadro 01 - Estratégias de buscas realizadas por base de 

dados.  

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

Como critério de elegibilidade foram incluídos: artigos originais 

ou de revisão de prontuários, disponíveis na internet, 

divulgados online entre janeiro e dezembro de 2020, nos 

idiomas inglês, espanhol e português, que estivessem 

disponíveis em texto completo; e excluídos: editoriais, relatos 

de experiência, revisões integrativas, revisões sistemáticas, 

revisões de escopo, estudos de reflexão e guidelines. 

BASE DE DADOS ESTRATÉGIAS DE BUSCAS 

CINAHL 

Covid-19 AND treatment AND 

epidemiology “sem campo 

selecionado” + free full text 

MEDLINE/PUBMED 

Covid-19 AND treatment AND 

epidemiology “title and abstract” 

+ free full text 

LILACS 

Covid-19 AND tratamento AND 

epidemiologia “palavras” + free 

full text 

SCIELO 

Covid-19 AND tratamento AND 

epidemiologia “todos os índices” 

+ free full text 
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Utilizou-se o método PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (PAGE et al., 

2021), para sistematização dos estudos selecionados. De forma 

que, após a leitura prévia, análise de título, resumo e 

descritores, somente estudos selecionados foram lidos na 

íntegra. 

O mapeamento dos dados, resumo e evidência dos 

resultados foi realizado mediante a leitura analítica dos artigos 

que responderam a questão norteadora desse estudo. Um 

instrumento adaptado de Ursi e Galvão (2006) foi aplicado para 

a extração de dados.  Após a sumarização dos artigos 

selecionados, buscou-se reunir os principais desfechos destes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final foi composta por 20 artigos.  Toda a 

sistematização do processo de seleção está descrita no 

fluxograma PRISMA (PAGE et al., 2020), exposto na figura 1. 

Quanto à procedência dos estudos, 13 (65%) foram 

desenvolvidos na China, dois (10%) nos Estados Unidos, um 

(5%) na Arábia Saudita, um (5%) na Uganda, um (5%) na 

França, um (5%) na Índia e um (5%) no Brasil. Em relação ao 

idioma, 19 (95%) estavam escritos em inglês e um (5%) em 

português. 
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Figura 1 – Fluzogramda de seleção dos estudos - Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA) diagram flow. João Pessoa – PB, Brasil, 2021. 

 
Fonte: elaboração própria, 2021.  

 

 No que se refere aos aspectos metodológicos dos 

estudos analisados, todos os artigos (100%) adotaram a 

abordagem quantitativa. No que tange à temporalidade, 13 

(65%) estudos foram retrospectivos, quatro (20%) transversais 

e três (15%) prospectivos; e, no que se refere ao delineamento, 
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nove (45%) estudos tiveram delineamento observacional 

exploratório, com dados secundários oriundos de prontuários, 

seis (30%) foram estudos de coorte, quatro (20%) 

observacionais e um (5%) do tipo série de casos.  

A Oxford Centre for Evidence-based Medicine (CEMB, 

2013), que estabelece o Nível de Evidência (N.E.) científica por 

tipo de estudo, afirma que estudos retrospectivos possuem 

nível de evidência 2A e grau de recomendação B; Revisões 

retrospectivas de prontuários tem nível de evidência 

2C e grau de recomendação B; Estudos de coorte têm nível de 

evidência 2B e grau de recomendação B; Estudos 

observacionais correspondem a nível de evidência 2C e grau 

de recomendação B; Séries de casos possuem nível de 

evidência  4 e grau de recomendação C.  

A extração dos dados ocorreu a partir das informações 

acerca dos aspectos terapêuticos da Covid-19 descritas nos 

artigos, dispostas no quadro síntese, exposto no quadro 02. 

 

Quadro 02 – Síntese dos estudos da revisão integrativa 

segundo autor e ano de publicação, Nível de Evidência (N. E ), 

manifestações clínicas da Covid-19, exames diagnósticos, 

medidas terapêuticas mais frequentes  e casos de óbitos.  

Autor N. E 
Principais 
Sinais e 

Sintomas 

Principais 
achados 

laboratoriais 

Medidas 
terapêuticas 
instituídas 

Casos 
de 

óbitos 

Cummings 
et al., 
2020. 

2B 
Falta de ar; 

Febre; 
Tosse. 

Linfocitopenia; 
Proteinúria; 
Creatinina 

sérica 
diminuída. 

 

Farmacológica: 
Antivirais; 

Corticosteroides 
Suporte 

Ventilatório: 
Ventilação 
Mecânica 
Invasiva. 

101 

Lian 
et al., 

2C 
Febre; 
Tosse. 

Linfocitopenia; Farmacológica: 0 
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2020.  Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Antivirais; 
Corticosteroides 

Suporte 
Ventilatório: 

Não 
especificado. 

Zeng 
et al., 
2020.  

2C 
Febre; 
Tosse; 
Fadiga. 

Linfocitopenia; 
Leucopenia; 
Elevação da 

Enzima Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais; 

Corticosteroides 
Suporte 

Ventilatório: 
Ventilação não 

invasiva; 
Ventilação 
Mecânica 
Invasiva; 

Oxigenação por 
Membrana 

Exracorpórea 
(ECOM). 

03 

Chen 
et al., 
2020.  

2C 

Febra; 
Tosse; 

Expectoraç
ão. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR); 
Leucocitose; 
Neutrofilia. 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteroides 

Suporte 
Ventilatório: 

Oxigenoterapia;
Ventilação 
Mecânica 
Invasiva. 

03 

Zheng 
et al., 
2020. 

2C 
Febre; 
Tosse; 
Fadiga. 

Linfocitopenia; 
Leucopenia. 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteroides

. 

0 

Zhong 
et al., 
2020.  

2B 

Febre; 
Tosse com 
expectoraç

ão; 
Calafrios. 

Linfocitopenia; 
Leucopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR); 
Elevação da 

Glicose. 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteroides 

0 

Matsunaga 
et al., 
2020.  

2C 
Febre; 
Tosse; 
Fadiga. 

Não informado 

Farmacológica: 
Antivirais; 

Corticosteroides 
Imunossupressor 

197 
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Antiparasitário 
Suporte 

Ventilatório: 
Ventilação não 

invasiva; 
Oxigenação por 

Membrana 
Exracorpórea 

(ECOM). 

Gayam 
et al., 
2020.  

2C 

Febre; 
Tosse; 
Fadiga; 

Falta de ar; 
Mialgia. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais; 

Corticosteroides 
Antibióticos. 

Suporte 
Ventilatório: 
Oxigenação; 
Ventilação 
Mecânica 
Invasiva. 

01 

Mutair 
et al., 
2020. 

2C 
Tosse; 
Fadiga; 

Falta de ar. 

Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH); 
Trombocitopenia

. 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos. 
Suporte 

Ventilatório: 
Oxigenação. 

0 

Yang 
et al., 
2020.  

2C 
Febre; 
Tosse; 
Fadiga. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteroides 

Suporte 
Ventilatório: 
Oxigenação; 

Ventilação não 
invasiva; 

Ventilação 
Mecânica 
Invasiva. 

03 

Hong 
et al., 
2020.  

2C 
Febre; 
Tosse; 
Fadiga. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Imunossupressor 

0 

Guo 
et al., 
2020.  

2B 
Febre; 
Tosse; 
Fadiga. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
03 
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Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Corticosteroides 
Suporte 

Ventilatório: 
Oxigenação; 
Ventilação 
Mecânica 

Invasiva e Não 
Invasiva; 

Oxigenação por 
Membrana 

Exracorpórea 
(ECOM). 

Zhang 
et al., 
2020.  

2C 
Fadiga; 
Tosse; 
Febre. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos. 
Suporte 

Ventilatório: 
Oxigenação. 

 

0 

Zhang 
et al., 
2020. 

2C 
Tosse; 
Febre; 

Falta de ar. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos. 
Suporte 

Ventilatório: 
Oxigenação; 
Ventilação 
Mecânica 
Invasiva 

02 

Kirenga 
et al., 
2020.  

2B 
Tosse; 
Febre; 

Rinorréia. 

Linfocitopenia; 
Leucopenia. 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos. 
0 

Keller 
et al., 
2020.  

2B 
Tosse; 

Dispneia; 
Febre. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteroides 

Suporte 
Ventilatório: 
Oxigenação; 
Ventilação 

Não 
Invasiva 

29 

Hong 
et al., 
2020. 

2C 

Febre; 
Tosse; 
Tosse 

produtiva. 

Linfocitopenia; 
Leocupenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteroides 

0 
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Suporte 
Ventilatório: 
Oxigenação. 

Chen 
et al., 
2020. 

2C 

Tosse 
seca; 
Febre; 

Anorexia. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 

Enzima Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteróides 
Imunossupressor 

Suporte 
Ventilatório: 
Oxigenação; 
Ventilação 
Mecânica 
Invasiva 

0 

Pande 
et al., 
2020.  

4 
Febre; 

Falta de ar; 
Tosse. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 

Enzima Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Antimalárico 

Suporte 
Ventilatório: 
Oxigenação. 

16 

Teich 
et al., 
2020.  

2C 

Febre; 
Congestão 

nasal; 
Tosse. 

Linfocitopenia; 
Elevação da 
Proteína C 

Reativa (PCR) e 
da Enzima 

Lactado 
Desidrogenase 

(LDH). 

Farmacológica: 
Antivirais;  

Antibióticos; 
Corticosteróides 

Antimalárico 
Suporte 

Ventilatório: 
Oxigenação. 

01 

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

Ao analisar as intervenções terapêuticas descritas nos 

estudos, o tratamento farmacológico foi aplicado em todos 

(100%), evidenciando a preferência por essa conduta no 

atendimento aos casos de Covid-19.  Dentre as classes de 

fármacos, os antivirais foram citados nos 20 (100%) artigos; 

antibióticos utilizados em 15 (75%), glicoproteínas 

mencionadas em 10 (50%), corticosteroides em sete (35%), 

imunossupressores em dois (10%) e antimalárico em um (5%). 

Em relação aos antivirais, foram citados frequentemente 

o uso dos fármacos: lopinavir e ritonavir, em 14 (70%) estudos 
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cada, por vezes de forma associada. Os principais antibióticos, 

foram a azitromicina e a mofifloxacina, ambos mencionados em 

cinco (25%) artigos cada. O interferon-alfa, citado em 10 (50%) 

estudos, foi o fármaco frequente quanto às glicoproteínas. O 

principal corticosteroide utilizado foi a metilprednisona, citado 

em quatro (20%) estudos.  

Quanto aos antivirais, o uso do lopinavir foi 

frequentemente analisado. O lopinavir é um antirretroviral, 

inibidor de protease, utilizado para o tratamento de HIV, em sua 

formulação há a disponibilidade de sua associação com outro 

fármaco antirretroviral inibidor de protease, o ritonavir. O 

ritonavir aumenta a meia-vida do lopinavir (KALETRA, 2020). 

Esta associação (lopinavir/ritonavir – LPVr) foi mencionada em 

vários artigos que compõe esta revisão; alguns desses artigos 

seguiram as recomendações das Diretrizes Clínicas Chinesas 

para Diagnóstico e Tratamento de Pneumonia Covid-19 (2020). 

No entanto, Diretrizes da Sociedade Brasileira de Infectologia e 

da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia não 

indicam o uso do LPVr no tratamento da Covid-19 (FALAVIGNA 

et al., 2020). 

O uso de antibióticos, quando citados, por vezes foi 

destinado para profilaxia ou no tratamento de infecções 

secundárias, principalmente associados à fármacos de outras 

classes medicamentosas. A azitromicina, antibiótico de amplo 

espectro, utilizado principalmente contra bactérias atípicas 

(Mycoplasma pneumoniae), no contexto da Covid-19, tem seu 

uso isolado, ou ainda é comumente associado à fármacos como 

a Cloroquina ou Hidroxicloroquina. Da mesma forma a 

Moxifloxacina costuma ser utilizada em associação com o 

antiviral Oseltamivir, um estudo evidenciou que esta associação 

não promoveu melhoras no quadro clínico de um paciente 
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(HUANG et al., 2020). As Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia (FALAVIGNA et al., 2020) preconiza que o uso de 

antibióticos no curso da Covid-19 seja realizado apenas em 

situações de coinfecções.  

O uso de glicoproteínas para a Covid-19 foi visto de 

forma frequente, com destaque para a interferon-alfa (IFNα). 

Interferon (IFN) são substâncias virais produzidas por células 

de alguns vertebrados como resposta à infecção viral, eles são 

agrupados em três principais classes: I, II e III. O IFNα pertence 

à classe I, costuma ser utilizado de forma inalatória na profilaxia 

contra o SARS-CoV-2 ou no tratamento da Covid-19, associado 

a outros fármacos (BORDEN et al., 2007). Um estudo anterior, 

realizado na China, evidenciou a eficácia do IFNα de forma 

profilática, onde após 28 dias de uso do medicamento, 

profissionais que atuavam na linha de frente e profissionais que 

não atuavam com assistência direta a pacientes com Covid-19, 

não apresentaram RT-PCR positivo para o SARS-CoV-2 ou 

sintomas da infecção (MENG et al., 2021).  

 Com principal ação anti-inflamatória, o uso dos 

corticosteroides quando mencionado nos estudos, era descrito 

como sendo utilizado em situações de casos graves. O uso de 

corticosteroides para tratamento da Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA), associado à Covid-19 não é 

recomendado pela OMS (RUSSEL; MILLAR; BAILLIE, 2020), 

seu uso em doses altas é relacionado a infecções secundárias, 

disseminação prolongada do vírus e outras complicações, mas, 

considerando que a inflamação predominante pela Covid-19 

pode provocar várias complicações, doses fisiológicas de 

corticosteroides podem melhorar a fibrose pulmonar, prevenir 

precocemente casos de choque, promover menor tempo de 
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internação em UTI e diminuir o uso da ventilação mecânica 

(ZHOU et al., 2020). 

Quanto à necessidade do suporte ventilatório, 14 (70%) 

estudos referiram o uso da oxigenoterapia, de variadas formas 

como: oxigenação de baixo, médio e alto fluxo por cânula nasal 

ou uso de máscara, e Oxigenação por Membrana Extracorpóres 

(ECOM). Além da oxigenoterapia também foi mencionado o uso 

de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), em oito (40%) estudos 

e Ventilação Não Invasiva (VNI) em cinco (25%). Houve o uso 

frequente de mais de uma forma de suporte ventilatório durante 

as intervenções realizadas nos estudos, cujas indicações 

variaram de acordo com o quadro clínico de cada  paciente. 

Além da terapia farmacológica, o suporte ventilatório 

também foi evidenciado como medida terapêutica para 

pacientes com quadro grave ou crítico de Covid-19, situações 

em que o funcionamento do sistema respiratório encontra-se 

comprometido afetando as trocas gasosas, oxigenação, 

ventilação e perfusão pulmonar. Dentre as situações em que 

recomenda-se o uso de ventilação mecânica, estão  pacientes 

com o quadro estabelecido da SDRA, bem como aqueles com 

potencial risco para o desenvolvimento da síndrome 

(ROBERTO et al., 2020).  

A VMI é associada a uma elevada taxa de mortalidade 

no âmbito da UTI (MACEDO et al., 2020), considerando que 

devido a criticidade do estado do paciente e consequente 

demanda por VMI, por vezes o suporte respiratório não tem 

êxito na reversão do quadro clínico do indivíduo, que em vista 

disso pode evoluir ao óbito. 

Casos de óbitos foram relatados em alguns estudos 

devido a complicações decorrentes da Covid-19. Quatro (20%) 
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estavam associados à coinfecção adquiridas durante a 

hospitalização e cinco (20%) mencionaram a SDRA.  

Mediante um quadro de SDRA e a utilização de 

ventilações mecânicas, tem se preconização a ventilação 

mecânica protetora, realizada a partir de ajustes ventilatórios no 

Volume Corrente (VT) e na Pressão de Distensão Máxima 

(PDM) a fim de minimizar potenciais riscos de Lesão Pulmonar 

Induzida por Ventilação Mecânica (VILI). Embora a intervenção 

ventilatória seja imprescindível em muitos casos, pode haver 

danos pulmonares devidos ao alto VT e PDM, no entanto, 

alterações nesses parâmetros podem minimizar o risco de 

mortalidade (BASTOS-NETTO et al., 2021; PINHEIRO et al., 

2019). 

Tanto a terapia farmacológica como o suporte ventilatório 

foram realizadas em âmbito hospitalar, com a média de 

internação entre 5 e 45 dias, considerando que algumas 

pessoas necessitaram de cuidados de Terapia Intensiva, o que 

pode prolongar os dias de internação.    

 Torna-se importante ressaltar que todas as formas de 

tratamento descritas foram realizadas com pacientes 

hospitalizados, nenhum dos estudos desta revisão mencionou 

tratamentos realizados na residência dos indivíduos ou no 

ambulatório hospitalar. 

 O descobrimento de uma conduta terapêutica eficaz para 

pacientes acometidos pela Covid-19 torna-se necessário e 

urgente, sobretudo, para minimizar complicações e óbitos em 

pacientes hospitalizados. Ainda não há definição para um 

tratamento de fato eficaz, no entanto, os serviços de saúde têm 

adotado estratégias já existentes para remissão dos sintomas e 

controle do quadro, mediante a realização de ensaios clínicos 

ou utilização cautelosa (DIAS et al., 2020). 
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 CONCLUSÕES  

 

Dada a urgência mundial para encontrar medidas 

terapêuticas eficazes para Covid-19, é notório o avanço 

científico relacionado à Covid-19, de forma que a literatura é 

vasta em evidências científicas, com rigor metodológico exigido 

e aplicável à estudos clínicos, que subsidiam a prática 

assistencial nos diversos serviços de saúde. No entanto, ainda 

existem lacunas na abordagem terapêutica o que tem impacto 

no panaroma epidemiológico da doença. 

Na rotina hospitalar tem se optado por tratamento 

farmacológico através da administração de antivirais, 

antibióticos, glicoproteínas, corticosteróides e 

imunossupressores, associados ao suporte ventilatório através 

de oxigenoterapia, ventilação mecânica invasiva (VMI) e 

ventilação não invasiva (VNI), embora, a efetividade e 

segurança não estejam totalmente comprovadas. 

Nota-se que as medidas preventivas não farmacológicas  

têm sido amplamente empregadas, no entanto, ainda ocorrem 

hospitalizações, mesmo que em números significativamente 

menores em relação ao inicío da pandemia, o que evidencia a 

importância  da realização de investigações para a terapêutica 

da Covid-19, a fim de orientar as intervenções dos profissionais 

de saúde com a premissa de garantir melhor resolutividade dos 

casos,  minimizando possíveis efeitos indesejáveis e índices de 

mortalidade. 
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RESUMO: Objetivou-se descrever os principais cuidados de 
enfermagem e as manifestações clínicas das parasitoses 
intestinais com base em revisão da literatura. Trata-se de um 
estudo revisão da literatura realizada na Biblioteca Virtual de 
Saúde, no período de abril a julho do ano 2021. Compreendeu 
amostra do estudo 63 artigos. Como principais resultados 
ressaltam-se as manifestações clínicas relacionadas a 
parasitoses intestinais, à saber: retardo do crescimento e 
desenvolvimento infantil com 19 (30,15%), desnutrição 17 
(27%) e anemia 16(25,39%). Quanto aos cuidados destaca-se 
com 14 (22,22%) a higiene das mãos e a educação em saúde. 
Como diagnóstico de enfermagem cita-se diarreia e 
intervenções orientar o paciente e/ou familiares à importância 
da higiene no preparo dos alimentos, ofertar reposição de 
volume e eletrólitos, verificar e prevenir sinais de desidratação, 
tratar a causa base da doença, solicitar exame parasitológico 
de fezes. A enfermagem precisa elaborar um plano de cuidados 
eficiente para pessoas e comunidades que possuem 
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diagnóstico ou risco/vulnerabilidades para desenvolver 
enteroparasitoses.  
Palavras-chave: Enteropatias parasitárias. Cuidados de 

enfermagem. Sinais e sintomas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A parasitose intestinal diz respeito a uma série de 

doenças que são causadas por uma ou mais espécies de 

protozoários, trematódeos, cestodes e nematoides. O sistema 

de saúde atende casos de pessoas com suspeita de patologias 

decorrentes destas espécies, porém ainda representa um 

grande desafio para os serviços de saúde, afinal ela está 

relacionada à alta morbidade e mortalidade (SITOTAW; 

MEKURIAW; DAMTIE, 2019). 

Sendo assim, esse problema assola principalmente 

países subdesenvolvidos devido ao seu precário saneamento 

básico, econômico e social resultando assim em 3,5 bilhões de 

indivíduo infectados no mundo inteiro principalmente por 

Ascaris lumbricoides, ancilóstomos, Trichuris trichiura, Giardia 

lamblia, Entamoeba histolytica e por Schistosoma (ALEMU; 

ANLEY; TEDLA, 2019). 

Além disso, aproximadamente um quarto da população 

do mundo está infectado com algum parasita intestinal e cerca 

de 80% de todas as mortes em países subdesenvolvido, 

envolvem, anualmente parasitose intestinal. Deste modo, os 

dados apresentados são significativos e preocupantes, afinal 

este problema está relacionado com a pobreza, deficiência do 

sistema de saúde, péssimas condições de higiene pessoal, 
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ausência ou a má qualidade do saneamento básico e a falta de 

educação continuada (H et al., 2021). 

Desta forma, atitudes precisam ser tomadas e 

executadas como forma de prevenção, por conseguinte, os 

estudos revelam que a educação tem um papel significativo no 

desempenho da baixa infecção desta população e os 

profissionais de saúde exercem uma função importante, pois 

auxiliam nas orientações do cuidado que resultam assim no 

aumento da conscientização das pessoas, promovendo 

mudança de comportamentos vulneráveis a infecção por 

parasitas intestinais (GIZAW; ADDISU; DAGNE,2019). 

 Destaca-se que dentre os profissionais de saúde que 

atuam na prevenção e manejo das parasitoses intestinais estão 

aqueles que compõem a equipe de enfermagem, isso se dá 

desde a implementação de grupos vinculados a Estratégias de 

Saúde da Família, visitas domiciliares, orientações em rádio 

comunitária e diretamente para população sobre os cuidados 

com o consumo de água e alimentos contaminados, além da 

identificação de surtos, alterações fisiológicas compatíveis com 

parasitoses intestinais e atuação direta conforme protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde (COSTA et al., 2020; 

BRASIL, 2017). 

Ressalta-se que durante a consulta de enfermagem, 

estabelece-se o Processo de Enfermagem que é composto pela 

avaliação holística do indivíduo e implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que é 

obrigatório ser realizada em todas as instituições públicas e 

privadas do Brasil e inclui: levantamento das necessidades 

humanas básicas prejudicadas (biopsicossocial e espiritual), 
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elenca-se os sinais e sintomas, define-se os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, implementa-se, além de 

estabelecer os resultados esperados, sendo necessário para 

isso o uso de técnicas e habilidades como a anamnese e exame 

físico(BRASIL, 2009; ADAMY et al., 2020). 

Ressalta-se que as parasitoses intestinais são assuntos 

pouco discutidos no âmbito da enfermagem, mas encontra-se 

presente na atuação profissional de enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que precisam desempenhar cuidados pautados 

em evidência científica e este artigo reúne informações ímpares 

que direcionam essa assistência. 

Sendo assim, esta pesquisa objetivou descrever os 

principais cuidados de enfermagem e as manifestações clínicas 

das parasitoses intestinais com base em revisão da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão da literatura 

realizada Biblioteca Virtual de Saúde, no período de abril a julho 

do ano 2021, em que buscou responder ao seguinte 

questionamento “Quais são os cuidados de enfermagem 

direcionados a pessoas com parasitoses intestinais?”. Para 

execução da pesquisa foram seguidos passos e a estratégia 

PVO, sendo população (pessoas com parasitoses intestinais), 

variáveis e desfecho (cuidados de enfermagem) (GALVÃO; 

PANSANI; HARRAD, 2015; SILVA; OTTA, 2014). 

O primeiro passo realizado foi à definição dos descritores 

no decs, sendo determinado “Enteropatias Parasitárias”, 

posteriormente definiu-se a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 
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como fonte de busca com as respectivas bases de dados 

Medline, LILACS e IBECS.  

Os critérios de elegibilidade definidos foram: artigos 

disponíveis na íntegra de forma gratuita, publicados nos 

idiomas inglês, português e espanhol, artigos do tipo 

transversal, coorte, caso-controle, experimental, metanálise, 

qualitativo, estudo/relato de caso, publicados nos últimos cinco 

anos 2016 – 2021. Foram excluídos artigos que fossem do tipo 

carta, revisão da literatura, relato de experiência, artigos 

repetidos, não abordassem a temática, disponível em outro 

idioma que não seja inglês, português ou espanhol, com custo 

para acesso. 

As variáveis coletadas dos artigos seguiu instrumento 

validado por Ursi (2005), adaptado ao presente estudo, sendo 

determinadas as variáveis: tipo de estudo, cidade e país de 

coleta de dados, amostra, objetivo do artigo, manifestações 

clínicas das pessoas com parasitoses intestinais, condutas 

realizadas as pessoas com parasitoses intestinais. 

Neste momento, procedeu-se a busca na BVS conforme 

os critérios de inclusão, sendo encontrados 911 artigos como 

população. Posteriormente foram lidos todos os títulos e 

resumos e verificado se estes atendiam aos critérios desta 

pesquisa, quando não atendiam aos critérios os artigos eram 

excluídos e determinado seu motivo de exclusão. Os artigos 

que atendiam aos critérios de elegibilidade foram selecionados 

para leitura na íntegra. 

Durante a leitura na íntegra foi-se preenchendo um 

instrumento de coleta de dados que abordava as principais 

características dos artigos que compuseram a amostra desta 
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pesquisa. Neste momento, os artigos que após a leitura na 

íntegra eram identificados como incompatíveis com o estudo, 

eram excluídos e justificado o respectivo motivo que constam 

na Figura 1. As etapas percorridas nesta pesquisa encontram-

se no Fluxograma Prisma na Figura 1. 

Os resultados obtidos foram consolidados em formato de 

Tabelas/Figuras e realizou-se a frequência absoluta e relativa 

das manifestações clínicas e cuidados as pessoas com 

parasitoses intestinais, também considerou-se, neste momento, 

as variáveis tipo de estudo e local de realização.  

Após todas estas etapas, com base nas manifestações 

clínicas, foram definidos os diagnósticos de enfermagem e suas 

respectivas intervenções direcionadas aos pacientes que 

possuem diagnóstico de parasitoses intestinais. Para 

confecção dos diagnósticos e intervenções de enfermagem foi 

utilizado o estabelecido na literatura (HORTA, 2011; JOHNSON  

et al., 2012). 
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Figura 1. Fluxograma Prisma demonstrando as etapas 

percorridas nesta revisão da literatura. Uberlândia, MG, Brasil, 

2021 

 

Fonte: Da pesquisa, 2021. 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM E MANIFESTAÇÕES 

CLÍNICAS NAS PARASITOSES INTESTINAIS: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

299 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 63 artigos que compuseram a amostra desta 

pesquisa, 18(28,57%) foram realizados na Etiópia, 6 (9,52%) no 

Brasil, 5(7,93%) na Colômbia, 4(6,34%) em Nepal e Nigéria, 

3(4,76%) na Tailândia, 2 (3,17%) na China, Espanha, Argentina 

e Tanzânia, 1(1,58%) em Gabão, Equador, Senegal, Arábia 

Saudita, Uganda, Sudão, Filipinas, Dessie, Matanzas, Costa 

Rica, São Tomé, Montevideu, Gana, Turquia e Puerto Montt, 

respectivamente. 

Quanto ao tipo de estudo 88%(56) eram do tipo 

transversal, 3(4,76%) relato de caso, 1(1,58%) meta-análise, 

1(1,58%) ensaio clínico randomizado, 1(1,58%) comparativo e 

1(1,58%) coorte. Os artigos possuíam mínimo de amostra um e 

máximo 3.626 participantes. 

 Quanto as principais manifestações clínicas ou 

alterações apresentadas por pessoas com parasitoses 

intestinais encontradas nesta revisão da literatura, a Tabela 1 

representa-as. 
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Tabela 1. Manifestações clínicas e/ou alterações 

desencadeadas por parasitoses intestinais em humanos 

encontrados nesta revisão integrativa. Uberlândia, MG, Brasil, 

2021. 

Manifestações Clínicas/Alterações n % 
Retardo do crescimento e 
desenvolvimento infantil 

19 30,15 

Desnutrição 17 27 
Anemia 16 25,39 
Redução do desenvolvimento cognitivo 13 20,63 
Diarreia 12 19 
Deficiência nutricional (vitaminas, 
proteínas) 

12 19 

Baixo desempenho escolar 7 11,1 
Baixo peso 5 7,93 
Má absorção de carboidratos e outros 
nutrientes 

4 6,34 

Memória prejudicada 4 6,34 
Obstrução intestinal 3 4,76 
Baixa estatura 3 4,76 
Anemia do tipo ferropriva 3 4,76 
Dor abdominal 3 4,76 
Morbidade 3 4,76 
Hábito de comer carne e vegetais crus 2 3,17 
Distensão abdominal acentuada 2 3,17 
Perfuração intestinal 2 3,17 
Edema/inchaço 2 3,17 
Inapetência 2 3,17 
Palidez de conjuntiva 1 1,58 
Aumento da creatinina 1 1,58 
Higiene prejudicada 1 1,58 
Sangramento na gengiva 1 1,58 
Manchas de Bitot 1 1,58 
Vômito, hematêmese 1 1,58 
Constipação 1 1,58 
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Aumento da motilidade intestinal 1 1,58 
Peritonite 1 1,58 
Choque séptico 1 1,58 
Flatulência 1 1,58 
Astenia 1 1,58 
Falta de ar aos esforços moderados 1 1,58 
Tontura, síncope 1 1,58 
Capacidade de Trabalho prejudicada 1 1,58 
Colite 1 1,58 
Prolapso retal 1 1,58 
Discreta redução dos níveis de 
hemoglobina 

1 1,58 

Fonte: Da pesquisa, 2021. 
*Porcentagem calculada com base na amostra N=63. Um único artigo da amostra 

pode citar mais de uma manifestação/alteração. 

 

Os cuidados direcionados as parasitoses intestinais 

foram encontrados em 38(60,31%) da amostra e a Tabela 2 

demonstra-os. 

Tabela 2. Cuidados destinados as pessoas com parasitoses 

intestinais nesta revisão integrativa. Uberlândia, MG, Brasil, 

2021. 

Cuidados n % 
Higiene das mãos 14 22,22 
Educação em saúde sobre aspectos: sanitário, 
alimentação, água, higiene, parasitoses 
intestinais 

14 22,22 

Qualidade, tratamento, abastecimento e 
fornecimento de água de qualidade 

11 17,46 

Saneamento (básico, ambiental) 11 17,46 
Higiene pessoal 9 14,28 
Manter unhas curtas e limpas 5 7,93 
Usar calçado fechado 5 7,93 
Higienizar bem os alimentos 5 7,93 
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Administrar medicação para o agente etiológico 
específico 

2 3,17 

Evitar comer vegetais crus 1 1,58 
Alertar a população quanto ao risco de 
transmissão de parasitoses por contato sexual 
sem preservativo 

1 1,58 

Administrar medicação em massa para regiões 
endêmicas 

1 1,58 

Fonte: Da pesquisa, 2021. 
*Porcentagem calculada com base na amostra N=63. Um único artigo da amostra 

pode citar mais de um cuidado. 

 

Para confeccionar o plano de cuidados da enfermagem 

com diagnósticos e intervenções partiu-se das manifestações 

clínicas encontradas nesta revisão. Posteriormente com base 

em referencial teórico12,13, realizou-se os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem conforme demonstra o Quadro 1. 

 

Quadro 1. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem a 

pessoas com parasitoses intestinais com base nas 

manifestações clínicas encontradas nesta revisão integrativa. 

Uberlândia, MG, Brasil, 2021. 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Intervenções de Enfermagem  

Diarreia relacionada à 
exposição a preparo de 
alimentos sem cuidados 
higiênicos, evidenciado pela 
presença de enteroparasita.  

Orientar o paciente e/ou familiares à 
importância da higiene no preparo 
dos alimentos. 
Auxiliar o paciente e/ou familiares 
na elaboração de estratégias de 
combate a essa problemática.  
Ofertar reposição de volume e 
eletrólitos. 
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Verificar e prevenir sinais de 
desidratação ocasionada por 
diarreia. 
Tratar a causa base da doença. 
Solicitar exame parasitológico de 
fezes. 

Motilidade gastrointestinal 
disfuncional relacionada à 
desnutrição e preparo de 
alimentos sem cuidados 
higiênicos, evidenciado por 
abdome distendido, diarreia 
e dor abdominal. 

Orientar o paciente sobre alimentos 
específicos que ajudam a promover 
a regularidade intestinal.  
Monitorar os movimentos 
intestinais.  

Autonegligência relacionado 
à higiene pessoal e 
ambiental insuficientes, 
evidenciado por alterações 
na função cognitiva e 
dificuldade no aprendizado.  

Orientar o paciente sobre a 
importância da higiene pessoal e 
ambiental.  
Expor os benefícios para a saúde 
referente as práticas de higiene 
eficazes.  

Memória prejudicada 
relacionada à incapacidade 
persistente de reter novas 
informações, evidenciado 
por anemia.  

Satisfazer às necessidades 
fisiológicas básicas do paciente 
(ex.: fome, sede, calor e oxigênio).  
Orientar o paciente e/ou familiares a 
importância de um ambiente isento 
de ameaças para o aprendizado.  
Realizar encaminhamento para 
especialista. 

Nutrição desequilibrada: 
menor do que as 
necessidades corporais 
relacionada à ingestão 
alimentar insuficiente e/ou 
enteroparasita, evidenciado 
por diarreia, dor abdominal e 
desfavorecimento 
econômico. 

Adaptar a dieta as condições e o 
que se encontra disponível na vida 
do paciente.  
Selecionar suplementos 
nutricionais, conforme apropriado. 
Encaminhar para o especialista. 
Tratar a causa base diante dos 
protocolos do Ministério da Saúde. 
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Integridade da membrana 
mucosa oral prejudicada 
relacionada à desnutrição e 
nutrição inadequada, 
evidenciado por 
sangramento gengival. 

Orientar o paciente e/ou familiares 
para ingestão de alimentos ricos em 
ferro.  
Monitorar a nutrição do paciente.  
Tratar a causa base. 

Constipação relacionada à 
motilidade gastrintestinal 
diminuída, evidenciada por 
abdome distendido, dor 
abdominal e vômito.  

Monitorar os movimentos intestinais 
através do exame físico, incluindo 
frequência, consistência, formato, 
volume e cor, conforme apropriado. 
Orientar ao paciente e/ou familiares 
para ingestão de alimentos rico em 
fibras. 
Monitorar o consumo de líquidos. 

Risco de infecção 
relacionado à hemoglobina 
diminuída. 

Orientar o paciente sobre técnicas 
adequadas de lavagem das mãos e 
higiene dos alimentos. 
Orientar o consumo de água 
potável. 
Promover a ingestão nutricional 
adequada. 
Encaminhar para o especialista. 

Déficit no autocuidado 
alimentação relacionado ao 
consumo inadequado de 
nutrientes por inapetência 
evidenciado por 
enteroparasitose. 

Controle da nutrição. 
Tratar a causa base. 
Verificar a saúde oral. 
Encaminhar para especialista. 

Fadiga relacionado a 
anemia evidenciado por falta 
de ar aos esforços. 

Monitorar eletrólitos. 
Monitorar aspectos nutricionais. 
Promover a inserção em grupos de 
apoio com musicoterapia e/ou 
outros exercícios. 
Encaminhar para especialista para 
consumo de suplementos, se 
necessário. 
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Atraso no crescimento e 
desenvolvimento 
relacionado à 
enteroparositose 
evidenciado por 
comprometimento no 
rendimento escolar. 

Tratar a causa base do problema. 
Promover acolhimento ao paciente 
e a família. 
Inserir o paciente em grupos de 
apoio. 
Realizar educação em saúde 
ensinando hábitos de higiene 
evitando a causa base. 

Fonte: Da pesquisa, 2021. 

 

Esta pesquisa salienta a importância dos cuidados de 

enfermagem frente as infecções parasitárias, pois continuam e 

persistem como um grave problema de saúde pública devido a 

sua epidemiologia e manifestações clínicas que podem ser 

leves, mas que em alguns casos podem levar a morte ou deixar 

sequelas nas pessoas acometidas (MAREESWARAN; 

SAVITHA; GOPALAKRISHNAN, 2018). 

Ressalta-se que uma em cada nove pessoas, em todo o 

mundo, passam fome ou estão desnutridas e que 90% das 

crianças nessa situação se encontram com atraso de 

crescimento e isso está ligado intimamente com a falta de 

saneamento básico, falta de acesso à água potável e as 

práticas inadequadas de higiene, envolvendo intrinsicamente 

os casos de parasitoses intestinais (KESETE et al., 2020). 

As manifestações clínicas elencadas nesta pesquisa 

estão relacionadas as situações de negligências e podem 

desencadear prejuízo no crescimento, na nutrição e no 

desenvolvimento cognitivo e nota-se que essa problemática é 

ainda mais acentuada onde há pobreza e desinformação. 

Outrossim, as pessoas de todas as idades estão sujeitas a 

terem doenças parasitárias intestinais, mas as crianças se 
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destacam como grupo de risco significativo por brincarem com 

a terra e também por levar objetos e/ou as próprias mãos sujas 

à boca(ALEMU; ABOSSIE; YOHANNES, 2019). 

Em virtude disso, os cuidados como a higiene das mãos, 

educação em saúde e a qualidade da água ofertada são 

alternativas para a prevenção e combate a este problema, e a 

sua não realização, impacta negativamente na vida e também 

no desenvolvimento dos países porque uma população 

adoentada não consegue ter produtividade no trabalho e um 

bom desempenho escolar e eventualmente isso irá refletir na 

economia do país(KESETE et al., 2020). 

E, dessa forma, as mãos são vetores significativos que 

carregam em si patógenos causadores de doenças e por isso a 

higienização das mãos é um instrumento e/ou comportamento 

eficaz na prevenção de possíveis doenças(TIDWELL et al., 

2020). Assim, a lavagem das mãos de forma preventiva 

demonstra redução considerável de parasitoses intestinais 

beneficiando pelo fato dessa ação quebrar o ciclo de reinfecção 

do parasita (MAHMUD et al., 2020). 

As infecções de parasitose intestinal são um problema 

social que causa mortalidade e déficits orgânicos na população, 

nesse sentido, a educação em saúde está interligada com a 

prevenção dessas patologias e com a melhoria no estilo de vida 

das pessoas, assim, a desinformação sobre o assunto colabora 

significantemente para o aumento do número de casos 

referente a essa doença e um instrumento eficaz para essa 

questão é a educação em saúde para a comunidade, podendo 

ser realizada nas escolas, associações de 

bairros/comunidades, atenção primária à saúde, através de 
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atividades lúdicas como: palestras com uso de folders, histórias 

em quadrinhos, teatro, jogos, entre outros (NASCIMENTO, 

2019). 

E, é sabido que as condições de moradia atreladas à 

falta de saneamento básico adequado e água de má qualidade 

intensificam ainda mais essa problemática, referente a isso, 663 

milhões de pessoas carecem de fontes de água potável e 2,4 

bilhões de saneamento e a falta destes instrumentos básicos 

representam 7% da carga global de doenças e 19% da 

mortalidade infantil em todo o mundo (ASCHALE et al., 2021). 

E, paralelo a isso, filtrar ou ferver a água são medidas 

alternativas para a população carente e desfavorecida de 

saneamento básico ou de abastecimento de água de qualidade 

(ANDRADE; SÁ; BEZAGIO, 2017).   

As medidas citadas se mostram aplicáveis e efetivas. Ao 

buscar na literatura cientifica encontra-se estudos que 

demonstram resultados favoráveis para as intervenções de 

nutrição complementar, saneamento e higiene e é demonstrada 

que a baixa estatura foi ligeiramente reduzida de 19,9% para 

18,3%, a anemia diminuiu de 33,0% para 32%, o hábito de lavar 

as mãos com sabão antes de comer aumentou de 74% para 

96,9% e, por conseguinte, houve redução significativa de 

infecções parasitárias intestinais na população estudada e isso 

se deve as intervenções aplicadas e ao conhecimento 

transmitido (SHRESTHA et al., 2020). 

Ressalta-se que o plano de cuidados de enfermagem, 

com diagnósticos e intervenções, confeccionado nesta 

pesquisa, com base nas manifestações clínicas de pessoas 

com parasitoses intestinais, aborda a diarreia que se apresenta 
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como uma importante preocupação da enfermagem porque 

ocasiona perda significante de água e de eletrólitos, a 

motilidade gastrointestinal disfuncional causa à má absorção 

dos nutrientes dos alimentos ingeridos, a nutrição 

desequilibrada: menor que as necessidades são prejudiciais, 

pois a ingestão de alimentos inferior à necessidade humana 

básica provoca no organismo disfunções importantes. Neste 

sentido, ressalta-se que a enfermagem possui autonomia para 

avaliação dos acometidos e também da situação de saúde 

regional, elaborando diagnósticos e intervenções direcionados 

para pessoa, família e comunidade.  

Sendo assim, nos casos de diarreia, a enfermagem deve 

conhecer o monitoramento das doenças diarreicas agudas, 

detectar alterações ambientais que possam trazer recidivas 

desta condição, identificar de forma precoce quais são os 

fatores que envolvem as doenças diarreicas, tratar eficazmente 

e executar o manejo de possíveis sinais de gravidade como 

desidratação através da prega cutânea, coloração das 

mucosas, vômito, olhos fundos, irritabilidade, ingesta de água 

insuficiente, entre outros. Ao identificar fatores ambientais que 

intensificam a problemática, o enfermeiro deve solicitar apoio 

de outros órgãos competentes para sanar problemas externos 

como qualidade da água e saneamento básico. Destaca-se que 

para crianças menores de dois anos, o aleitamento materno faz-

se necessário para prevenção de doenças diarreicas (NUNES, 

2019). 

Desta forma, este trabalho salienta a importância da 

enfermagem, pois este profissional desempenha papel 

fundamental na prevenção, na promoção a saúde e na 
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reabilitação dos seus pacientes, sendo assim, a sistematização 

da assistência de enfermagem auxilia o enfermeiro na 

execução do planejamento do cuidado especifico aos 

resultados esperados e na intervenção, a fim de que, o paciente 

possa se recuperar da doença e também prevenir possíveis 

complicações.  

Como limitações desta pesquisa tem-se a sua 

abordagem de revisão da literatura e a busca realizada em três 

bases de dados da BVS. 

 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se as diversas manifestações clínicas que 

podem ser desencadeadas por enteroparasitoses intestinais e 

que a enfermagem pode atuar no seu enfrentamento através da 

sistematização da assistência de enfermagem.  

 Faz-se importante estudar e aprofundar esta temática, 

uma vez que os casos estão em constante aumento e refletem 

muitas vezes, a falta de acesso a estruturas e recursos 

humanos capacitados para seu enfrentamento. Também cabe 

destacar a necessidade da implementação efetiva das políticas 

públicas de saúde e ambientais como estratégias de redução 

de enteroparasitoses, e não menos importante, cabe a equipe 

de enfermagem realizar educação em saúde para toda a 

comunidade, instruindo sobre formas de prevenção. 

 Esta revisão beneficiará toda a equipe de enfermagem, 

direcionando condutas que podem ser realizadas nos casos de 

enteroparasitoses, assunto pouco abordado, mas que 
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necessita de uma manejo impecável para não prejudicar e 

deixar sequelas em toda a população. 
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RESUMO: Introdução: A tuberculose apesar de prevenivel e 
curável desde meados da década de 1950, ainda, na 
atualidade, continua sendo um dos grandes problemas de 
saúde pública mundialmente. Objetivo: Identificar os discursos 
produzidos por enfermeiros que prestam assistência em 
ambiente hospitalar ao paciente com tuberculose. Método: 
Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva de 
natureza qualitativa desenvolvida em julho e agosto de 2019 em 
uma unidade hospitalar em João Pessoa/PB com dez 
enfermeiros por meio de entrevista semidirigida. Para análise 
do material empírico utilizou-se a técnica de análise de 
conteúdo, modalidade temática. Resultados: Percebeu-se que 
a terapêutica, as medidas de biossegurança e o apoio 
emocional  empregado aos pacientes pela enfermagem 
contribuem favoravelmente  no tratamento e cura dos 
pacientes. O medo, o preconceito, a falta de apoio familiar,o uso 
de bebidas alcóolicas e outras drogas, são fatores muito 
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marcantes, identificados pelos enfermeiros como barreiras para 
a adesão do paciente ao tratamento. Conclusões: O estudo 
apontou que os enfermeiros conseguem atender aos protocolos 
instituídos para o tratamento da doença, buscam estabelecer 
um vínculo frente às dificuldades vivenciadas pelo paciente 
durante sua permanência no hospital.Além disso, permitiu 
Identificar que o controle da doença e a adesão ao plano de 
tratamento é fator crucial para a equipe de enfermagem, 
familiares e pacientes, possibilitando êxito no combate da 
tuberculose. 
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose.  Assistência de 
Enfermagem. Hospitalização. Doenças infectocontagiosas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas mais 

antigas e que, apesar de prevenivel e curável desde meados 

da década de 1950, ainda, na atualidade, continua sendo um 

dos grandes problemas de saúde pública mundialmente, sendo 

a segunda causa principal de morte por doenças infecciosas, 

após o vírus da imunodeficiência humana (HIV) (BRASIL, 2019; 

WHO, 2020).  

Em 2018, cerca de dez milhões de pessoas adoeceram 

por tuberculose e 1,5 milhão de pessoas morreram em 

decorrência da doença, acometendo desproporcionalmente 

pessoas do sexo masculino, adultos jovens e países de baixa 

renda, e está vinculada a importantes fatores socioeconômicos 

(BRASIL, 2020).  

No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 73.864 casos 

novos de TB, o que correspondeu a um coeficiente de 

incidência de 35,0 casos/100 mil habitantes. Observou-se entre 

os anos de 2010 e 2016 uma redução no coeficiente de 
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incidência da TB. No entanto, percebeu-se nos anos de 2017 e 

2018, um aumento de incidência na faixa etária de 10 a 64 anos 

(BRASIL, 2020).  

Sabe-se que a TB é uma doença curável em 

praticamente 100% dos casos novos, desde que obedecidos 

os princípios básicos da terapia medicamentosa e adequada 

operacionalização dos pilares que compõe a estratégia Directly 

Observed Treatment-short course (DOTS), lançada em 1993 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como resposta 

global para o controle da doença (OLIVEIRA et al., 2015).   

Embora as ações prioritárias para o controle da TB 

devam se concentrar no serviço de Atenção Primária à Saúde 

(APS), estudos têm evidenciado a relevância dos hospitais no 

tratamento da doença, justamente por atenderem pacientes 

com comorbidades, pessoas vivendo com HIV/Aids ou por 

conta de problemas relacionados ao acesso na APS. Observa-

se com isso uma proporção muito maior de casos de TB 

notificados e tratados em hospitais do que o esperado em 

várias regiões do país (PINHEIRO et al., 2017). 

Neste contexto, a enfermagem apresenta-se como 

categoria fundamental para execução das ações de controle da 

doença, tanto na Atenção Primária à Saúde quanto na 

assistência aos pacientes hospitalizados nos centros de 

referência.  

Na assistência ao paciente com TB, a equipe de 

enfermagem deve garantir que as ações sejam sistematizadas, 

contínuas e resolutivas, deve ser realizada por meio da 

elaboração de protocolos de atendimento que partam das 

diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde (MS), mas que 

contemplem as especificidades locais e, principalmente, a 
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dinâmica de trabalho da equipe, nos serviços de atenção 

primária, secundária e ou terciária (BRASIL, 2017).    

Mediante o exposto, surgiu a seguinte questão de 

pesquisa: Quais discursos são produzidos por enfermeiros que 

prestam assistência em ambiente hospitalar ao paciente com 

tuberculose?   

Portanto, visto a relevência da temática para a saúde 

pública, e a compreensão de que se trata de uma doença 

previnível, conhecer a opinião de especialista é de extrema 

relevância, tanto no que diz respeito a identificar fragilidade e 

potencialidades da assistência prestada. Dessa forma, 

acadêmicos e profissionais da enfermagem poderão prestar 

uma assistência qualificada com enfoque voltado para o 

controle e tratamento da doença e qualidade de vida do 

paciente. 

Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo 

identificar os discursos produzidos por enfermeiros que 

prestam assistência em ambiente hospitalar ao paciente com 

tuberculose. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo configura-se em uma pesquisa de 

campo, do tipo descritiva, de natureza qualitativa. Foi realizada 

em uma unidade hospitalar em João Pessoa, referência no 

estado da Paraíba para o tratamento das doenças 

infectocontagiosas.  O hospital possui 116 leitos, destes, 36 

são destinados para os pacientes internados com tuberculose. 

Dispõem dos seguintes serviços: diagnóstico por imagem 

(tomografia, ultrassonografia, endoscopia e Raios-x), 

laboratório clínico com testagem rápida de HIV e Hepatite B.  
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A população do estudo foi constituída por enfermeiros 

que atuam no hospital com experiência na assistência a 

pacientes com TB. O hospital atualmente tem 94 enfermeiros, 

no setor hospitalar e 04 no setor ambulatorial. Destes, 10 

prestam assistência aos pacientes internados com TB. Sendo 

assim, as unidades amostrais foram constituídas por 10 

enfermeiros por atenderem aos seguintes critérios de inclusão: 

Prestar assistência ao paciente hospitalizado em tratamento da 

TB, estar em atividade no hospital durante a coleta de dados. 

Os critérios de exclusão foram: não exercer assistência a 

pacientes com TB, estar ausente no dia da coleta de dados. 

A técnica adotada para a seleção da amostra foi a técnica 

de amostragem não probabilística por conveniência. Esse tipo 

de técnica amostral não tem interesse na generalização dos 

resultados, possuindo antes um caráter investigativo, e 

interessa-se apenas pela opinião dos profissionais participantes 

do estudo sobre o assunto estudado, elencando um número 

mais reduzido de depoentes, em função da saturação dos 

resultados.  

O material empírico foi coletado a partir da técnica de 

entrevista, realizadas individualmente entre os meses de julho 

e agosto de 2019 com o aporte de um roteiro semidirigido e o 

registro atraves de gravador, em local reservado nas 

dependencias do hospital. Garantiu-se o direito ao anonimato 

e a privacidade dos participantes. Cada instrumento utilizado 

na coleta foi depositado em um envelope para  garantia do 

sigilo das respostas..  

Além disso, salientamos do direito ao participante com 

plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma, sendo garantida a manutenção do sigilo e da sua 
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privacidade durante todas as fases da pesquisa. Todos os 

pesquisados foram esclarecidos, com leitura e entrega do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado em duas 

vias. Os participantes do estudo foram identificados pela letra 

E (enfermeiro) e dispostos em sequência (E1 a E10), de acordo 

com a ordem de realização das entrevistas.  

Para análise do material empírico utilizou-se a técnica 

de análise de conteúdo, modalidade temática para identificação 

dos núcleos de sentido, codificação e categorização dos 

achados qualitativos. A análise foi baseada em três etapas: pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação dos achados qualitativos presentes nos 

enunciados dos participantes. Para as fases de exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 

foram ouvidas todas as gravações, e transcritas na íntegra.  

Nesse processo, foram observadas a exaustividade, 

homogeneidade, representatividade e pertinência dos 

conteúdos apanhados. Por fim, procedeu-se à análise e a 

discussão das categorias, fundamentadas na literatura 

pertinente ao tema. 

Esta pesquisa seguiu as observâncias éticas 

preconizadas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, com aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro Universitário de João Pessoa (CEP/UNIPÊ – Parecer nº 

3.466.066e CAAE: 15564919.6.0000.5176).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Mediante a análise do material empírico, realizaram-se 

gestos de interpretação sobre os discursos dos enfermeiros 

acerca da assistência hospitalar ao paciente com tuberculose, 

nos quais foram organizados em três categorias para análise 

temática: (1) Experiência do enfermeiro em relação à 

assistência ao paciente com tuberculose no ambiente 

hospitalar; (2) Sentimentos e ou expectativas dos pacientes 

sobre sua condição de estar com tuberculose; (3) 

Recomendações da equipe de enfermagem na alta hospitalar 

do paciente com tuberculose. 

 

CATEGORIA 1. EXPERIÊNCIA DO ENFERMEIRO EM 

RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM 

TUBERCULOSE NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Mediante as análises feitas observou-se nessa categoria 

que os enfermeiros apresentam questões importantes sobre 

sua vivência na assistência ao paciente com tuberculose.  

As falas a seguir retratam a experiência da enfermagem: 

[...] Eu nunca tinha trabalhado com paciente com 

tuberculose, quando eu cheguei aqui foi aquele 

impacto, poxa vou ficar logo na área de TB? Você 

vai sentir um impacto realmente, mas não é um 

bicho de sete cabeças, e realmente não é, desde 

que tenha um controle correto de como usar os 

EPIs [...] (E1). 

 
[...] Bom, é uma experiência tranquila. Muitos 
pacientes são dependentes de crack, bebidas 
alcoólicas, muitos que são internados e por motivo 
social não tem aonde ficar a maioria [...] (E2). 
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[...] Muitos pacientes estão em situação de 
vulnerabilidade social, com isso a assistência 
precisar ter um olhar humanizado [...](E3). 
 
[...] A assistência inicial é a gente acolher o 
paciente, se apresentar, mostrar o que fazemos 
em equipe, as vezes eles estão na situação crítica 
que no momento não é possível fazer isso, de 
acordo com as prescrições a medicação que é 
solicitada pelo médico a gente já dá início a essa 
medicação [...] (E4). 

 
Observou-se que o tratamento para tuberculose envolve 

questões complexas, de contextos variados, devem estar 

pautados de orientações, um olhar holístico.O profissional 

precisa trabalhar com empatia para ajudar o paciente e os 

familiares, pois a maioria dos pacientes tem questões sociais 

que não é fácil de ser tratado, por exemplo, que utilizam crack, 

bebidas alcoólicas, e isso se torna um fator de risco que 

infelizmente torna-se o paciente vulnerável (SILVA et al., 2018). 

As populações mais vulneráveis a essa doença são 

pessoas vivendo com HIV/Aids população privada de 

liberdade, indivíduos em situação de rua, indígenas, 

profissionais de saúde e a população que vive em más 

condições de vida, como moradia precária, desnutridas e com 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde (WHO, 2020).  

O abandono ao tratamento acarreta ao indivíduo 

potencialidade para se tornar portador de bacilos 

multirresistentes, desta forma o profissional enfermeiro na APS 

em parceria com as unidades de internação podem estar 

realizando a busca ativa desses pacientes, no caso aqui 

especificamente, os pacientes que após alta hospitalar 

abandonam e não dão seguimento ao tratamento, e que devem 
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ser acompanhado pela equipe da APS e ou da equipe do 

ambulatório da unidade hospitalar de referência.  

Para o sucesso do tratamento, deve-se contar com o 

comprometimento de toda a APS no desenvolvimento das 

atividades, além da responsabilização pela saúde da 

comunidade. O principal objetivo da busca ativa é assegurar a 

realização completa e eficaz do tratamento para evitar assim a 

transmissibilidade e proliferação descontrolada da TB 

(BRASIL, 2019).  

A enfermagem tem o dever de orientar os pacientes 

sobre o cancelamento do tratamento e o que a doença 

ocasiona no organismo, como a multirresistência. Diante dos 

fatos elencados, é fundamental observar as necessidades e as 

dificuldades de cada indivíduo diante dos relatos dos 

enfermeiros entrevistados no hospital de referência.  

Percebe-se que a necessidade maior está relacionada à 

exclusão social e vícios em bebida alcoólica e crack, pois é o 

que mais faz os pacientes desistirem do tratamento, levando 

como consequência a multirresistência (FERREIRA et al., 

2018). 

Outra questão observada nessa categoria diz respeito a 

sua prática profissional no atendimento ao paciente com TB: 

 
[...] A verdade, a minha experiência e sempre foi a 

obstetrícia clínica, eu tenho experiência de tudo 

um pouco, pediatria, urgência e emergência, então 

todos os setores eu já trabalhei, mas nunca 

imaginei de trabalhar aqui. Não porque eu tinha 

preconceito com nada não, porque isso não existe 

na área da saúde. Era o último hospital da minha 

vida que eu pensava em trabalhar. Então, a minha 
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experiência é só 2 anos. A minha experiência foi 

aqui no dia a dia, a vivencia [...] (E10). 

 

Muitos profissionais quando se deparam para trabalhar 

em um hospital de referência para TB sentem-se inseguros, 

mas não se deixam levar pelo pânico ou medo diante de uma 

doença infecto contagiosa. Muitos deles sem experiência 

nessa área, mas vivendo a rotina se tornam capazes de 

superar a própria expectativa, ajudando assim, os familiares e 

os pacientes que ali se encontram, tornando-se experientes 

dentro da vivência e rotina do hospital (TEMOTEO et al., 2019). 

Cerca de 20% dos enfermeiros entrevistados não 

obtiveram experiência necessária dentro da área hospitalar 

com pacientes em tratamento para tuberculose. Muitos deles 

têm experiência na área da pediatria, urgência e emergência, 

por esse motivo existe um curso de qualificação para a área de 

TB para que eles obtenham os requisitos mínimos necessários 

e fundamentais dentro da assistência em tratamento da 

tuberculose.   

Dia após dia profissional de enfermagem que labuta 

nesta área se depara com situações desafiantes. O surgimento 

de novas tecnologias, a descoberta de novos tratamentos e 

protocolos a serem seguidos, exigem que o profissional esteja 

preparado e que tenha o conhecimento necessário para a 

realização das tarefas diárias (TEMOTEO et al., 2019).  

Assim, a assistência que o enfermeiro oferta ao paciente 

com tuberculose em ambiente hospitalar requer cuidados 

minuciosos. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) a equipe de enfermagem deve realizar as 

seguintes ações, para ofertar o cuidado adequado ao paciente 

portador de tuberculose pulmonar (TBP): Identificar quarto 
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privado, com identificação na porta (precauções por aerossóis), 

manter a porta do quarto sempre fechado e colocar a máscara 

antes de entrar no quarto (BRASIL, 2017). 

Em referência ao transporte do paciente, deve ser 

evitado, mas quando necessário o mesmo deverá usar 

máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do 

quarto. Para tanto, dita procedimentos de biossegurança, tais 

como: A higienização das mãos antes e após o contato com o 

paciente, o uso dos óculos, a máscara PFF2 (N-95) e/ou 

avental quando houver risco de contato de sangue ou 

secreções e o descarte adequado dos perfuro cortantes 

(BRASIL, 2017). 

Além dessas atribuições, o enfermeiro deve ainda 

realizar orientações quanto ao uso correto das medicações e 

seus efeitos; solicitar e orientar o paciente sobre a coleta de 

escarro (duas amostras), identificando corretamente o pote de 

escarro, garantir acomodação e transporte adequado do 

material para o laboratório e notificar todos os casos de 

tuberculose (BRASIL, 2017). 

 

CATEGORIA 2. SENTIMENTOS E OU EXPECTATIVAS DOS 

PACIENTES SOBRE SUA CONDIÇÃO DE ESTAR COM 

TUBERCULOSE 

 

Mediante toda análise, observou-se que nessa 

categoria, os profissionais abordam especificamente a 

fragilidade dos pacientes com TB, de como eles realmente se 

sentem. As falas a seguir retratam as dificuldades dos 

pacientes positivados para TB: 
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[...] É muito discriminado pela família, muitas vezes 
abandonado pela família. Temos pacientes aqui 
de até passar um ano interno, porque a família não 
aceita o paciente [...] (E1). 
 
[...] Alguns ficam deprimidos, não aceitam a 
princípio, porque também existe o preconceito na 
sociedade, muitos tem tuberculose e as pessoas 
se afastam, eles se sentem tristes [...]  (E2). 
 
[...] Muitos deles são pacientes de rua não tem 
família que vive no uso do álcool, a questão social 
que predomina [...](E3). 
 

É necessário observar que os pacientes sofrem 

diariamente com o preconceito, exclusão social, familiar, 

muitos por não ter residência ficam em torno de um ano ou 

mais. A exclusão social invade muito no assunto de pacientes 

positivados com tuberculose, o quão o preconceito seja foco de 

maior discussão, foco de maior exclusão, de esquecimento.   

O sofrimento desses pacientes de TB é constante. É 

inevitável não falar da resistência entre o tratamento e os vícios 

existentes com o uso de drogas e bebida alcoólica (SILVA et 

al., 2018). Fatores que sempre irão existir, obstáculos que 

muitas das vezes é irrecuperável, por isso, é fundamental as 

orientações da enfermagem dentro da assistência, orientações 

para os pacientes, amigos e também os familiares.  

Os sujeitos acometidos pela TB manifestam 

representações sociais influenciadas pela memória social da 

doença e ancoradas em informações que circulam na 

sociedade como pano de fundo, que possuem sentimentos e 

imagens significativamente relacionados à vergonha, ao 

preconceito, ao medo e à morte, que são perpetuados pelas 
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gerações e dando origem ao estigma que cerca a TB (BRAGA 

et al., 2020).  

O tratamento para TB é necessário para o bem-estar de 

cada paciente, mas isso só é estabelecido se os mesmos 

tiverem apoio emocional dentro da estrutura familiar, apoio de 

amigos e colegas, pois o paciente precisa de fortalecimento 

psicológico, físico e emocional algo que infelizmente não vem 

sendo aplicado na prática do dia a dia.  

A enfermagem é base fundamental dentro da 

assistência. A equipe de enfermagem é uma estrutura para 

auxiliar os familiares, tornando-se responsáveis dentro da área 

do cuidar para aqueles pacientes positivados de TB, suprindo-

se assim, as suas necessidades.  

 
[...] Alguns encaram normalmente, mas muitos tem 
quadros depressivos com relação a sua doença, 
de achar que não vai se curar, muitos familiares 
abandonam [...](E4). 

 

Diante da fala mencionada anteriormente, nota-se que 

os pacientes com TB se sentem incapazes de enfrentar a 

doença, com consequência interrompendo o tratamento, se 

sentem injustiçado pela vida e com os preconceitos vividos 

diariamente com os familiares, amigos, conhecidos e 

sociedade que muitas das vezes se isolam e se afastam do 

doente, impedindo de ajudar o mesmo com a aceitação da 

doença e do tratamento, dificultando a convivência, dialogo e 

aceitação do problema (SILVA et al., 2018). 

Verifica-se, nestes discursos, o forte impacto que o 

estigma social apresenta aos indivíduos com TB, prejudicando 

a manutenção do regime terapêutico e, consequentemente, 

implicando no desfecho dos casos. 
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CATEGORIA 3. RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE COM 

TUBERCULOSE 

 

Identificaram-se que nesta categoria cuidados de 

enfermagem em relação a medicação e demais cuidados. Os  

discursos a seguir, retratam bem as orientações que os 

enfermeiros passam para os pacientes com relação aos 

cuidados na alta hospitalar: 

 

 
[...]Em relação ao tratamento se orienta o paciente 
a fazer o tratamento correto, na hora certa [...](E1). 
 
[...]A gente instrui o paciente como ele deve fazer, 
começa no momento que ele vai negar a 
medicação, lá a enfermeira do ambulatório da toda 
orientação e explicação necessária para o 
paciente, quando ele recebe alta ele recebe um 
papel que tem que levar para o PSF para receber 
a medicação [...](E2). 
 
[...]Paciente passa pelo ambulatório, onde é 
pesado e recebe a medicação, a retornar ao setor 
de pneumo aonde recebe todos os documentos. 
Orientado a tomar medicação na hora 
recomendadas, se alimentar bem, evitar drogas, 
bebidas alcoólicas, falar sobre os malefícios das 
drogas e abandono do tratamento [...](E3). 
 
[...] A gente orienta sobre o quadro, sobre a 
importância de terminarem o tratamento em casa, 
recomenda sobre a importância de saírem 
acompanhados porque como muitos são sociais, 
não tem ninguém, mas a gente faz questão de 
entrar em contato para nunca saírem sozinhos. 
Mas, os cuidados com a saúde, porque muitos são 
viciados, tens uns que a gente dá alta hoje e 



DISCURSOS DE ENFERMEIROS SOBRE A ASSISTÊNCIA 

HOSPITALAR AO PACIENTE COM TUBERCULOSE 

328 
 

amanhã volta novamente ou porque bebeu ou fez 
uso de drogas [...] (E4). 

 
De acordo com os participantes da pesquisa, muitos 

pacientes, infelizmente, interrompem o tratamento. Isso pode 

ocorrer diante da falta de condições de estabelecer contato 

com a unidade de saúde da comunidade, pois muitos residem 

em um local distante, tornando-se um dos motivos para o 

cancelamento do tratamento. Outros interrompem pela falta de 

pensamentos positivos, falta de motivação, um dos outros 

fatores maiores são: pelo distanciamento social, preconceito, 

exclusão familiar, outros por ingerirem bebida alcoólica e crack.  

De acordo com o tratamento, a enfermagem orienta os 

pacientes sobre a interação medicamentosa, efeito adverso e 

colateral, pelo fato da maioria ingerirem bebida alcoólica e 

crack com consequência a suspenção do tratamento. É 

necessário salientar que, essas medicações não podem ser 

completamente suspensas, pois são elas que favorecem a cura 

da doença, ofertando futuramente o bem-estar psicológico, 

físico e familiar.  

Fatores como a exclusão social e a marginalização de 

populações submetidas a condições precárias de vida, 

contribuem para a relevância epidemiológica da TB.  

Desta forma, pessoas em situação de rua (PSR) são 

mais vulneráveis à infecção devido a deficiências nutricionais, 

uso crônico de álcool e outras drogas, privação de sono, falta 

de segurança, infecção pelo vírus da Aids e falta de cuidados 

com a saúde, fatores a que muitos estão expostos e geram 

danos à função imunológica. Consequentemente, seu risco de 

adoecimento é de 48 a 67 vezes maior do que a população em 

geral (BRAGA; OLIVEIRA; FLAVI, 2020).  
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O tratamento deve ser desenvolvido sob regime 

ambulatorial e por meio do Tratamento Diretamente Observado 

(TDO), realizado por profissionais de saúde ou outros 

profissionais capacitados supervisionados por profissionais de 

saúde, na intenção de prover apoio e monitoramento do 

tratamento das pessoas com TB, sendo uma estratégia eficaz 

na manutenção da adesão ao tratamento na APS (BRASIL, 

2020).   

Além da construção do vínculo, o TDO proporciona o 

comprometimento, a confiança, a responsabilidade e o 

fortalecimento da relação profissional/usuário, mediante vários 

aspectos e situações singulares no cuidado ao paciente com 

tuberculose (OLIVEIRA et al., 2016).   

A partir dos discursos dos enfermeiros participantes, 

enfatiza-se a importância de orientar corretamente sobre as 

medicações,as indicações e posologia, para obtenção do 

tratamento eficaz. É necessário salientar que, infelizmente 

muitos dos pacientes não cumprem o tratamento, tornando-se 

não eficaz, dificultando o seu bem-estar, e alimentando o seu 

vício com bebida alcoólica e outras drogas, por exemplo: o 

crack, tornando-se tratamento não eficaz e interrompendo 

automaticamente.   

Diante dos estudos, é necessário salientar e priorizar a 

importância do tratamento e o que levam a desistência do 

mesmo para a melhoria futura do bem-estar tanto físico, quanto 

mental. Diante disso, existem alguns pontos essenciais, que 

são: o afastamento de pessoas pela TB ocorre em 

consequência do medo de adquirirem a doença durante todo 

tratamento, havendo a necessidade de um olhar mais crítico 

sobre o sujeito, ultrapassando as definições clínicas e 
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desvelando a noção de contágio, de afastamento, de 

isolamento e de discriminação (BRAGA et al., 2020).  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos enunciados presentes nas entrevistas dos 

participantes, o estudo apontou que os enfermeiros conseguem 

atender aos protocolos instituídos para o tratamento da 

tuberculose, sempre buscando estabelecer um vínculo frente às 

dificuldades vivenciadas pelo paciente durante sua 

permanência no hospital para o tratamento da tuberculose.  

Ao longo das análises, foi possível identificar algumas 

dificuldades relatadas pelos enfermeiros em relação ao controle 

da doença e cura do paciente, por conta do estigma e 

preconceito que envolve a tuberculose, o vício pelo uso do 

álcool e outras drogas, como o crack, e o abandono por parte 

dos familiares, evidenciando uma problemática no que diz 

respeito à manutenção do tratamento do paciente até o alcance 

da cura. 

Dentre essas dificuldades relatadas, a que mais chamou 

a atenção e acredita-se ser a que mais atinge o paciente 

emocionalmente, são as relacionadas ao abandono por parte 

de seus familiares, trazendo implicações diretas para que o 

mesmo sentindo-se excluído e sozinho sem o apoio da família 

abandone o tratamento.  

Mesmo diante de todo avanço científico e tecnológico já 

alcançado para o diagnóstico, o tratamento e o controle da 

doença, infelizmente, a tuberculose ainda permanece como um 

dos principais problemas de saúde pública no cenário mundial. 

Está intimamente ligado a questões sociais, econômicas e 
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sanitárias, além de ser socialmente apartada pelo preconceito, 

condição esta que vem milenarmente agregado à doença.  

Como limitações para este estudo, citam-se as 

relacionadas ao tempo em que os participantes alegavam não 

ter para participar das entrevistas, bem como do receio em 

gravar as entrevistas, apesar dos esclarecimentos dados na 

entrega do TCLE, com garantias de privacidade, sigilo e 

anonimato das informações e não identificação do participante 

no estudo. 

Contudo, esta pesquisa contribuiu com questões 

importantes sobre a assistência de enfermagem aos pacientes 

com tuberculose no ambiente hospitalar, abordando inferências 

sobre o tratamento e a importância do vínculo entre profissional 

e paciente com vistas a proporcionar uma boa adesão ao 

tratamento e, consequentemente, a cura da doença.  
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RESUMO: Os óbitos confirmados por  COVID-19 se 
apresentam em sua maioria naqueles pacientes que possuem 
alguma comorbidade prévia, como, principalmente, cardiopatia, 
seguida de diabetes mellitus, pneumopatias  e doença renal. 
Essas comorbidades se configuram como fatores de risco 
importantes para o agravamento da infecção pelo novo 
coronavírus.  As doenças cardiovasculares representam uma 
das maiores causas de mortes em todo o mundo, as principais 
são hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e miocardite. A 
presença dessas doenças acelera a mortalidade por COVID 19 
e esses indivíduos apresentam maior probabilidade de evoluir 
para as formas graves da doença. O objetivo é mapear as 
principais complicações em pacientes com doenças 
cardiovasculares com COVID-19 internados em Unidades de 
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Terapia Intensiva. O método consiste em uma revisão de 
escopo cuja as buscas foram realizadas nas bases de dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 
Cochrane Library e SCOPUS, em outubro de 2021. Como 
estratégia de busca, utilizou-se os descritores do MeSH e 
DeCS, e os operadores booleanos utilizados foram AND e OR. 
Os resultados encontrados foram seis estudos que 
responderam a questão de pesquisa. Sendo assim, as 
principais complicações encontradas em pacientes com 
doenças cardiovasculares acometidos com COVID-19 
internados em Unidades de Terapia Intensiva foram miocardite, 
choque cardiogênico e arritmias. As complicações 
cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio, acidente 
vascular cerebral isquêmico e embolia pulmonar também 
aparecem como resultados adversos na doença. Ademais, 
ressalta-se a importância de se conhecer o curso dessa 
doença, compreendendo os principais agravantes que podem 
piorar o trajeto de recuperação do paciente. Nesse tocante, os 
biomarcadores cardíacos podem ser úteis na previsão e na 
intervenção precoce, melhorando o prognóstico da doença.  
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. COVID-19. 
Complicações. Unidade de Terapia Intensiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em janeiro de 2020, o comitê de Emergência da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou os casos 

crescentes do novo coronavírus, também conhecido como 

COVID-19 ou SARS-COV-2, como uma emergência de saúde 

global (VELAVAM; MEYER, 2020). Atualmente, o Brasil possui 

uma marca de 210.147.125 casos acumulados, com um total de 
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593.663 óbitos registrados até o momento (outubro), de acordo 

com o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2021). 

 Dados indicam que os óbitos confirmados por  COVID-

19 se apresentam em sua maioria naqueles pacientes que 

possuem alguma comorbidade prévia, como, principalmente, 

cardiopatia, seguida de diabetes mellitus (DM), pneumopatias  

e doença renal (BRASIL, 2020). Evidenciando que essas 

comorbidades se configuram como fatores de risco importantes 

para o agravamento da infecção pelo novo coronavírus.  

Dentre essas comorbidades, as doenças 

cardiovasculares representam uma das maiores causas de 

mortes em todo o mundo, as principais são hipertensão arterial 

(HA), insuficiência cardíaca (IC) e miocardite. Pessoas com 

hipertensão e diabetes são mais suscetíveis a sofrer com 

problemas cardiovasculares caso não se previnam (BRASIL, 

2021). 

Askin et al (2020) afirmam que o  SARS-COV-2, é capaz 

de exacerbar sintomas de pessoas com doenças cardíacas, 

aumentando o risco de mortalidade. Isso se dá porque o mesmo 

vírus que infecta as células epiteliais alveolares do pulmão 

através de endocitose mediada por receptor via enzima 

conversora angiotensina (ECA), que também é expresso no 

endotélio vascular e rins, por isso os seus efeitos sistêmicos.  

Nesse tocante, os idosos e pessoas com comorbidades, 

especialmente diabetes mellitus e hipertensão, se destacam 

como o grupo de maior risco. Sendo assim, esses grupos de 

risco possuem maior prevalência para as complicações da 

COVID-19 e uma propensão superior de apresentarem 

gravidade ou óbito (BRASIL, 2020).  
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Ademais, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC), com base nos resultados observados em estudos, a 

presença de comorbidades cardiovasculares acelera a 

mortalidade por COVID 19. Este processo decorre dos efeitos 

do SARS-CoV-2 no organismo humano, como a ligação do 

vírus à enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) e a 

produção de seus efeitos a nível sistêmico (SOUZA; LEAL; 

SANTOS, 2020). 

Somado a isso, ECA2 é altamente liberada no coração 

em casos de ativação excessiva do sistema renina-

angiotensina, que ocorre na hipertensão e insuficiência 

cardíaca, que são importantes doenças cardiovasculares 

citadas acima  (ASKIN; TANRIVERD; ASKIN, 2020). É por esse 

motivo que o novo coronavírus interage com o sistema 

cardiovascular e aumenta a morbidade e mortalidade, 

potencializando a disfunção miocárdica em pacientes com 

comorbidades já presentes (ASKIN; TANRIVERD; ASKIN, 

2020). 

 Nessa perspectiva, os casos graves, nos quais os 

pacientes encontram-se criticamente enfermos, demandam 

cuidados  em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (CIOTTI et al., 

2020).  Estudo realizado na China, mostrou que dos pacientes 

admitidos na UTI cerca de 58% apresentavam condições 

crônicas, entre elas hipertensão e problemas cardíacos. Esses 

indivíduos apresentam maior probabilidade de evoluir para as 

formas graves da doença  (GAO et al., 2020).  

Diante de tal realidade, o presente estudo se justifica 

pela importância em conhecer as complicações que afetam os 

pacientes com problemas cardiovasculares prévios, pois isso 

permite a elaboração de um plano de cuidados mais adequado, 
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possibilitando a prestação de uma melhor assistência, 

potencializando o prognóstico desses pacientes e mitigando os 

danos gerados por essas complicações. 

Tendo isso em vista, o presente estudo tem como 

objetivo mapear as principais complicações em pacientes com 

doenças cardiovasculares com COVID-19 internados em 

Unidades de Terapia Intensiva.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo, 

cujo objetivo principal é mapear os conceitos referente a 

determinado assunto ou área e sumarizá-los, visando sanar 

lacunas existentes na literatura (PETERS et al., 2020).  

Anteriormente a construção do estudo, para realização 

posterior nas buscas de dados, foi realizada uma consulta ao 

Manual de revisão do Instituto Joanna Briggs, de 2020, para 

elaboração e formulação do protocolo de revisão de escopo 

com o intuito de formular um modelo em etapas para o 

desenvolvimento da revisão. O manual engloba a identificação 

da questão de pesquisa, identificação de estudos, seleção dos 

estudos, extração dos dados, agrupamento e resultados 

(PETERS et al., 2020). 

Sendo assim, para o desenvolvimento do estudo foram 

utilizados os métodos estipulados pelo JBI e Checklist Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (PAGE et al., 

2021; PETERS et al., 2020). Bem como, seguiu-se os passos: 

a) elaboração da questão norteadora da pesquisa,  b) 

assimilação dos estudos relevantes, c) seleção e inserção dos 
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registros pertinentes a revisão, d) categorização dos dados e, 

por fim, e) extração e resumo dos resultados da amostra (PAGE 

et al., 2021).  

A fim de, elaborar a questão norteadora da pesquisa, 

utilizou-se o mnemônico PCC, preconizado pelo JBI (PETERS 

et al., 2020).  Sendo assim, o P significa “população”, que são 

os pacientes com doenças cardiovasculares com COVID-19, o 

C é referente a “conceito”, que se trata das complicações 

provocadas pela COVID-19, o C é “contexto”, que são as 

Unidades de Terapia Intensiva. A partir disso, a questão de 

pesquisa norteadora delimitada foi: “Quais são as principais 

complicações em pacientes com doenças cardiovasculares 

acometidos pela COVID-19 internados em Unidades de Terapia 

Intensiva?” 

No que tange a elegibilidade dos estudos selecionados 

os critérios de inclusão foram: publicações que respondam o 

objetivo do estudo, disponíveis na íntegra e gratuitamente em 

meio eletrônico, dissertações, teses, portarias ministeriais, 

guidelines e artigos científicos. Com recorte temporal de 2019 

a 2021, tendo em vista que foi esse o ano de surgimento do 

novo coronavírus e alastramento da doença.  Os critérios de 

exclusão foram: resumos, cartas ao editor, artigos de opinião, 

registros duplicados em fonte de dados e estudos que fogem do 

tema. 

As buscas foram realizadas nas fontes de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE/PUBMED), Cochrane Library e SCOPUS. As 

fontes de dados foram acessadas por meio do Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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Nível Superior (CAPES), via acesso remoto da plataforma 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), viabilizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Como estratégia de busca, utilizou-se os descritores do 

Medical Subject Headings (MeSH)/Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) baseado no PCC a fim de obter melhores 

resultados. Realizou-se a combinação dos descritores e os 

operadores booleanos utilizados foram AND e OR.  

Referente à “população” os descritores foram 

Cardiovascular Diseases/Doenças cardiovasculares AND  

Coronavirus infection/Coronavírus infecção OR COVID-19. No 

conceito utilizou-se os descritores Complications/Complicações 

AND Comorbidity/Comorbidade OR Risk Factors/Fatores de 

Risco, e por fim, relacionado ao contexto somente o descritor 

Intensive Care Units/Unidades de Terapia Intensiva. As 

equações utilizadas nas buscas encontram-se descritas no 

quadro abaixo.  

 

  



COMPLICAÇÕES EM PACIENTES COM DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES ACOMETIDOS PELA COVID-19 EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO 

342 
 

Quadro 1. Sintaxe de busca utilizada  nas fontes de dados, de 

acordo com suas especificações, com a combinação dos 

descritores e os operadores bolenos. Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2021.  

 

Fontes de 

dados 

 

 

Sintaxe 

 

 

LILACS 

 

 

Cardiovascular Diseases AND Coronavirus 

infection OR COVID-19 [Palavras] and 

Complications OR Comorbidity OR Risk 

Factors [Palavras] and Intensive Care Units 

[Palavras] 

 

 

MEDLINE/ 

PUBMED 

 

(((Cardiovascular Diseases AND Coronavirus 

infection OR COVID-19)) AND (Complications 

OR Comorbidity OR Risk Factors)) AND 

Intensive Care Units  in Title Abstract 

Keyword 

 

 

 

COCHRANE  

LIBRARY 

 

Cardiovascular Diseases AND Coronavirus 

infection OR COVID-19 in Keyword AND 

Complications OR Comorbidity OR Risk 

Factors in Title Abstract Keyword AND 

Intensive Care Units  
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SCOPUS 

 

( TITLE-ABS-KEY ( cardiovascular  AND 

diseases  AND  coronavirus  AND infection  

OR  covid-19 )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

complications  OR  comorbidity  OR  risk  

AND factors )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

intensive  AND care  AND units )  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A extração dos resultados foi realizada mediante o uso 

do diagrama de fluxo PRISMA-ScR, no qual os artigos 

selecionados para a apresentação dos resultados, passaram 

primeiro por uma revisão dos títulos e resumos, e 

posteriormente por uma análise minuciosa na sua íntegra. 

Após as buscas nas fontes de dados, os trabalhos foram 

selecionados pelo título e resumo e aqueles que atenderam aos 

objetivos do estudo foram incluídos no roteiro para registro para 

serem lidos minuciosamente e serem incluídos como elegíveis 

se respondessem a questão norteadora.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os resultados levantados são constituídos por seis 

estudos, que foram considerados como elegíveis, e atenderam 

aos critérios de inclusão. Segue abaixo, na figura 1, o 

fluxograma PRISMA utilizado para seleção dos estudos.  

  No que se refere às fontes de dados em que os estudos 

foram extraídos, 49,8% (n=3) foram encontrados na 

MEDLINE/PUBMED, 16,6% (n=1) foram extraídos na LILACS, 
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16,6% (n=1) na Cochrane Library e 16,6% (n=1) na SCOPUS. 

Vale destacar, que alguns encontravam-se repetidos nas fontes 

de dados. 

 

Figura 1. Diagrama de fluxo PRISMA-ScR 2020 para revisões 

sistemáticas atualizadas que inclui pesquisas de bancos de 

dados, registros e outras fontes.   

 
Fonte: Próprio autor. 
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  É importante evidenciar que os estudos coletados para 

compor a amostra foram realizados entre os anos de 2020 e 

2021, tendo em vista que a pandemia do novo coronavírus teve 

início no ano de 2019 e as publicações se deram 

posteriormente a este período. Contabilizando a porcentagem 

de 66,4% dos estudos para 2020, e 33,2% (n=2) para 2021, 

compondo 100% da amostra.  

  Em relação ao local onde os estudos foram realizados, 

as porcentagens se apresentam heterogêneas, já que foram 

realizados em locais diferentes. Sendo 33,2% (n=2) na Turquia, 

16,6% (n=1) em Boston, outro na Espanha (16,6%), um no 

Reino Unido (16,6%) e na China (16,6%), totalizando 100% da 

amostra. Foi observado que nenhum dos estudos foi realizado 

no Brasil, evidenciando a necessidade de que mais estudos 

sejam produzidos no país. Os estudos selecionados para 

compor os resultados foram identificados no quadro abaixo 

identificados pelo autor, ano de publicação, local, tipo de estudo 

e principais complicações encontradas.  

Em um estudo realizado com 663 pacientes, observou-se que 

dentre as comorbidades prevalentes, a Insuficiência Cardíaca 

Crônica (ICC), classificada como uma Doença Cardiovascular 

(DCV), aparece seguida pela hipertensão arterial e diabetes 

mellitus, outras duas comorbidades bastante marcadas nos 

pacientes com a COVID-19.  As complicações mais frequentes 

encontradas em não sobreviventes foram: síndrome do 

desconforto respiratório agudo, lesão renal aguda, choque e 

arritmias. Já as menos comuns, mas clinicamente relevantes, 

foram choque, arritmias e embolia pulmonar. Dos 663 

pacientes, 150 tiveram choque, 72 tromboembolismo, 97 
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arritmias e 22 tiveram  parada cardíaca (FERRANDO et al., 

2020). 

 

Quadro 2. Estudos selecionados como elegíveis incluídos na 

revisão quanto a autores, ano da publicação, local, tipo de 

estudo e principais resultados. 

 

Autores 

(Ano) 

Local 

 

Tipo de  

estudo 

 

Principais 

Complicações 

 

ASKIN; 

TANRIVERDI; 

ASKIN. 

2020 

Turquia 

 

Revisão  

sistêmica 

 
Miocardite; 

Choque cardiogênico; 
Arritmias. 

 

 

HALAÇLI; 

KAYA; 

TOPELİ. 

2020 

Turquia 

 

Revisão  

sistêmica 

 

Sepse;  

Choque séptico; 

Miocardite;  

Arritmia; 

Choque cardiogênico. 

 

 

PIAZZA et al. 

2020 

Boston 

 

 

Estudo de 

coorte 

 

Infarto do miocárdio, 

Acidente vascular 

cerebral isquêmico;  

Embolia pulmonar. 
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FERRANDO et 

al. 

2020 

Espanha 

 

 

  

Estudo de 

observação de 

coorte 

 

Choque; 

Arritmias; 

Embolia pulmonar  

       

LI et al. 

2021  

China 

    
Estudo de 

coorte 

retrospectivo 

 

 

Insuficiência cardíaca; 

Edema pulmonar 

cardiogênico; 

choque. 

 

PELLICORI 

et al. 

2021 

Reino Unido 

 

Revisão  

sistêmica 

 

Arritmias; 

Insuficiência cardíaca; 

Eventos oclusivos 

tromboembólicos.  

Fonte: Próprio autor. 

 

   

  Uma revisão sistêmica também evidenciou que  sepse  e 

choque séptico são relatados em 30% dos casos. Já a 

miocardite, arritmia e choque cardiogênico se fazem presentes 

em 20%  a 30% das ocorrências. Esse mesmo estudo relata 

ainda a possibilidade da miocardite e arritmias associadas, bem 

como, o choque cardiogênico serem vistos nesses  pacientes 

(HALAÇLI; KAYA; TOPELİ, 2020).  

  Aliado a isso, um estudo de coorte realizado com 1.114 

pacientes com COVID-19, trouxe como principais complicações 

apresentadas por esses pacientes infarto do miocárdio, 
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acidente vascular cerebral isquêmico e embolia pulmonar 

(PIAZZA et al., 2020). Sendo assim, essas complicações 

cardiovasculares como infarto do miocárdio, merecem cuidados 

e atenção dos profissionais da saúde, tendo em vista que 

podem piorar o desencadeamento de agravamentos no quadro 

dos pacientes, gerando repercussões na sua evolução de forma 

prejudicial.  

  Ademais, segundo Askin et al (2020), as comorbidades 

cardiovasculares são mais comuns em pacientes com a 

COVID-19, isso acontece porque a COVID-19 interage com o 

sistema cardiovascular, causando disfunção miocárdica em 

pacientes com comorbidades cardiovasculares anteriores.  

  Desse modo, quase 10% dos casos desenvolvem 

miocardite, em pacientes críticos. A miocardite viral ou 

cardiomiopatia é principalmente relatada nos casos que se 

apresentam principalmente com sintomas cardíacos 

(ASKIN;TANRIVERDI; ASKIN, 2020). 

  Segundo Pelicorri et al (2021), nos pacientes internados 

em hospitais os biomarcadores de estresse ou lesão cardíaca 

são frequentemente anormais, uma vez que os  pacientes com 

COVID-19 possuem aumento desses biomarcadores, e há a 

incidência de uma ampla gama de complicações 

cardiovasculares, como: arritmias, insuficiência cardíaca e 

complicações trombóticas. 

  A presença de alteração nesses biomarcadores, 

corrobora com os achados de outros estudos. Sendo assim, 

obter esses marcadores laboratoriais pode ajudar a identificar 

aqueles pacientes com maior risco de desenvolver 

complicações cardiovasculares e de morte (ABOUGHEDIR et 

al., 2020). Nesse tocante, eles podem ser úteis na identificação 
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precoce de pacientes com comprometimento da função 

cardiáca, possibilitando uma interveção precoce. 

  Em um hospital da China, de um total de 2.954 pacientes 

com COVID-19, cerca de 1.515 foram classificados como 

graves/críticos, já que apresentavam uma das seguintes 

condições: necessitavam de ventilação mecânica, choque ou 

insuficiência de múltiplos órgãos, internados em UTI. Eles foram 

categorizados em dois grupos: com a presença de  doenças 

cardiovasculares (DC) preexistentes (grupo 1) e o outro sem 

(grupo 2), destes 165 eram do primeiro grupo. Os pacientes 

graves/críticos apresentaram níveis significativamente mais 

elevados de marcadores cardíacos na primeira semana após a 

admissão. Além disso, em comparação com pacientes sem DC, 

os pacientes com DC preexistente tiveram uma porcentagem 

maior de biomarcadores elevados durante a hospitalização, o 

que está em consonância com os demais estudos (LI et al., 

2021). 

  Vale destacar que, outra complicação cardiovascular 

importante é o tromboembolismo arterial e venoso sistêmico 

ocorreram com alta frequência em pacientes com COVID-19, e 

foram bem relatadas em diversos estudos (PIAZZA et al., 2020; 

CASTRO et al., 2020; ARBELÁEZ et al., 2021).  

  Arbeláez et al (2021) trazem que o risco aumentado de 

incidência em pacientes com COVID-19 para doença 

trombótica, tanto venosa quanto arterial, ocorre devido à 

inflamação sistêmica excessiva, ativação plaquetária, disfunção 

endotelial e estase de sangue devido à imobilização. Visto essa 

realidade, é essencial identificar e conhecer os motivos desses 

eventos, a fim de mitiga-los e prpoporcionar uma assistência 

efetiva a esse pacientes. 



COMPLICAÇÕES EM PACIENTES COM DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES ACOMETIDOS PELA COVID-19 EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO 

350 
 

  No que refere às limitações do estudo, experiou-se uma 

escassez de publicações que tratam diretamente das 

complicações da doença, sobretudo em pacientes com doenças 

cardiovasculares pré-existentes. Já que a grande maioria dos 

estudos se delimitam em abordar as comorbidades em geral. 

  Além disso, outro percauso foi os poucos estudos  

demostrando/apresentando diretamente o curso da doença. 

Evidenciando assim, a necessidade de se produzir mais 

conhecimentos nessa área, a fim de sanar essa lacuna. 

  As contribuições desse estudo para a enfermagem se 

configuram como ressaltar a importância do manejo adequado 

do paciente com COVID-19 com doenças cardiovasculares 

associadas, a fim de melhorar seu prognóstico e propiciar um 

planejamento da assistência a esses pacientes, 

proporcionando melhoria do cuidado e mitigando os índices de 

morbimortalidade que são altos nessa população. 

 

CONCLUSÕES  

 

  As principais complicações encontradas em pacientes 

com doenças cardiovasculares acometidos com COVID-19 

internados em Unidades de Terapia Intensiva foram miocardite, 

choque cardiogênico e arritmias. As complicações 

cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio, acidente 

vascular cerebral isquêmico e embolia pulmonar também 

aparecem como resultados adversos na doença. 

  Ademais, ressalta-se a importância de se conhecer o 

curso dessa doença, compreendendo os principais agravantes 

que podem piorar o trajeto de recuperação do paciente. Nesse 

tocante, os biomarcadores cardíacos podem ser úteis na 
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previsão e na intervenção precoce, melhorando o curso da 

doença. 

  Observou-se que o tromboembolismo é uma outra 

preocupação acerca dos pacientes internados com a COVID-

19. Sendo assim, é necessário investigar as causas desses 

eventos, almejando controlar esses incidentes e subsidiar a 

implementação de protocolos e medidas de avaliação, visando 

ofertar o melhor tratamento para os pacientes. 
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RESUMO: Endocardite infecciosa (EI) é a condição na qual há 

infecção microbiana da superfície do endotélio do coração, 
podendo acometer valvas, o endocárdio mural, estruturas 
anatômicas anômalas como a comunicação interventricular, ou 
ainda dispositivos intracardíacos. Presente trabalho justifica-se 
pela autora ter prestado assistência a um portador Endocardite 
fúngica pela CANDIDA PARAPSILOSIS, e como forma de 
subsidiar e fomentar a assistência de enfermagem, outrossim, 
compartilhar alguns aspectos teóricos e práticos do momento 
vivido na práxis da assistência de enfermagem ao paciente 
acometido pela EI. Portanto, o objetivo desde trabalho é mostrar 
através do relato de experiência os diagnósticos de 
enfermagem e as intervenções de enfermagem mais assertivas 
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e pertinentes de acordo com a literatura científica mais recente. 
Trata-se de um relato de experiência, estudo qualitativo, com a 
problemática desenhada a partir de métodos descritivos, 
retrospectivos e observacionais aos quais, descreve aspectos 
vivenciados ao prestar assistência de enfermagem a um 
paciente criticamente acometido pela Endocardite 
fúngica Candida Parapsilosis.  Foram identificados os seguintes 
diagnósticos de enfermagem: Perfusão Tissular Periférica 
Ineficaz, Mobilidade física prejudicada, Integridade da pele 
prejudicada, Risco de Infecção, Ansiedade, Risco para débito 
cardíaco diminuído. Os cuidados de enfermagem são 
fundamentais para o desfecho favorável do paciente acometido, 
sendo necessário conhecimento técnico sólido, e perspicácia 
quanto a tomada de decisões. 
Palavras-Chave: Endocardite. Diagnóstico de enfermagem. 
Cuidados de enfermagem.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Endocardite infecciosa é a condição na qual há infecção 

microbiana da superfície do endotélio do coração, podendo 

acometer valvas, o endocárdio mural, estruturas anatômicas 

anômalas como a comunicação interventricular, ou ainda 

dispositivos intracardíacos (HABID et al. 2015). 

A endocardite infecciosa (EI) pode ser causada por uma 

infecção bacteriana ou, raramente, uma infecção por fungos. A 

vegetação, lesão característica, é uma massa amorfa, de 

tamanho variável, composta de plaquetas, fibrina, células 
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inflamatórias e micro-organismos abundantes, além do 

acometimento de leucócitos e hemácias. A infecção que atinge 

o sistema sanguíneo e instala-se na camada interna das 

câmaras e válvulas cardíacas, e pode causar lesões estruturais. 

Na maioria das vezes, há o aparecimento de vegetações nas 

áreas danificadas, com presença de coágulo de plaquetas e 

fibrina infectado (HABID et al., 2015; COELHO. et al., 2016; 

GRINBERG; SOLIMANE, 2017). 

Apesar dos avanços no tratamento, a endocardite 

infecciosa (EI) está associada a morbidade e mortalidade 

significativas. O mecanismo patogênico é a grande turbulência 

de fluxo sanguíneo que acaba lesando o endotélio, e isso acaba 

sendo muito comum nos locais das válvulas, ainda mais quando 

já abordadas. A válvula mitral é a mais acometida (40%), 

seguida da aórtica (34%) e depois a tricúspide e pulmonar, 

igualmente acometidas. A correção cirúrgica da EI ativa está 

associada à maior taxa de mortalidade dentre todas as doenças 

valvares, com taxas globais de mortalidade hospitalar acima de 

20% (ARAÚJO JÚNIOR et al., 2019; SALGADO; LAMAS; BÓIA, 

2016).  

A cirurgia é atualmente realizada em 50 a 60% dos 

pacientes com EI. As indicações são: insuficiência cardíaca 

(geralmente relacionada à disfunção valvar), infecção não 

controlada (geralmente associada à extensão perivalvular e a 

defeitos de condução atrioventricular), e prevenção da embolia 

sistêmica. Embora essas indicações sejam claras, a sua 

aplicação prática baseia-se em grande parte na condição 
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clínica, nas comorbidades, e no risco operatório do paciente 

(ARAÚJO JÚNIOR et al., 2019). 

A Endocardite pode ser considerada rara, apresentando 

3-10 episódios/100.000 pessoas anos, e ocorre mais no sexo 

masculino na proporção 2:1. Os fatores de risco mais incidentes 

são: pacientes portares de próteses valvares, alterações 

degenerativas valvares, uso de drogas por via intravenosa, 

procedimentos dentários, cateterismos, uso de drogas, entre 

outros. As bactérias com fator de adesão miocárdica se 

instalam no local e acabam causando mais lesão endotelial e 

podem formar vegetações nas válvulas cardíacas. Isso gera um 

ciclo de inflamação aguda que leva ao quadro clínico do 

paciente.  Nos últimos anos, o Staphylococcus aureus se 

tornou o patógeno mais frequentemente isolado no contexto da 

EI (COELHO et al., 2016; BORDE et al., 2016).  

Estudo prospectivo observacional, de pacientes adultos 

com EI precoce de prótese valvar, operados no Instituto 

Nacional de Cardiologia, cerca de metade dos pacientes foram 

submetidos à cirurgia de retroca valvar, com letalidade alta. 

Estes pacientes possuíam. Dentre os pacientes submetidos a 

tratamento conservador não houve óbitos, permanecendo a 

controvérsia da melhor abordagem terapêutica e da 

consideração individualizada para a indicação cirúrgica (BRITO, 

2016). 

A remoção cirúrgica precoce da prótese infectada 

combinada com uma terapia antibiótica apropriada continua a 

ser a melhor abordagem para melhorar os resultados clínicos 

de pacientes com EI (TCHANA-SATO et al., 2020). 
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Apesar de todo os avanços obtidos no diagnóstico e na 

terapêutica da endocardite, sua mortalidade permanece 

assustadoramente alta. A persistência dessa grande 

quantidade de óbitos talvez possa, em parte, ser explicada pelo 

aumento do número de pacientes mais idosos, frágeis, com 

múltiplas comorbidades e portadores de próteses (FORTES; 

QUERIDO, 2021).  

O reconhecimento dos diagnósticos de enfermagem 

além de facilitar a associação entre os dados  clínicos e o 

cuidado de enfermagem, pode direcionar a criação de 

protocolos específicos ao atendimento de  enfermagem e servir 

como veículo de mudança e transformação da prática clínica 

(RIBEIRO et al., 2015). 

Cabe aqui pontuar acerca da escassez de artigos 

robustos sobre assistência de enfermagem no pós operatório 

de cirurgias cardíacas, foram encontrados poucos artigos que 

corroborassem com a temática, fazendo-se necessário, que 

mais artigos sejam investidos nessa área.  

Diante das reflexões supracitadas, a endocardite é uma 

cardiopatia de tratamento e manejo complexo. O presente 

trabalho justifica-se pela autora ter prestado assistência a um 

portador Endocardite fúngica pela CANDIDA PARAPSILOSIS, 

e como forma de subsidiar e fomentar a assistência de 

enfermagem, outrossim, compartilhar alguns aspectos teóricos 

e práticos do momento vivido na práxis da assistência de 

enfermagem ao paciente acometido pela EI. Portanto, o objetivo 

desde trabalho é mostrar através do relato de experiência os 

diagnósticos de enfermagem e as intervenções de enfermagem 
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na Endocardite fúngica Candida Parapsilosis mais assertivas e 

pertinentes de acordo com a literatura científica mais recente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Esta pesquisa trata-se de um relato de experiência, que 

descreve aspectos vivenciados pela autora, ao prestar 

assistência de enfermagem a um paciente criticamente 

acometido pela Endocardite fúngica Candida Parapsilosis. 

Trata-se de um estudo qualitativo, com a problemática 

desenhada a partir de métodos descritivos, retrospectivos e 

observacionais.  

Quadro 1: Título dos artigos e base de dados correspondente. 

TÍTULO DO ARTIGO BASE DE 

DADOS 

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF INFECTIVE 

ENDOCARDITIS THE TASK FORCE FOR THE 

MANAGEMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS OF 

THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC). 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO-THORACIC 

SURGERY (EACTS), THE EUROPEAN ASSOCIATION 

OF NUCLEAR MEDICINE (EANM). 

PUBMED 

TRATAMENTO DA ENDOCARDITE INFECCIOSA COM 

TROCA VALVAR. 
CADERN

OS DA 

MEDICIN
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A - 

UNIFESO 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA ENDOCARDITE 

INFECCIOSA 
SCIELO 

ASSOCIAÇÃO ENTRE ENDOCARDITE BACTERIANA E 

PROCEDIMENTO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 

BUCOMAXILOFACIAL 

ARCHIV

ES OF 

HEALTH 

INVESTI

GATION 
ENDOCARDITE INFECCIOSA: O QUE MUDOU NA 

ÚLTIMA DÉCADA? 
REVIST

A 

HOSPIT

AL 

UNIVE

RSITÁR

IO 

PEDRO 

ERNES

TO 

(HUPE) 

 

HEART TRANSPLANTATION AS SALVAGE THERAPY 

FOR PROGRESSIVE PROSTHETIC VALVE 

ENDOCARDITIS DUE TO METHICILLIN-RESISTANT 

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 

PUBMED 

SURGICAL MANAGEMENT OF STAPHYLOCOCCUS 

CAPITIS PROSTHETIC VALVE INFECTIVE 

ENDOCARDITIS: RETROSPECTIVE REVIEW OF A 10-

YEAR SINGLE CENTER EXPERIENCE AND REVIEW 

OF THE LITERATURE 

PUBMED 
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ABORDAGEM AO PACIENTE COM ENDOCARDITE 

INFECCIOSA E COMPLICAÇÃO NEUROLÓGICA – O 

GRANDE DILEMA QUE PERSISTE ATÉ HOJE 

SCIELO 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-

OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA DE TROCA DE 

VÁLVULA 

BDENF 

DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES 

DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES EM PÓS 

OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA ELETIVA 

SCOPUS 

O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM: DA TEORIA À PRÁTICA. 

SCIELO 

DIAGNÓSTICOS, INTERVENÇÕES E RESULTADOS DE 

ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA 

BIREME 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES 

NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA. 
SCIELO 

MAPEAMENTO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

PARA PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA 

BIREME 

Fonte: Autores do relato de caso 

  

O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa 

descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um 

conjunto de ações que abordam uma situação vivenciada no 

âmbito profissional de interesse da comunidade científica 

(CAVALCANTE; LIMA, 2018). 
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A pesquisa para fomentar e subsidiar o presente 

trabalho, foi realizada com os seguintes descritores: 

endocardite, cuidados de enfermagem, diagnósticos de 

enfermagem.  

Como critérios de inclusão foram utilizados artigos 

pertinentes a temática, que estivessem completos, na língua 

portuguesa e inglesa e que fossem a partir do ano de 2010. 

Também, foi utilizado a literatura cinzenta como livros, manuais, 

Trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.  

Foi utilizado o operador Booleano “AND”. As bases de 

dados utilizadas para consultar os periódicos foram: BIREME, 

SCIELO, SCOPUS, PUBMED, BDENF. Após realizar a leitura 

dos periódicos, elencá-los nos critérios de inclusão e exclusão, 

foram escolhidos 15 artigos. A seguir, tabela descreve o 

percurso metodológico na escolha e seleção dos artigos: 

O período de pesquisa nas bases de dados foi entre os 

meses de Julho e Agosto, do corrente ano. Os dados foram 

obtidos por meio da análise retrospectiva dos dados do 

prontuário do paciente fonte, objeto deste estudo. Utilizou-se 

das seguintes técnicas de coleta de dados: observação 

estruturada (pesquisador participante), e participação nas 

atividades assistenciais. A identidade do paciente foi totalmente 

preservada, assim como outros dados de origem pessoal.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Paciente do sexo masculino, 45 anos, na Região 

metropolitana do Rio grande do Norte, procurou o serviço de 

cardiologia com sintomas associados a baixo débito cardíaco, 

diminuição da perfusão tecidual, hipotensão, cefaléia, tontura. 

Refere ser usuário de drogas injetáveis (heroína) e portador de 

esquizofrenia. Foi admitido na UTI cardiológica com suspeita 

diagnóstica de Endocardite infecciosa. Inicialmente, com 

hemodinâmica estável, sem drogas vasoativas. Consciente, 

orientado quanto a tempo e espaço, auto e alopsiquicamente. 

Em uso oxigenoterapia por Cateter Nasal a 3 L, com padrão 

respiratório mantido. Nega alergias medicamentosas e/ou 

alimentares. 

Ao exame físico apresenta-se hipocorado, anictérico, 

acianótico, afebril, pele íntegra e hidratado. Na ausculta 

pulmonar apresenta MV +, ausculta cardíaca RCN, com sopro 

mitral. Mantém débito urinário satisfatório, em modo 

espontâneo. Exames laboratoriais: plaquetopênico (50.000), 

PRO BNP de 410. Exame de imagem, Ecocardiograma 

transtorácico, evidenciou hipocontratilidade difusa, massa em 

face ventricular de aorta e refluxo aórtico importante. Colhido 

hemocultura e urocultura, conforme protocolo institucional, 

iniciado Oxacilina e Gentamicina. 
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Nos dias subsequentes, apresentou piora do quadro 

respiratório, com piora da dispnéia aos pequenos esforços, 

presença congestão pulmonar, em Raio X. Quadro neurológico, 

apresentando diminuição do sensório, e sonolência. Evolui com 

pancitopenia (HB: 11,8, Plaquetas: 62.000), suspenso 

anticoagulante. Distensão abdominal leve, reativo a palpação 

superficial/profunda. Eliminações intestinais presentes, com 

aspecto normal.   

Após dez dias de internação, evoluiu com alterações do 

ritmo cardíaco, presença de extrassístoles ventriculares 

frequentes. Em seguida, paciente apresentou ritmo irregular 

com Flutter atrial, iniciado amiodarona em Bomba de Infusão 

Contínua, dose de ataque e manutenção, respectivamente, sem 

sucesso. Realizado cardioversão elétrica sincronizada com 3 

choques, a saber: 1x 100j + 2x 200j. Mantém Fibrilação Atrial 

com instabilidade hemodinâmica, tendendo a hipotensão.  

Iniciou o quadro de congestão pulmonar refratário a 

ventilação não invasiva com pressão positiva (BIPAP) evoluiu 

com insuficiência respiratória grave e choque, submetido a 

intubação orotraqueal, droga vasoativa (noradrenalina, 

dobutamina), e realizado transfusão de plaquetas. Realizado 

Ecocardiograma transtorácico à beira leito que evidenciou 

vegetação com aumento de dimensão e obstruindo via de saída 

do Ventrículo esquerdo, encaminhado para abordagem 

cirúrgica. Iniciado terapia antimicrobiana com micafungina, 

conforme orientação do médico infectologista da CCIH.  
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No trans-operatório: realizado troca valvar aórtica 

(biológica n°25), com circulação extra corpórea de 2h35min. 

Politransfusão (5 bolsas de CH, 4 bolsas de plasma, 10ui de 

crioprecipitado, 10ui de plaquetas). Apresentou BAVT, 

instalado marcapasso epicárdico provisório.  

Na UTI, paciente em VEMEC, RASS -4, em 

monitorização neurológica (BIS), com valor médio de 50. 

Cateter venoso central em Veia jugular interna direita 

viabilizando vasopressores (noradrenalina + adrenalina) e 

vasodilatador primacor. Dreno de mediastino, com débito 

hemático, debitando conforme esperado. Diurese por Sonda 

vesical de demora, com aspecto citrino de volume 

adequado.  Resultado da hemocultura candida parapsilosis, 

iniciado terapia antimicrobiana com anfotericina B, conforme 

protocolo da CCIH.  

Nos dias subsequentes, evolui grave, com sedação 

intermediária com Precedex + Fentanil, RASS -4, Padrão 

respiratório ineficaz, em uso de vasopressores e inotrópicos 

(dobutamina). Evoluiu com derrame pleural bilateral, realizado 

drenagem torácica direita e esquerda. Declínio da função renal, 

com claudicação da diurese, e insuficiência renal aguda, sendo 

necessário iniciar terapia renal substitutiva.  

Impressão de piora nas últimas horas, devido a choque 

séptico e cardiogênico, hemodinamicamente instável, 

alterações pressóricas, mesmo em uso de drogas, evoluiu 
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afebril, mas com piora da leucometria. Anúrico em tratamento 

hemodialítico. Paciente sem melhora clínica evoluiu para óbito 

após 23 dias de tratamento.  

As cirurgias valvares consistem na troca da valva inativa 

por prótese mecânica ou biológica. No Brasil, a cirurgia valvar 

envolvendo a troca da válvula cardíaca por uma prótese 

mecânica ou biológica, constitui a segunda mais frequente e 

representa 17,4% das cirurgias cardiovasculares, realizadas 

entre os anos de 2008 a 2010, destacando-se que o tratamento 

das valvulopatias também pode ser realizado clinicamente, por 

meio de medicamentos (LARA; NOGUEIRA; POVEDA, 2017). 

O enfermeiro realiza ações de cuidado nas diferentes 

fases que compõem o período perioperatório, em especial no 

pós-operatório imediato, que engloba as primeiras 24 horas a 

partir da conclusão do procedimento anestésico–cirúrgico. 

Inclui, portanto, o tempo de sala de recuperação pós-

anestésica, no qual a equipe de enfermagem atua na avaliação 

constante de consciência e restabelecimento da normalidade 

de sinais vitais (BERTONCELLO et al., 2014).  

A sistematização da assistência de enfermagem, requer 

o pensamento crítico do profissional, que deve estar focado nos 

objetivos e voltado para os resultados, de forma a atender as 

necessidades do paciente e de sua família; exigindo constante 

atualização, habilidades e experiência, sendo orientado pela 

ética e padrões de conduta. Portanto, é um modo de exercer a 
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profissão com autonomia baseada nos conhecimentos técnico-

científicos no qual a categoria vem se desenvolvendo nas 

últimas décadas (SILVA et al., 2017).  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Diante da complexidade de cuidados requeridos por 

pacientes com afecções valvares que precisam de intervenções 

de enfermagem imediatas, os diagnósticos de enfermagem 

possibilitam o estabelecimento de um cuidado individualizado, 

com foco nas respostas pacientes aos problemas de saúde 

vivenciados. Assim, orientam o estabelecimento de ações de 

enfermagem mais eficientes na resolução das necessidades 

identificadas. 

Conforme levantamento bibliográfico (MOREIRA et al., 

2013; RIBEIRO et al., 2015; LIRA et al., 2018) foram 

identificados 6 diagnósticos pertinentes a temática supracitada, 

a saber:  
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Quadro 2: Diagnósticos de enfermagem e suas intervenções. 

DIAGNÓSTICOS  INTERVENÇÕES  

1. Perfusão Tissular 

Periférica 

Ineficaz 

-Controle da sensibilidade 

periférica;  

-Monitorar parestesia (dormência, 

formigamento, hiperestesia, 

hipoestesia);  

-Examinar a pele na busca de 

alterações na integridade;  

-Monitorização dos sinais vitais: 

Monitorar cor, temperatura e 

umidade da pele;  

-Controlar presença de cianose 

periférica;  

-Observar presença e qualidade 

dos pulsos;  

-Controle de líquidos: Manter 

registro da ingestão e eliminação;  

-Administrar diuréticos, quando 

adequado;  
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-Monitorar resultados laboratoriais 

relevantes à retenção de líquidos 

(hematócrito, sódio, osmolaridade 

urinária);  

-Avaliar indicadores de 

sobrecarga/retenção hídrica 

(edema, distensão jugular etc.). 

2. Mobilidade física 

prejudicada 

-Determinar a capacidade atual do 

paciente em transferir-se;  

-Selecionar a técnica de 

transferência adequada ao 

paciente;  

-Orientar o indivíduo quanto ao 

uso auxiliares da deambulação;  

-Identificar os métodos de 

prevenção de lesão durante as 

transferências;  

-Usar a mecânica corporal correta 

durante os movimentos;  

-Avaliar o paciente ao término da 

transferência quanto ao 

alinhamento corporal correto, a 
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não oclusão de sondas e drenos, 

roupas de cama com rugas e 

dobras, pele desnecessariamente 

exposta, nível de conforto 

adequado para o paciente, laterais 

da cama levantadas e campainha 

ao alcance da mão. 

3. Integridade da 

pele prejudicada 

-Realizar curativo com a 

medicação tópica, adequada;  

-Observar sinais e sintomas de 

infecção;  

-Observar e manter cuidados com 

áreas de pressão;  

-Hidratar a pele, quando 

necessário;  

-Fazer limpeza diária da incisão 

operatória;  

-Observar e registrar possíveis 

alterações nas extremidades 

inferiores;  
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-Orientar ou posicionar o paciente 

para um melhor fluxo circulatório;  

-Observar sinais e sintomas de 

infecção em punção venosa;  

-Observar alterações na pele. 

4. Risco de 

Infecção 

-Realizar lavagem das mãos; 

-Usar equipamentos de proteção 

individual; 

-Utilizar técnica asséptica na 

realização de procedimentos; 

-Observar sinais flogísticos de 

infecção em dispositivos invasivos, 

e incisão cirúrgica;  

-Observar leucograma; 

-Observar temperatura corporal; 

-Observar necessidade de troca de 

dispositivos; 

-Controlar a limpeza do ambiente; 

-Isolar o paciente de acordo com o 

quadro clínico; 

-Orientar a equipe com relação ao 

manuseio dos pacientes. 

5. Ansiedade -Estabelecer relação de confiança 

com o paciente;  
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-Oferecer informações sobre o 

diagnóstico, tratamento e 

prognóstico;  

-Estimular o relato de sua 

ansiedade;  

-Oferecer um ambiente calmo e 

agradável;  

-Proporcionar bem-estar. 

6. Risco para débito 

cardíaco 

diminuído 

-Controle de líquidos/eletrólitos: 

Manter registro da ingestão e 

eliminação; 

-Avaliar indicadores de 

sobrecarga/retenção hídrica;  

-Controlar gotejamento de soluções 

endovenosas rigorosamente;  

-Avaliar localização e extensão do 

edema;  

-Controlar os sinais vitais; 

-Monitorar presença de dispneia, 

ortopneia, taquipneia; 
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-Verificar sinais vitais conforme 

protocolo da instituição; 

-Monitorar ansiedade do paciente. 

Fonte: Autores do relato de caso 

 

O estudo apresenta limitações no que diz respeito a se 

tratar de um relato de caso isolado.  

 

CONCLUSÕES 

Portanto, o relato de experiência demonstrou a 

endocardite infecciosa é complexa, com prognóstico 

geralmente, desfavorável, e que seu tratamento ainda é 

controverso, quanto ao mais eficaz. Na práxis, foi acompanhado 

pela equipe de enfermagem todas as etapas do cuidado, 

demonstrando a relevância da qualificação para prestar 

assistência a um paciente com tamanha complexidade, 

reafirmando a importância de se realizar outros trabalhos para 

auxiliar a equipe de enfermagem na sistematização da 

assistência, tendo em vista que, a literatura é escassa quanto a 

publicações dos cuidados específicos de enfermagem.  

A experiência de cuidar do paciente com endocardite, foi 

muito enriquecedora, possibilitando aos autores expansão dos 

conhecimentos teórico-prático, como também, contribuição 

para enfermagem sobre a temática abordada, tendo em vista a 
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exiguidade do tema abordado. Fica evidenciado a importância 

do trabalho em equipe, para o êxito de todo processo 

assistencial. 

O diagnóstico “Risco para débito cardíaco diminuído”, foi 

o mais pertinente, e que trouxe intervenções mais assertivas em 

todas as etapas do cuidado, desde o momento da admissão do 

paciente na Unidade de tratamento Intensivo, quando 

encontrava-se com estado geral regular, até o momento que 

tornou-se um paciente grave, demandando cuidados mais 

complexos, devido o risco iminente de vida.   

Os cuidados de enfermagem são fundamentais para o 

desfecho favorável do paciente acometido, sendo necessário 

conhecimento técnico sólido, e perspicácia quanto a tomada de 

decisões.  

Para auxiliar nesse processo de fomentação do 

conhecimento, o presente trabalho teve como objetivo 

demonstrar através de relato de experiência os diagnósticos e 

as melhores intervenções de enfermagem na endocardite 

infecciosa por candida parapsilosis.  
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RESUMO: Trata-se de um relato de experiência que apresenta 
a construção de um protocolo assistencial de hipertermia 
maligna para o centro cirúrgico de um hospital privado de baixa, 
média e alta complexidade da cidade de Natal-RN.  Tem como 
objetivo garantir aptidão e presteza da equipe em conduzir uma 
crise de hipertermia maligna realizando ações assistenciais de 
forma adequada, padronizando e estabelecendo normas, 
recomendações e condutas necessárias para um atendimento 
seguro quanto a assistência ao paciente. Após as buscas nas 
bases de dados, foi realizado uma reunião para o processo 
construtivo, que ocorreu a princípio com a enfermeira 
coordenadora do centro cirúrgico, a enfermeira responsável 
pelo núcleo de educação permanente do hospital, um 
anestesiologista, e desenvolvido no período de julho a outubro 
de 2021, por uma acadêmica de enfermagem em seu período 
de estágio extracurricular. Onde o protocolo está segmentado 
em introdução e objetivos, campo de aplicação, atribuições e 
responsabilidades, descrição do protocolo em formato de 
tabela, e referências para melhor norteamento da equipe e 
aplicabilidade futura para treinamentos com a equipe do setor. 
Com a elaboração deste protocolo, viu-se a necessidade da 



CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE HIPERTERMIA 

MALIGNA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

380 
 

existência do mesmo para nortear e desenvolver as condutas 
necessárias da equipe, bem como a capacitação e 
implementação para seguir o fluxo de atendimento frente a uma 
crise de hipertermia maligna. 
Palavras-Chaves: Hipertermia maligna. Enfermagem de 
Centro Cirúrgico. Protocolos clínicos.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A hipertermia maligna (HM) é uma síndrome 

hipermetabólica grave, de origem genética e hereditária, 

normalmente resulta da resposta hipermetabólica ao uso 

concomitante de anestésicos inalatórios halogenados e/ou pelo 

agente bloqueador neuromuscular despolarizante 

succinilcolina, usados em anestesia geral (COSTA et al., 2017).  

Para os vários agentes halogenados estudos apontam 

diferenças no que concerne ao potencial individual de cada um 

para desencadear as crises hipermetabólicas características da 

HM. Um estudo desenvolvido por k. Wragg et al no Reino Unido 

no período decorrido entre 1990 e 2005 constatou que o 

halotano parece ser o anestésico volátil com maior poder 

desencadeante estando descrito que as crises se iniciam 

rapidamente após a indução da anestesia (em cerca de 5-45 

minutos, em média 35 minutos, já os vapores enflurano, 

sevoflurano e desflurano, sendo agentes menos potentes, são 

responsáveis pelo desenvolvimento de crise com início mais 

gradual (CLARA, 2018). 

Essa síndrome foi descrita em 1960, nota-se também 

uma maior incidência de HM em jovens, e embora seja 

estimado que a incidência de episódios quando se utiliza 

succinilcolina e agentes anestésicos voláteis halogenados 
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esteja entre 1:10.000 e 1:250.000, a raridade do quadro 

associada à limitação de dados geram dificuldades para avaliar 

a incidência real de episódios. Concomitante a isso, ressalta-se 

que a incidência dos episódios de HM varia dependendo de 

fatores como raça, região, sexo e idade (LIMA et al., 2020).  

Quanto a fisiopatologia dessa doença, é uma desordem 

farmacogenética potencialmente fatal que afeta indivíduos 

predispostos, sendo desencadeada por uma canalopatia que 

interfere na liberação de cálcio, além de ser uma doença de 

herança autossômica dominante com penetrância variável 

(NUNES RBS et al., 2020).  

A deficiência primária da HM reside no músculo 

esquelético, no nível de transferência de Ca2+ da célula 

muscular. Pacientes suscetíveis à HM têm anormalidades 

genéticas dos receptores do músculo, permitindo o acúmulo 

excessivo de Ca2+, diante da presença de certos agentes 

anestésicos desencadeantes. O resultado intracelular de 

hipercalcemia conduz para o hipermetabolismo, o qual 

ocasiona aumento de produção de CO2 e de consumo de O2, 

além do rompimento das membranas celulares (TITALO; 

CARVALHO, 2017). 

A HM tem como principais sinais e sintomas: taquicardia, 

taquipneia, hipercapnia, hipertermia (acima de 40°), rigidez 

muscular, rabdomiólise, acidose, instabilidade hemodinâmica e 

insuficiência de múltiplos órgãos. Contudo, as apresentações 

clínicas são variáveis, sendo desde formas fulminantes, 

passando por apresentações atípicas ou formas mais brandas 

com apenas espasmos isolados (SILVA et al., 2019; COSTA et 

al., 2017).  

Clara (2018) aponta que, indivíduos suscetíveis as crises 

são preveníveis, pois é sabido que eles desenvolvem sinais 
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patológicos se expostos a agentes desencadeantes. Deste 

modo, indivíduos que vão ser submetidos a anestesia podem 

ser “rastreados” na visita pré-anestésica, quanto ao risco de 

desenvolver uma crise de HM, através de um conjunto de 

questões dirigidas aos antecedentes pessoais e familiares que 

levantem a suspeita de susceptibilidade à HM; nos casos em 

que o índice de suspeita é elevado estes indivíduos podem 

beneficiar de uma abordagem similar a algum outro paciente, 

ou seja, eventuais crises podem ser prevenidas com a não 

exposição a agentes desencadeantes durante a anestesia. 

Costa et al (2017) apontam que, a respeito do 

diagnóstico definitivo de HM, o método padrão desde a década 

de 70 é realizado com base no estudo da contratura do 

musculoesquelético in vitro em resposta ao halotano e à 

cafeína, por meio de biópsia muscular (músculo vasto lateral da 

coxa), cuja sensibilidade é estimada em 99% e especificidade 

em 94% quando se utiliza o protocolo europeu. O protocolo 

europeu confirma os pacientes suscetíveis (MHS) quando 

ambos os testes com cafeína e halotano são positivos. E 

confirma os não suscetíveis (MHN) quando os resultados são 

ambos negativos e, caso haja resultado positivo a apenas um 

dos exames, cafeína ou halotano, o paciente é também 

classificado como suscetível. 

Miranda et al (2021) ressaltam que, a sobrevida dos 

pacientes acometidos por essa desordem está diretamente 

relacionada ao conhecimento e atenção da equipe médica 

responsável, pois quanto mais cedo forem reconhecidos os 

sintomas e iniciada a reversão do quadro de HM, mais chances 

de evitar efeitos irreversíveis e restabelecer integralmente a 

saúde do paciente afetado.  
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Apesar da raridade desta condição, ela não deve ser 

menosprezada, pois apesar de potencialmente fatal existe 

tratamento eficaz com implicações profundas a nível do 

prognóstico. É importante que os serviços de anestesiologia, 

assim como todas as equipes envolvidas nas cirurgias, estejam 

preparados para abordar qualquer crise que surja, sendo 

preponderante a existência de um protocolo de atuação 

específica, que discrimine os sinais e sintomas que permitam o 

reconhecimento da crise e recomendações para o tratamento, 

bem como, garantir a disponibilidade de dantrolene, em 

quantidade suficiente, para tratamento de fase aguda (CLARA, 

2018).  

Diante do exposto, visto a necessidade de padronizar e 

estabelecer normas, recomendações e elencar as ações 

necessárias para um atendimento seguro quanto a assistência 

do suporte ao paciente em crise de HM, foi desenvolvido um 

protocolo para melhor norteamento e manejo da equipe frente 

a essa possível ocorrência. Dessa forma, o presente estudo tem 

por objetivo relatar a experiência na elaboração de um protocolo 

assistencial para atendimento ao paciente com crise de HM. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

 Este estudo trata-se de um relato de experiência 

descritivo, que apresenta a construção de um protocolo 

assistencial de HM para o centro cirúrgico de um hospital 

privado de baixa, média e alta complexidade da cidade de 

Natal-RN.   

O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa 

descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou 

ações e sua relevância estando na pertinência e importância 
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dos problemas que nele se expõem e se apresentam, assim 

como o nível de generalização na aplicação de procedimentos 

e/ou de resultados de intervenção em outras situações 

similares, ou seja, serve como uma colaboração a práxis 

metodológica da área à qual pertence (ARAÚJO et al., 2020).  

O ponto de partida da elaboração do protocolo para HM, 

que tem como objetivo nortear a equipe do centro cirúrgico, a 

fim de garantir aptidão e presteza em conduzir essa crise 

realizando ações assistenciais de forma adequada, deu-se a 

partir de uma reunião envolvendo a enfermeira coordenadora 

do centro cirúrgico, a enfermeira coordenadora do Núcleo de 

Educação Permanente (NEP) do hospital e o anestesiologista 

chefe do centro cirúrgico, e posteriormente, desenvolvido por 

uma acadêmica de enfermagem do 8° período durante seu 

estágio extracurricular.  

Foi realizado uma busca e coleta de artigos nas bases 

de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

utilizando-se dos seguintes descritores: Hipertermia maligna; 

Enfermagem de Centro Cirúrgico; Protocolos clínicos. Onde o 

processo construtivo ocorreu no período de julho a outubro de 

2021, mediado por reuniões com a equipe envolvida, para 

discutir e delinear todo o processo construtivo do protocolo, 

serviços de apoio, desempenho do atendimento durante o 

perioperatório e a disponibilidade de insumos para o 

atendimento.  

Na elaboração do protocolo foi feito a seguinte divisão: 

introdução e objetivos, campo de aplicação, atribuições e 

responsabilidades, descrição do protocolo, e referências. 

Contando com tópicos subdesenvolvidos para melhor 
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interpretação e direcionamento da equipe nas condutas a 

serem tomadas.  

Neste sentido, na parte introdutória destaca-se a 

relevância do conhecimento da síndrome de HM, quanto a sua 

farmacogenética e fisiopatologia, abrangência, tipos de 

diagnósticos e suas principais complicações. Ressalta-se 

também, os tipos específicos dos anestésicos inalatórios, como 

os do grupo dos halogenados como halotano, sevoflurano, 

isoflurano e desflurano e os relaxantes musculares 

despolarizantes como a succinilcolina.  

Como mecanismo para organizar, integrar e normatizar 

os processos de trabalho, o protocolo foi organizado 

abrangendo todos os clientes adultos, pediátricos e neonatais 

em atendimento no centro cirúrgico do hospital em questão, 

visando um padrão na qualidade a assistência exercida e 

continuidade dos processos.  

Em seguida, descreve-se o delineamento das atribuições 

e responsabilidades para cada membro da equipe assistencial 

envolvida na ocorrência de HM onde as tarefas devem ser 

realizadas de forma simultânea para diminuir os riscos e 

agravantes do paciente acometido pela síndrome.  

Vale salientar que para todos os profissionais envolvidos, 

ressalta-se avaliar a independência e autonomia do paciente, 

bem como orientar sobre as medidas e protocolos para o 

paciente e familiares, conhecer e seguir as rotinas 

institucionais, notificar todo e qualquer incidente de segurança 

ou situações de risco e registrar em prontuário as orientações 

realizadas.  

Aos enfermeiros, além de suas rotineiras atribuições 

dentro do setor, é imprescindível atentar-se a coleta do histórico 

de enfermagem de forma a identificar algum relato de caso de 
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HM na família do paciente, por se tratar de uma síndrome 

genética e hereditária, além disso, também faz parte promover 

treinamentos sobre o protocolo para a equipe técnica afim de 

aprofundar e atualizar o conhecimento da síndrome e manejos 

no momento da crise. Bem como checar com a farmácia do 

centro cirúrgico se dispõe da medicação dantrolene e verificar 

data de validade, estando sempre atentos a possíveis 

eventualidades e alterações fisiológicas dos pacientes no 

período perioperatório.  

Diante disso, é necessário atenção maior da equipe 

técnica e dos circulantes de sala, onde devem comunicar ao 

enfermeiro do horário qualquer alteração térmica no paciente 

intra e/ou pós-operatório, e assim intervir o mais rápido possível 

diante também das recomendações médicas. Vale salientar que 

é fundamental a participação dos técnicos de enfermagem em 

momentos de capacitação e atualização sobre temáticas 

pertinentes ao setor, promovidas pela coordenação de 

enfermagem do centro cirúrgico.  

As atribuições de cada profissional, foram elaboradas 

mediante buscas em literaturas recentes e de acordo com a 

rotina do hospital. A respeito da equipe médica, o 

anestesiologista é o responsável por perceber e intervir de 

imediato no tratamento da crise de HM, em contribuição com a 

equipe técnica de enfermagem e ao enfermeiro do horário para 

uma presteza na assistência, bem como assegurar um 

atendimento rápido e eficaz. Ao discorrer sobre o 

desenvolvimento do protocolo, a fim de otimizar os processos, 

foi escolhido o formato em quadro (Quadro 1), onde 

apresentam-se os seguintes passos a serem adotados durante 

um episódio de HM. 
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Quadro 1.  Principais orientações do protocolo de Hipertermia 

Maligna. Natal, 2021.  

 

• Comunicar a equipe responsável para providenciar recursos 

necessários para o atendimento; 

• Suspender a administração de medicamentos inalatórios e 

halogenados; 

• Trocar circuito de anestesia e cal sodada; 

• Hiperventilar com oxigênio a 100%; 

• Estabelecer via de acesso, à critério médico: 

o Pressão Arterial Invasiva (PAI); 

o Cateterismo vesical; 

o Sonda nasogástrica; 

o Sonda retal. 

• Substituir líquidos com potássio para solução salina; 

• Administrar dantrolene EV (2,5 mg/kg); 

o Manter dantrolene EV por pelo menos 24h após o 

controle do episódio (aproximadamente 1mg/kg a 

cada 6h); 

o Manter dantrolene por pelo menos 36h após o 

evento.  

• Tratar com bicarbonato de sódio o quadro de acidose, caso 

este não tenha sido revertido pelo dantrolene; 

• Monitorar:  

o Temperatura corpórea; 

o Débito urinário; Potássio; 

o Cálcio;  

o Gasometria arterial;  

o Prova de coagulação. 

• Aplicar técnicas de resfriamento: 

o Cobertor; 

o Gelo; 

o Lavagem gástrica e/ou retal; 

o Líquidos EV gelados. 

• Tratar acidose, hipercalemia, arritmias; 
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• Manter débito urinário; 

• Proporcionar suporte cardiorrespiratório; 

• Encaminhar para UTI. 

• Em caso de dúvidas quanto a conduta, chamar a Hotline 

Hipertermia Maligna – Informação e Orientação durante 

crise de Hipertermia Maligna – Disponível 24h por dia. Tel. 

+55 (11) 5575-9873 Hospital São Paulo;  

• Notifique o caso: Registro Brasileiro de Hipertermia Maligna 

Informação e Orientação; Telefone: (48)331-9169/234-

3014; Fax: (48)234-3014; e-mail: registrohm@hu.usfc.br; 

Fonte: Dados de pesquisa. 

Posteriormente, foi apresentado o protocolo para o 

Núcleo de Segurança do Paciente e Gestão da Qualidade para 

darem seus respectivos consensos e ajustes; e, por fim, o 

protocolo foi direcionado à aprovação da Direção Geral do 

hospital, que após aprovado segue para o processo de 

implementação no centro cirúrgico.  

 

REFLEXÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

De forma mais sintética, protocolos são as rotinas dos 

cuidados e das ações de gestão de um determinado serviço, 

equipe ou departamento, elaboradas a partir do conhecimento 

científico atual, respaldados em evidências científicas, por 

profissionais experientes e especialistas em uma área e que 

servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos 

dos trabalhadores dos serviços de saúde (WERNECK; FARIA; 

CAMPOS, 2019).  

A maior dificuldade de diagnosticar um quadro clínico de 

hipertermia maligna, é o fato de que não há uma apresentação 

clínica que seja específica para esta condição. Uma série de 

fatores associados como a consanguinidade, indivíduos de 
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etnia branca e oriental-asiática juntamente com o histórico 

familiar, irão definir o diagnóstico de uma crise de Hipertermia 

Maligna. A capacitação dos profissionais atuantes no ambiente 

cirúrgico sobre o assunto e a inclusão de um protocolo de 

atendimento ao paciente é altamente recomendada para uma 

melhor assistência a estes pacientes (PIMENTA et al., 2017).   

A equipe que atua no centro cirúrgico (CC) e na 

recuperação anestésica (RA) é a primeira a perceber o quadro, 

pela visualização de sangue escuro no campo cirúrgico, pele 

cianótica, sudorese e hipertermia do paciente. É possível a 

realização de cirurgias seguras, evitando-se o uso de 

anestésicos desencadeadores, monitorando a temperatura 

central e os resultados de capnografia, disponibilizando 

dantrolene na sala operatória e realizando uma boa observação 

pós-anestésica (TITALO; CARVALHO, 2017).  

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, no que se 

refere ao conhecimento da equipe de enfermagem acerca do 

tema. Muitas ações foram realizadas no decorrer dos anos, a 

fim de aprimorar a qualidade do atendimento ao paciente que 

se submeterá a um procedimento cirúrgico. No que se refere a 

essas ações, inclui-se a criação de protocolos que norteiem a 

equipe na condução da crise (SENE et al., 2020). 

A HM é uma emergência anestésica e existem protocolos 

com funções explícitas para cada membro da equipe, que 

devem ser padronizados e orientados para atendimento 

resolutivo. Seu tratamento consiste em reconhecer e remover 

os desencadeadores e administrar dantrolene. A ocorrência 

dessa síndrome no intraoperatório caracteriza situação de 

emergência e necessita de tratamento imediato.  Em 2004, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente, visando reduzir danos 
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e definir padrões de segurança. Portanto, o conhecimento da 

equipe de enfermagem sobre a fisiopatogenia, as complicações 

e a forma de atendimento na crise de HM são fundamentais à 

assistência ao paciente com competência e qualidade (SENE 

et al., 2020).  

A educação continuada da equipe, por meio da aula 

expositiva, ajudou a aumentar o nível de conhecimento dos 

profissionais de enfermagem do CC, já que a educação é um 

processo amplo, que vê o profissional por todos os ângulos, de 

forma humanizada, permanente e coerente, e está atenta às 

necessidades reais dos colaboradores e do ambiente de 

trabalho. A literatura relata crescimento do interesse em 

melhorar a qualidade e a segurança dos pacientes 

hospitalizados. Para tanto, é necessário haver progressão na 

revisão dos mecanismos de segurança, a fim de identificar 

oportunidades de prevenção e eventos potencialmente fatais, 

com a finalidade de otimizar a resposta perante as situações de 

crise (SENE et al., 2020). 

 Recomenda-se que instituições hospitalares possuam 

protocolos de atendimento para essa crise de HM.  A American 

Association of Nurse Anesthetists (AANA) também recomenda 

que os enfermeiros anestesistas certificados mantenham a 

competência, por meio de educação contínua no tratamento 

dessa crise (TITALO; CARVALHO, 2017).  

A capacitação do profissional possibilita melhores 

chances de sucesso no atendimento e na recuperação do 

paciente sob uma crise de HM. O êxito da atuação está 

relacionado a uma equipe preparada, ciente das estratégias 

exequíveis por base educativa. É fundamental a junção dos 

múltiplos saberes e da prática para a ressignificação do 

conhecimento, tendo em vista a constante mudança no 
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processo de ensino-aprendizagem, com busca de profissionais 

mais críticos, criativos, competentes e preparados para a vida e 

para o trabalho (SENE et al., 2020).  

Dada a complexidade do tratamento da HM, a literatura 

sugere o desenvolvimento de dias de treinamento, associado 

com simulação de incidentes de crise de HM, pelo menos uma 

vez por ano, com a equipe de enfermagem. Entretanto, a 

Association of periOperative Registered Nurses (AORN) 

recomenda que o treinamento englobe todos os profissionais do 

bloco operatório, com foco nas competências aplicáveis às 

funções necessárias para gerenciar uma crise de HM. Esses 

exercícios não apenas mantêm a equipe atualizada e alerta 

como aumentam a colaboração entre os seus membros (SENE 

et al., 2020). 

Diante disso, é necessário que seja realizada uma 

monitorização severa durante a anestesia visando a 

identificação precoce dos sinais da HM, haja vista, que sua 

apresentação é variável e inesperada e todo anestesista deve 

estar preparado para identificá-la precocemente e desse modo 

iniciar seu tratamento, visando reduzir a mortalidade (CASACA 

et al., 2021). 

Costa et al. (2017) apontam que, o sucesso do 

tratamento de uma crise de HM está associado ao início 

precoce das medidas efetivas, começando pela interrupção do 

ato anestésico e, consequentemente, da administração dos 

agentes desencadeantes, troca dos circuitos do aparelho de 

anestesia, lavagem do aparelho de anestesia com alto fluxo de 

O2 (10 litros) durante 15 minutos, aumento do volume-minuto e 

administração imediata do dantrolene. 

É importante destacar que, apesar da maioria dos sinais 

e sintomas se apresentarem durante o ato operatório, 20% se 
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manifestam até cerca de uma hora após a interrupção do 

anestésico. Como exemplo, a elevação da temperatura 

denominada hipertermia, tem achados controversos na 

literatura. Elevações acima de 1,8 ºC a cada cinco minutos são 

achados clínicos precoces em 65% dos pacientes em um 

estudo publicado em 2017 (COSTA WP et al, 2017). 

Miranda et al (2021) ressaltam que, após a estabilização 

do paciente, este deve ser transferido para uma unidade de 

terapia intensiva, onde será observado por 24 horas, no 

mínimo. Essa medida se torna necessária, visto que evidências 

destacam que durante esse período existe um risco de 20% a 

25% de recorrência dos sintomas (COSTA et al., 2017; 

DAGESTA; HERMANN, 2017). Na alta do paciente, deve ser 

enfatizada a necessidade de evitar anestésicos 

desencadeantes e de informar os membros familiares acerca 

de uma possível investigação de hipertermia maligna, devido a 

sua característica genética.  

 

CONCLUSÕES 

 

Faz-se indispensável entender como funciona 

fisiopatologia da síndrome de HM, pois o rápido diagnóstico e 

um tratamento imediato aplicado, permitem a redução da taxa 

de mortalidade. Tal necessidade de atualização da equipe, seja 

na assistência, ou na gestão em elo com a equipe cirúrgica e 

anestésica é de suma importância onde a excelência na 

prestação de cuidados depende de conhecimento científico e 

de equipes de atuação bem capacitadas.   

Durante a construção desse protocolo, desencadeou-se 

a necessidade de aprofundamento e conhecimentos sobre a 

síndrome da HM, visando uma melhor preparação da equipe 
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assistencial frente a uma possível ocorrência dessa síndrome, 

ocasionando um atendimento padronizado e sistematizado 

promovendo segurança ao paciente e uma assistência de 

qualidade  

Com isso, desenvolver este protocolo possibilitou 

estabelecer uma organização na assistência com a 

padronização de condutas, visando o atendimento desde o 

momento de uma possível crise de hipertermia maligna até a 

tomada de atitudes no pós-operatório.  

Neste sentido, é válido acreditar que os caminhos para 

manter uma boa qualidade nos serviços são formados por 

processos nos quais levam tempo, esforço e um trabalho de 

empenho e educação continuada, onde também se faz 

necessário as gerências e coordenações estarem ali para 

garantir assertividade e produtividade no que se está proposto, 

contudo, participar de processos bem estruturados em sua 

instituição é o que motiva a cada dia mais prestar uma 

assistência de qualidade ao seu paciente.   

Elaborar este estudo, é considerar que ele possa servir 

de exemplo de auxílio a reestruturações de processos internos, 

ou até mesmo de inovação, onde valoriza-se o equilíbrio da 

organização desenvolvidos para uma melhor garantia efetiva à 

padronização dos processos e, ao mesmo tempo, estimule os 

profissionais reforçar a credibilidade por meio de evidências da 

possibilidade da aplicação da gestão pela qualidade e 

segurança do paciente.  
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RESUMO: A cirurgia configura-se como procedimento de alta 
complexidade, permeando no paciente e no seu familiar o 
receio do desconhecido, de não despertar após a cirurgia, de 
descobertas de enfermidade incurável, do desconhecimento da 
equipe cirúrgica, entre outros. O estudo em tela objetivou 
avaliar a percepção de alunos sobre cirurgia segura. Estudo de 
abordagem qualitativa, cuja população foi composta por alunos 
do curso Técnico em Enfermagem que atuam ou atuaram em 
projeto de extensão em ambiente cirúrgico. A coleta de dados 
foi realizada on-line, por meio de entrevista semiestruturada. 
No que concerne a análise do material coletado, utilizou-se a 
técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. A amostra foi 
composta por onze alunos oriundos da Escola Técnica de 
Saúde da Universidade Federal da Paraíba. No tocante aos 
resultados, todos os participantes do sexo feminino, 81,8% com 
idade entre 20 e 50 anos, 54,5% relataram ter recebido 
informações sobre cirurgia segura. Quanto a análise do 
discurso, pode-se identificar quatro ideias centrais, a citar: 
redução de risco de eventos adversos; falta de treinamento; 
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falta de conhecimento e treinamento. No referido estudo, foi 
possível perceber que a maioria dos entrevistados tinha 
conhecimento sobre cirurgia segura. Recomenda-se a 
construção de uma cultura de segurança no ambiente cirúrgico, 
por meio da educação continuada, proporcionando assim, uma 
cirurgia segura. 
Palavras-chave: Educação continuada. Aluno. 
Conhecimento. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Segurança do paciente em serviços de saúde configura-

se em uma das ações para uma assistência qualitativa, 

associado à redução do risco na atenção à saúde. Estudos 

citados por Dezordi e Stumm (2018), afirmam que a qualidade 

na assistência à saúde, em procedimentos de alta 

complexidade, como cirurgias, tem sido uma preocupação 

mundial devido aos elevados índices de eventos adversos e 

erros humanos relacionados a esses procedimentos, onde se 

retrata elevado número de pacientes mundialmente vítimas de 

lesões incapacitantes ou mortes por práticas inseguras em 

saúde. 

No tocante a cirurgia, configura-se como procedimento 

de alta complexidade, permeando no paciente e no seu 

familiar, o receio do desconhecido, de não despertar após a 

cirurgia, de descobertas de enfermidade incurável, do 

desconhecimento da equipe cirúrgica, entre outros. 

Estes eventos apresentam o potencial de causar danos 

aos pacientes e prejuízos associados aos cuidados à saúde, 

decorrentes de processos ou estruturas da assistência. A 

atitude para segurança do paciente repensa os processos 

assistenciais com a finalidade de identificar a ocorrência das 

falhas, antes que causem danos aos pacientes na atenção à 
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saúde. Assim, é importante conhecer quais são os processos 

mais críticos e, portanto, com maior probabilidade de 

ocorrência, para que seja possível desenvolver ações eficazes 

de prevenção (BRASIL, 2017).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2004, 

lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, 

propondo despertar a consciência profissional e o 

comprometimento político, para uma melhor segurança na 

assistência em saúde, com o propósito de desenvolver  

políticas públicas com estratégias de boas práticas 

assistenciais, fomentando assim,  o comprometimento mundial 

da cultura de segurança do paciente, dentre estas a 

preocupação com os procedimentos clínicos e cirúrgicos 

seguros(BRASIL, 2017).  

No Brasil, em Julho de 2013, através da Resolução de 

Diretoria Colegiada – RDC n° 36 de 25 de Julho de 2013, foi 

instituído ações para a segurança do paciente em serviços de 

saúde, objetivando a promoção da segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade nos serviços de saúde (BRASIL, 2013). 

A Resolução em tela define boas práticas de 

funcionamento do serviço de saúde, cultura da segurança, 

dano, evento adverso, garantia da qualidade, gestão de risco, 

incidente, núcleo de segurança do paciente (NSP), plano de 

segurança do paciente em serviços de saúde, segurança do 

paciente, serviço de saúde e tecnologias em saúde.  

No que se refere a cultura da segurança, define-se como 

conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos 

que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e 

da segurança, substituindo a culpa e a punição pela 

oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção 

à saúde e garantia da qualidade, como totalidade das ações 
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sistemáticas necessárias para garantir que os serviços 

prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos 

para os fins a que se propõem (BRASIL, 2013). 

Diante do exposto, surgiu à inquietação de realizar uma 

pesquisa acerca da cirurgia segura, ancorada na questão 

norteadora: Qual a percepção de alunos do curso Técnico em 

Enfermagem sobre cirurgia segura de uma instituição de 

ensino pública? 

Dessa forma, a pesquisa em tela, teve como objetivo: 
avaliar a percepção de alunos do curso Técnico em 
Enfermagem sobre cirurgia segura, bem como identificar o 
perfil de alunos do curso Técnico em Enfermagem de uma 
instituição de ensino pública, que atuam ou atuaram em projeto 
de extensão no ambiente do centro cirúrgico.  
 

MATERIAIS E MÉTODO 
 

 O estudo foi do tipo exploratório e descritivo, numa 

abordagem qualitativa, alinhado ao objetivo do 

desenvolvimento sustentável: a educação de qualidade, o qual 

tem como finalidade: assegurar a educação inclusiva e 

equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos (BRASIL, 2017). 

O estudo foi realizado na Escola Técnica de Saúde, do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba (ETS/UFPB), localizada na cidade de João 

Pessoa/PB. No que tange a opção do local da pesquisa, foi 

motivada por ser uma instituição pública que possui o curso 

Técnico em Enfermagem e desenvolve projeto de extensão no 

ambiente do Centro Cirúrgico. 
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A população do estudo foi constituída de alunos do curso 

Técnico em Enfermagem que atuam ou atuaram em projeto de 

extensão em ambiente cirúrgico.  

No que tange a temática ambiente cirúrgico, é 

importante ressaltar que a referida instituição de ensino há 

mais de duas décadas, atua em um projeto de extensão, 

buscando despertar o interesse do aluno do curso Técnico em 

Enfermagem na instrumentação cirúrgica, em parceria com 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem que atuam no Centro 

Cirúrgico e na Central de Material e Esterilização do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, bem como realiza capacitações 

nesta área do conhecimento, com propósito de qualificar na 

instrumentação cirúrgica, profissionais de outras instituições 

públicas do Estado da Paraíba. 

Para seleção da amostra foi utilizada amostragem por 

acessibilidade. A população do estudo foi composta por 15 

(quinze) alunos do curso Técnico em Enfermagem da 

ETS/UFPB, sendo que, 11 (onze) alunos aceitaram participar 

da entrevista, compondo assim, a amostra do estudo. 

Os dados foram coletados no período de março a maio 

de 2021. A coleta dos dados foi realizada através de entrevista 

semiestruturada on-line, utilizando a plataforma do Google 

forms. Os pesquisadores fizeram um levantamento dos alunos 

do curso Técnico em Enfermagem com perfil para participar da 

pesquisa, bem como, obtenção dos meios de contato com os 

mesmos. 

Com estas informações, foi realizado convite para 

participar da pesquisa, após aceite, foi enviado pelo WhatsApp 

o link para participar da entrevista semiestruturada, bem como 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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A coleta dos dados on-line, se justificou em decorrência 

do cenário vivenciado no momento de pandemia proporcionado 

pela COVID – 19. 

Para análise dos dados, foi utilizada a técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste numa técnica 

de tabulação e organização de dados qualitativos, e tem como 

fundamento a Teoria da Representação Social, possibilitando 

assim conhecer pensamentos, representações, valores e 

crenças, de uma coletividade, através do discurso individual 

acerca de um assunto (BRITO; LAUER-LEITE; NOVAIS, 2021). 

A técnica consiste basicamente em analisar o material 

verbal coletado em pesquisas que tem depoimentos como sua 

matéria prima, extraindo: expressões-chaves, ideia central, 

ancoragem e discurso do sujeito coletivo (BRITO; LAUER-

LEITE; NOVAIS, 2021). 

Os discursos foram identificados por nomes de 

instrumentais cirúrgicos como: Allis, Babcock, Backaus, Crile, 

Foerster, Halstead e Kelly.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi obedecido os 

critérios estabelecidos na Resolução nº 466 de 12 de dezembro 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, em vigor no país, que 

regulamentam pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 

2012), e a coleta dos dados foi realizada após aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade 

Federal da Paraíba, parecer nº: 4.039.845, em 21 de maio de 

2020 e sob o nº CAAE 31354920.0.0000.5188. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O estudo qualitativo foi composto de uma amostra de 11 

(onze) alunos, oriundos da Escola Técnica de Saúde, do Centro 

de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba, do 

Curso Técnico em Enfermagem. Todos os participantes da 

pesquisa foram do sexo feminino. A idade dos participantes do 

estudo variou entre 20 a 50 anos, onde a maioria, dos 

participantes (81,8%), encontra-se na faixa etária entre 20 a 30 

anos. 

No que se refere ao projeto de extensão em ambiente 

cirúrgico, todos os entrevistados afirmaram participação no 

projeto de extensão em instrumentação cirúrgica, intitulado: 

Instrumentação cirúrgica: um despertar, variando em período 

correspondente a 4 (quatro) e 6 (seis) meses de vigência do 

projeto.  

Quando questionados se no decorrer do projeto de 

extensão foi abordado algo sobre cirurgia segura, 54,5% 

afirmaram ter recebido está informação, provavelmente, devido 

ao curso, sobre Boas práticas em cirurgia segura, ofertado na 

ETS/UFPB, no ano de 2020, direcionado aos alunos do curso 

Técnico em Enfermagem, onde os alunos do projeto de 

extensão intitulado: Instrumentação cirúrgica: um despertar, 

foram convidados a participar. 

Quanto ao Discurso do Sujeito Coletivo dos participantes 

da pesquisa, foi possível identificar 4 (quatro) ideias centrais, 

tais como: redução de risco de eventos adversos; falta de 

treinamento; falta de conhecimento e treinamento, distribuídas 

em 3 (três) quadros abaixo: 
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Quadro-1. Discurso do Sujeito Coletivo dos participantes da pesquisa em 
resposta a questão: O que você entende por cirurgia segura? 

Ideia central Discurso do Sujeito Coletivo 

 

 

 

 

1.1 – Redução de 
risco de eventos 
adversos 

“ …Entendo como um protocolo que envolve 
medidas a serem adotadas para redução do risco de 
eventos adversos que podem acontecer antes, 
durante e após as cirurgias” (Allis). 
“...A cirurgia segura contempla medidas adotadas 
para redução do risco de eventos (danos ao 
paciente) que podem acontecer antes, durante e 
após as cirurgias. O resultado esperado é mais 
segurança ao paciente, com menos chance de erros 
assistenciais” (Foerster). 
“...É todo um processo voltado para redução de 
eventos adversos e redução de riscos 
desnecessários, a cirurgia segura é uma 
implementação da Organização Mundial de Saúde 
que engloba a importância de caracterizar medidas 
antes da cirurgia, durante e depois, prezando 
sempre pela segurança e bem-estar do paciente, 
como também do profissional...” (Kelly). 
“...A cirurgia segura garante minimizar os riscos de 
uma cirurgia para o paciente, deixando o ambiente e 
os profissionais mais seguros” (Backaus). 
“...O que eu entendo e que a cirurgia segura é um 
protocolo que envolve medidas a serem adotadas 
pra redução do risco de eventos adversos que 
podem acontecer antes, durante e após as 
cirúrgicas, onde evita riscos e reações adversos a 
medicamentos ou reação alérgica sabidamente de 
risco ao paciente” (Crile). 
“...São medidas adotadas no ambiente cirúrgico para 
redução do risco de eventos adversos que possam 
ocorrer antes, durante e após as cirurgias, através 
da implementação de um protocolo específico e 
aplicado pela equipe cirúrgica” (Halstead). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

De acordo com o quadro acima, acerca do 

questionamento: O que você entende por cirurgia segura, 

surgiu uma ideia central: redução de risco de eventos adversos. 

Nesta ideia central, percebe-se nas falas dos discursos dos 
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sujeitos coletivos que a cirurgia segura é capaz de reduzir 

eventos adversos, que poderão ocorrer antes, durante e após a 

cirurgia. pois de acordo com o depoimento de Allis: 

“…Entendo como um protocolo que envolve medidas a serem 

adotadas para redução do risco de eventos adversos que 

podem acontecer antes, durante e após as cirurgias (Allis). 

Todavia, as falhas e os eventos adversos que 

acometem o paciente cirúrgico podem proporcionar inúmeras 

consequências, com agravos permanentes envolvendo, 

recursos materiais, tecnológicos e humanos (HENRIQUE, 

2016). 

Estudos estimam que a ocorrência de incidentes 

relacionados à assistência à saúde, e em particular os eventos 

adversos, afete de 4% a 16% de pacientes hospitalizados em 

países desenvolvidos, o que sensibilizou sistemas de saúde em 

todo o mundo a melhorar a segurança do paciente (BRANDÃO; 

BRITO; BARROS, 2018). 

Os serviços de saúde vêm se tornando cada vez mais 

complexos e a demanda dos atendimentos, em todas as áreas, 

está propensa a aumentar devido ao crescimento populacional 

acelerado e desordenado, além do aumento da expectativa de 

vida. 

Todavia, é percebido que inúmeros fatores poderão 

contribuir nos eventos adversos num procedimento cirúrgico, a 

citar: esterilização duvidosa, falta de material necessário na 

cirurgia, como um fio cirúrgico específico, corpo estranho 

esquecido no paciente; dificuldade em reconhecer 

complicações durante a cirurgia; planejamento inadequado dos 

cuidados no pós-operatório, entre outros. 

Como é sabido, nas fases de uma cirurgia, a equipe 

cirúrgica, pode enfrentar diversas adversidades, tais como: 
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falta de exames, falta de avaliação e controle de comorbidades, 

falta ou falha de equipamentos e falta de materiais (SILVA et 

al., 2020). 

Entretanto, estudo realizado em um hospital escola, 

situado em Catanduva, no Estado de São Paulo, aponta que 

apesar de uma quantidade significante dos entrevistados, 

confirmarem a esterilização do material cirúrgico, alguns 

afirmaram, não terem identificado a esterilização do material 

cirúrgico, fato este, notório, a importância da padronização do 

protocolo de cirurgia segura ( SILVA et al., 2020). 

 
Quadro-2. Discurso do Sujeito Coletivo dos participantes da pesquisa em 
resposta a questão: Quais as dificuldades percebidas na implementação do 
protocolo de cirurgia segura? 

Ideia central Discurso do Sujeito Coletivo 

 

 

 
2.1 Falta de 
treinamento 
 

 

 

 

 

 

 

“...A falta de conhecimento das etapas do protocolo, a 
falta de treinamentos para a sua implantação e o 
reconhecimento de que o instrumento é de relevância 
para o quadro” (Allis). 
“… A falta de treinamentos para a sua implantação” 
(Foerster). 
“… a falta de treinamento dos profissionais que deveria 
ser ofertada pela instituição, a dificuldade de aplicar o 
checklist, a rotatividade de profissionais até mesmo de 
residentes quando se trata de hospital escola, essas 
foram umas das dificuldades percebidas” (Kelly). 
“...Dificuldade na implementação do protocolo, a falta 
de treinamento das equipes cirúrgicas, pois ainda há 
dificuldade no preenchimento por parte de algumas 
equipes e o reconhecimento de que o mesmo é 
relevante para segurança do paciente em todo o ato 
cirúrgico” (Rochester). 
“… A falta de treinamento para sua implementação. 
(Cheron) 
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2.2 Falta de 
conhecimento 

“...Sobrecarga de trabalho da equipe, a falta de 
conhecimento das etapas do protocolo…” (Foerster). 
“... A adesão dos protocolos nas instituições de saúde 
que realizam cirurgias muitas das vezes não são 
aderidas pela falta de conhecimento das etapas do 
protocolo, a escassez de profissional, a sobrecarga de 
trabalho” (Kelly). 
“...A falta de interesse da equipe médica. A falta de 
conhecimento das etapas do protocolo por parte dos 
profissionais da equipe” (Cheron). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

De acordo com o quadro acima, acerca do 

questionamento: quais as dificuldades percebidas na 

implementação do protocolo de cirurgia segura, surgiram duas 

ideias centrais: falta de treinamento e falta de conhecimento. 

Nas duas ideias centrais: falta de treinamento e falta de 

conhecimento, percebe-se nas falas dos discursos dos sujeitos 

coletivos que existe uma barreira que impede que seja realizado 

o protocolo de cirurgia segura por falta de conhecimento, 

ausência de treinamento e sobrecarga dos profissionais da 

saúde, como afirmam Kelly e Rochester: 

“ ..... A adesão dos protocolos nas instituições de saúde que 

realizam cirurgias muitas das vezes não são aderidas, pela falta 

de conhecimento das etapas do protocolo, a escassez de 

profissional, a sobrecarga de trabalho” ( Kelly). 

“.... Dificuldade na implementação do protocolo, a falta de 

treinamento das equipes cirúrgicas, pois ainda há dificuldade no 

preenchimento por parte de algumas equipes e o 

reconhecimento de que o mesmo é relevante para segurança 

do paciente em todo o ato cirúrgico” (Rochester). 

Corroborando com os depoimentos da pesquisa em tela, 

estudo realizado, com pacientes, cirurgiões e residentes em 

cirurgias, no Estado de São Paulo, aponta que apesar dos 

cirurgiões confirmarem ter contato com o protocolo de cirurgia 
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segura, no período da graduação, negaram terem realizado 

algum treinamento ou atualização sobre o referido protocolo, 

desse modo, observa-se a necessidade de atividades que 

construam ambiente que dissemine a cultura de segurança no 

paciente cirúrgico (SILVA et al., 2020).  

No estudo realizado num centro cirúrgico de um hospital 

oncológico, evidenciaram uma redução significativa nas taxas 

de mortalidade e complicações advindas de eventos adversos, 

após a aplicação do protocolo de cirurgia segura, com 

melhorias na segurança do paciente cirúrgico no perioperatório, 

especificamente na melhoria da comunicação entre a equipe 

cirúrgica, promovendo assim, uma assistência comprometida 

com a promoção, proteção de cuidados com a vida do paciente 

e da equipe cirúrgica (PANZETTI et al., 2020). 

 

Quadro-3. Discurso do Sujeito Coletivo dos participantes da pesquisa em 
resposta a questão: O que você acha que poderia ser realizado para 
minimizar as dificuldades encontradas na implementação do protocolo da 
cirurgia segura? 

Ideia central Discurso do Sujeito Coletivo 

 

 

 

 

 

 

3.1 Treinamento 

“...Deve ser feito mais treinamentos para sua 
implantação…” (Foerster). 
“...Palestras, cursos de capacitação sobre cirurgia 
segura, rodas de conversas...” (Kocher). 
“...Os treinamentos dos profissionais acerca dos 
protocolos e a oferta de cursos pelas instituições 
de saúde, com ênfase na abordagem da 
segurança do paciente, implementando a meta 
internacional cirurgia segura” (Kelly). 
“...Mais cartazes e palestras sobre o tema 
abordado” (Babcock). 
“...O treinamento de todas as equipes em 
preencher esse protocolo para que seja 
solidificado na rotina do centro cirúrgico, uma 
educação contínua para os profissionais, para que 
eles estejam conscientes de sua importância e 
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executem na implementação desse protocolo” 
(Rochester). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

De acordo com o quadro acima, acerca do 

questionamento: O que você acha que poderia ser realizado 

para minimizar as dificuldades encontradas na implementação 

do protocolo da cirurgia segura? surgiu apenas uma ideia 

central: treinamento. 

Percebe-se pelas falas dos sujeitos coletivos, que existe 

uma falta de treinamentos acerca do protocolo de cirurgia 

segura, para que possa ficar alinhado a importância de 

protocolo juntamente com sua devida importância: 

“... O treinamento de todas as equipes em preencher esse 

protocolo para que seja solidificado na rotina do centro 

cirúrgico, uma educação contínua para os profissionais, para 

que eles estejam conscientes de sua importância e executem a 

implementação desse protocolo” (Rochester). 

Um estudo realizado no hospital de ensino do interior do 

Estado de São Paulo mostra que, embora todos concordassem 

quanto à sua importância no procedimento anestésico-

cirúrgico, o presente estudo verificou que 46,5% dos 

entrevistados não possuíam treinamento sobre o checklist de 

cirurgia segura, o que possivelmente justifica o baixo índice de 

conhecimento na etapa (SILVA et al., 2017). 

Outro estudo realizado em um centro cirúrgico de um 

hospital filantrópico no interior do estado de São Paulo, mostra 

que o enfermeiro exerce papel fundamental no direcionamento 

da equipe de enfermagem para o cumprimento da assistência 

segura com qualidade no perioperatório. Portanto se destaca a 

importância de capacitação e treinamento dos profissionais 
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atuantes no Centro Cirúrgico, fortalecendo as práticas 

assistenciais seguras em benefício ao paciente (SOUZA et al., 

2020). 

Estudo referenciado por Gomes et al, (2016), afirma que 

a assistência cirúrgica tem sido um componente essencial do 

cuidado em saúde no Brasil e no mundo, pois incidências de 

injúrias traumáticas, cânceres e doenças cardiovasculares 

proporcionam a busca de tratamento através de  intervenção 

cirúrgica nos sistemas de saúde pública, fato este  impactante 

onde, para cada 25 (vinte e cinco) pessoas, no mundo, 1 (um) 

realizará cirurgia, o que retrata a importância de se pensar a 

segurança na realização de um procedimento, pois metade das 

cirurgias realizadas apresenta complicações e morte como 

principais desfechos, sendo que 50% delas poderiam ser 

evitadas. 

Quando se refere ao paciente no Centro Cirúrgico, por 

ser um local de alta complexidade, a segurança se reporta 

deste a recepção do paciente a sua ida para Unidade de 

Recuperação Pós-Anestésica, perpassando pelo preparo da 

sala de cirurgia, paramentação da equipe cirúrgica, aquisição 

de insumos e medicação com antecedência, para que a cirurgia 

transcorra satisfatoriamente, instrumentos e equipamentos em 

perfeito estado de funcionamento, entre outros, salientando 

que a harmonia da equipe é de fundamental importância, 

durante o procedimento cirúrgico. 

É perceptível, que existem várias instituições de saúde, 

hospitalar, que já implementaram o protocolo de cirurgia 

segura, entretanto, com dificuldades na operacionalização, 

dentre essas dificuldades, os estudos apontam a comunicação 

inadequada e a falta de protocolos padronizados, onde todos 

saibam utilizar. 
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 É notório, que a utilização do referido protocolo, melhora 

os indicadores de segurança do paciente cirúrgico, minimizando 

a taxa de complicações, mortalidade e infecção da ferida 

operatória, para tal é necessário preparar a equipe cirúrgica, 

antes da implementação, através de educação continuada, para 

alcançar um grau de satisfação no tocante a cirurgia segura 

(SOUSA et al., 2020). 

Estudos realizado num hospital público do Pará, 

observou-se resistência e dificuldade no preenchimento do 

protocolo de cirurgia segura, provavelmente devido a não 

adesão da política de segurança do paciente cirúrgico, em 

decorrência da falta de capacitação da equipe cirúrgica 

(PANZETTI et al., 2020). 

É importante destacar que um dos objetivos do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, através da Portaria 

número 529, de abril de 2013, é de fomentar a inclusão do tema 

segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-

graduação na área da Saúde, entretanto o que se percebe é um 

distanciamento de uma parcela significativa desses 

profissionais, no tocante a adesão ao protocolo de cirurgia 

segura (BRASIL, 2017). 

 Todavia, se faz necessário a cultura da educação 

permanente no tocante a cirurgia segura, pois percebe-se nas 

falas dos discursos, a necessidade de capacitações para os 

profissionais da equipe cirúrgica, com o propósito de favorecer 

estratégias, para que os mesmos visualizem o protocolo de 

cirurgia segura, como algo primordial no procedimento 

cirúrgico. 
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CONCLUSÕES 

 

Nesse estudo, foi possível avaliar a percepção de alunos 

do curso Técnico em Enfermagem sobre cirurgia segura, bem 

como identificar o perfil dos mesmos, que atuam ou atuaram 

em projeto de extensão no ambiente do centro cirúrgico.  

  Todavia, perceber-se que a maioria dos participantes do 

estudo, tem conhecimento sobre a importância da cirurgia 

segura. Diante dos diversos fatores relacionados ao trabalho 

dos profissionais de saúde, principalmente em relação ao 

cotidiano da equipe cirúrgica, foi mencionado que as maiores 

barreiras para uma cirurgia segura são a adesão ao protocolo 

de cirurgia segura, a falta de treinamento e conhecimento, para 

utilização do referido protocolo de maneira uniforme e regular.  

Todavia, recomenda-se que as instituições de ensino e 

de saúde, proporcionem educação permanente, visando 

implementar a cultura de segurança no ambiente cirúrgico a 

todos que ali atuam, uniforme, proporcionando assim, uma 

cirurgia segura. 
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RESUMO: Lesão por pressão (LPP) é definida por dano 
localizado na pele ou tecidos subjacentes, geralmente sobre 
uma proeminência óssea ou devido o uso de dispositivo 
médico, decorrente da pressão intensa e prolongada associada 
ao cisalhamaneto. Segundo o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente, a LPP é considerada um evento 
adverso importante e entre março de 2014 e maio de  2019, foi 
o terceiro tipo de evento  mais  notificado  pelos  
estabelecimentos  de  saúde  do  país. A Escala de Braden é 
um instrumento elaborado para classificar o risco de 
desenvolver LPP, servindo de ferramenta importante na 
assistência de enfermagem. O presente trabalho tem como 
objetivo relatar a experiência da aplicação da referida escala 
como instrumento de prevenção para o surgimento de LPP, 
bem como descrever a atuação do Enfermeiro (a) na prevenção 
de tais lesões. O estudo foi realizado na Unidade de Clínica 
Médica de um Hospital Universitário Federal na cidade de João 
Pessoa. Foi elaborado pelos enfermeiros assistenciais um 
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instrumento para evolução de enfermagem em formato 
checklist, contendo a Escala de Braden para aplicação diária. 
Os scores obtidos com a aplicação da escala direcionam os 
enfermeiros quanto as estratégias desenvolvidas na assistência 
ao paciente.O estudo em questão evidenciou a relevância da 
utilização da Escala de Braden, pois permite a padronização da 
avaliação e mensuração do risco para desenvolvimento de 
LPPs. 
Palavras-chave: Lesão por pressão. Enfermagem. Qualidade 

da Assistência à saúde. Segurança do paciente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Segundo o órgão americano National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP), o termo lesão por pressão é definido 

por dano localizado na pele ou tecidos subjacentes, geralmente 

sobre uma proeminência óssea ou devido o uso de dispositivo 

médico. Ocorre devido o resultado da pressão intensa e 

prolongada aplicada em combinação do cisalhamento. Em 

2016, este órgão substituiu o termo, já utilizado, úlcera por 

pressão por lesão (EDSBERG, 2016; MORAES et al., 2016). 

A OMS define como segurança do paciente reduzir ao 

mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado a 

assistência a saúde. Dentro deste contexto surgiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, que visa a redução de 

danos ocasionados ao paciente associados à atenção à saúde 

e contempla dentre seus objetivos a prevenção de lesão por 

pressão, considerando este um evento adverso importante. 

Desta maneira, as lesões por pressão (LPP) tem se tornado 

cada vez mais um desafio para o cuidado em Enfermagem nos 

mais diferentes âmbitos, fazendo necessário buscar 
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alternativas para melhorar a qualidade da assistência. (BRASIL, 

2014;LARSON; COSTA; LOHMANN,2020).            

        Segundo Otto et al (2019), o desenvolvimento de LPP é 

multifatorial, estando relacionada a alterações do nível de 

consciência, déficit nutricional, pressão extrínseca associada à 

idade avançada, umidade, imobilidade no leito, período 

prolongado de internação, perfusão tecidual diminuída, uso de 

drogas vasoativas, sepse, sedação e comodidades como 

diabetes tipo 2  e doenças vasculares.  

       Conforma dados do Relatório  Nacional de Incidentes 

Relacionados à Assistência à Saúde, no período de março de 

2014 a maio de  2019,  dos  325.430  casos  notificados,  59.417  

(18,3%)  são  notificações de  LPP,  sendo, durante esse 

período, o terceiro tipo de evento  mais  notificado  pelos  

estabelecimentos  de  saúde  do  país.  O  referido  relatório  

realçou  a ocorrência de, aproximadamente, 8.245 never events  

(eventos  que  nunca  deveriam  ocorrer  em  serviços  de  

saúde),  sendo  5.946  (72,1%)  decorrentes de LPP, estágio III, 

e 1.807 (21,9%), resultantes de LPP, estágio IV. Também foram 

notificados 49(3%)  óbitos notificados  nesse  período, 

ocasionados por esse evento adverso. (BRASIL,2019; 

FURTADO, 2019).  

Observa-se, desse modo,  que  as  LPP  persistem como 

um problema relevante e atual da saúde pública, no contexto da 

segurança do paciente, nas organizações de saúde. Para evitar 

a lesão por pressão, o enfermeiro necessita aplicar de uma 

avaliação sistemática, com instrumentos disponíveis no 

domínio internacional, como a Escala Preditiva de Braden, que 

vem apresentando altas taxas de sensibilidade e 

especificidades no Brasil (SOARES; HEIDEMANN,2018). 
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  Para Machado et al (2019) a Escala de Braden (EB) é 

uma medida preventiva para as Lesões por Pressão (LPP), a 

mesma foi desenvolvida por Bárbara Braden e Nancy 

Bergstrom, em 1987, servindo assim como instrumento 

preditivo de risco e de desenvolvimento de protocolos voltados 

para a situação de cada paciente, garantindo sua 

individualidade durante assistência prestada. 

        A EB dispõe de seis variáveis, estas subdividem-se em 

seis subescalas que avaliam: Percepção Sensorial, Umidade, 

Atividade, Mobilidade, Nutrição, Fricção e força de 

Cisalhamento.  A pontuação gerada em cada subescala varia 

de 1 a 4, exceto quando se refere a Fricção e Cisalhamento, a 

pontuação tem variação de 1 a 3. O escore total pode variar de 

6 a 23 pontos. Assim, os pacientes podem classificados da 

seguinte forma: risco muito alto (escores iguais ou menores a 9 

pontos), risco alto (escores de 10 a 12 pontos), risco moderado 

(escores de 13 a 14 pontos), baixo risco (escores de 15 a 18 

pontos) e sem risco (escores de 19 a 23 pontos). (WECHI ET 

AL.,2017). 

        Observa-se, no entanto que o desenvolvimento de LPP 

indicam uma deficiência no cuidado e na segurança do 

paciente, o que vem contribuindo para o aumento da 

mortalidade, tempo e custos de internação. Este fato representa 

um grande desafio para a equipe multiprofissional em especial 

para a Enfermagem (SALES; WATERS, 2019). 

         Assim, o enfermeiro se torna o profissional responsável 

tanto pelo trabalho prescritivo quanto avaliativo frente a 

utilização da Escala de Braden. Contudo, para que a 

assistência ao paciente seja desenvolvida de forma mais eficaz, 

se faz necessário que o profissional tenha conhecimentos 
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teóricos e práticos acerca   da   escala   preditiva, com   o   intuito   

de   proporcionar   uma   promoção   eficaz   do gerenciamento 

da segurança do paciente dentro das instituições de saúde, 

principalmente, nas unidades de internação (CUNHA et 

al,2020). 

Perante o exposto, o referido trabalho tem como objetivo 

relatar a experiência da aplicação da escala de Braden como 

instrumento de prevenção para o surgimento de Lesões por 

Pressão (LPP), bem como descrever a atuação do Enfermeiro 

(a) na prevenção de tais lesões, estando estes norteados pela 

referida Escala.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência, decorrente da vivência 

de Enfermeiros atuantes em uma Unidade de Clínica Médica de 

um  Hospital Universitário Federal, situado na cidade de João 

Pessoa, estado da Paraíba. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

O cenário do estudo foi a Unidade de Clínica Médica de 

um Hospital Universitário Federal, na cidade de João Pessoa - 

PB. Esta unidade é constituída por duas alas , A e B. Na 

ocasião, a Ala A composta por 13 enfermarias, tinha 

capacidade para 32 pacientes internados; e a Ala B constituída 

por 15 enfermarias,  com capacidade de internação para 34 

pacientes, totalizando assim uma capacidade de 66 pacientes. 

Esta instituição não trabalha com demanda espontânea, pois 
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trata-se de um hospital de referência em doenças raras. As 

vagas são cedidas pelo sistema de regulação municipal, pela 

demanda dos ambulatórios de especialidades que fazem 

acompanhamento dos pacientes após sua alta  e também pela 

transferência dos pacientes das outras unidades de tratamento 

do próprio hospital. O fluxo de admissão na clínica médica 

segue o representado na figura. 

O perfil dos pacientes admitidos nessa unidade é de 

pessoas com idade de 18 anos ou mais. Nela são tratadas 

patologias diversas, as especialidades existentes são:  

endocrinologia, dermatologia, reumatologia, nefrologia, 

gastroenterologia, cardiologia, pneumologia, oncologia, 

neurologia e propedêutica. Por vezes o paciente é 

acompanhado por mais de uma especialidade médica, pois 

apresenta mais de uma patologia. Na admissão muitos 

pacientes  apresentam algum grau de restrição para 

mobilidade, em média 38 % por cento  são acamados, 

dependem de mobilização passiva no leito realizada pela 

equipe de enfermagem, esse grau de dependência   demanda  

maior quantidade de horas de cuidados de enfermage. É fato 

também que muitos pacientes procedentes de outras 

instituições e de outras unidades (ex: UTI) chegam na unidade 

já acometido por LPP, e a nós como unidade que  priorizamos 

a prevenção,  nos resta notificar no sistema vigHosp (sistema 

de notificação de agravos) e  estabelecer o melhor tratamento 

e medidas para evitar o agravamento das lesões. 
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Figura 1. Fluxograma de admissão na Clínica Médica. 

 

 
 

Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do HULW-UFPB. 

 

As ações de enfermagem voltadas para esse perfil de paciente 

devem ser embasadas no método de prestação de assistência, 

que  é a maneira como o corpo de enfermagem se organiza e 
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direciona para atender as necessidades dos pacientes. A 

assistência que o hospital desenvolve  é voltada para um 

cuidado integral e individual, fundamentada em evidências 

científicas e no trabalho interdisciplinar. A equipe baseia suas 

decisões no julgamento clínico, de forma a melhor atender às 

necessidades do paciente e família, obtendo sua participação 

ativa nas decisões sobre o cuidado a ser prestado. 

O paciente é o centro do processo de cuidar, integrado 

de maneira ativa na tomada de decisão e participante do 

planejamento e implementação deste cuidado. Quando a 

participação ativa do paciente não é possível, devido as 

limitações que o quadro de morbidade lhe impõe, o familiar 

responsável pelo mesmo torna-se o sujeito que participará das 

decisões junto à equipe. 

Na tentativa de uniformizar a evolução de enfermagem 

da Unidade, foi elaborado por alguns enfermeiros assistenciais 

um modelo do instrumento em checklist, que contemplasse 

todas informações obtidas na visita de enfermagem. Essa 

mudança foi sugerida no ano de 2019, com o intuito de 

padronizar o registro das informações, evitar que informações 

importantes deixassem de ser anotadas e otimizar o tempo 

destinado a essa etapa da assistência.  

Somado a essas necessidades estava a importância em 

aplicar a Escala de Braden diariamente, para que uma das 

metas do Programa Nacional de Segurança do Paciente fossem 

atingidas. Além de ser um dos objetivos do referido programa, 

a prevenção das lesões por pressão também está intimamente 

ligada a qualidade da assistência de enfermagem. 

  Depois de concluído o instrumento em questão, o mesmo 

foi apreciado pela Coordenação do Curso de Graduação em 
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Enfermagem da Universidade vinculada, Coordenação de 

Enfermagem do Hospital e pela Comissão de Registros da 

Instituição. Sua utilização foi implementada após a aprovação 

dos setores citados e apresentação aos demais enfermeiros da 

Unidade. A aplicação diária do Checklist contendo a Escala de 

Braden, iniciou ainda no referido ano, no entanto foi necessário 

um período de adaptação dos Enfermeiros ao novo 

instrumento, para que o preenchimento adequado fosse 

realizado por todos e dessa maneira as inconsistências nas 

informações evitadas. Após o período de adaptação, o 

instrumento conforme demonstrado na Figura 2 (Frente) e 

Figura 3 (Verso) foi aplicado na prática.  

A partir da vivência e observação crítica da autora 

principal, na Unidade de Clínica Médica, as anotações e a 

observação crítica das práticas profissionais relacionadas a 

aplicação da Escala de Braden, foram possíveis realizar a 

implantação de estratégias baseadas nos Scores obtidos para 

cada paciente e consequentemente o direcionamento da 

assistência focada na prevenção de lesão por pressão com a 

utilização diária da referida escala.  A implementação da 

assistência está baseada nos valores dos Scores obtidos com 

a aplicação da escala em questão, onde o valor da pontuação 

é inversamente proporcional ao risco que o paciente apresenta 

para desenvolver a LPP, bem como as intervenções que serão 

necessárias aplicar a esses pacientes. Sendo assim quanto 

menor o Score, maior atenção deve ser oferecida ao paciente 

visando a mudança de estratégias para evitar o surgimento de 

LPP. 

  



O USO DA ESCALA DE BRADEN COMO FERRAMENTA PARA A 
PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

423 
 

Figura 2. Frente do Instrumento em formato de Checklist 
construído para evolução de enfermagem e avaliação do risco 
de lesão por pressão em pacientes hospitalizados, João 
Pessoa, 2019.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Figura 3. Verso do Instrumento em formato de Checklist 
construído para evolução de enfermagem e avaliação do risco 
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de lesão por pressão em pacientes hospitalizados. João 
Pessoa, 2019. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Os pacientes que apresentam Scores com Risco Alto e 

Muito Alto as seguintes estratégias são implementadas na 

Unidade:  

- Uso de colchão pneumático; 

- Aplicação de aliviadores de pressão nas áreas da pele 

submetidas a uma pressão constante devido a limitação de 

movimentos; 

- Implantação da mudança de decúbito em períodos regulares 

(3/3 h); 

- Orientação da equipe quanto a frequência da troca de fraldas; 

- Hidratação da pele. 

 Quanto aos pacientes que apresentam Scores com 

Risco Moderado, é realizado orientação quanto a necessidade 

e importância da mobilidade no leito, otimização da 

deambulação mesmo que seja necessário ajuda de 

acompanhantes ou profissionais e hidratação da pele. Já os 

pacientes com Baixo Risco ou Sem Risco para desenvolver 

LPP, não recebem intervenções.  

Desta maneira,  a Escala de Braden tornou-se uma 

ferramenta importante para o planejamento da assistência dos  

profissionais de enfermagem desta Unidade, influenciando na 

qualidade da assistência oferecida aos pacientes internados. 

Sua  aplicação diária permite a implementação individualizada 

e dinâmica de ações baseadas nas condições reais do 

paciente, podendo ser estas ações ajustadas conforme ocorra 

a mudança do perfil do paciente baseado nos Scores obtidos.  
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

  Refletindo sobre as práticas profissionais relacionadas a 

aplicação da Escala de Braden, observamos que ela nos 

fornece uma visão ampla do cliente,  direcionando os cuidados 

de enfermagem voltados à prevenção de LPP. Passemos a 

analisar as estratégias implementadas na clínica. 

  Quanto ao uso de colchão pneumático, os estudos 

demonstram que seu uso ainda é restrito aos clientes com alto 

risco de LPP em diversas instituições de saúde, em razão do 

alto custo e reduzida disponibilidade quantitativa. Preconiza-se 

o uso de colchões de espuma reativa de alta especificidade em 

vez de colchões de espuma reativa de baixa especificidade. Os 

colchões pneumáticos de pressão alternada com células 

pequenas, ou seja, com diâmetro menor de dez centímetros, 

não conseguem insuflar ar suficiente para assegurar o alívio de 

pressão sobre as células que se encontram desinsufladas. A 

escolha de um determinado tipo de superfície de apoio não 

dispensa o reposicionamento manual frequente, principalmente 

em indivíduos com alto risco de LPP (MENDONÇA, 2018). 

  Em relação às ações de enfermagem, a mudança de 

decúbito (aprazamento a cada duas horas) é considerada uma 

das principais medidas preventivas de LPP. O 

reposicionamento dos indivíduos em risco ou que apresentam 

LPP deve ser realizado, exceto em situações que haja contra-

indicações (instabilidade hemodinâmica, posicionamento ideal 

para a realização de procedimentos invasivos, por exemplo), 

pois promovem a redistribuição da pressão, principalmente em 

áreas de proeminências ósseas (MENDONÇA, 2018). 
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  Segundo (EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019), devemos 

reposicionar todos os indivíduos com ou sob risco de LPP em 

horário individualizado, a menos que contraindicado, 

determinando a frequência de reposicionamento, considerando 

o nível de atividade, mobilidade e habilidade de 

reposicionamento independente do indivíduo. 

  Estudos demonstram que a aplicação de medidas 

simples como o ajuste da cabeça e dos tornozelos dos 

pacientes contribuem para a redução de casos de LPP. A 

efetividade deste tipo de abordagem é dependente da 

participação ativa da equipe na discussão de medidas a serem 

aplicadas e de recursos disponíveis (ALMEIDA, 2019). 

  A manutenção da pele limpa e seca também é 

recomendada como cuidado preventivo com a pele. 

Estabelecer uma rotina de troca de fralda e da roupa de cama 

úmida deve ser uma prática prioritária, pois evita o desconforto 

ao cliente e outros tipos de lesões de pele. 

  Segundo (EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019) é recomendado 

implementar um regime de cuidados com a pele que inclua: 

manter a pele limpa e adequadamente hidratada, impar a pele 

imediatamente após episódios de incontinência, evitar o uso de 

sabonetes e produtos de limpeza alcalinos, proteger a pele da 

umidade com um produto de barreira, evitar esfregar 

vigorosamente a pele com risco de lesões por pressão, usar 

produtos de incontinência de alta absorção para proteger a pele 

em indivíduos com risco de LPP e com incontinência urinária, 

considerar o uso de tecidos com baixos coeficientes de atrito 

para indivíduos com risco de LPP, usar uma cobertura de 

espuma multicamadas de silicone macio para proteger a pele 

de indivíduos em risco de LPP. 
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  A utilização de emolientes para hidratação estão entre as 

diretrizes internacionais recomendadas (uso em pele seca) para 

a redução do risco de dano à pele. Estudos demonstram que o 

uso de emoliente suave imediatamente após o banho, para a 

proteção e hidratação da pele, com ácidos graxos essenciais, 

nos pacientes idosos e/ou com pele ressecada, aliado às outras 

medidas de prevenção, reduzem a incidência de LPP 

(MENDONÇA, 2018). 

  A equipe de enfermagem desenvolve ações 

determinantes na prevenção, promoção e tratamento das LPP, 

sendo necessária a atuação direta do enfermeiro para a 

efetividade do tratamento preventivo, moldando os cuidados 

conforme os fatores integrais e individuais. A equipe 

multidisciplinar deve reforçar as intervenções, interagindo no 

planejamento e na elaboração de programa de prevenção e 

tratamento para a LPP (ALMEIDA, 2019). 

  A elaboração e a implementação de protocolos de 

prevenção de LP proporcionam a melhoria da qualidade da 

assistência e são ferramentas de gestão. O enfermeiro, junto 

com a sua equipe, têm a responsabilidade de avaliar a pele, 

discutir as ações de enfermagem e decidir a implementação 

destas na prevenção (MENDONÇA, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Visto que as LPP são consideradas eventos adversos 

ocorridos no processo de hospitalização, que consta como uma 

das metas nacionais da segurança do paciente e indicador 

indireto da qualidade do cuidado. Torna-se imprescindível a 

adoção de práticas e procedimentos que irão minimizar os 
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fatores de risco que levam o surgimento das lesões bem como 

seus agravos.  

O presente estudo evidenciou a relevância da utilização 

da Escala de Braden pois permite a padronização da avaliação 

e mensuração do risco para desenvolvimento de LPPs, criando 

escores de risco e ainda pode auxiliar para redução da variação 

da avaliação de risco entre os enfermeiros, visando evitar 

diferenças, erros e discordâncias na escolha dos escores, 

assim como corrobora com a implementação de ações 

preventivas de forma estruturada e individualizada para a 

prevenção da LPP.  

A literatura consultada quando confrontada com a prática 

executada na instituição onde foi realizado o estudo mostram 

que a partir da mensuração do risco, se pode lançar mão de 

recursos conforme a necessidade de cada paciente e escore de 

risco, como a utilização de colchões pneumáticos, mudança de 

decúbito com aprazamento e supervisão adequados, troca de 

fraldas imediatamente após os episódios de incontinência e 

produtos de limpeza com ph apropriado e utilização de 

hidratantes e coberturas com capacidade de redistribuição da 

pressão.  

A instituição possui uma boa variedade de recursos, há 

de se destacar que  grande maioria das instituições hospitalares 

do país enfrentam escassez de recursos para prática da 

assistência em seu nível mas adequado mas não exclui a 

execução de medidas que não possuem custos diretos e 

requerem mais a implantação de processos de trabalho que 

permitam a execução das medidas mais importantes como a 

mudança de decúbito, toca de fraldas e orientação de paciente 

e familiares quanto a mobilidade e cuidados coma pele. 
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Deste modo, a atividade preventiva de LPP, constitui-se 

um importante elemento da prática do enfermeiro, deve fazer 

parte do rol de ações dos profissionais da área de enfermagem, 

em todos os turnos e ambientes da instituição hospitalar e a 

educação continuada é apontada como um forte aliado nesse 

processo. Assim, aperfeiçoar-se, torna-se passo fundamental 

para que os cuidados prestados pela enfermagem no âmbito 

das instituições hospitalares para o exercício legal da profissão 

que protege o paciente de riscos e pautado na assistência de 

qualidade. 
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RESUMO: A laserterapia é um método terapêutico utilizado 
com  finalidade de tratar feridas acelerando o processo de 
cicatrização.  Esse trabalho objetivou relatar  experiência do uso 
da laserterapia no tratamento de lesões por pressão. Trata-se 
de um estudo descritivo  tipo relato de experiência sobre uso da 
laserterapia no tratamento de lesões por pressão  em  pacientes 
internados na  unidade de clínica médica. Neste setor, inúmeros 
pacientes são beneficiados pela terapia fotodinâmica. Uma 
paciente do sexo feminino, admitida com quadro de paraplegia 
iniciada aos nove anos e atualmente acometida por lesão sacral 
e osteomilite, foi iniciado o protocolo de laserterapia no dia 15 
de julho de 2021 aplicando a terapia fotodinâmica 
antimicrobiana. As sessões foram realizadas três vezes por 
semana. Apresentou evolução em três semanas com 
progressão acentuada de tecido de granulação e importante 
área de retração de bordas com redução do comprimento de 4 
cm para 0,5 cm, largura de 6 cm para 0,5 cm e profundidade de 
4 cm para 0,1 cm, descolamento de borda em 12 horas de 6 cm 
para 0,3 cm em quatro meses de tratamento, destacando que a 
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paciente não necessitou se submeter a cirurgia e foi tratada 
com antibioticoterapia sistêmica, tratamento tópico com laser e 
coberturas especiais. O presente  estudo possibilitou evidenciar 
que a laserterapia  trouxe resultados benéficos melhorando a 
qualidade de vida dos pacientes assistidos. 
Palavras-chave: Lesão por pressão. Cicatrização. Pacientes. 
Terapia a laser. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A ferida provoca uma perda de continuidade do epitélio, 

causando assim uma quebra da função protetora da pele. O 

processo de cicatrização de feridas é dinâmico e complexo, 

onde ocorrem alterações celulares e vasculares, 

correspondendo a uma sequência organizada de fases 

resultando na reconstituição tecidual (TALLAMINI; MARQUES, 

2021). 

A laserterapia é um método terapêutico utilizado com a 

finalidade de tratar feridas, promovendo efeitos bioquímicos, 

bioelétricos e bioenergéticos, tendo como objetivo acelerar o 

processo de cicatrização. Utiliza-se um raio de baixa potência 

na terapia a laser, possibilitando a aplicação não térmica e seu 

feixe eletromagnético sobre uma área determinada com 

finalidade terapêutica (SANTOS et al., 2021). 

Essa terapia de baixa potência é uma radiação de luz 

vermelha contendo algumas substâncias que estimulam e 

levam oxigênio às células doentes, com a finalidade de 

regenaração das mesmas, elevando as chances de 

cicatrização. Parte dessa energia liberada é refletida e parte é 

penetrada na pele, essa penetração nos tecidos pode variar de 

acordo com a necessidade de cada indivíduo (SANTOS; PLAIS; 

RIBEIRO, 2021). 
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O laser tem ação inicial na célula, aumentando o 

metabolismo e favorecendo o aumento da granulação nos 

tecidos, regenerando as fibras nervosas, ocasionando a 

formação de novos vasos sanguíneos e regenerando os vasos 

linfáticos, provocando a bioestimulação, aumentando a ação da 

desidrogenase succínica, alterando os níveis de 

prostaglandinas, elevando a síntese de adenosina trifosfato 

(ATP) e a formação de energia, prevenindo a necrose celular e 

ativando a proliferação de fibroblastos e macrófagos (SANTOS 

et al., 2021). 

O acréscimo de ATP aumenta a distribuição de energia 

para os processos metabólicos da célula os quais são o 

crescimento celular acelerado, angiogênese, melhora da 

atividade vascular e consequentemente aceleração da cura de 

feridas (ANACLETO; FERNANDA; ZAMBELI, 2021). 

A laserterapia pode ser usada de forma local, 

intravascular ou combinada. A luz do laser atua estimulando a 

eliminação de substâncias químicas como endorfinas e 

encefalina, favorecendo o alívio da dor. Apesar dessa terapia 

ser inovadora, sua eficácia clínica para a cicatrização de tecidos 

tem sido relatada de forma ampla, trazendo a categoria de 

enfermeiros como coadjuvante  de um papel primordial no uso 

do laser de baixa potência, as quais cuidam regularmente de 

uma variedade de lesões, procurando otimizar o tratamento da 

ferida para promover a cicatrização (TALLAMINI; MARQUES, 

2021). 

A terapia a laser consiste na entrega da energia luminosa 

aos tecidos. Quando essa energia é absorvida por moléculas 

fotoabsorvedoras os efeitos acontecem. Essa energia luminosa 

é transformada em energia química. A dose deve ser 

administrada de forma ideal no tecido alvo, por isso alguns 
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fatores devem ser considerados, como a escolha do 

comprimento de onda que normalmente é utilizado o infra 

vermelho para tecidos profundos e o vermelho para superficiais. 

A laserterapia propicia regeneração dos tecidos, modula a 

inflamação, aumenta a imunidade local e sistêmica 

(MERUGUZZO; BAVARESCO; LUCENA, 2017). 

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) promove 

uma reação onde a luz associada a uma substância 

fotossensibilizante produzirá uma reação fotodinâmica, através 

da produção de oxigênio bastante reativo, induzindo à morte de 

microorganismos. Tem ação antimicrobiana e é uma alternativa 

de tratamento para microorganismos que são resistentes aos 

medicamentos convencionais (FREITAS et al., 2021). 

O azul de metileno é uma substância fotossensibilizante, 

é um corante altamente utilizado na terapia antimicrobiana, 

diluído em solução aquosa, em várias concentrações. Pertence 

à classe das fenotiazinas, com excelentes propriedades 

fotoquímicas e intensa absorção da luz. Este fotossensibilizante 

apresenta vantagens com relação a outras classes por ser 

citotóxico na presença da luz e em comprimento de onda 

adequado e não ser tóxico no escuro, não provoca efeitos 

carcinogênicos ou mutagênicos, é seletivo para tumores ou 

microrganismos e não por células normais (CARDOZO, 2021). 

 

OBJETIVO  

 

Relatar  experiência do uso da laserterapia no tratamento 

de lesões por pressão . 
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MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência sobre uso da laserterapia no tratamento de lesões 

por pressão  em  pacientes internados na  unidade de clínica 

médica. 

A  experiência se deu em uma instituição pública do tipo 

hospital escola do estado da Paraíba no período de julho a 

novembro de 2021. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou 

tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma 

proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo 

médico ou a outro artefato. Este acometimento é responsável 

por danos psicológicos, sociais, afetam a auto imagem, podem 

agravar o estado de saúde e, consequentemente, prolongar o 

período de internação hospitalar. Essa condição eleva os 

custos da internação, podendo ocasionar danos irreversíveis 

aos pacientes e levá-los a morte (PACHÁ et al., 2018; SOBEST; 

SOBENDE, 2016). 

De acordo com o consenso do National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP), o sistema de classificação atualizado 

para lesões por pressão, inclui as seguintes definições e 

classificação: a lesão ocorre como resultado da pressão intensa 

e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento 

(SOBEST; SOBENDE, 2016). A tolerância do tecido mole à 

pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo 

microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua 

condição.  
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São classificadas de acordo com a camada e estruturas 

da pele atingida, seguindo as seguintes classificações: Lesão 

por Pressão estágio 1: pele íntegra com eritema que não 

embranquece. Presença de eritema que embranquece ou 

mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência 

(endurecimento) podem preceder as mudanças visuais; estágio 

2: perda da pele em sua espessura parcial com exposição da 

derme. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, 

úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta 

(preenchida com exsudato seroso) ou rompida; estágio 3: perda 

da pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível e, 

frequentemente, tecido de granulação e epíbole (lesão com 

bordas enroladas) estão presentes; estágio 4: perda da pele em 

sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação 

direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou 

osso. Esfacelo e /ou escara pode estar visível. Epíbole, 

descolamento e/ou túneis ocorrem frequentemente (SOBEST; 

SOBENDE, 2016).  

Já a profundidade varia conforme a localização 

anatômica, a saber: lesão por Pressão Não Classificável, 

caracterizada pela perda da pele em sua espessura total e 

perda tissular não visível, na qual a extensão do dano não pode 

ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. 

Ao ser removido (esfacelo ou escara), Lesão por Pressão em 

Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente; escara estável (isto é, 

seca, aderente, sem eritema ou flutuação) em membro 

isquêmico ou no calcâneo não deve ser removida; lesão por 

Pressão Tissular Profunda: descoloração vermelho escura, 

marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. Pele 

intacta ou não, com área localizada e persistente de 

descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não 
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embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com 

leito escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento; lesão 

por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico: essa 

terminologia descreve a etiologia da lesão. A mesma resulta do 

uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e 

terapêuticos (SOBEST; SOBENDE, 2016). 

A melhor alternativa para evitar o aparecimento das 

lesões por pressão é a prevenção. Evitar que os pacientes 

sejam acometidos por essas lesões é meta das unidades de 

internamento, sendo a presença ou ausência das mesmas um 

indicador de qualidade da assistência prestada. As 

intervenções que fazem parte do protocolo de segurança do 

paciente na prevenção de tal injúria incluem a mudança de 

decúbito a cada duas horas, lençóis esticados e livre de dobras, 

uso de colchão adequado, uso de aliviadores de pressão nas 

proeminências ósseas, pele limpa sem excesso de umidade, 

bem hidratada, uso de um aporte calórico adequado, dentre 

outros (KARAHAN et al., 2018; MATOZINHOS et al., 2017; 

PACHÁ et al., 2018).  

Mesmo com todos os esforços na tentativa de prevenção 

das lesões por pressão, elas podem se instalar por motivos 

multifatoriais. E em muitos casos os pacientes já são admitidos 

em nossa unidade hospitalar apresentando essas lesões pré-

existentes. Na tentativa de oferecer uma assistência de 

enfermagem diferenciada que proporcionasse melhores 

resultados terapêuticos em menor tempo possível, duas 

enfermeiras buscaram capacitação em laserterapia e uma delas 

adquiriu com recursos próprios um aparelho de laser. Como já 

citado anteriormente, a terapia fotodinâmica de baixa potencia 

tem mostrado resultados bastante promissores e satisfatórios 

nos estudos. E gostaríamos de relatar como tem sido a 
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aplicabilidade dessa terapêutica em nosso serviço no período 

de julho a novembro de 2021, expondo os resultados de um 

caso que obtivemos efeitos bastante positivos.  

Na nossa rotina assistencial de enfermagem, a avaliação 

da integridade cutânea faz parte de nossas atribuições diárias. 

Ao identificar a necessidade de realização de curativos, 

procedemos com uma avaliação criteriosa da ferida, realizando 

a mensuração de suas dimensões, registrando em prontuário 

tais dados, como também as demais características 

visualizadas. Além disso, realizamos o registro fotográfico 

utilizando régua de medição descartável, contendo 

identificação do paciente e a data. Ressaltamos que tais 

imagens são obtidas após autorização do paciente e/ou 

acompanhante. As mesmas são compartilhadas em um grupo 

privativo de um aplicativo de mensagens do qual participam dez 

enfermeiros plantonistas do turno diurno. Cada caso é discutido 

e nosso objetivo é programar melhor conduta terapêutica tanto 

com uso das inúmeras coberturas disponíveis para tratamento 

de feridas, como também traçar um plano terapêutico com a 

terapia fotodinâmica, esquematizando os dias de sua aplicação. 

Utilizamos o registro com as mensurações como 

parâmetro para acompanhar a evolução das lesões e ir 

modificando condutas quando não atingimos o efeito esperado. 

 Podemos dizer que no início tivemos resistência na 

aceitação por parte dos enfermeiros da unidade pelo 

desconhecimento dos benefícios da laserterapia e devido a 

técnica demandar mais tempo para execução dos curativos 

quando comparada ao tempo utilizado na execução de 

curativos com a técnica convencional. Mas com a difusão dos 

conhecimentos por essas duas enfermeiras, hoje temos quatro 

enfermeiros fazendo uso de tal tecnologia de saúde com 
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resultados incríveis e que têm entusiasmado a todos nessa 

implementação de novas terapêuticas. 

O equipamento adquirido foi o laser Therapy EC, que 

atua acelerando o processo de cicatrização e minimização da 

algia no local da lesão. O mesmo permite o uso da luz vermelha 

e infravermelha de modo separado ou em conjunto. O Laser 

Vermelho promove estímulo a síntese de colágeno 

possibilitando o tratamento de marcas de expressão, ação anti-

inflamatória e bactericida no tratamento de acnes e ferimentos, 

estimula a cicatrização de tecidos moles, queimaduras e 

permite ainda o uso da técnica ILIB (Intravascular Laser 

Irradiation of Blood), que é aplicação da luz a nível sistêmico 

através da artéria radial. O Laser Infravermelho atua no 

estímulo à síntese de colágeno, possibilitando tratamento de 

marcas de expressão, ação analgésica e anti-inflamatória, 

bioestimulação na cicatrização de tecidos profundos (osso, 

cartilagem e tecido nervoso).  

No setor clínica médica desse hospital, inúmeros 

pacientes são beneficiados pela terapia fotodinâmica. Porém, 

no presente relato, iremos evidenciar uma experiência exitosa 

que tivemos com uma paciente do sexo feminino, com idade 

inferior a trinta anos que foi admitida com quadro de paraplegia 

iniciada aos nove anos e atualmente acometida por lesão sacral 

e osteomilite. Na implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem pudemos identificar os seguintes 

diagnósticos de enfermagem: nutrição alterada, ansiedade, 

isolamento social, distúrbio no padrão do sono, senso de 

percepção alterada, medo, controle ineficaz do regime 

terapêutico, adaptação às mudanças prejudicadas, falta de 

adesão ao regime terapêutico, aspecto psíquico espiritual 
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prejudicado, comunicação prejudicada, desesperança,  

processo de tomada de decisão prejudicado e depressão.  

A paciente já havia sido atendida em outros serviços e 

apresentava revolta e desesperança em relação a sua 

condição. Na admissão, em 12 de julho de 2021, apresentava 

lesão por pressão estágio 4, com exposição de proeminência 

óssea do cóccix, coloração pálida, drenando exsudato 

seropurulento de odor fétido e quantidade moderada. Iniciado 

protocolo de laserterapia no dia 15 de julho de 2021 aplicando 

a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa), que consiste em 

aplicar na lesão um corante que em conjunto com a luz 

vermelha do laser, provocando uma reação físico-química 

capaz de destruir bactérias, vírus e fungos. Essa fase do 

tratamento durou três semanas, sendo utilizada a dose de 3 

joules, ou seja, uma fluência de 30J\cm². A técnica utilizada foi 

a técnica ponto a ponto, que consiste em aplicar o laser em 

cada ponto da lesão, respeitando a distância de 1 cm de um 

ponto para outro. O corante utilizado foi o azul de metileno a 

2%. As sessões foram realizadas três vezes por semana. Esse 

efeito antimicrobiano é local e dura o tempo em que está 

ocorrendo a oferta da luz.  

Após decorrido o referido período, a lesão já estava 

apresentando tecido de granulação vermelho brilhante, não 

apresentava mais sinais de infecção e começava a dar sinais 

de diminuição do diâmetro. Foi dado inicio nova fase de 

tratamento com a implementação de terapia com a luz vermelha 

e infravermelho com o objetivo de acelerar o processo de 

cicatrização, fazendo uso da terapia para fotobiomodulação 

(FBM). Nesta nova etapa, o corante já não foi mais necessário. 

A dose utilizada foi 2 joules, que representa uma fluência de 20 

J\cm² e as sessões ocorreram duas vezes por semana.  
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Vale ressaltar que, antes de aplicar a terapia 

fotodinâmica, a lesão passava por processo de limpeza com 

solução padrão da instituição e era retirado umidade. A pele 

adjacente a lesão também passava por processo de limpeza 

com substância degermante antisséptica  para desengordurar a 

pele, visando eliminar todas as barreiras que impediriam a 

penetração da luz.  

Após a aplicação do laser foi utilizada como curativo 

primário gaze empregnada com PHMB (Polihexametileno de 

Biguanida), hidrogel com alginato e gaze não aderente para 

ajudar no preenchimento da cavidade. Na camada mais externa 

do curativo foram aplicadas gazes simples. Cobertura 

secundária feita com fita microporosa anti-alergênica. 

Associado a todas as tecnologias em cuidados com a pele foi 

realizado também tratamento medicamentoso com 

antimicrobianos sistêmicos. 

Segue abaixo tabela que mostra a evolução da lesão 

durante quatro meses de tratamento, evidenciando os 

resultados obtidos com a laserterapia nesse relato de 

experiência: 

 

Tabela 1. Parâmetros da lesão por pressão e sua evolução em 

centímetros após inicio da terapia fotodinâmica. 

Data Comprimento Largura Profundidade Descolamento 

15/07/2021 4 cm 6 cm 4 cm 12h:6 cm 

23/07/2021 4 cm 6 cm 4 cm 12h:6 cm 

11/08/2021 3 cm 4 cm 3 cm 12h: 5 cm 

05/09/2021 2 cm 3 cm 2 cm 12h: 4 cm 

05/10/2021 2 cm 2 cm 1 cm 12h: 2 cm 

13/11/2021 0,5 cm 0,5 cm 0,1 cm 12h: 0,3 cm 

Fonte: Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-

UFPB), 2021. 
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A tabela acima nos mostra que a terapia usada 

apresentou resultado satisfatório e animador. A experiência 

com a terapia fotodinâmica tem sido extremamente gratificante, 

nos permitindo ofertar a uma população carente de recursos 

financeiros o acesso à assistência especializada e eficiente.  

Os resultados promissores têm servido de motivação 

para que continuemos avançando na busca de melhor 

qualificação profissional. Isso permitirá ofertar assistência de 

qualidade, usando as melhores tecnologias disponíveis no 

mercado para o tratamento das lesões de pele. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Visto que as lesões por pressão, dependendo do nível de 

profundidade e extensão da pele afetados, podem ocasionar 

sérias complicações como: osteomielite, septicemia, diminuição 

da autoestima, isolamento social, transtornos psicológicos e 

comprometimento da qualidade de vida do paciente 

(BERNARDES; JURADO, 2018). Além de representar grandes 

gastos financeiros para o sistema de saúde, e aumentar a carga 

de trabalho diária dos profissionais de enfermagem (CASTRO; 

ASSIS, 2017). A prevenção e o tratamento em fase inicial da 

lesão deve ser meta da assistência de enfermagem. 

Os  curativos  mais  usuais  em lesão por pressão  são  

os  da  terapia  convencional  com diferentes  tipos  de 

coberturas  porém,  estudos  sobre  a  laserterapia  de  baixa  

potência  como tratamento  adjuvante  em  feridas,  vem  

aumentando  de  forma  considerável. Há estudos relatando que 

essa terapia pode promover efeitos antiinflamatórios, 

analgésicos e de bioestimulação,  o  que  favorece  a  qualidade  
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da  cicatrização,  reduzindo  o  custo  e  o  tempo  de tratamento 

(MENDES; TRAJANO, 2019). 

O laser de baixa intensidade (LBI) tem vários efeitos em 

tecidos vivos, tais como: melhoria da qualidade da cicatrização, 

estímulo à microcirculação, efeitos antiinflamatórios, 

antiedematosos e analgésicos (MENDES; TRAJANO, 2019). 

 O laser penetra na pele e transfere os fótons para as 

células, mais precisamente para a cadeia de elétrons da 

membrana mitocondrial, elevando o ritmo de prótons e, 

consequentemente, os níveis de ATP. Portanto, as mudanças 

químicas e eletroquímicas que ocorrem nas membranas 

mitocondriais aumentam a síntese de ATP e, 

consequentemente, aumentam a atividade celular, favorecendo 

o processo de cicatrização de feridas (RAMOS et al., 2014; 

BERNARDES; JURADO, 2018). 

Pesquisas realizadas in vivo (animais e humanos) 

corroboram que o laser de baixa intensidade atua sobre a 

proliferação de fibroblastos e células epiteliais, a síntese de 

fibras de colágenas e elásticas, aumento da vascularização e 

tem efeito antibacteriano e imunológico (BERNARDES; 

JURADO, 2018). 

O laser com comprimento de onda de 658 nm reduziu a 

área das lesões de pressão em 71% e melhorou a taxa de 

cicatrização em 47% durante um mês de tratamento. Outro 

estudo, também demonstrou que o laser de 658 nm é o mais 

efetivo na cicatrização das lesões por pressão. Foram 

estudados 72 pacientes, de ambos os sexos, entre 24 a 88 anos 

e alocados em quatro grupos: pacientes tratados com laser com 

comprimento de onda de 658 nm, 808 nm, 940 nm e grupo 

placebo (MENDES; TRAJANO, 2019). 
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Vieira e Ortiz (2010),  realizaram tratamento de paciente 

que apresentava lesão por pressão, estágio 3, na região sacral. 

Foi utilizado o aparelho laser AlGaInP, de 660 nm, com 

aplicações realizadas duas vezes por semana de forma pontual, 

dose a 4 J/cm². O fechamento da lesão ocorreu por volta da 

quadragésima quinta aplicação.  

Assim como mostram as evidências, a experiência 

prática das enfermeiras que realizaram o presente estudo em 

uma unidade de clínica médica de um hospital público federal, 

mostrou resultados favoráveis no processo de cicatrização, 

onde os pacientes beneficiados da aplicação desta técnica vem 

conseguindo otimização na qualidade e tempo de cicatrização. 

 A exemplo, tem-se a paciente mencionada no estudo 

que mesmo com fatores dificultadores da cicatrização como o 

fato de ser cadeirante, portadora de lesão por pressão com 

exposição óssea/osteomielite, apresentou evolução em três 

semanas com progressão acentuada de tecido de granulação e 

importante área de retração de bordas com redução do 

comprimento de 4 com para 0,5 cm, largura de 6 cm para 0,5 

cm e profundidade de 4 cm para 0,1 com, descolamento de 

borda em 12 horas de 6cm para 0,3cm em quatro meses de 

tratamento, destacando que a paciente não necessitou se 

submeter à cirurgia e foi tratada com antibioticoterapia 

sistêmica e tratamento tópico com laser e coberturas especiais. 

Deste modo como mostram os artigos citados,  também 

foi observado neste estudo  que  a  terapia  a  laser  de  baixa 

potência mostrou-se um tratamento adjuvante de grande valia,  

visto  que  proporcionou melhora  da  qualidade  de  vida da 

paciente em estudo  por  sua  ação analgésica, anti-nflamatória 

e de reparação tecidual. 
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CONCLUSÕES  

 

Tratar pacientes que desenvolvem lesão por pressão é 

bastante desafiador, o desenvolvimento do conhecimento  por 

parte dos profissionais torna-se primordial para evitar que se 

estabeleçam, pois quando presentes são de difícil tratamento, 

demandam cuidados intensos e longos períodos para que a sua 

cicatrização aconteça por completo. O enfermeiro, enquanto 

integrante da equipe multiprofissional exerce um papel 

essencial nessa prevenção e tratamento onde a busca 

incessante por melhoria na sua assistência tornana-se 

necessária. 

A laserterapia  enquanto tratamento pode ser empregada 

pelo enfermeiro conforme observado nos estudos científicos, 

sendo um método eficaz por acelerar o processo de 

cicatrização das lesões e um forte aliado nesse tratamento 

devido ao  efeito  anti-inflamatório, analgésico e  bioestimulação 

de colágeno, servindo como um  regenerador tecidual. 

O presente estudo possibilitou evidenciar que a 

aquisição de  conhecimento técnico e científico na utilização da 

laserterapia por parte de enfermeiros assistenciais e sua 

aplicação no tratamento de lesão por pressão gerou a 

implantação dessa tecnologia inovadora no serviço trazendo 

resultados benéficos relacionados ao tratamento dessas lesões 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes assistidos, como 

também serviu  de incentivo  ao conhecimento para os  demais  

profissionais atuantes no setor. 
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RESUMO: Nas UTIs é constante a preocupação da equipe com 
a estabilização dos principais sistemas vitais, não tendo sido 
dada a real importância e implementadas ações de prevenção 
para questões secundárias, como as alterações causadas na 
superfície ocular. Este estudo tem como objetivo identificar os 
cuidados prestados aos pacientes com olho seco durante a 
assistência de enfermagem em unidades de terapia intensiva 
adulto. Foi realizado uma scoping review em setembro de 2021, 
mediante busca em bases de dados e catálogo de teses e 
dissertações. Incluídos artigos disponíveis na íntegra 
gratuitamente, online, dissertações e teses, entre os últimos 
cinco anos, sem recorte de idiomas e excluídos artigos 
duplicados, que não responderam à questão de pesquisa. 
Tendo amostragem final de oito publicações. Em relação aos 
resultados e discussões, foi possível abordar temáticas sobre: 
prevenção da secura e lesão ocular; os principais fatores de 
risco para o acometimento e seus preditores; Processo de 
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Enfermagem junto à Sistematização da Assistência de 
Enfermagem no diagnóstico do ressecamento ocular; 
deficiência no conhecimento dos profissonais quanto ao olho 
seco e ausência de protocolos institucionais para regulamentar 
e direcionar este cuidado, assim como capacitações voltadas 
ao assunto. Dessa forma, a enfermagem é crucial na prevenção 
do olho seco, assim como no manejo da lesão ocular instalada 
a partir de medidas simples e efetivas e no tratamento das 
lesões em conjunto com a equipe multiprofissional.  
Palavras-chave: Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva. 

Ressecamento Ocular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O paciente internado em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) é caracterizado pela elevada gravidade clínica, 

que possui, necessitando de um suporte especializado com 

aporte de alta tecnologia, utilizando comumente dispositivos 

como ventilação mecânica, monitorização contínua, diversos 

medicamentos vasoativos e sedativos, no intuito de manter o  

paciente em níveis estáveis de hemostasia (ARAÚJO et al., 

2017). 

Nas UTIs é constante a preocupação da equipe 

multiprofissional com a estabilização dos principais sistemas 

vitais, como o respiratório, circulatório e o cardiovascular. 

Porém, não tem sido dada a real importância e implementadas 

ações de prevenção para questões secundárias, como as 

alterações causadas na superfície ocular (ARAÚJO; RIBEIRO; 

CHIANCA, 2017). 

No ano de 2016, um estudo brasileiro analisou a 

incidência de olho seco em pacientes internados em UTIs, 
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encontrando, dentre a amostra total a ocorrência 53% dessa 

patologia nos pacientes críticos (ARAÚJO et al., 2016). O que 

evidencia uma necessidade de atenção durante a assistência, 

principalmente de enfermagem. 

O olho seco se refere a diversas condições e doenças 

subjacentes devido à umidade, lubrificação inadequadas do 

olho e condições características de perda da homeostase no 

filme lacrimal desencadeada pelo ressecamento da superfície 

ocular, o que se evidencia por sinais e sintomas oculares, como 

ardência, sensação de corpo estranho, fotofobia, hiperemia e 

distúrbios da acuidade visual. Portanto, a instabilidade e 

hiperosmolaridade do filme lacrimal, inflamação e danos da 

superfície ocular e anormalidades neurossensoriais exercem 

funções de caráter etiológico (ARAÚJO et al., 2019). 

O ressecamento ocular é a resposta humana indesejável 

resultante da hipossecreção ou aumento da evaporação 

lacrimal, considerado como um atributo definidor do olho seco, 

que está sob responsabilidade da enfermagem (ARAÚJO et al., 

2019). 

As principais complicações relacionadas  ao 

ressecamento ocular causadas pela internação em UTIs são 

queratopatia superficial e doenças inflamatórias na córnea que 

resultam em acometimento da superfície epitelial e 

posteriormente exposição corneana. Assim, podem ocasionar 

uma subsequente ulceração ou perfuração que gera dano e 

redução da qualidade de vida do paciente (FERNANDES et al., 

2018).  

Essas complicações, ocorrem em decorrência de fatores 

preditivos como rebaixamento do nível de consciência, 

fechamento palpebral ineficaz, diminuição da funcionalidade 
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fisiológica do globo ocular, uso de sedativos, bloqueadores 

neuromusculares, ventilação mecânica e coma, comuns em 

pacientes críticos (ARAÚJO; RIBEIRO; CHIANCA, 2017; 

ARAÚJO et al., 2017; FREITAS et al., 2018). 

Como esses pacientes não conseguem, na maioria das 

vezes, se comunicar com os profissionais sobre os incômodos 

oculares, isso tende a passar despercebido pelos profissionais, 

sendo um cuidado negligenciado na assistência do paciente 

crítico (ARAÚJO et al, 2017).  Negligência essa, que pode ser 

apresentada pela falta de conhecimento sobre a problemática e 

a sua prevenção, assim como falta de orientação institucional 

sobre esse cuidado (FREITAS et al., 2018). 

A assistência de enfermagem em UTI  exige um elenco 

de procedimentos e cuidados intensivos relacionados ao 

ambiente, equipamentos e ao controle de infecções. E atrelado 

a esse conjunto, está o cuidado ao olho do paciente crítico, já 

que essa negligência, principalmente pelos profissionais de 

enfermagem, pode propiciar dano durante a internação, e 

repercutir na vida do paciente após a alta, gerando 

consequências importantes, como diminuição da acuidade 

visual ou cegueira total (ARAÚJO et al., 2017; FREITAS et al., 

2018). 

A avaliação ocular na UTI é imprescindível para 

direcionar a identificação de riscos, implementar intervenções 

preventivas de enfermagem, monitorar indicadores e favorecer 

uma assistência segura ao paciente crítico (ARAÚJO et al, 

2019). 

 Logo, os cuidados preventivos executados pela equipe 

de enfermagem podem prevenir o surgimento do ressecamento 

ocular e as lesões de córnea que surgem em sua decorrência, 
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assim como a diminuição de lesões e infecções que podem 

acometer esse sítio relacionados a dispositivos utilizados pelo 

paciente. 

Portanto, justifica-se a realização da presente pesquisa 

por ser um doença prevalente em UTIs e de extremo interesse 

para a saúde pública, devido ao alto índice de casos. Além 

disso, salienta-se a falta de assistência da enfermagem e no 

conhecimento das principais dificuldades perante os cuidados 

ao paciente crítico com ressecamento ocular, em razão de  um 

assunto ainda desconhecido. Diante disso, a proposta 

abordada no estudo discutido é relevante e pertinente para 

direcionar o aprendizado de uma assistência baseada em 

evidências e apontar quais os principais pontos devem ser 

seguidos durante o atendimento, assim como definir quais 

intervenções são eficazes para a sua prevenção e o seu 

manejo. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar os cuidados prestados ao paciente com olho seco 

durante a assistência de enfermagem em unidades de terapia 

intensiva adulto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo corresponde a uma revisão de escopo 

(scoping review), realizada em setembro de 2021. Esse tipo de 

estudo é usado para mapear os conceitos-chave que sustentam 

uma área de pesquisa, bem como para esclarecer definições de 

trabalho, e/ou os limites conceituais de um tópico (BRIGGS, 

2015).  
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Foi elaborada segundo orientações fornecidas pelo 

Joanna Briggs Institute, a qual divide sua produção em cinco 

etapas, sendo elas: identificação da questão de pesquisa, 

verificação dos estudos relevantes, seleção dos estudos, 

análise dos dados, sintetização e apresentação dos dados 

(PETERS et al., 2020). O protocolo de revisão foi registrado na 

plataforma Open Science Framework (https://osf.io/jeqyu), 

seguindo o checklist do Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 

Reviews (PRISMA-ScR) para a produção de revisões de 

escopo (TRICCO et al., 2018). 

Com o intuito de verificar as scoping reviews ou 

protocolos semelhantes ao objetivo desta pesquisa foi 

realizada, em setembro de 2021, uma consulta nas seguintes 

plataformas: International Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO), Open Science Framework (OSF), The 

Cochrane Library, JBI Clinical Online Network of Evidence for 

Care and Therapeutics (COnNECT+) e Database of Abstracts 

of Reviews of Effects (DARE). Os resultados dessa consulta 

identificaram a necessidade da elaboração de novos estudos 

com escopo para identificar as principais intervenções de 

enfermagem relacionadas ao ressecamento ocular nos 

pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva. 

A questão de pesquisa foi elaborada a partir do método 

População-Conceito-Contexto (PCC), conforme orientações do 

Joanna Briggs Institute, na qual o estudo delimitou: População: 

pacientes com ressecamento ocular; Conceito: assistência de 

enfermagem relacionada ao ressecamento ocular; Contexto: 

unidades de terapia intensiva adulto. Dessa forma, obteve-se a 

seguinte questão de pesquisa “Quais os cuidados de 
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enfermagem prestados ao paciente com olho seco em unidades 

de terapia intensiva adulto?”. 

A coleta de dados ocorreu no mês setembro de 2021. 

Foram efetuadas buscas em sete fontes de dados, a citar: 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), National Library od Medicine (PUBMED) Biblioteca 

Eletrônica Científica Online (SCIELO), Web Of Science, Scopus 

e Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). Para 

acesso a literatura cinzenta, foi utilizado o Catálogo de Teses e 

Dissertações (CAPES). Os descritores referentes ao tema 

foram selecionados através dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), sendo eles: “Adulto”, “Síndrome do Olho Seco”, 

“Cuidados de enfermagem”, “Unidades de Terapia Intensiva”. 

Já no Medical Subject Headings (MeSH), foram selecionados 

os descritores “Adult”, “Dry Eye Syndromes”, “Nursing Care” e 

“intensive care units”. Aplicaram-se os operadores booleanos 

AND e OR para o cruzamento dos descritores relacionados  à 

técnica do PCC, conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1. Cruzamento de descritores que nortearam a busca 
de dados. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2021. 

PCC MESH/DeCS  Palavras-
Chaves 

Population Patient/ Paciente 
   OR 

Adult/ Adulto 

  OR Clients/ Clientes 

Concept Nursing Care/ 
Cuidados 

de  enfermagem 
 

    OR 

Dry Eye Syndromes 

/Síndromes do Olho 
Seco 

   OR Assistance of 
nursing/ 

Assistência de 
enfermagem 

OR 
Dry Eye/ Olho 

seco 

Context Intensive care units/ 
Unidades 

de   terapia Intensiva 

          OR Adult Intensive 
Care Unit/ 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva de 

Adulto 

Fonte: Dados de pesquisa, 2021. 
 

Os critérios de inclusão adotados foram artigos 

disponíveis na íntegra gratuitamente, online, dissertações, 

teses e artigos no escopo temporal dos últimos cinco anos 

(2017 a 2021), sem recorte de idiomas. Foram excluídos artigos 

duplicados nas fontes de dados utilizadas, artigos referentes a 

produtos específicos e validação de instrumentos, que não 

responderam à questão de pesquisa.  

A análise dos artigos foi dividida em 3 etapas: sendo, a 

primeira, a seleção em fontes de dados a partir dos critérios de 

inclusão e escolha por títulos, resumos e removidas as 

duplicatas. A segunda etapa consistiu na leitura dos artigos 

anteriormente selecionados para identificar a correspondência 
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com a questão de pesquisa. Já a terceira etapa, foi 

caracterizada pela leitura do material na íntegra dos quais 8 

artigos foram selecionados para compor a amostra dos 

resultados, conforme apresentado na figura 1 a seguir: 

 
Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas 
diretrizes do PRISMA (adaptado). Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2021. 

 
Fonte: PRISMA for ScR (adaptado), 2021.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Posteriormente a leitura analítica dos selecionados, 

foram incluídos na síntese quantitativa sete artigos e uma tese 

de doutorado. Destes, todos foram produzidos no Brasil, sendo 

as principais ocorrências entre os anos de 2017 e 2018. No 

quadro 2, apresenta-se  informações referentes a autor, ano de 

publicação, país de publicação do estudo e objetivo. 

 

Quadro 2. Quadro de síntese dos resultados obtidos a partir da 
amostra analisada. 

Autor/Ano/
País 

Tipo de 
estudo 

Objetivo 

ARAÚJO, 
M. G. et al./ 
2020/ Brasil 

Estudo 
metodológico 
sobre 
validação de 
conteúdo. 

Validar o conteúdo dos indicadores do 
resultado de enfermagem Gravidade do 
olho seco, da Nursing Outcomes 
Classification, em pacientes adultos 
internados em UTI. 

ARAÚJO, 
J. N. M. et 
al. / 2019/ 
Brasil 

Estudo 
quantitativo   
transversal, 
descritivo e 
analítico, 
individuado e 
observacional. 

Avaliar na superfície ocular de pacientes 
adultos internados em UTI os fatores 
clínicos preditores para o ressecamento 
ocular e para o diagnóstico de 
enfermagem Risco de ressecamento 
ocular. 

SOARES, 
R. P. S. et 
al. / 2019/ 
Brasil 

Estudo 
transversal 
descritivo. 

Verificar o grau de comprometimento dos 
indicadores clínicos do Resultado de 
Enfermagem Gravidade 
do Olho Seco em pacientes internados em 
UTIs. 

FERNAND
ES, A. P. N. 
L. et al./ 
2018/ Brasil 

Análise de 
conceito por 
uma revisão 
integrativa. 

Analisar o conceito de Olho Seco em 
pacientes internados em UTI. 

ARAÚJO, 
C. D. et al./ 
2017/ Brasil 

Revisão 
integrativa. 

Identificar na literatura publicações sobre 
os fatores de risco para o olho seco em 
pacientes internados em UTI de adultos. 
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FREITAS, 
L. S. et al./ 
2018/ Brasil 

Descritivo 
qualitativo. 

Desvelar os conhecimentos de 
enfermeiros sobre lesões na córnea e 
cuidados preventivos e analisar a 
Sistematização da Assistência 
de Enfermagem como estratégia de 
prevenção e medida de segurança ao 
paciente em UTI. 

ARAÚJO; 
RIBEIRO; 
CHIANCA / 
2017/ 
Brasil. 

Revisão 
sistemática. 

Identificar o efeito do filme de polietileno na 
prevenção de olho seco em pacientes 
críticos internados em unidade de terapia 
intensiva para adultos. 

ARAÚJO, 
D. D/ 2017/ 
Brasil 

Ensaio clínico 
randomizado 
(TCC) 

Avaliar o efeito de intervenções de 
enfermagem (lágrima artificial em gel e 
lágrima artificial líquida) na prevenção de 
olho seco em pacientes internados UTI 
geral de adultos, de um hospital 
filantrópico no Brasil. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2021. 

 

De acordo com a amostra, foi possível diferenciar as 

temáticas abordadas em quatro diferentes vertentes: as 

relacionadas à prevenção da secura e lesão ocular; aos 

principais fatores de risco para o acometimento e seus 

preditores; ao processo de enfermagem (PE) junto à 

sistematização de assistência de enfermagem (SAE) no 

diagnóstico do ressecamento ocular; deficiência no 

conhecimento dos profissionais quanto ao olho seco e a 

ausência de protocolos institucionais para regulamentar e 

direcionar este cuidado, assim como capacitações voltadas ao 

assunto. 

O olho seco na UTI é uma doença multifatorial causada 

pela produção inadequada de lágrimas e/ou rápida evaporação 

do filme lacrimal, tendo a lesão de córnea como um agravo 

secundário à assistência decorrente da internação, e a 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 
RESSECAMENTO OCULAR EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO: SCOPING REVIEW 

461 
 

ausência de cuidados preventivos compromete a segurança do 

paciente, evidenciando, com isso, um problema ético-

assistencial marcante principalmente para a equipe de 

enfermagem (FERNANDES et al, 2018; FREITAS et al, 2018). 

Pacientes internados em UTIs apresentam risco para o 

desenvolvimento do olho seco por fatores de risco internos e 

externos, sendo assim, Araújo et al. (2017), em uma análise 

integrativa da literatura encontrou 39 diferentes fatores de risco 

para tal patologia, sendo dentre eles,  o lagoftalmo (fechamento 

incompleto da pálpebra pelo enfraquecimento ou paralisia do 

músculo orbicular), uso de sedativos, uso de ventilação 

mecânica e relaxante muscular os mais apontados, além da 

deficiência de algumas funções vitais que o paciente crítico 

possui como consequência da sua condição clínica instável.  

Corroborando com os dados encontrados acima, uma 

revisão integrativa evidenciou o lagoftalmo, a diminuição do 

reflexo de piscar e a necessidade de ventilação mecânica como 

fatores preditivos importantes para o acometimento citado 

(ARAÚJO et al., 2018). 

Outro  estudo clínico-epidemiológico notou o aumento do 

ressecamento ocular em pacientes em uso de sedativos, sendo 

um dos principais causadores o pós-operatório de cirurgias 

prolongadas que culminam com a internação na UTI 

(MEDEIROS et al., 2020). 

Por conseguinte, o tempo de internação nas UTIs foi 

evidenciado como um fator importante a ser avaliado, tanto para 

a evolução do paciente e a necessidade de suporte à 

homeostase, quanto para a exposição aos fatores relacionados 

ao olho seco, logo, a partir do que se obteve na amostra, o 

tempo médio para o surgimento de lesão ocular é de 6 dias, 
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sendo apenas 2 dias de internação necessários para início da 

secura ocular em alguns casos (ARAÚJO et al., 2017). O que 

se assemelha parcialmente aos dados encontrados por Araújo 

et al. (2018), que encontrou um dia como o tempo mínimo 

necessário para o surgimento das lesões. 

Consequentemente, os principais métodos e cuidados 

encontrados que podem ser adotados pela equipe de 

enfermagem, referente a prevenção do ressecamento ocular se 

referem a higienização, fechamento ocular/palpebral, 

prevenção da secura ocular, manutenção da integridade 

oftálmica constante pela inspeção, uso de pomadas e colírios 

(ARAÚJO; RIBEIRA; CHIANCA, 2017; FERNANDES et al., 

2018; FREITAS et al., 2018). O que consequentemente, 

previniria ou minimizaria a ocorrência de lesões oculares e até 

a cegueira por consequência.  

Freitas et al. (2018) e Fernandes et al. (2018) sugerem 

outros cuidados mais rebuscados que podem ser utilizados, 

como a cobertura de polietileno para prevenção de ceratopatia, 

lubrificantes oculares para prevenir o ressecamento, cobertura 

de polietileno, câmara de umidade com fime de polietileno para 

prevenir lesões e colírios. O que corrobora com os achados de 

Araújo, Ribeira e Chianca, (2017), que a partir de uma revisão 

sistemática obtiveram resultados positivos sobre o filme de 

polietileno como preservador da umidade corneana, 

colaborando para a prevenção do olho seco, principalmente se 

em conjunto com outras medidas, como as anteriormente 

citadas. 

A partir de um ensaio clínico randomizado, comparou o 

efeito entre a lágrima artificial gel e a lágrima artificial líquida em 

pacientes críticos, sendo notado com o uso da gel um menor 
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acometimento de olho seco nos pacientes e um padrão maior 

no tempo de internação nos casos acometidos, tendo-a dentre 

os colírios como a mais preventiva e efetiva (ARAÚJO et al., 

2017) .  

Em continuidade com as formas de prevenção, Araújo et 

al. (2018) em uma revisão sistemática evidencia que grande 

parte dos métodos acima citados são efetivos, porém ainda não 

existe um consenso claro sobre qual o melhor e mais efetivo 

método dentre todos. 

 Como exposto, as ações de prevenção são 

procedimentos de simples acesso, manejo e custo, fazendo 

com que se questione os motivos pela elevada prevalência de 

olho seco em UTIs, pois os pacientes nesse ambiente são 

cuidados de maneira global e intermitente (FERNANDES et al., 

2018). 

 A hiperemia, secreção mucosa, edema palpebral e a 

lagoftalmia são achados clínicos significativos para a avaliação 

por serem preditores do ressecamento ocular, assim como do 

risco de ressecamento ocular, facilitando assim a detecção 

precoce e prevenção da patologia e dos seus demais agravos 

(ARAÚJO et al., 2019). 

 O diagnóstico das respostas humanas indesejáveis e 

vulnerabilidades apresenta muita relevância no planejamento 

de metas e ações de enfermagem, assim como cabe ao 

enfermeiro o diagnóstico correto da alteração. A identificação e 

avaliação desses fatores preditivos permite a execussão de 

ações voltadas para prevenção do diagnóstico Risco de Olho 

Seco. Obtendo, no contexto da UTI, as principais intervenções: 

monitorar sinais e sintomas, identificar características pessoais 

e fatores ambientais que possam aumentar o potencial de 
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ressecamento ocular, monitorar o reflexo de piscar, identificar 

presença de lagoftalmia, monitorar a quantidade de lágrimas 

produzidas com uso de testes específicos, usar lubrificantes, 

cobrir os olhos com dispositivos efetivos, se uso de ventilação 

mecânica, garantir que a fixação endotraqueal não esteja muito 

apertada e monitorar modo e pressão do ventilador (ARAÚJO 

et al., 2019; FERNANDES et al., 2018). 

Uma das questões mais importantes apontada, diz 

respeito à ausência de diagnósticos de enfermagem sobre a 

secura ocular estabelecida e em relação às suas principais 

consequências para nortear o cuidado da enfermagem de forma 

científica. Se tem o diagnóstico anteriormente citado “Risco de 

Olho Seco”, mas que porém, não é suficiente para designar e 

direcionar cuidados e intervenções, já que não abarca a fase do 

olho já seco e as suas consequências, como a lesão ocular 

(ARAÚJO et al., 2020; SOARES et al., 2019). 

Partindo disto, se tem o estímulo a ciência e a 

capacitação de profissionais de enfermagem como ferramenta 

básica para acrescer as pendências restantes na coleta e 

organização do raciocínio referente ao ressecamento ocular, 

seu risco e suas consequências em UTIs (ARAÚJO et al., 2020; 

SOARES et al., 2019). 

De acordo com um estudo descritivo qualitativo brasileiro 

que analisou a 12 enfermeiros intensivistas sobre lesões na 

córnea foi perceptível o seu baixo conhecimento a respeito da 

temática, sendo esse em conjunto com a ausência de 

protocolos o institucionais os maiores problemas para 

diminuição dos íncides de olho seco em UTIs (FREITAS et al., 

2018). Achado esse que pode estar relacionado à negligência 

que ocorre no cuidado ao paciente crítico, já que sem o domínio 
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sobre o que são e quais causas impactam o ressecamento e a 

lesão ocular, não se tem como intervir e/ou prevenir. 

O principal consenso encontrado a partir da análise foi a 

necessidade de capacitação aos profissionais sobre o tema, 

assim como maior iniciativa de novas pesquisas e análises de 

protocolos para serem implantados, para auxiliar na assistência 

de enfermagem tanto na inserção de novas normas, quanto na 

operacionalização de melhores diagnósticos e intervenções de 

enfermagem relacionadas ao olho seco. 

Tem-se considerado como limitação nesse estudo a 

pequena amostra usada como comparação e para a discussão, 

o que dificulta a exposição e a criação de um parâmetro 

nacional e internacional das obras relativas a assistência de 

enfermagem sobre o ressecamento ocular e suas 

consequências. 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi possível identificar que a enfermagem é crucial na 

prevenção do olho seco, assim como no manejo da lesão ocular 

instalada a partir da prevenção com medidas simples e efetivas 

e no tratamento das lesões em conjunto com a equipe 

multiprofissional.  

Porém, ainda existem percalços na elaboração de 

cuidados e na atenção direcionada à essa consequência da 

internação pela falta de informação sobre o assunto, ausência 

de protocolos que direcionem ações, assim como baixo fomento 

à prática baseada em evidências em relação a esses cuidados. 

A escassez de literatura relativa ao tema abordado 

reflete a pouca percepção da enfermagem relacionada as 
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consequências danosas que podem ser causada pelo olho 

seco. Sendo assim, é necessário que se estumule a produção 

de novos estudos nacionais e internacionais sobre o assunto, 

assim como sua disseminação e instituição de protocolos 

relativos a sua prevenção em unidades de terapia intensiva. 
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo mapear e identificar as 
principais evidências científicas sobre a assistência de 
enfermagem ao paciente diagnosticado com COVID-19 na 
Unidade de Terapia Intensiva. O artigo é um scoping review, 
realizado conforme orientações do Instituto Joanna Briggs, 
seguindo o checklist do Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 
Reviews. A busca ocorreu em setembro de 2021 em 5 fontes 
de dados. Como resultados da busca foi possível encontrar 848 
publicações. Após utilização dos critérios de inclusão e 
exclusão pertinentes, incluíram-se 11 artigos na revisão. 
Desses, 9 foram publicados em 2020 e 3 em 2021. Assim, foi 
possível concluir como principais cuidados relacionados a 
assistência de enfermagem ao paciente diagnosticado com 
COVID-19 na UTI a importância da utilização de protocolos de 
paramentação e desparamentação, assim como a 
humanização desse cuidado.  A enfermagem foi essencial em 
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todas as etapas do processo, desde a chegada do paciente, 
planejamento de intervenções, até as orientações de alta. 
Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Unidades de 

Terapia Intensiva. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vivenciamos a mais importante pandemia do 

século 21, causada pelo agente etiológico SARS-Cov-2 que 

desencadeia a doença COVID-19. O primeiro caso foi 

identificado em dezembro do ano de 2019, em Wuhan, na 

China, e desde então chegou a afetar 213 países, dentre eles, 

o Brasil, o segundo país com o maior número de casos de 

COVID-19. Neste sentido, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de 

pandemia (BARROS E SILVA et al., 2021; SÁNCHEZ-ROVIRA 

et al., 2021). 

A doença se manifesta diferentemente em cada 

indivíduo, podendo desencadear desde pacientes 

assintomáticos até aqueles com Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG). A sintomatologia branda se apresentava como 

sinais de resfriado, desconfortos intestinais, hipertermia, 

náuseas, êmese, anosmia e ageusia. À medida que a doença 

progride, uma série de complicações tende a se desenvolver, 

sobretudo, naqueles que apresentam algum tipo de 

comorbidade, como hipertensão, diabetes, insuficiência 

cardíaca ou respiratória e obesidade. Além disso, se tornou 

frequente o aparecimento de sequelas que a COVID-19 

desencadeia nos pacientes, tanto sequelas respiratórias, como 

falta de ar, cansaço a pequenos esforços, quanto sistêmicas, 
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dores em articulações, cefaleia frequente, são exemplos 

clássicos (RAMALHO et al., 2021; SÁNCHEZ-ROVIRA et al., 

2021). 

Apesar de toda a atenção dada à COVID-19 pelas 

autoridades de saúde, outras doenças também podem ser 

impactadas por esta nova circunstância. As taxas de doenças 

cardiovasculares agudas mudaram em países como Itália e 

Estados Unidos, com redução nas internações. Nesse sentido, 

existiram internações hospitalares de níveis diferentes, e é 

importante frisar que muitos casos evoluíram para internação 

na Unidade de Terapia Intensiva, e até a morte (BARROS E 

SILVA et al., 2021). 

Sabe-se que a internação hospitalar é um momento 

delicado tanto para o paciente quanto para a sua família, devido 

aos riscos que permeiam nesse período, a fragilidade aumenta 

devido a uma série de fatores que incluem a realização de 

procedimentos invasivos, a necessidade de cuidados intensivos 

e a utilização de dispositivos acessórios. Nesse viés, a Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) é uma sala de tratamento 

abrangente, em que os profissionais que atuam no local 

precisam ter uma melhor atenção no cuidado ao paciente como 

um todo. São pacientes que necessitam de cuidado integral 

devido a sua instabilidade clínica. E esse momento requer, do 

paciente e de seus familiares, confiança na equipe responsável 

pelos cuidados integrais do mesmo, a qual é altamente 

capacitada para a realização dessas intervenções 

(RODRIGUES et al., 2021; SHI et al., 2021). 

É válido salientar que a recuperação do paciente 

depende primordialmente do cuidado a que ele está sendo 

submetido. O papel da enfermagem é de grande valia nesse 
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processo de reestabelecimento da saúde, o enfermeiro 

responsável por cuidar de um paciente carece de uma atenção 

holística pelo fato de lidar com um paciente que necessita de 

muita atenção tanto para com o seu prognóstico, quanto para o 

aparecimento de qualquer complicação que interfira 

diretamente na sua recuperação. O desenvolvimento de Lesão 

por Pressão (LPP) na UTI tem forte incidência e pode ser 

considerada uma das complicações mais frequentes nos 

pacientes dessa área. A idade, a temperatura corporal, a 

pressão aumentada em superfície óssea, a umidade da pele, 

assim como a restrição de mobilidade e atividade são fatores 

de riscos para o desenvolvimento de LPP. Além disso, existem 

os dispositivos acessórios que também requerem uma atenção 

especial, como o Cateter Venoso Central (CVC) e consequente 

tromboembolismo, cânulas de traqueostomia, entre outros com 

cuidados diários (RODRIGUES et al., 2021; KUANG et al., 

2021). 

É importante reconhecer que o perfil do paciente com 

COVID-19 é diferente, chamando atenção a aspectos 

fisiopatológicos da doença que corroboram o aparecimento de 

lesões de pele, destacando a coagulopatia sistêmica, o 

hipercatabolismo e o déficit nutricional, a tendência à 

instabilidade clínica e hemodinâmica, necessidade de 

posicionamento em prona e utilização de múltiplos dispositivos 

de assistência à saúde. Nesse contexto, a assistência de 

enfermagem se torna complexa com necessidade de novos 

aprendizados, novas formas de realocação do pessoal e de 

cuidados ao paciente (OLIVEIRA et al., 2021). 

A enfermagem apresenta um vasto campo de atuação e 

pode ser classificada em cinco dimensões: assistir, pesquisar, 
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gerir, ensinar e participação política. Cada dimensão possui 

suas particularidades e requer diferentes formas de atuação e 

aplicabilidade dos seus conhecimentos. A assistência de 

enfermagem abrange desde abordagem e recepção dos 

pacientes, até o planejamento de intervenções com o objetivo 

de cuidar e conseguir a evolução dos seus pacientes 

juntamente com a equipe multiprofissional do setor. Como 

categoria profissional, a enfermagem tem grande impacto nos 

serviços de saúde (OLIVEIRA et al., 2021). 

É válido ressaltar que as equipes multidisciplinares são 

essenciais para os cuidados de pacientes críticos. A realização 

diária de visitas multidisciplinares se correlaciona com 

numerosos desfechos positivos, como a implantação de 

protocolos de sedação, mobilização precoce, menos eventos 

adversos farmacológicos, diminuição de dispositivos invasivos 

e menor mortalidade. Contudo, 20 - 30% das unidades de 

terapia intensiva (UTIs) pesquisadas em numerosos estudos 

não realizam visitas multidisciplinares. Considerando que 

profissionais de diferentes formações trazem perspectivas 

distintas que pode levar a conclusões amplamente variadas 

com relação a diferentes aspectos do cuidado com o paciente, 

a colaboração multidisciplinar deveria ser encorajada 

(BORGES; CARUSO; JÚNIOR, 2021). 

Estudos já foram desenvolvidos sobre o cuidado de 

enfermagem ao paciente com a COVID-19 e evidenciando que 

o atual cenário traz repercussões psicossociais aos 

profissionais, que perpassam a vivência de sentimentos de 

solidão, desamparo, estresse, irritabilidade, cansaço físico e 

mental. Os impactos podem refletir na saúde psicológica, nas 

relações humanas e nas práticas sociais dos sujeitos, em 
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especial, as de cuidado. Sendo assim, podem comprometer a 

capacidade para tomar decisões, pelo medo, incapacidade de 

enfrentar o sofrimento, e até pela falta de conhecimento visto 

que é uma enfermidade nova (ALMEIDA et al., 2021). 

 Desse modo, esse estudo sobre a assistência de 

enfermagem ao paciente com COVID-19 na Unidade de 

Terapia Intensiva visa contribuir para uma melhoria na prática 

dessa assistência, visto que o novo cenário proposto pela 

pandemia instigou as equipes de enfermagem a buscar mais 

conhecimentos, visto que muitas das situações em que se 

encontravam pouco sabiam como resolucionar. Sendo assim, a 

pesquisa coopera de forma muito positiva para a gama de 

informações que está sendo construída com a ajuda de todos 

os pesquisadores. E ainda, favorece uma reflexão sobre a 

importância do profissional de enfermagem em todas as etapas 

do cuidar.  

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva mapear e 

identificar as principais evidências científicas sobre a 

assistência de enfermagem ao paciente diagnosticado com 

COVID-19 na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de escopo. Utilizou-se como 

referencial teórico, para a elaboração do estudo, o Manual de 

revisão de escopo do Instituto Joanna Briggs (PETERS et al., 

2020). O presente estudo foi registrado na plataforma OSF 

(https://osf.io/kn4zg) e adotou-se o checklist Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
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extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 

2018).  

Para a construção da pergunta norteadora da pesquisa, 

utilizou-se a estratégia mnemônica PCC: População 

(Population), Conceito (Concept) e Contexto (Context). Sendo 

a População: pacientes diagnosticados com COVID-19; o 

Conceito: principais cuidados de enfermagem; e o Contexto: 

unidade de terapia intensiva. Com isso, questionou-se: Quais 

cuidados são recomendados e indispensáveis na assistência de 

enfermagem ao paciente com COVID-19 na Unidade de 

Terapia Intensiva? 

A busca foi realizada nas fontes de dados: 1.Web of 

Science; 2. Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE); 3. Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL); 4. Cochrane Library; 5. National 

Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed); 

Para isso, aplicou-se a sintaxe de busca de acordo com a 

especificidade de cada fonte de dados, conforme o Quadro 1. 

Incluíram-se estudos publicados on-line na íntegra, no 

período de 2017 a 2021, sem restrição de idioma. Foram 

excluídos estudos que se encontravam em duplicata e aqueles 

com temática não compatível com a questão de pesquisa deste 

trabalho.  
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Quadro 1: Sintaxe de busca utilizada nas fontes de dados. 

Natal, RN, Brasil, 2021. 

Fontes de dados Sintaxe de busca 

CINAHL (Nursing Care OR Care, Nursing) AND 

(Intensive Care Units OR ICU OR Care 

Unit, Intensive) AND (COVID-19 OR 

Coronavirus Disease 2019 OR SARS-

CoV-2 Infection) 

Cochrane 

Library 

TITLE-ABS-KEY(Nursing Care OR 

Care, Nursing) AND TITLE-ABS-KEY 

(Intensive Care Units OR ICU OR Care 

Unit, Intensive) AND TITLE-ABS-KEY 

(COVID-19 OR Coronavirus Disease 

2019 OR SARS-CoV-2 Infection) 

MEDLINE (tw:( (Nursing Care OR Care, 

Nursing))AND (tw:(Intensive Care Units 

OR ICU OR Care Unit, Intensive)) AND 

(tw:( (COVID-19 OR Coronavirus 

Disease 2019 OR SARS-CoV-2 

Infection)) 
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PUBMED (Nursing Care OR Care, Nursing) AND: 

(Intensive Care Units OR ICU OR Care 

Unit, Intensive) AND: (COVID-19 OR 

Coronavirus Disease 2019 OR SARS-

CoV-2 Infection) 

Web of Science TS= (Nursing Care OR Care, Nursing) 

AND TS= (Intensive Care Units OR ICU 

OR Care Unit, Intensive) AND TS= 

(COVID-19 OR Coronavirus Disease 

2019 OR SARS-CoV-2 Infection) 

Catálogo de 

Teses e 

Dissertações 

(CAPES) 

(Cuidados de enfermagem) AND 

(Unidade de Terapia Intensiva) AND 

(Profissionais da Saúde) AND (Doença 

por Coronavírus 2019 OR infecção pelo 

SARS-COV-2) 

Fonte: dados de pesquisa. 

Para refinamento dos artigos, foram realizadas leituras 

de títulos e resumos de todos os artigos encontrados durante 

as buscas. Posteriormente, realizou-se a leitura integral dos 

artigos, juntamente com a extração de dados significativos, vale 

salientar que as duplicatas foram contabilizadas apenas uma 

vez. Destaca-se que os estudos foram selecionados quanto ao 

nível de evidência e grau de recomendação de acordo com a 
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Oxford Centre for Evidence-based Medicine (OXFORD, 2009). 

Dessa forma, o nível de evidência varia de 1 a 5, de modo que, 

quanto menor o número, maior o nível de evidência. No que 

tange o grau de recomendação, este varia de “A” a “D”, sendo 

“A” o maior grau de recomendação. 

Para certificação da necessidade do debate sobre o tema 

proposto, foi realizado um rastreamento e identificação de 

outras revisões de escopo, utilizando-se as plataformas 

International Prospective Register of Systematic Reviews 

(PROSPERO), Open Science Framework (OSF), The Cochrane 

Library, JBI Clinical Online Network of Evidence for Care and 

Therapeutics (COnNECT+) e Database of Abstracts of Reviews 

of Effects (DARE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da busca foi possível encontrar 848 publicações. 

Após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 18 

artigos, dos quais excluíram-se seis por estarem duplicados nas 

fontes de dados, sendo selecionados 11 artigos para compor a 

amostra final da revisão,  conforme evidenciado na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma de identificação e seleção dos artigos 

para scoping review sobre Assistência de enfermagem ao 

paciente diagnosticado com COVID-19 na Unidade de Terapia 

Intensiva (adaptado), 2021. 

 

Fonte: PRISMA for ScR (adaptado). 
 

Em relação às fontes de dados de que os estudos foram 

extraídos, 45,45% (n=5) foram encontradas na MEDLINE; 

27,27% (n=3), na Web of Science; 18,18% (n=2), da Cinahl bem 

como 09,09% (n=1) da Cochrane. Em relação ao ano de 

publicação dos estudos, houve maior predomínio de 

publicações no ano de 2020, representando 75% (n=9) dos 

artigos selecionados e o ano de 2021 apresentou um percentual 

de 25% (n=3). No que tange o local em que o estudo foi 

realizado, constatou-se que 2 dos artigos selecionados foram 

estudos realizados China, e os demais foram realizados em 
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Madrid, Bélgica, Egito, México, Austrália, Rio Grande do Sul, 

Irã, Las Vegas, Itália, e Rio de Janeiro. O Quadro 1 apresenta 

a síntese dos dados extraídos dos artigos selecionados para 

compor os resultados desta revisão. 

Quadro 1. Extração dos dados dos 11 artigos selecionados 

para a scoping review referentes a autor/ano de publicação, 

país, objetivo do artigo, metodologia realizada e indicadores 

de melhoria, 2021. 

AUTOR ANO/ 

PAÍS 
Tipo de 

estudo/ 

Nível de 

Evidência

/ Grau de 

Recomen

dação/  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

CESÁRIO 

et al. 2021/ 

Brasil 
Revisão 

bibliográfic

a/ 3A/ B 

Adaptou-se a rotina aumentando as 

medidas de prevenção e segurança dos 

profissionais que atuam diretamente na 

assistência de enfermagem; 

A elaboração de protocolos para 

triagem do paciente com COVID-19, 

permitiu que após a coleta deste exame 

o paciente fosse submetido ao 

isolamento por aerossol e contato, 

visando diminuir a propagação do vírus; 
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MORAD

I  et al. 
2021/ Irã Descritivo/ 

4C/ B 
Os enfermeiros relataram os quatro 

seguintes desafios ao longo da 

prestação de cuidados aos pacientes 

COVID-19: 

1. Ineficiência da organização no 

apoio aos enfermeiros. 

2. Exaustão física. 

3. Viver com a incerteza. 

4. Carga psicológica da doença. 

YOUNE

S. 
 2021/ 

Egito 
Experiment

al/ 2C/ B 
Maior atenção do enfermeiro aos 

parâmetros de oxigenação, saturação 

periférica de oxigênio, pressão parcial 

de oxigênio no sangue arterial, pressão 

parcial de dióxido de carbono no 

sangue arterial, saturação de oxigênio, 

pH do sangue arterial, frequência 

respiratória, pressão arterial, e resposta 

positiva no posicionamento propenso. 
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YUAN; 

CHEN; 

XU. 

2020/ 

China 
Guideline/ 

5/ D 
O protocolo rigoroso de colocação e 

retirada de EPI para ajudar os 

profissionais de saúde a se protegerem; 

A enfermagem deve-se atentar aos 

pontos-chave:     Cuidar de pacientes 

com intubação e ventilação; Prevenir 

tromboembolismo venoso (TEV); 

Monitorar pacientes com oxigenação 

por membrana extracorpórea (ECMO); 

Cuidar de pacientes em nutrição 

enteral; Fornecer apoio psicológico; 

Gerenciamento de enfermagem na UTI 

COVID-19. 

 

GONZÁ

LEZ-GIL 

et al. 

 2020/ 

Espanha

. 

Transvers

al/ 2C/ B 
37,5% dos enfermeiros relataram 

trabalhar com o medo de se infectar e 

suas consequências; 28,2% relata 

cargas de trabalho elevadas, altas taxas 

de paciente-enfermeiro e turnos que 

não os permitiam desconectar ou 

descansar, enquanto assumem mais 

responsabilidades quando 

gerenciamento de pacientes com 

COVID-19 (23,9%); Também relataram 

deficiência na comunicação com a 

média gerência (21,2%); Incapacidade 

de prestar cuidados psicossociais aos 

pacientes e familiares e estar 

emocionalmente exausto (53,5%); 

Dificuldade em expressar emoções 

(44,9%). 
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BRUYN

EEL et 

al. 

2020/ 

Bélgica 
 

Retrospecti

vo/ 3A/ B 

Pacientes com COVID-19 

necessitavam de mais tempo nas 

atividades de monitoramento e 

titulação, mobilização e higiene. 

 

NAMEN

DES-

SILVA 

et al. 

2020/  M

éxico 
Observacio

nal 

transversal/ 

2C/ B 

Maior monitoramento dos pacientes por 

ventilação mecânica invasiva; 

Administração de vasopressores 

(89,4%) e terapia de substituição renal 

(14. 6%). 

 HEIDI 

et al. 
2020/ 

Austrália

.  

Prospectiv

o/ 3A/ B 
A comunicação da enfermeira-chefe foi 

indispensável para auxiliar no processo 

de cuidar de pacientes com COVID-19;  

 ZHU et 

al. 
2020/ 

China. 
Observaci

onal 

transversa

l/ 2C/ B 

Aumento de parada cardiorespiratória, 

o enfermeiro deveria estar preparado 

para participar da reanimação 

cardiopulmonar. 

MORAE

S; 

ALMEID

A; 

GIORD

ANI. 

2020/ 

Brasil 

Revisão 

bibliográfica/ 

3A/ B 

O enfermeiro deve ter o conhecimento 

sobre as medidas de prevenção e 

segurança, as recomendações de 

prevenção da disseminação da doença e 

complicações relacionadas para que 

possa usar a estratégia para minimizar 

ou prevenir os efeitos adversos desta 

prática; 

  
Importante atentar, principalmente, para: 

cuidados na terapia respiratória, no 

posicionamento do paciente, 

manipulação de medicamentos e 
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precauções com higienização e 

desinfecção.  

BUSANEL

LO et al. 2019/ 

Brasil 
Teórico-

reflexivo/ 

5/ D 

Experiências internacionais acerca da 

organização do ambiente da UTI 

destinada a pacientes com COVID-19 

orientam para a divisão de áreas que 

permitam a concentração e segregação 

de equipamentos e profissionais, a 

partir da classificação de risco biológico. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Nesta revisão de escopo, foi possível observar que a 

qualidade do cuidado prestado aos pacientes com COVID-19 

na unidade de terapia intensiva é uma preocupação constante 

da enfermagem. Visto que se trata de um cenário novo, em que 

foi necessário uma brusca adaptação e remodelamento de 

protocolos e cuidados, que inevitavelmente ocasionou impactos 

significativos na assistência de enfermagem ao paciente. 

Impactos físicos, emocionais, estruturais, psicológicos e 

gerenciais.  

CESÁRIO et al (2021) destaca a importância da 

elaboração de protocolos para triagem do paciente com COVID-

19, a qual permitiu que após a coleta de exames o paciente 

fosse submetido ao isolamento por aerossol e contato, visando 

diminuir a propagação do vírus. É válido ressaltar que Florence 

Nightingale teve uma contribuição indiscutível nesse cenário, 

dado que os cuidados básicos foram fundamentais para 

redução da disseminação da doença. A lavagem de mãos, 

limpeza de hospitais e ambientes domésticos foi imprescindível 

na contenção da contaminação da doença. A COVID-19 trouxe 
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uma nova rotina para as equipes de enfermagem do serviço 

hospitalar, pois além de buscarem alternativas para 

se  protegerem  frente  a 

escassez  de  EPI,  também  deveriam  estar  atentos  para  mi

nimizar  os  riscos  aos pacientes e  acompanhantes dentro das 

unidades de internação (PORTUGAL et al., 2020). 

 A partir das criações das UTIs de COVID-19, os 

profissionais ficaram expostos a um alto nível de contaminação. 

O  profissional de saúde teve que manter-se durante todo o 

tempo paramentado, dificultando o reconhecimento do 

profissional pelo paciente. Ademais, diante desse cenário de 

reestruturação e a constante pressão para combater o vírus, os 

profissionais estão lidando diretamente com a insegurança, 

medo, angústia, ansiedade e o risco de infecção, ocasionando 

inevitavelmente turbulência emocional, desgaste físico e 

psicológico. Experiências internacionais acerca da organização 

do ambiente da UTI destinada a pacientes com COVID-19 

orientam para a divisão de áreas que permitam a concentração 

e segregação de equipamentos e profissionais, a partir da 

classificação de risco biológico. (CESÁRIO et al., 2021; 

BUSANELLO et al., 2019). 

 Pode-se  observar  um  considerável  aumento  na 

utilização de equipamentos de proteção. Entretanto, 

concomitantemente, ocorreu a redução de distribuição desses 

materiais para diversos estados brasileiros, os profissionais de 

saúde, sobretudo enfermeiros e técnicos de enfermagem, 

passaram a  sentir  o  impacto  causado 

pelo  coronavírus  mesmo  antes  de  sua  chegada. 

Diante  disto,  o  medo  e 

insegurança  que  antecederam  a  chegada  do  vírus,  coloca
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ram  as  equipes  de  enfermagem em  estado  de alerta 

(PORTUGAL et al., 2020; COSTA, 2020). 

Os dados da Organização Pan-

Americana  de  Saúde  (OPAS)  mostram  que  enfermeiros  e 

enfermeiras  representam  a  maior  força  de  trabalho  em  sa

úde,  constituindo  mais  de  50%  dos profissionais da área. É 

indiscutível que a enfermagem se depara, dia a dia, com 

novidades que nem sempre sabem como lidar, limites de vagas 

de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), limites de 

equipamentos à disposição para prestar cuidados de 

enfermagem. A obrigação de afastar-se do trabalho por medo 

da contaminação, na maioria das vezes por se encaixar em 

grupos de riscos, somado ao esgotamento físico e mental por 

horas de trabalho, resultou em um caos enorme na assistência. 

E hoje, o profissional de enfermagem vive a ambivalência do 

certo ou errado na sua assistência com o surgimento da Covid-

19, presente em momentos conflituosos de decidir quem deverá 

viver ou morrer diante dos inúmeros casos de internações nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) versus o número 

insuficiente de leitos. Ambivalência ética que os anos de 

academia não ensinaram como enfrentar (COSTA, 2020). 

A enfermagem se submete a jornadas extensas e 

condições de trabalho diferenciadas, em razão de diversidades 

regionais e contratuais, que expõem esses profissionais à 

vulnerabilidade de risco de adoecimento físico e mental, 

levando ao afastamento das suas atividades laborais.  Em uma 

pesquisa feita em Sydney, na Austrália, com 83 enfermeiras de 

UTI, comprovou-se que 90% das enfermeiras  estavam 

preocupadas em infectar suas famílias, porém, 61% das 
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enfermeiras indicaram que estavam dispostas a cuidar de 

pacientes com COVID-19 (COSTA, 2020; HEIDI et al., 2020). 

Não resta dúvidas de que entre os profissionais de 

saúde, o clima é de total atenção e apreensão. A necessidade 

de enfrentar um cenário totalmente desconhecido em termos de 

velocidade de propagação, possibilidade de infecção numa 

escala nunca antes vista e número de mortes só comparáveis 

a um cenário de guerra é extremamente desafiador. O novo nos 

deixa com muito medo das incertezas, e quando se trata de um 

cenário como o que vivenciamos, de inúmeras perdas por dia, 

perdas súbitas, rápidas e muitas das vezes sem uma explicação 

plausível, a extensão do medo pode ser considerada como 

exponencial. Podemos comparar com outro estudo em que os 

enfermeiros relataram os quatro seguintes desafios ao longo da 

prestação de cuidados aos pacientes COVID-19:ineficiência da 

organização no apoio aos enfermeiros; exaustão física; viver 

com a incerteza; carga psicológica da doença. (RIBEIRO et al., 

2021; MORADI et al., 2021). 

 Alguns profissionais  afirmam  despreparo 

diante  da  nova doença e  sentimento  de incapacidade, visto 

que o tratamento é incerto e o risco de morte é elevado a 

depender do perfil do paciente. Portanto, que 

o  estado  psicológico desses  profissionais 

foi  afetado  significativamente já tem sido comprovado, porém 

as causas são de diferentes esferas. Os 

profissionais  passaram a experimentar situações adversas em 

seu ambiente de trabalho e convívio familiar em decorrência do 

novo e desconhecido problema enfrentado mundialmente, 

situações essas que com certeza necessitaria de um preparo 

prévio, capacitações, cursos, cuidados especiais, tanto para 
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lidar com o paciente, quanto consigo mesmo (PORTUGAL et 

al., 2020). 

 Por fim, é esperado que diante desse cenário ocasionado 

pela COVID-19, a enfermagem tenha uma maior valorização 

profissional, considerando sua importância no combate ao 

coronavírus, compreendendo-se, assim, a essencialidade do 

seu trabalho. Assim como, a coragem, a disponibilidade e amor 

pela profissão, que tem se mostrado essencial no cuidado em 

meio a pandemia da COVID-19 (RIBEIRO et al., 2021).  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos estudos selecionados identificou-

se a assistência de enfermagem ao paciente diagnosticado com 

COVID-19 na UTI a importância da utilização de protocolos de 

paramentação e desparamentação, para a prevenção da 

infecção dos profissionais, e é importante frisar que a 

paramentação não se fazia importante apenas para a proteção 

do profissional, mas também essencial no controle da 

contaminação do vírus para com suas famílias, com o paciente, 

equipes.  

A humanização do cuidado de enfermagem para com os 

pacientes da UTI com COVID-19 é um ponto muito discutido, 

sendo de fundamental transcendência em meio a pandemia. O 

medo, aflição e apreensão ainda que potencial não interferiram 

no desempenho das equipes. Podemos perceber, ainda, que o 

cuidado ao paciente da UTI se dava crucialmente pelo controle 

constante dos seus sinais vitais, primordialmente, na 

monitorização respiratória do mesmo, tendo como ponto 

importante no controle o posicionamento do paciente, que se 
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mostrou eficaz na manutenção da saúde do mesmo. A 

enfermagem foi essencial em todas as etapas do processo, 

desde a chegada do paciente, planejamento de intervenções, 

até as orientações de alta. 
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RESUMO: Ultimamente o mundo passou a enfrentar a 
pandemia do novo coronavirus, acarretando no aumento da 
quantidade de pacientes internados em leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva devido às complicações e a uma internação 
prolongada, propicia o desenvolvimento de Lesão por Pressão. 
O  estudo objetiva mapear  estratégias para a prevenção de 
lesão por pressão em pacientes com COVID-19 internados em 
Unidades de Terapia Intensiva. Trata-se de uma revisão de 
escopo, realizada em agosto de 2021. As buscas foram 
realizadas em sete fontes de dados, sendo elas Cumulative 
Index of Nursing and Allied Health, Web of Science, Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scopus, 
Medical Literature Analysis and Retrievel System Online, Pub 
Med Central, Scientific Electronic Library Online e Catálogo de 
Teses e Dissertações da Coordenação de aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Como critérios de inclusão utilizou-
se publicações que respondessem ao objetivo do estudo, com 
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recorte temporal de três anos e sem restrição de idioma. 
Utilizou-se sete estudos para compor a presente revisão. Como 
principais medidas preventivas temos reposicionamento de 
membros para alívio da pressão, utilização de travesseiros para 
a cabeça quando paciente estiver pronado, inspeção rigorosa 
da pele e mantê-la hidratada e seca. Medidas que previnem 
lesão por pressão geram um maior conforto para os pacientes 
e reduzem os gastos com o tratamento das lesões. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavirus. COVID-19. Lesão 

por Pressão. Unidades de Terapia Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, o mundo passou a enfrentar a 

pandemia pelo SARS-CoV-2, o novo coronavirus causador da 

COVID-19, inicialmente com um surto de pneumonia que teve 

início em Wuhan, na província de Hubei na República Popular 

da China (OPAS, 2021). 

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) classificou o surto do novo coronavirus como uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), sendo o mais alto nível de alerta, no qual a China já 

contava com 7.711 casos confirmados e cerca de 12.000 casos 

suspeitos da doença. Em 11 de março de 2020 a OMS 

caracterizou a COVID-19 como uma pandemia (OPAS, 2020). 

A COVID-19 tem como principais sintomas a febre, tosse 

seca e cansaço, sendo esses os sintomas mais leves. 

Outrossim, alguns pacientes podem apresentar dor de cabeça, 

dor de garganta, congestão nasal, perda de paladar e olfato, 

conjuntivite, diarreia e erupção cutânea na pele. Ademais, o 
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indivíduo pode desenvolver desde a forma assintomática até a 

forma mais grave, podendo evoluir ao óbito (OPAS, 2020). 

Vale destacar que a chegada da pandemia acarretou em 

um aumento na quantidade de pacientes internados em leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido às complicações 

causadas pela COVID-19. Devido a isso, esses pacientes, em 

sua maioria, apresentam hipóxia tecidual, nutrição deficitária e 

uma internação prolongada, o que propicia um aumento no 

desenvolvimento de Lesão por Pressão (LPP) (SARTOR, 

2021). 

Dentre as complicações que podem ser encontradas 

nestes pacientes, identificou-se uma alta prevalência de LPP 

que refere-se a lesões na pele resultantes da não realização da 

mudança de decúbito com frequência. A rotina de superlotação 

das UTIs  e a sobrecarga dos profissionais durante a pandemia 

culminou no aumento de incidência destas lesões nos pacientes 

(MOTA, 2021) 

Nesse sentido, a LPP diz respeito a um dano causado na 

pele ou no tecido mole subjacente a partir de uma pressão, 

fricção ou cisalhamento, podendo gerar morte tecidual, 

geralmente localizada em regiões de proeminências ósseas. 

Vários fatores estão relacionados com o desenvolvimento de 

LPP, tais  como alterações na circulação sanguínea, déficit 

nutricional, ventilação mecânica, umidade, período prolongado 

de hospitalização e principalmente o aumento da exposição à 

pressão (ALENCAR, 2018). 

Com isso, sabe-se que a maioria dos pacientes 

internados em UTI possui restrição à mobilidade e, por sua vez, 

passam por um maior período de hospitalização, facilitando o 

acometimento de LPP. (ALENCAR, 2018). A partir disso, a 
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presente revisão torna-se necessária a fim de contribuir com a 

comunidade científica, bem como com profissionais de saúde 

dos quais lidam diretamente com contexto dos cuidados 

intensivos a pacientes acometidos com a COVID-19.  

Diante da exposição, este trabalho tem como objetivo 

mapear as estratégias para a prevenção de lesão por pressão 

em pacientes com COVID-19 internados em Unidades de 

Terapia Intensiva.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo do tipo Revisão de Escopo que tem por 

objetivo mapear conceitos importantes sobre o tema proposto, 

buscando enfatizar pontos importantes encontrados, bem como 

lacunas existentes na literatura (PETERS et al., 2020). 

O estudo foi construído seguindo as recomendações do 

Joanna Briggs Institute (JBI) seguindo suas etapas de 

elaboração. Utilizou-se ainda a lista de checagem Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA-

ScR) para o desenvolvimento do estudo, bem como elaboração 

do protocolo e fluxograma, a fim de garantir a qualidade do 

estudo científico (PAGE et al., 2021; PETERS et al., 2020). 

Para elaboração do estudo, foram seguidas cinco 

etapas, são elas: construção da questão de pesquisa, 

identificação dos registros relevantes para o estudo, seleção e 

inclusão de estudos, sumarização dos dados e síntese dos 

resultados (ARKSEY; O'MALLEY, 2005). 

Para a construção do título e delimitação da questão de 

pesquisa, foi utilizado o mnemônico População, o Conceito e o 

Contexto (PCC). Sendo assim a População definida foi 
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pacientes com COVID-19, o Conceito está relacionado a 

estratégias para prevenção de lesão por pressão, e como 

Contexto as Unidades de Terapia Intensiva. A partir disso, para 

nortear o estudo, construiu-se a seguinte questão norteadora 

“Quais as estratégias utilizadas para a prevenção de lesões por 

pressão em pacientes com COVID-19 internados em Unidades 

de Terapia Intensiva?” 

A busca eletrônica foi realizada no mês de agosto de 

2021 a partir do portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por 

meio do acesso a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), 

plataforma disponibilizada pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) para possibilitar acesso aos artigos 

científicos nas fontes de dados, buscando estudos nas 

seguintes fontes de dados Cumulative Index to Nursing and 

Alied Health Literature (Cinahl), Web of Science (WOS), 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scopus, Sistema Online de Busca e Análise da 

Literatura Médica (MEDLINE) PubMed Central, Sientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e no Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES. 

Para a busca nas fontes de dados, os descritores 

utilizados foram Infecções por Coronavirus (Coronavirus 

Infections), COVID-19 (COVID-19), Lesão por Pressão 

(Pressure Ulcer) e Unidades de Terapia Intensiva (Intensive 

Care Units) pesquisados no Descritores de Ciências da Saúde 

(DeCS) e confirmados no Medical Subject Headings (MeSH), foi 

utilizado ainda a palavra-chave Prevenção (Prevention). Os 

operadores booleanos utilizados foram “AND” e “OR”. A sintaxe 
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de busca, de acordo com cada fonte de dados, está elencada 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Sintaxe de busca utilizada em cada fonte de dados. 
Natal, RN, Brasil, 2021. 

Fontes de dados Sintaxe 

PubMed Central (((Coronavirus Infections OR COVID19)) 
AND (Pressure Ulcer) AND Intensive Care 
Units 

Cinahl ( Coronavirus Infections OR COVID19 ) 
AND (Pressure ulcer AND Prevention) 
(Intensive Care Units) 

SciElo 
(*”Coronavirus Infections” OR “COVID19”) 
AND (“Pressure Ulcer” AND “Prevention”) 
AND (“Intensive Care Units”) 

LILACS 
Coronavirus Infections  OR COVID19 
[Palavras] and Pressure Ulcer OR 
Prevention [Palavras] and Intensive Care 
Units [Palavras] 
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Web of Science TS: (Coronavirus Infections OR COVID19) 
AND TS: (Pressure Ulcer AND Prevention) 
AND TS: (Intensive Care Units) 

Catálogo de 
Teses e 

Dissertações 
(CAPES) 

("Coronavirus Infections OR COVID19") 
AND ("Pressure Ulcer" AND "Prevention") 
AND ("Intensive Care Units ") 

Scopus 
( TITLE-ABS-KEY ( Coronavirus Infections 
OR Covid19) AND TITLE-ABS-KEY ( 
Pressure Ulcer AND Prevention ) ) AND ( 
TITLE-ABS-KEY ( Intensive Care Units ) ) 

Medline 
(“Coronavirus Infections” [All Fields] OR 
“COVID19” [All Fields]) AND (“Pressure 
Ulcer” [All Fields] AND “Prevention” [All 
Fields] [AND (“Intensive Care Units” [All 
Fields]) 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

Como critérios de inclusão foram utilizadas publicações 

que respondessem ao objetivo do estudo, com recorte temporal 

de três anos e sem restrição de idioma, bem como publicações 

disponíveis na íntegra e gratuitamente em meio eletrônico; 

dissertações, teses, portarias ministeriais, guidelines e artigos 

científicos. Como critérios de exclusão, por sua vez, resumos, 
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cartas ao editor, artigos de opinião, estudos que fogem do tema. 

Os registros duplicados nas fontes de dados foram 

contabilizados uma única vez. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das buscas realizadas nas fontes de dados e a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, encontrou-se um 

total de 543 estudos, sendo sete na MEDLINE, sete na Scopus, 

520 na Pub Med Central e dois na Web Of Science. Nas fontes 

de dados SCIELO, LILACS e Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES não foram encontrados nenhum resultado.  

Deste total, foram selecionados 398 para leitura de título 

e resumo. Após a leitura completa dos estudos encontrados, 

excluíram-se as duplicatas, aqueles que apresentavam fuga do 

tema e os que não respondiam a questão de pesquisa. Para 

compor a amostra desta revisão foram selecionados sete 

estudos.  

Para organização do processo de busca e seleção dos 

artigos foi utilizado um fluxograma adaptado, de acordo com as 

recomendações do JBI. O fluxograma com as etapas de 

seleção e elegibilidade dos estudos está identificado na Figura 

1. 
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Figura 1. Fluxograma de esquema de busca adaptado do 
PRISMA 2020 (PRISMA-ScR). Natal, RN, Brasil, 2021. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

No que diz respeito à classificação dos artigos, dos sete 

(100%) utilizados, dois (28,57%) são artigos de perspectiva, e 

um (14,28%) referente a artigo de reflexão teórica, relato de 

caso, revisão sistemática, estudo descritivo ambispectivo e 

artigo original cada. Em relação ao ano de publicação, um 
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(14,28%) foi publicado no ano de 2019, três (48,85%) 

publicados em 2020 e outros três (48,25%) publicados em 

2021. Todos os artigos dos resultados foram publicados no 

idioma inglês. Para as demais informações dos artigos, foi 

elaborado um quadro para sintetizar as categorizações dos 

estudos quanto a autor/ano, objetivo e resultados, expostos na 

Tabela 2. 

A partir da avaliação dos estudos, identificou-se uma 

grande relação entre a posição prona ou decúbito ventral, 

utilizado para aumentar o fornecimento de oxigênio em casos 

graves da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SDRA), e 

o desenvolvimento de lesões por pressão. Segundo Team 

(2021), a posição prona apresenta um maior risco para o 

desenvolvimento de LPP quando comparado à posição supina. 

Pacientes intubados podem permanecer até 16 horas em 

decúbito ventral, alternando com oito horas de decúbito dorsal. 
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Tabela 2. Síntese dos resultados quanto a autor/ano, objetivo e 
resultados. Natal, RN, Brasil, 2021. Fonte: dados da pesquisa, 
2021. 

Autor/Ano/Tipo 
de estudo 

Objetivo Resultados 

Team/ 2021/ Artigo 
de Perspectiva. 

Resumir as 
melhores 
recomendações 
para a prevenção 
de IP em 
pacientes com 
SDRA infectados 
com SARS-CoV-2 
em posição prona. 

Realizar uma 
avaliação da pele; 
usar dispositivos de 
redistribuição de 
pressão; selecionar 
um colchão ou 
revestimento 
apropriado;  garantir 
que o dispositivo de 
fixação do tubo 
endotraqueal é 
removido e o tubo 
endotraqueal é preso 
com fitas; usar um 
curativo protetor 
formador de filme 
líquido; lubrificar os 
olhos e feche-os com 
fita adesiva. 
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Peko/ 2020/Artigo 
Original. 

Avaliar as 
exposições dos 
tecidos moles 
faciais a cargas 
mecânicas 
sustentadas na 
posição prona, 
com versus sem 
curativos de 
espuma de 
silicone 
multicamadas 
aplicados como 
protetores de 
tecido na testa e 
no queixo. 

Os resultados do 
presente trabalho de 
modelagem 
permitiram isolar as 
contribuições 
específicas do 
curativo estudado 
para o alívio das 
cargas de tecido da 
testa e do queixo em 
uso profilático. 

Rodríguez-Huerta 
et al./ 2021/Estudo 
Descritivo 
Ambispectivo. 

Determinar a 
prevalência de 
eventos adversos 
em pacientes 
admitidos na UTI 
com diagnóstico 
de síndrome do 
desconforto 
respiratório agudo 
(C-ARDS) 
relacionada à 
COVID-19 
submetidos à 
ventilação 

Mudanças mais 
frequentes na 
posição da face, 
em vez de confiar em 
travesseiros de 
cabeça especiais ou 
almofadas circulares, 
provavelmente são 
necessárias para 
minimizar essa 
complicação. 
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mecânica em 
decúbito ventral. 

Jia-Ning et al./ 
2021/Revisão 
Sistemática. 

Resumir as lesões 
por pressão 
causadas pelo 
COVID-19 e as 
medidas 
preventivas e 
tratamentos 
correspondentes. 

As três principais 
medidas 
identificadas como 
prevenção das 
lesões por pressão 
foram: 1) uso de 
curativos de espuma 
de silicone; 2) uso de 
curativos 
hidrocolóides e 3) 
controle rigoroso do 
tempo de uso dos 
equipamentos 
médicos de proteção. 
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Le et al./  
2020/Relato de 
Caso. 

Destacar os 
efeitos adversos 
do uso desta 
intervenção que 
os profissionais 
devem estar 
cientes para 
ajudar na 
implementação de 
estratégias 
preventivas em 
unidades de 
terapia intensiva, 
pronto 
reconhecimento e 
tratamento 
durante a 
reabilitação. 

Técnicas 
preventivas, como o 
uso de espumas 
faciais de silicone e 
outros apoios de 
cabeça e pescoço, 
são vitais para evitar 
lesões faciais, 
incluindo lesões por 
pressão.  

Team et al./ 
2019/Artigo de 
Perspectiva. 

Fornecer um 
exemplo prático 
de capacitação 
para otimizar a 
prevenção e 
vigilância do HAPI 
em uma rede de 
sete serviços de 
saúde agudos em 
um grande 
parceria 
colaborativa 

Neste artigo de 
perspectiva, 
fornecemos uma 
estrutura para a 
capacitação para 
otimizar a prevenção 
de lesões por 
pressão adquiridas 
no hospital e 
vigilância em uma 
grande parceria 
colaborativa 
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intersetorial na 
Austrália. 

intersetorial na 
Austrália. 

Ramalho et al., 
2020/Estudo de 
Reflexão Teórica. 

Refletir sobre 
recomendações 
específicas para 
prevenção de 
lesões por 
pressão em 
pacientes 
acometidos pelo 
novo coronavírus 
(COVID-19) em 
terapia intensiva. 

Fatores de risco 
específicos para o 
desenvolvimento de 
lesões por pressão 
em pacientes com 
COVID-19; 
recomendações 
internacionais sobre 
lesões por pressão 
em pacientes com 
COVID-19 e desafios 
para a 
implementação de 
recomendações para 
a prevenção de 
lesões por pressão 
frente à pandemia de 
COVID-19 no cenário 
brasileiro 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
 

  

Peko et al., (2020) relata que para a prevenção de LPP, 

medidas como avaliações de pele de rotina, descarga frequente 

de pontos de pressão e reposicionamento. Ainda segundo o 

autor, o reposicionamento e a descarga frequente de pontos de 

pressão reduzem as pressões, o cisalhamento e as forças de 
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fricção nos tecidos moles, contudo pode ser um desafio em 

casos de pacientes gravemente enfermos. Nos casos de 

pacientes ventilados mecanicamente que estejam em posição 

prona, é indicado apenas pequenas mudanças nas pressões de 

descargas devido a preocupação em manter os tubos e 

dispositivos fixos e ao risco da perda do benefício fisiológico da 

posição prona.  

Deve-se destacar a importância do conhecimento e 

participação dos profissionais de saúde na adoção de medidas 

de prevenção contra o surgimento de LPP. Os profissionais 

devem avaliar no momento da admissão do pacientes e 

reavaliar diretamente esse risco de desenvolvimento de LPP. 

Junto a isso, a inspeção da pele e o manejo com o paciente, 

mantendo o paciente seco e com a pele devidamente hidratada 

e procurara distribuir os pontos de pressão nas proeminências 

ósseas. É de suma importância conhecer as estratégias de 

prevenção de LPP para promover um cuidado adequado ao 

paciente, buscando identificar possíveis falhas em seu cuidado 

e assim poder aperfeiçoar (GOMES et al, 2018). 

Huerta et al., (2021) relata em seu estudo que uma das 

principais LPPs observadas em pacientes com COVID-19 

desenvolve-se na face por causa da posição prona, e para a 

sua prevenção, aponta que alternar a posição da cabeça, bem 

como também a dos braços a cada duas ou 4 horas, é uma 

medida importante, embora na prática não seja fácil pois os 

profissionais contam com uma grande demanda de pacientes, 

e esse alternância muitas vezes passa despercebido. 

Corroborando com Huerta et al., (2021), Jia-Ning et al., 

(2021) identifica que os principais locais de lesões por pressão 

são: testa, bochecha, lábios e tórax. Estas lesões também 
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seriam em decorrência da posição prona por mais de 12 horas 

por dia. As principais medidas de prevenção são: uso de 

almofada de cabeça específica para posição prona; uso de gel 

de silicone ou curativo de espuma de silicone; alterar duas ou 

três vezes a posição da cabeça durante uma sessão e a posição 

do tubo respiratório deve ser alterada entre cada sessão. 

Por conseguinte, de acordo com Jia- Ning et al., (2021) 

o uso de curativos de hidrocolóide é utilizado de forma 

frequente para a prevenção e cura de LPP, entretanto algumas 

falhas podem ser identificadas em seu uso, como a forte 

aderência que pode agravar uma LPP já existente. Os autores 

apontam ainda que a equipe não deve usar apenas curativos 

preventivos, mas também avaliar a pele dos pacientes e utilizar 

dispositivos que auxiliem na prevenção, como a almofada de 

cabeça de posicionamento mais suave específica com espaço 

para tubo de respiração para alívio da pressão local. 

Um fator importante a destacar-se é a instabilidade 

hemodinâmica e também respiratória que o paciente crítico 

apresenta. A ventilação mecânica e o uso de fármacos 

vasopressores predispõe o desenvolvimento de LPP, pois 

aumenta a dependência para a mobilização no leito. Ainda no 

caso de vasopressores, estes diminuem a perfusão periférica 

que favorece o desenvolvimento de LPP (SOUZA; ZANEI; 

WHITAKER, 2018).  

Assim como Team et al. (2021), Huerta et al. (2021) e 

Peko et al. (2020), Le et al (2020) destaca em seu estudo que 

pacientes em ambiente de terapia intensiva colocados em 

posição prona, apresentam risco aumentado de desenvolver 

LPP, se comparados com pacientes colocados em posição 

supina. Locais expostos à pressão prolongada, como as 
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têmporas e a porção anterior do tórax, são locais propensos a 

desenvolver LPPs. 

Ainda assim, LPPs podem ter um grande impacto na 

qualidade de vida do indivíduo portador, além de representar 

um alto fardo econômico, sendo o custo do seu tratamento mais 

alto que o custo da prevenção. Uma das principais causas de 

alto custo é a permanência prolongada do paciente nas 

dependências do hospital. Nesse sentido, a capacitação da 

equipe tem uma enorme importância na prevenção do 

desenvolvimento desse agravo (TEAM et al., 2019). 

Um fator importante que está associado com a LPP é o 

estado nutricional do paciente. Estudos apontam que a 

desnutrição está diretamente associada com o 

desenvolvimento de LPP e o retardo da cicatrização. Os baixos 

valores de Índice de Massa Corporal (IMC) estão associados 

com a redução da gordura no corpo e assim também ocasiona 

a diminuição da proteção contra pressão em áreas de 

proeminências ósseas, o que pode ocasionar o 

desenvolvimento de LPP. Em pacientes já com alguma lesão 

por pressão instaurada, a dieta ajuda na regeneração tecidual 

e auxilia na cicatrização (OIVEIRA; HAACK; FORTES, 2017). 

Ramalho et al., (2020) destaca medidas importantes 

para prevenção de LPPs em pacientes em posição prona, 

sendo elas: escolha adequada da superfície de apoio; inspeção 

rigorosa da pele antes de submeter o paciente à posição prona; 

manter a pele limpa e seca através da higiene adequada com 

produtos de limpeza com pH levemente ácido; 

reposicionamento do paciente a cada duas ou quatro horas, 

indicando a técnica de reposicionamento do nadador que 
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consiste na troca de posição dos braços e da cabeça de forma 

alternada. 

A higiene resulta em uma pele limpa e seca através da 

remoção da umidade que pode ser proveniente de eliminações, 

drenages ou sudorese. Já a hidratação tem como objetivo 

prevenir o ressecamento da pele (MANGANELLI et al, 2019). 

Ainda nesse raciocínio, o paciente pode desenvolver 

Lesão por Pressão Relacionada ao Dispositivo Médico (MDRPI) 

podendo surgir tanto na posição prona, como nas demais 

posições. Na maioria das vezes, o paciente crítico faz uso de 

vários dispositivos invasivos e não invasivos que são 

imprescindíveis para sua sobrevivência, tornando o paciente 

mais propenso a desenvolver MDRPI, portanto é necessário o 

uso de medidas preventivas como: seleção do dispositivo 

individualmente, considerando tamanho apropriado; inspeção 

rigorosa da pele na inserção e ao redor do dispositivo; 

acompanhamento da tensão da fixação dos dispositivos e 

promover alívio da pressão sempre que possível; estabelecer 

uma dinâmica de rotação dos locais de colocação do oxímetro 

e outros dispositivos, sempre que necessário (RAMALHO et al., 

2020). 

Para a construção do presente estudo, identificou-se a 

dificuldade em achar estudos já publicados sobre o tema. A 

pandemia causada pelo SARS-CoV-2 ainda é recente e talvez 

esse seja o motivo da escassa literatura, contudo, é um tema 

de suma importância que precisa ser discutido e gere bons 

resultados para aprimorar a prática dos profissionais, gerando 

cuidado baseado em ciência para os pacientes. 
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CONCLUSÕES  

 

Identifica-se que as principais medidas para prevenção 

de lesão por pressão em pacientes infectados pelo SARS-CoV-

2 internados em unidades de terapia intensiva são: 

reposicionamento de membros para alívio da pressão, 

utilização de travesseiros macios para a cabeça quando 

paciente posicionado em decúbito ventral, inspeção rigorosa da 

pele e manter a pele hidratada e seca. É de suma importância 

que os profissionais conheçam as medidas de prevenção contra 

o surgimento de lesão por pressão para que promova um 

cuidado integral ao paciente e ainda consiga destacar erros na 

prestação do cuidado e assim corrigi-los. 

As lesões por pressão afetam de forma significativa a 

vida dos pacientes e gera uma despesa as instituições de 

saúde, despesas essas que podem ser evitadas com medidas 

de prevenção como dinâmica de alternar a posição dos 

membros para alívio da pressão e uso de travesseiros macios 

para diminuir o atrito principalmente em áreas de proeminência 

ósseas. A redistribuição da pressão em proeminências ósseas 

é outro ponto importante nessa prevenção, junto a limpeza da 

pele e hidratação. O bom estado nutricional do paciente ajuda 

na cicatrização uma vez que já existe alguma LPP e na 

prevenção tem papel importante na proteção contra pressões 

em áreas de proeminências ósseas. 

Esta revisão tem o intuito de contribuir com a literatura 

existente acerca do tema abordado e ainda impulsionar o 

desenvolvimento de novos estudos com a mesma perspectiva 

a fim de gerar conhecimento teórico e aprimoramento na prática 

dos profissionais. Para a construção do estudo, a principal 
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dificuldade encontrada foi a escassa literatura sobre o tema 

abordado, identificando-se assim a necessidade de uma maior 

atenção para a temática. 
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RESUMO: No contexto neurocirúrgico, o paciente no período 
perioperatório apresenta riscos e vulnerabilidades que 
demandam cuidados críticos específicos. Para isso, o 
profissional de enfermagem necessita compreender o processo 
de saúde e se preparar para ofertar cuidados baseados em 
evidências, de maneira a auxiliar na diminuição de riscos e 
evitar o agravamento do prognóstico do usuário. Dessa 
maneira, o presente estudo tem como objetivo mapear os 
principais cuidados de enfermagem aos pacientes adultos 
submetidos a neurocirurgia. Esta revisão de escopo foi 
elaborada de acordo com o protocolo da Joanna Briggs Institute 
(JBI) e guiado pelo checklist Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 
Reviews, cujo processo de busca foi realizado em setembro de 
2021. Nesse ínterim, selecionou-se 18 estudos que explanaram 
os seguintes cuidados de enfermagem: a avaliação e 
monitoramento de sinais e sintomas do paciente (61%); 
implantação do processo de enfermagem (33%); a educação 
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em saúde, mobilização do paciente e utilização de escalas e 
protocolos padronizados (22%), respectivamente; e a avaliação 
da dor e analgesia (16%). Assim, diante do explanado ao 
decorrer do presente artigo, os cuidados de enfermagem 
explicam a importância do profissional no contexto da saúde do 
usuário submetido a neurocirurgia, além de explanar uma 
repercussão positiva no prognóstico e na diminuição de riscos 
e agravos dos pacientes. 
Palavras-chave: Neurocirurgia. Cuidados de enfermagem. 

Enfermagem. Unidade Hospitalar de Neurocirurgia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A neurocirurgia é um campo amplo e complexo que 

estuda e intervém cirurgicamente nas afecções e doenças do 

Sistema Nervoso Central (SNC) e periférico, seja por alguma 

patologia ou por algum trauma associado. Dentre as afecções 

ao SNC, pode-se observar eventos de origem vascular ou 

hemorrágico (GREENBERG, 2018).  

A incidência global acerca dessa abordagem cresce de 

forma gradativa, podendo as afecções do SNC variarem de dois 

a 20 casos por 100.000 habitantes por ano (ARAÚJO, 2020). A 

neurocirurgia, também, pode ser um procedimento necessário 

para o tratamento de diversas patologias, desde aneurismas às 

neoplasias do SNC, com altas taxas de mortalidade, além de 

afecções advindas de traumas cranioencefálicos (TCE), dos 

quais cerca de 25% evoluem para lesões que necessitam de 

abordagem cirúrgica de urgência (GREENBERG, 2018). 

Diante desses casos, o paciente submetido a 

neurocirurgia requer cuidados críticos específicos. Nesse 

cenário, o papel do enfermeiro se faz importante como 

responsável pelo cuidado do usuário, devendo agir por meio do 
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raciocínio clínico para o planejamento de intervenções e 

avaliações que minimizem os riscos e melhorem o prognóstico 

desse paciente crítico. Nesse campo, a prática baseada em 

evidência ganha visibilidade e se torna fundamental para 

auxiliar no bom prognóstico e na assistência efetiva do cuidado, 

proporcionando segurança das ações (SAKAMOTO et al., 

2021). 

Estudos como o de Sakamoto et al. (2021) trazem 

revisões sobre a práxis do enfermeiro no cuidado a situações 

específicas de neurocirurgia, como a derivação ventricular 

externa, mas outros estudos que busquem evidências das 

assistências essenciais ao paciente submetido a neurocirurgia 

são necessários, de forma a compor indicações que auxiliem o 

enfermeiro nesse ambiente crítico, tanto no cuidado aos 

dispositivos utilizados no procedimento cirúrgico, quanto ao 

paciente como um todo. 

Nessa perspectiva, sendo o enfermeiro um profissional 

atuante na linha de frente na assistência ao usuário submetido 

a neurocirurgia, este estudo se justifica pela necessidade de 

identificação dos principais cuidados que devem ser 

implementados a esse procedimento, de modo a melhorar o 

manejo dos pacientes e mitigar o risco de incidentes, além de 

preencher possíveis lacunas não evidenciadas em estudos 

anteriores. 

Tendo isso como exposto, o objetivo deste trabalho é 

mapear os principais cuidados de enfermagem aos pacientes 

adultos submetidos a neurocirurgia. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de escopo, com foco em trazer 

uma discussão mais ampla sobre os cuidados realizados pela 

equipe de enfermagem aos pacientes que são submetidos aos 

procedimentos de neurocirurgia, de maneira a apresentar um 

compilado do que a literatura oferece sobre o tema.  

Desenvolveu-se por meio das cinco etapas preconizadas 

no protocolo da JBI, sendo elas: (1) estabelecimento da questão 

de pesquisa; (2) identificação de estudos relevantes; (3) 

seleção e inclusão de estudos; (4) organização dos dados; (5) 

compilação, síntese e relato dos resultados (PETERS et al., 

2020).  

Registrado na Open Science Framework (OSF) 

(https://osf.io/tu5gv/) e guiado pelo checklist Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) para revisão e 

redação (PAGE et al., 2021). 

Para construção desta pesquisa foi executado, 

preliminarmente, um levantamento com a finalidade de 

reconhecer revisões com escopo de pesquisas semelhantes. 

Foram averiguadas as plataformas: International Prospective 

Register of Systematic Reviews (PROSPERO), Open Science 

Framework (OSF), The Cochrane Library, JBI Clinical Online 

Network of Evidence for Care and Therapeutics (COnNECT+) e 

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE). Os 

resultados evidenciaram a inexistência de publicações com 

objetivo similar ao desta revisão. 

 A fim de estabelecer a questão da pesquisa, utilizou-se 

o mnemônico PCC (População, Conceito e Contexto), sendo a 

População: pacientes submetidos à neurocirurgia; Conceito: 
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cuidados de enfermagem; e o Contexto: unidades hospitalares 

de neurocirurgia. Para tanto, obteve-se o seguinte 

questionamento: Quais são os cuidados de enfermagem para 

os pacientes submetidos à neurocirurgia dentro dos serviços 

hospitalares? 

Para a busca, foram utilizados os descritores indexados 

no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Neurocirurgia”, 

“Cuidados de Enfermagem”, “Unidade Hospitalar de 

Neurocirurgia”, “Enfermagem”, “Pacientes”; e no  Medical 

Subject Headings (MeSH): “Neurosurgery”, “Nursing Care”, 

“Neuroscience Nursing”, “Neurosurgical Procedures”, 

“Patients”. Além disso, foram aplicados os operadores 

booleanos AND e OR, de modo restritivo e aditivo, 

respectivamente.   

As buscas foram realizadas por meio das fontes de 

dados Cummulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Scopus, Web of 

Science, PubMed Central, Cochrane, Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES e DART – Europe E-theses Portal. As 

sintaxes de busca estão descritas no Quadro 1. 

A busca dos registros nas fontes de dados foi efetuada 

por meio do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por 

intermédio do acesso remoto ao conteúdo da Comunidade 

Acadêmica Federada (CAFe), recurso financiado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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Quadro 1. Sintaxes de busca empregadas nas fontes de dados. 
Natal, RN, Brasil, 2021. 

 Fontes de dados Sintaxe 

CINAHL* 
TX Paciente AND TX ( enfermagem OR 
cuidados de enfermagem ) AND TX ( 
neurocirugia OR unidade hospitalar de 
neurocirurgia ) 

  

Cochrane Library 

Patient in Title Abstract Keyword AND 

nursing OR nursing care OR 

neuroscience nursing in Title Abstract 

Keyword AND neurosurgery OR 

neurosurgical procedures in Title 

Abstract Keyword 

BVS§ (Paciente) AND (Enfermagem OR 
Cuidados de Enfermagem) AND 
(Neurocirurgia) 

Pubmed Central 
((Patient) AND (Nursing OR Nursing 
Care OR Neuroscience nursing) AND 
((Neurosurgery OR neurosurgical 
procedures))  

 SCIELO† 
(Paciente) AND (Enfermagem OR 
Cuidados de Enfermagem) AND 
(Neurocirurgia OR Unidade Hospitalar de 
Neurocirurgia)) 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY(patient) AND  TITLE-
ABS-KEY (nursing  OR  nursing  AND 
care  OR  neuroscience  AND nursing)  



O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES 

SUBMETIDOS A NEUROCIRURGIA: REVISÃO DE ESCOPO  

521 
 

AND  TITLE-ABS-KEY ( neurosurgery  
OR  neurosurgical  AND procedures )  

Web of Science 
((TS=(Patient)) AND TS=(Neurosurgery 
OR  Neurosurgical Procedures)) AND 
TS=(Nursing OR Nursing care OR 
Neuroscience Nursing) 

Catálogo de Teses e 

Dissertações 

(CAPES) 

(Paciente) AND (Enfermagem OR 
Cuidados de Enfermagem) AND 
(Neurocirurgia OR Unidade Hospitalar de 
Neurocirurgia) 

DART|| (Patient) AND (Neurosurgery or 
Neurosurgical Procedures) AND 
(Nursing or Nursing care or 
Neuroscience nursing) 

Nota: *CINAHL= Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature; 
§ BVS= Biblioteca Virtual de Saúde; † SciElo= Scientific Electronic Library 
Online; ||DART = DART – Europe E-theses Portal.  

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

O processo metodológico foi composto, inicialmente, 

pela identificação das publicações nas bases de dados e 

bibliotecas virtuais que se adequem aos critérios de inclusão e 

exclusão; em seguida, pela coleta das publicações que 

responderam a questão de pesquisa, por meio da leitura na 

íntegra das pesquisas selecionadas; e, por último, pela busca 

reversa, na qual foram identificadas publicações presentes nas 

referências das publicações coletadas anteriormente.  

Para isso, os critérios de inclusão foram: manuscritos 

disponíveis de forma gratuita e completos, sendo avaliados 

https://www.dart-europe.org/basic-results.php?
https://www.dart-europe.org/basic-results.php?
https://www.dart-europe.org/basic-results.php?
https://www.dart-europe.org/basic-results.php?
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dissertações, teses, diretrizes de sociedade de especialistas, 

portarias ministeriais e artigos científicos, com recorte temporal 

de 2017 a 2021, publicados em qualquer idioma e estudos no 

público adulto. Foram excluídos os que não responderam à 

questão de pesquisa, resumos, artigos de jornais, relatos de 

experiência e cartas ao editor. 

A extração e categorização dos dados foram realizadas 

por dois autores às cegas e de forma independente, 

simultaneamente, em setembro de 2021. Em caso de 

divergências, um terceiro autor foi consultado para decisão 

final. Por se tratar de dados de domínio público, esta revisão 

não necessita de aprovação no comitê de ética. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, 21.917 estudos foram encontrados nas 

bases de dados e bibliotecas, dos quais - após rigoroso 

processo de busca - 18 foram selecionados para compor a 

amostra da presente revisão, conforme demonstra o fluxograma 

da Figura 1.    

Em seguida, elaborou-se um quadro com a análise dos 

estudos selecionados contendo as seguintes informações: 

autor, ano, tipo de estudo e principais cuidados de enfermagem 

analisados na leitura do material, apresentados no Quadro 2. 
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Figura 1. Fluxograma de busca na literatura e inclusão de 
artigos. Natal, RN, Brasil, 2021. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
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Quadro 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo 
com o autor, ano, tipo de estudo e principais cuidados de 
enfermagem encontrados. Natal. RN, Brasil, 2021. 

Autor/Ano Tipo de estudo Cuidados de enfermagem 

AHMAD et al., 
2021 

Observacional - 
Retrospectivo 

-Avaliação da dor pós-
operatória; 

DENG et al.,  
2021 

Ensaio clínico 
randomizado 

-Educação em saúde e 
orientações em pré-operatório; 
-Avaliar sinais de melhora 
clínica após cirurgia; 
-Avaliação e manejo da dor; 
-Suporte nutricional; 

ZHAO et al., 
2021 

Ensaio clínico 
randomizado 

-Elevação da cabeceira; 
-Monitorização de Sinais vitais; 
-Educação em saúde e 
orientações no pré-operatório; 
-Cuidados com a ferida 
operatória; 
-Monitorar sinais de infecção e 
piora clínica; 

AKTAS; 
KARABULUT
, 2020 

Observacional - 
Transversal 

-Avaliação das necessidades do 
paciente; 
-Educação em saúde; 
-Medidas de conforto; 

DHANDAPA
NI;DHANDAP
ANI, 2020 

Observacional -Triagem neurológica; 
-Ensino da equipe no cuidado 
ao paciente neurocirúrgico; 
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MULLER et 
al., 2020 

Observacional 
prospectivo 

-Triagem neurológica; 
-Avaliação neurológica e 
percepção de sinais de piora 
clínica; 

TURAN et al., 
2020 

Observacional 
transversal 

-Avaliação dos Sinais vitais; 
-Avaliação hemodinâmica; 
-Avaliação neurológica com 
Escala de Coma de Glasgow; 
-Monitoramento da temperatura 
corporal; 
-Métodos não-farmacológicos 
para hipertermia. 

UGRAS et al., 
2020 

Ensaio clínico 
randomizado 

-Diagnósticos de enfermagem 
voltados às necessidades do 
paciente; 
-Exame físico e avaliação 
neurológica; 

DUX et al.. 
2019 

Observacional - 
Retrospectivo 

-Avaliação contínua do 
paciente. 
-Suporte nutricional; 
-Avaliação e instituição de 
protocolos  

SANTOS et 
al., 2019 

Revisão da 
literatura 

-Avaliar sinais de hipertensão 
intracraniana; 
-Elevação da cabeceira; 

XIE et al., 
2019 

Ensaio clínico 
randomizado 

-Acompanhamento da equipe 
multiprofissional; 
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-Educação em saúde e 
orientações de pré-operatório; 
 

KEENAN et 
al., 2018 

Observacional - 
  

-Comunicação eficaz com a 
equipe de saúde; 
-Ensino em saúde para o 
paciente; 
-Treinamento da equipe e 
prática baseada em evidência; 

MAGNUS; 
BAKERS; 
BAKERS, 
2018 

Descritivo - 
exploratório 

-Mobilização do paciente; 
-Prevenção de lesões por 
pressão; 

OSORIO et 
al., 2018 

Estudo piloto -Avaliação do estado de saúde 
do paciente de forma contínua; 
-Criação de protocolos e rotinas 
institucionais; 

SHAN et al., 
2018 

Observacional - 
prospectivo 

-Avaliação da dor; 
-Utilização de escalas; 

HERRERO et 
al., 2017 

Descritivo - 
prospectivo 

-Avaliação neurológica; 
-Uso de escalas padronizadas; 
-Percepção de sinais de piora 
neurológica; 
-Auxiliar no transporte do 
paciente; 

PELUCI, 
2017 

Metodológico 
-Diagnósticos de enfermagem 
voltados ao paciente; 
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VARGHESE; 
CHAKRABA
RTY; 
MENON, 
2017 

Revisão da 
literatura 

-Avaliação de sinais vitais e 
neurológica; 
-Monitorização dos sinais de 
piora neurológica; 
-Mobilização do paciente; 

Fonte: elaboração dos autores, 2021. 
 

No que diz respeito aos cuidados de enfermagem, a 

avaliação e monitoramento de sinais e sintomas do paciente 

estão presentes em 11 (61%) estudos; seguido da implantação 

do processo de enfermagem e diagnósticos de enfermagem, 

com seis (33%) estudos; a educação em saúde, mobilização do 

paciente e utilização de escalas e protocolos padronizados, em 

quatro (22%) estudos; e a avaliação da dor e analgesia, em três 

(16%) estudos.  

Nessa perspectiva, um dos cuidados importantes e 

necessários é a avaliação de sinais e sintomas do paciente 

submetido a neurocirurgia. O período perioperatório é 

caracterizado por vários riscos para a integridade física e 

mental, em visão da condição de vulnerabilidade do paciente, o 

que demanda da equipe e do enfermeiro uma visão contínua no 

processo antes e após a cirurgia (AKTAS; KARABULUT, 2020; 

SANTOS et al., 2019; TURAN et al., 2020; XIE et al., 2019; 

ZHAO et al., 2021). 

Desse modo, a avaliação - primeira etapa do cuidado de 

enfermagem - é um processo dinâmico que requer 

continuidade. Estudos evidenciam que o enfermeiro precisa 

compreender e identificar sinais de risco na modificação de 

sinais vitais, alteração da temperatura, hemodinâmica, nível de 

consciência e sinais de piora neurológica, além de precisar 

apresentar a sensibilidade necessária para avaliação dos 
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aspectos psicológicos e emocionais do paciente, visando 

oferecer um cuidado integral (AHMAD et al., 2021; DUX et al., 

2019; HERRERO et al., 2017; MULLER et al., 2020; TURAN et 

al., 2020; ZHAO et al., 2021). 

Assim, diante dos cuidados listados nos estudos desta 

revisão, a avaliação da mobilização do paciente no leito ganha 

importância. Em pacientes neurocirúrgicos, a mudança de 

decúbito, por exemplo, requer cuidados e avaliação criteriosa, 

uma vez que pode prejudicar a condição clínica do paciente por 

apresentar risco de alterar a pressão intracraniana e, em 

pacientes com drenagem ventricular externa, podem alterar 

essa drenagem, ofertando riscos para as concentrações de 

liquor (MAGNUS; BACKERS; BACKERS, 2018; SANTOS et al., 

2019; ZHAO et al., 2021).  

Para isso, a monitorização da pressão intracraniana é 

fundamental e deve ser usada para avaliar a criticidade desse 

cuidado. No entanto, mesmo a mobilização precoce e a 

cabeceira elevada a 30º sendo um cuidado chave para a 

recuperação, o enfermeiro deve sempre avaliar os riscos e 

benefícios aplicados a cada paciente (MAGNUS; BACKERS; 

BACKERS, 2018; SANTOS et al., 2019; ZHAO et al., 2021). 

Ademais, identificar sinais de alteração de forma precoce 

melhora o prognóstico do paciente e reduz os riscos de 

complicações no pós-operatório, além de impactar no tempo de 

internação e de custos hospitalares. Para isso, a aplicação de 

escalas, protocolos e instrumentos padronizados dentro das 

instituições é primordial para a legitimidade da avaliação, com 

melhora da assistência e continuidade do cuidado (DUX et al., 

2019; HERRERO et al., 2017; PELUCI, 2017; SHAN et al., 

2018). 
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Isso porque uma assistência com escalas e protocolos 

padronizados gera dados concretos de avaliação, que são de 

fácil compreensão por todos os profissionais da equipe, fazendo 

com que todas as alterações do estado de saúde do paciente 

sejam percebidas por todos rapidamente, ofertando um tempo 

resposta adequado e eficaz. Essa padronização pode vim da 

utilização de escalas conhecidas como a escala de coma de 

Glasgow para o nível de consciência, escalas de avaliação da 

dor, protocolos de métodos não farmacológicos para conforto, 

analgesia, suporte nutricional e de transporte do paciente intra 

e extra hospitalar (HERRERO et al., 2017; MULLER et al., 2020; 

OSORIO et al., 2018). 

Além disso, escalas específicas para avaliação da dor 

são fundamentais no contexto da neurocirurgia e pós-operatório 

em unidade de terapia intensiva. Diretrizes clínicas 

recomendam o uso de escalas para complementar a avaliação 

de sinais vitais, levando-se em consideração a situação do 

paciente, uma vez que usuários sedados e conscientes 

necessitam de avaliações distintas (SHAN et al., 2018). 

Essa padronização de instrumentos favorece, por sua 

vez, a implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem e do processo de enfermagem ao paciente 

neurocirúrgico, implementando diagnósticos específicos às 

necessidades do paciente, de maneira a transformar o cuidado 

prestado em uma prática avançada de enfermagem, mais 

sustentável, eficaz e baseada em evidências (KEENAN et al., 

2018; PELUCI, 2017; XIE et al., 2019).  

Dessa forma, conforme presente no estudo de Ugras et 

al. (2020), o processo de enfermagem melhora a recuperação 

do paciente no pós-operatório, por intermédio de intervenções 

focadas em diagnósticos próprios da profissão, como a 



O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES 

SUBMETIDOS A NEUROCIRURGIA: REVISÃO DE ESCOPO  

530 
 

massagem abdominal para diminuição da conspiração no pós-

operatório.  

Em vista disso, os diagnósticos de enfermagem devem 

objetivar o acompanhamento neurológico com foco na detecção 

precoce de eventos que podem desencadear lesão cerebral 

secundária ou agravar lesões existentes, intervindo de maneira 

eficaz. Além disso, de acordo com Keenan et al. (2019) essa 

otimização do cuidado de enfermagem pode economizar cerca 

de nove milhões de dólares aos hospitais anualmente. 

Porquanto, para uma efetiva padronização de cuidados 

é necessário, também, a educação e treinamento da equipe de 

enfermagem na assistência desses pacientes, pois reflete 

positivamente na recuperação do pós-operatório, podendo 

diminuir sentimentos negativos, aumentar o suporte emocional 

do paciente e diminuir as chances de complicações (DENG et 

al., 2021; VARGHESE; CHAKRABARTY; MENON, 2017).  

Vê-se, que os treinamentos preparam os profissionais 

para a realidade dos cuidados em neurocirurgia, oferecendo 

segurança na aplicação de escalas e no manejo do paciente, 

realizando a detecção de sinais de piora. Nesse sentido, 

estudos demonstram melhora significativa da incidência de 

hemorragias e isquemias cerebrais pós-operatórias 

decorrentes dessa educação da equipe, o que impacta nos 

custos da instituição e permite a melhora do prognóstico 

cirúrgico do paciente (DENG et al., 2021; DHANDAPANI; 

DHANDAPANI, 2020; OSORIO et al., 2018). 

Outrossim, a educação em saúde voltada ao paciente na 

forma de orientações no pré-operatório é vista como um forte 

ponto a ser trabalhado pelo enfermeiro. Ofertar explicações 

sobre o processo cirúrgico ao qual o paciente está sendo 

submetido e acolher suas demandas e inseguranças 
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proporciona conforto e uma melhor recuperação do paciente a 

cirurgia (DENG et al., 2021; KEENAN et al., 2018; VARGHESE; 

CHAKRABARTY; MENON, 2017). 

Porquanto, focar nas dúvidas e necessidades do 

paciente, de forma a gerenciar suas necessidades e 

expectativas, melhora a qualidade de vida dos mesmos, oferta 

cuidado holístico e diminui sintomas como ansiedade e 

depressão no pré-operatório, assim como sintomas de dispneia 

e dor no pós-operatório (AHMAD et al., 2021; XIE et al., 2019). 

Não colocar o título da Figura ou Tabela, ou mesmo a 

fonte em caixa de texto. 

 

CONCLUSÕES  

 

Isto posto, os principais cuidados de enfermagem 

elucidados na literatura estão sendo expostos nesta revisão, 

sendo eles: a avaliação de sinais e sintomas do paciente 

neurocirúrgico e a escolha de instrumentos que complementam 

esta avaliação; instituição de protocolos para padronização de 

cuidados; mudança de decúbito; diagnósticos de enfermagem 

focados nas necessidades do paciente neurocirúrgico e 

educação em saúde da equipe e do próprio paciente. 

Esses cuidados explicam a importância do profissional 

de enfermagem no contexto da saúde do paciente submetido a 

neurocirurgia - desde o pré-operatório até sua recuperação - 

além de obterem uma repercussão positiva no prognóstico 

neurocirúrgico e na diminuição de riscos e agravos dos 

pacientes. 

Por fim, estudos devem ser realizados para trazer novas 

evidências sobre a implementação de práticas padronizadas e 
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do processo de enfermagem no contexto de neurocirurgia, sua 

aplicação em diferentes realidades e padronização de serviços. 
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RESUMO: No contexto de internação em que o paciente tem 
suspeita clínica de retenção urinária, seja por fatores orgânicos 
ou físicos, nem sempre o exame físico é conclusivo 
necessitando do profissional de enfermagem, uma avaliação 
minuciosa, frequentemente e rotineiramente, o cateterismo 
vesical de alívio, predispondo o paciente a riscos associados a 
esta intervenção, como a infeção do trato urinário. Assim, 
objetiva-se construir um protocolo assistencial de enfermagem, 
para uso de ultrassonografia em pacientes com suspeita de 
retenção vesical em unidade de internação. Foi desenvolvido 
um estudo do tipo metodológico, de abordagem quantitativa, 
realizado em duas etapas: na primeira, uma revisão de literatura 
e na segunda, a elaboração do protocolo assistencial. A coleta 
dos estudos foi realizada no mês de outubro de 2021, em bases 
de dados nacionais e internacionais com o cruzamento dos 
descritores e MESHS controlados. A construção do protocolo 
se deu a partir dos dados obtidos na primeira etapa deste 
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estudo. Desses 587 estudos realizados na busca, resultou em 
7 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Com isso, foi 
possível construir o protocolo em questão, tentando contribuir 
para o desenvolvimento da enfermagem no contexto hospitalar 
e para o incentivo à realização do cuidado normatizado e 
baseado em evidências. 
Palavras-chave: Ultrassonografia. Retenção urinária. 

Avaliação em Enfermagem. Unidades de internação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Na utilização da ultrassonografia (US), imagens do corpo 

humano podem ser obtidas a partir da reflexão ou do 

espalhamento de um feixe sonoro pulsado de alta frequência 

(de 1 a 15 MHz), sendo este enviado de um transdutor móvel 

para interrogar o corpo. Quando o feixe sonoro encontra 

alterações na densidade ou elasticidade do meio, uma fração 

de energia sonora é refletida. A onda será detectada e 

processada, atribuindo uma escala de tons de cinza de acordo 

com a amplitude do sinal (PAPALEÓ; SOUZA, 2019). 

A US é útil em vários processos, sendo utilizada em 

grande escala nas áreas de urologia, imagens cardíacas e 

vasculares, obstetrícia/ginecologia, imagens do abdômen, 

lesões musculares, além de outras diversas aplicações 

(PAPALEÓ; SOUZA, 2019).  

De acordo com a resolução Cofen nº 627/2020, 

normatiza a realização de ultrassonografia por profissionais de 

enfermagem. A prática é fundamental para auxiliar na tomada 

de decisões rápidas e seguras ajudando no cuidado ao 

paciente. 

  



PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM PARA MENSURAÇÃO 
DO VOLUME VESICAL POR ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DE 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

537 
 

O exame de ultrassom Point of care (POCUS) é um 

método moderno utilizado na assistência ao paciente à beira 

leito. No diagnóstico clínico, a ultrassonografia à beira leito tem 

demonstrado habilidade na obtenção de imagens, que 

associado ao exame físico, possibilita uma melhor conduta ao 

paciente (NUNES, et al., 2016). 

Em casos de retenção urinária a ultrassonografia se 

mostra essencial para a identificação do volume urinário e sua 

detecção à beira leito. Apesar de ser ótima ferramenta como 

método de estimativa do volume urinário evitando cateterismos 

desnecessários, na maioria dos locais essa detecção é 

baseada nas queixas principais do paciente, podendo 

comprometer sua segurança expondo-o a procedimentos 

invasivos sem necessidade (CERATTI; BEGHETTO, 2021). 

O uso do ultrassom pela enfermagem traria benefícios 

solucionando as dificuldades encontradas, como a punção 

vascular guiada por ultrassom, exame físico do tórax e medição 

do volume residual gástrico. O uso do US resolve os problemas 

existentes na prática médica e de enfermagem, além de orientar 

a tomada de decisão à beira leito (SUN et al., 2020). 

 Em estudo realizado por Carnaval et al., (2019), esplana 

que por se tratar de um equipamento incomum na prática da 

assistência de enfermagem, são necessários treinamentos 

teórico-práticos para o acesso a todos os recursos do 

dispositivo e, principalmente em programas de graduação e 

pós-graduação, além da criação de protocolos institucionais, e 

treinamentos constantes para equipe.  

Corroborando com o trecho supracitado, Jorge et al., 

(2017), referência que em muitos cenários, ainda não é comum 

na prática e no ensino do enfermeiro o uso do US na avaliação 

do paciente em RU, pelo alto custo e pelas limitações 
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intrínsecas aos próprios serviços, sejam eles públicos ou 

privados. 

No atual cenário brasileiro, poucas áreas de assistência 

ao paciente clínico dispõem de equipamento e de enfermeiros 

capacitados para uso dessa tecnologia. Mesmo em áreas 

assistenciais onde esses recursos estão disponíveis, a prática 

dos enfermeiros ainda sustenta-se em um modelo empírico de 

decisão clínica, comprometendo o raciocínio clínico, a tomada 

de decisão e a eficácia do trabalho do enfermeiro. Consolidando 

com isso, a importância de mais artigos que abordem essa 

temática (CERATTIA e BEGHETTO, 2021).  

Nesse contexto, questiona-se: Quais as evidências 

disponíveis no estado da arte que viabilizem a construção de 

um protocolo assistencial de enfermagem para uso de 

ultrassonografia em pacientes com suspeita de retenção vesical 

em unidade de internação? 

Logo, este estudo objetiva construir um protocolo 

assistencial de enfermagem para o uso da ultrassonografia em 

pacientes com suspeita de retenção vesical em unidade de 

internação.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo metodológico, descritivo, 

de abordagem quantitativa, para a construção do protocolo 

gráfico assistencial de enfermagem para uso de 

ultrassonografia em pacientes com suspeita de retenção vesical 

em unidade de internação. 

Para a construção do conteúdo do protocolo assistencial 

de enfermagem foi desenvolvido o estudo em duas etapas 

subsequentes:  1ª etapa:  revisão da literatura, a fim de obter 

evidências relativas à assistência de enfermagem para 
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subsidiar a construção do protocolo; 2ª etapa: elaboração do 

protocolo assistencial. 

 

1º Etapa: Revisão da literatura 

Esta etapa visou identificar os elementos necessários 

para compor o protocolo assistencial de enfermagem para uso 

de ultrassonografia em pacientes com suspeita de retenção 

vesical em unidade de internação, pautado nas evidências 

contidas na literatura científica. 

Como norte para a construção do estudo utilizou-se da 

estratégia PICO (ERIKSEN; FRANDSEN, 2018), onde P 

(população/problema) corresponde à paciente com retenção 

urinária, I (intervenção) assistência de enfermagem, C 

(controle) não se aplica a esta proposta e O (outcome, 

resultado) avaliação com uso da ultrassonografia. 

Desse modo, a questão norteadora consistiu em: Quais 

as evidências disponíveis no estado da arte que viabilizem a 

construção de um protocolo assistencial de enfermagem para 

uso de ultrassonografia em pacientes com suspeita de retenção 

vesical em unidade de internação? 

A coleta dos estudos foi realizada no mês de outubro de 

2021 no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com 

acesso por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) 

na qual os pesquisadores estão vinculados. Para isto, foi 

utilizado na busca as seguintes bases de dados: Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

SciVerse Scopu, US National Library of Medicine (PubMed), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). 
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Como estratégia de investigação foi utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Ultrassonografia 

AND retenção urinária AND Avaliação em Enfermagem AND 

Unidades de internação” para as bases de dados em língua 

portuguesa e os Medical Subject Headings (MeSH) 

“Ultrasonography AND Urinary Retention AND Nursing 

Assessment AND Inpatient Care Units” para as bases de dados 

em língua inglesa, aliados aos operadores boleanos AND e OR. 

A busca e seleção dos estudos seguiu os critérios 

preconizados pelo grupo PRISMA (PAGE; MAHER, 2017) e a 

seleção inicial dos artigos se deu pela leitura dos títulos e 

resumos; em seguida, os artigos foram lidos na íntegra e as 

informações obtidas apresentadas nas formas de tabela e 

quadro, com posterior categorização dos dados. Os critérios de 

inclusão consistiram em artigos publicados nos últimos cinco 

anos, disponíveis gratuitamente e na íntegra, sem restrição de 

idioma, condizente com a temática proposta. 

Como critérios de exclusão: estudos do tipo editoriais, 

cartas ao editor, artigo de reflexão, relatos de caso e estudos 

que foram realizados em serviços não hospitalares. 

Para análise dos dados foi utilizada uma planilha criada 

no software Microsoft Excel® composta pelos itens: base de 

dados, título, ano de publicação, idioma, tipo de estudo, objetivo 

e resultados obtidos. 

No tocante aos aspectos éticos da pesquisa, por se tratar 

de uma pesquisa na qual metodologicamente analisa dados já 

publicados e analisados eticamente, bem como aborda apenas 

a primeira etapa de um estudo metodológico (construção), não 

foi necessária a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 587 estudos na busca realizada em 

outubro de 2021. Após leitura dos títulos e resumos dos artigos, 

11 estudos foram selecionados e tiveram o seu texto completo 

analisado, dos quais, quatro foram excluídos por não 

contemplarem em sua totalidade o tema. A busca resultou em 

sete artigos que atenderam aos critérios de inclusão propostos 

conforme o fluxograma prisma na figura 1. 

Figura 1. Fluxograma de busca dos estudos da revisão da 
literatura, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

A realização do exame físico de qualidade é condição no 

processo diagnóstico. O exame físico baseia-se nas manobras 

de inspeção, palpação, percussão e ausculta, mas não nos 
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permite “olhar sob a pele” do paciente, o que é possível com as 

técnicas de imagens (BASTOS, VIEIRA, PAZELI JR, 2019). 

Entre os métodos de imagem, a ultrassonografia (US) 

tem ganhado grande aceitação e utilização, particularmente, 

entre os médicos não radiologistas, por não utilizar radiação 

ionizante, permitir estudos dinâmicos, não ser invasiva e ser 

utilizada para orientar procedimentos (BASTOS, VIEIRA, 

PAZELI JR, 2019). 

A ultrassonografia “point-of-care” (POCUS) é definida 

como o exame de ecografia, realizada e interpretada à beira do 

leito. Tem como objetivo ampliar o processo diagnóstico e 

facilitar a realização de procedimentos com segurança e 

rapidez. O seu propósito é responder a perguntas simples, sim 

ou não (BASTOS, VIEIRA, PAZELI JR, 2019). 

A retenção urinária (RU) pode ser definida perca da 

capacidade espontânea, parcial ou total, da bexiga eliminar a 

urina produzida pelos rins. Sensação de distensão na bexiga, 

que pode apresentar-se tensa e dolorosa e com capacidade de 

urinar insatisfatória caracterizam a Retenção urinária. Em 

casos, podem tornar-se mais graves, ocorrendo perda do tônus 

vesical secundário ou estiramento excessivo das fibras do 

músculo detrusor, levando à hipotonicidade vesical, infecções 

do trato urinário (ITU) e, até mesmo, à formação de cálculos 

renais (CARNAVAL, TEIXEIRA E CARVALHO, 2018). 

No Quadro 1, observa-se informações referentes às 

intervenções de enfermagem no manejo da dor torácica de 

origem cardíaca. 
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Quadro 1 – Descrição dos artigos sobre intervenções de 

enfermagem no manejo da dor torácica de origem cardíaca, 

2021. 

 

 

Autoria, 

Ano 

Método Objetivo Resultados 

CERATTI; 

BEGHETT

O, 2021. 

Estudo 

transversal Descrever 
frequência de 
queixas 
urinárias, globo 
vesical e 
necessidade de 
cateterismo 
vesical de alívio 
a partir da 
realização da 
ultrassonografi

a;  

Verificar 
relação entre 
volume urinário 
estimado pela 
ultrassonografi
a e drenado no 
cateterismo. 

• 44 pacientes 
foram avaliados. 
Detectou-se 
retenção urinária 
pela 
ultrassonografia 
em 33,2% das 
avaliações. 
Houve forte 
correlação entre 
ultrassonografia 
e cateterismo 
vesical. 
Verificou-se 
maior frequência 
de identificação 
de globo vesical 
em volumes 
urinários 
≥300mL; 

• Queixas 
sugestivas de 
retenção 
urinária, 
detecção de 
globo vesical e 
achados da 
USG: Disúria, 
Incapacidade de 
esvaziar a 



PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM PARA MENSURAÇÃO 
DO VOLUME VESICAL POR ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DE 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

544 
 

bexiga, Dor ou 
desconforto na 
bexiga, 
Impressão do 
enfermeiro de 
presença de 
globo vesical, 
Decisão de CVA 
pela avaliação 
da US; 

• Realizar USG 
sem ausência de 
diurese há 6 
horas (56,6% 
dos pacientes). 

FERREIRA

; SIMÕES, 

2019. 

Estudo 

metodológic

o 

Validar o 
conteúdo de 
um protocolo 
de enfermagem 
de avaliação 
diagnóstico de 
RU no adulto, 
com recurso à 
ultrassonografi
a vesical, para 
utilização pelos 
enfermeiros 
portugueses. 

 

• Considerar 
o uso da 
USG em 
situações 
de doença 
aguda 
(trauma e 
intoxicação)
, RU ≥ 
300ml, a 
administraç
ão de 
grandes 
volumes de 
fluidos, a 
remoção de 
CV, o pré e 
pós-
operatório, 
e a 
analgesia 
epidural; 
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• Deve-se 
evitar 
cateterismo 
vesical de 
alívio se não 
evidenciado 
RU; 

• A 
construção 
e uso de 
protocolo é 
necessário 
para 
possibilitar 
diminuição 
nas taxas 
de infecção 
do trato 
urinário; 

• Atentar 
durante a 
execução 
do 
protocolo, 
explicar o 
objetivo do 
exame, 
decúbito e 
elevação da 
cabeceira 
do paciente, 
o adequado 
uso do 
Prober 
convexo, 
uso do gel 
condutor, 
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uso de luva 
de 
procediment
o, papel ou 
compressa 
para 
remoção do 
gel, 
adequada 
mensuração 
das 
dimensões 
da bexiga. 

CABRAL, 

2011 

Estudo 

qualitativo, 

por método 

de análise 

de conceito. 

Analisar o 

conceito de 

“Retenção 

Urinária” e as 

ferramentas 

assistenciais 

disponíveis. 

• Retenção 
Urinária é a 
incapacidade de 
urinar quando o 
volume de 
varredura da 
bexiga é maior 
que 300 
mililitros, sendo 
o volume 
indicado para 
realização de 
cateterismo de 
alívio; 

• Utilizar a 
ultrassonografia 
de bexiga 
quando há 
ausência de 
débito urinário 
por mais de 6 
horas; 
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• Indica-se o uso 
da 
ultrassonografia 
como 
consequente de 
retenção 
urinária: 
Distensão 
vesical, Dor em 
região 
abdominal 
inferior, 
Disfunção do 
detrusor, 
Ausência de 
eliminação da 
urina por mais 
de 6 horas, 
Fluxo urinário 
intermitente, 
Gotejamento; 

DA SILVA 

SOARES, 

2021. 

Descritivo, 

exploratório

, qualitativo. 

Identificar o 

conhecimento 

de enfermagem 

sobre o uso do 

ultrassom 

portátil na 

assistência de 

enfermagem. 

• Entendimento da 
importância do 
uso da 
ultrassonografia 
portátil em 
situações de RU 
e indicação 
clínica (Volume 
urinário residual 
e queixas 
clínicas - 
Distensão 
vesical, Dor em 
região 
abdominal 
inferior, 
Disfunção do 
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detrusor, 
Ausência de 
eliminação da 

urina); 

• Necessidade de 
elaboração de 
protocolos para 
uso de USG por 
enfermeiro, 
capacitação e 
recursos para 
habilitação 
profissional. 

 

CORDEIR

O et al., 

2021. 

 

Estudo 

quantitativo 

Identificar a 

assistência 

realizada pela 

equipe de 

enfermagem no 

centro de 

diagnóstico por 

imagem. 

Apresenta a lacuna 
de conhecimento e 
a falta de novas 

• Pesquisas sobre 
o assunto, 
apesar de 
conhecerem a 
importância da 
técnica de USG 
na prática clínica 
de enfermagem; 

• Necessidade de 
construção de 
protocolos 
assistenciais 
para 
desenvolver a 
habilidade de 
avaliar suspeitas 
de RU. 
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NEVES, 

2016 

Estudo 

quantitativo, 

por Scoping 

Review 

Identificar as 

evidências 

científicas 

relacionadas à 

retenção 

urinária (RU) do 

paciente no 

pós-operatório 

imediato. 

A ferramenta de 
escolha utilizada 
para o detecção foi 
a USG e para 
resolução do 
problema foi 
utilizado o 
cateterismo vesical, 
ambos realizados 
pelo profissional 
enfermeiro; 

A monitorização do 
volume urinário na 
bexiga através do 
ultrassom pode 
prevenir a 
distensão do órgão 
no pós-operatório, 
evitando outras 

complicações; 

MAGO et 

al., 2010 

Estudo 

experiment

al com 177 

pacientes 

Determinar a 

prevalência de 

distensão da 

bexiga no pós-

operatório, 

através do 

ultrassom de 

bexiga 

Entre os 
analisados, 44% 
dos pacientes 
apresentam bexiga 
de volume > 500 ml 
e entre eles, cerca 
de metade não 
tinha sintomas de 
distensão da 

bexiga; 

Os fatores de risco 
para RU 
encontrados foram 
idade>60 anos, 
raquianestesia e 
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tempo cirúrgico> 
120 min. 

A ultrassonografia 
se configura como 
uma excelente 
ferramenta na 
prática assistencial 
de enfermagem 
para prevenir danos 
e agravos no 
paciente clínico e 

cirúrgico. 

Fonte: Pesquisa própria, 2021. 

Um dispositivo portátil de ultrassom da bexiga usa 

ultrassom para medir especificamente o volume tridimensional 

da urina na bexiga. É uma abordagem não invasiva para 

identificar resíduos pós-micção (BALLSTAEDT L, 

WOODBURY, 2021). 

Segundo Carnaval, Teixeira e Carvalho (2018), o uso do 

Ultrassom, elimina as cateterizações desnecessárias, o que 

leva a um forte impacto na redução das taxas de ITU e à 

diminuição do tempo de hospitalização. Além disso, o uso do 

US portátil resulta em diversos benefícios, tais como: baixo 

custo e alto benefício, uma vez que há um pequeno 

investimento inicial na compra do equipamento e redução de 

cateterismo urinário, diminuição do tempo de trabalho do 

enfermeiro, reduzindo os gastos em recursos materiais para 

realização do procedimento.  

Segundo Ann Yates (2016), o uso de ultrassom portátil 

da bexiga para detectar retenção urinária e esvaziamento 

incompleto da bexiga recentemente assumiu o lugar do 

cateterismo uretral e agora é considerado o padrão ouro para 

medir volumes residuais de urina, pelo fato de que a 
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ultrassonografia da bexiga é mais confortável para o paciente, 

traz um menor risco de infecção por ser não invasiva e 

relativamente rápida e fácil de usar, o que economiza tempo 

para a equipe. 

Segundo Araújo et al (2020), os protocolos são 

instrumentos de sistematização que auxiliam os enfermeiros no 

planejamento das ações e na tomada de decisão clínica, 

apoiando nos conflitos éticos e profissionais, colaborando na 

legitimação das práticas e nas dificuldades do exercício 

profissional. A incorporação do uso dos protocolos na prática 

assistencial tem o objetivo de facilitar o trabalho dos 

enfermeiros e beneficiar o usuário. 

Com intuito de corroborar com a literatura atual, e 

solidificar a atuação do enfermeiro na realização da US, a 

seguir, será exposto protocolo para realização, 

especificamente, para avaliação de volume vesical. 

2º Etapa: Construção do protocolo 

A partir dos conteúdos selecionados na revisão da 

literatura, estruturou-se o protocolo assistencial de enfermagem 

para uso de ultrassonografia em pacientes com suspeita de 

retenção vesical em unidade de internação. 

   A representação descritiva dos comandos foi 

escolhida por permitir que um conjunto de ações e decisões 

com foco nos resultados seja realizada de forma clara e 

concisa.  

ESTRUTURA DO PROTOCOLO: 

OBJETIVO: Realizar a mensuração do volume urinário 

para avaliar a indicação de cateterização vesical em pacientes 

com retenção urinária. 

MATERIAL: 

● Aparelho de ultrassonografia; 

● Transdutor convexo de 2-5 MHz; 
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● Gel ultrassonográfico; 

● Luvas de procedimento; 

● Gaze estéril e papel toalha; 

● Clorexidina aquosa 1% para higienização do 

transdutor. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

● Posicione o paciente em decúbito dorsal e 

exponha a região suprapúbica; 

● Ligue o aparelho de ultrassonografia 

pressionando o botão Ligar (Power); 

● Selecione o transdutor/probe convexo de 2-5 MHz 

apertando o botão probe e definindo nas configurações de tela 

a opção 4-C e em seguida a categoria de exame abdominal, 

utilizando o cursor e a tecla Set B/Pause para confirmar;   

● Coloque o gel ultrassonográfico no transdutor 

selecionado; 

● Posicione o transdutor em região suprapúbica no 

plano transversal buscando identificar a bexiga de forma que 

seja visualizado o diâmetros antero-posterior (A-P) e o latero-

lateral (L-L) da parede da mesma; 

● Congele a imagem anteriormente identificada e 

duplique a tela para captação de nova imagem ao apertar o 

botão R no aparelho de USG (uma nova imagem será gerada à 

direita da tela); 

● Coloque o transdutor em região suprapúbica no 

plano sagital/longitudinal buscando identificar o diâmetro 

superior e inferior (S-I) da parede da bexiga e congele a imagem 

apertando o botão Freeze; 

● Para calcular o volume, aperte a tecla X do 

aparelho e selecione os diâmetros antero-posterior (A-P) e 
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latero-lateral (L-L) no plano transverso (1º imagem), e o 

diâmetro superior-inferior (S-I) no plano sagital/longitudinal (2º 

imagem) com auxílio do cursor e o botão Set B/Pause;  

● Após traçar as medidas indicadas, aperte 

novamente a tecla X e o cálculo do volume urinário será feito 

automaticamente pelo aparelho de ultrassonografia; 

● Verificar na tela do aparelho o valor da 

mensuração do volume vesical; 

● O volume urinário acima de 300 ml, dentro do 

contexto clínico apropriado, sugere retenção urinária aguda e 

necessidade de cateterização; 

● Utilize papel toalha para remover todo excesso de 

gel ultrassonográfico do abdome do(a) paciente; 

● Limpe o transdutor/Probe utilizando gaze 

embebida com clorexidina aquosa 1% e desligue o aparelho 

pressionando por alguns segundos o botão Power. 

 

Figura 2 - Organização da mesa de USG com comandos gerais 

para todos os modelos, Natal/RN, 2021. 
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Figura 3 - Estimativa do volume urinário vesical com uso da 

ultrassonografia (a. bexiga, plano transversal; b. bexiga, plano 

longitudinal; volume da bexiga= A-P x L-L x S-I x 0,52, Natal/RN, 

2021. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Conforme resultados apresentados, o protocolo 

assistencial destinado a nortear a enfermagem no uso da 

ultrassonografia para mensuração do volume vesical está 

estruturado a partir de evidências científicas da literatura, 

complementadas por informações contidas nos documentos 

normatizadores no país e internacionalmente. 

Dessa forma, a partir dos eventos mencionados foi 

possível construir o protocolo em questão, para assim 

estabelecer e fundamentar novos protocolos assistenciais, para 

subsidiar a prática de enfermagem baseada nas evidências 

científicas mais recentes e assertivas. 

No entanto, apesar das evidências científicas terem 

permitido o embasamento e construção do protocolo, percebe-

se a necessidade de pesquisas na área da enfermagem e que 

 
Fonte: Próprio autor. 
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estas façam uso de estratégias metodológicas com melhor nível 

de evidência, de modo a fortalecer o contexto da pesquisa em 

enfermagem. 

 Apesar disso, esta pesquisa alcançou os objetivos 

propostos inicialmente, e foi capaz de construir o “Protocolo 

assistencial de enfermagem para mensuração do volume 

vesical por ultrassonografia em pacientes de unidades de 

internação” e acredita-se que este protocolo gráfico constitui o 

primeiro passo para a elaboração de uma ferramenta 

diferenciada que trará benefícios às unidades clínicas de 

internação, além de ser uma alternativa para se instituir critérios 

seguros e de qualidade na assistência de enfermagem. 
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RESUMO: A Ressuscitação cardiopulmonar (RCP) consiste em 
um procedimento utilizado com o intuito de salvar a vida de 
pessoas que se encontram em Parada Cardíaca ou Parada 
cardiorrespiratória (PCR), sendo realizado principalmente por 
profissionais de Enfermagem. Nesse sentido, o profissional 
responsável pela RCP deve estar capacitado para sua 
execução e para isso, existe o recurso da utilização de 
estratégias educativas em capacitações, a fim de desenvolver 
conhecimento científico sobre RCP. Objetivo: Mapear o 
conhecimento sobre a utilização de estratégias educativas na 
capacitação da enfermagem frente à ressuscitação 
cardiopulmonar. Método: Revisão de escopo que realizou 
busca em cinco fontes de dados, PubMed Central, Web of 
Science, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Wiley 
Online Library, Scopus e Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Resultados: Foram 

mailto:leossoares010@gmail.com
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selecionados oito artigos que respondiam à questão norteadora 
e mostraram que os estudos analisados destacam a 
importância da utilização de estratégias educativas no processo 
de ensino-aprendizagem na capacitação sobre Ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) e todos elencaram como desfechos 
principais a melhora significativa no conhecimento e habilidades 
dos profissionais de Enfermagem, redução de possíveis 
inseguranças e melhora no processo se trabalho. Conclusão: 
O estudo demonstrou que o uso de Estratégias educativas é um 
método que pode contribuir para qualificação dos profissionais 
de Enfermagem na construção do conhecimento teórico-prático 
em RCP. 
Palavras-chave: Enfermagem. Educação em saúde. 

Capacitação em serviço. Ressuscitação cardiopulmonar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) consiste em um 

dos componentes fundamentais do Suporte Básico de Vida 

(SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAV), sendo um 

procedimento importante para salvar vidas, pois pode manter o 

paciente que está em Parada Cardíaca vivo por tempo 

suficiente para que o tratamento definitivo seja executado 

(MUNEZERO et al., 2018). 

Segundo a American Heart Association (AHA), a RCP 

consiste no procedimento executado como forma de tratamento 

imediato para Parada Cardíaca ou Parada cardiorrespiratória 

(PCR), que é a perda abrupta da função cardíaca em uma 

pessoa que pode ou não ter sido diagnosticada com doença 

cardíaca. Além disso, a Parada Cardíaca pode surgir 

https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease/coronary-artery-disease
https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease/coronary-artery-disease
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repentinamente ou na sequência de outros sintomas 

(AHA,2021). 

Ainda segundo AHA (2021), o que acontece durante uma 

parada cardiorrespiratória é uma perda da função cardíaca que 

é o resultado de um mau funcionamento do sistema elétrico do 

coração. Nesse sentido, o coração para de bater corretamente 

e a sua função de bombeamento de sangue é “interrompida” ou 

de certa forma cessada, o que resulta na parada do músculo 

cardíaco de forma abrupta. Sucessivamente, os movimentos 

respiratórios são cessados, caracterizando uma apneia ou 

respiração agônica (Gasping), gerando um quadro de 

inconsciência ou irresponsividade. 

A parada cardíaca costuma ser fatal se as medidas 

apropriadas não forem tomadas imediatamente, podendo ela 

ser revertida se a RCP for realizada com a qualidade 

recomendada e estar associada a o uso de um desfibrilador. 

Este aparelho terá o papel fundamental de dar um choque no 

coração e ajudar a restaurar o ritmo cardíaco normal em 

questão de minutos (AHA, 2021). 

Nesse sentido, a utilização de estratégias educativas é 

de extrema relevância para o desenvolvimento e continuidade 

do conhecimento científico dentro da área da saúde, sendo 

também fundamental para transmissão e ampliação do 

aprendizado sobre RCP dentro da área da Enfermagem. Isso 

se dá também, devido à existência de deficiências na 

compreensão e nas habilidades dos Enfermeiros sobre RCP, 

descritas na literatura. Precisamente no mundo ocidental e em 

outros países desenvolvidos, a qualidade depende muito da 

frequência que os treinamentos são realizados (MUNEZERO et 

al., 2018). 
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Ademais, de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (2021), estima-se que 17,9 milhões de pessoas 

morreram de doenças cardiovasculares em 2019 e dessas 

mortes 85% foram causadas por ataques cardíacos ou 

derrames. Isso destaca o fato de que as doenças 

cardiovasculares são a principal causa de morte em todo 

mundo, representando 32% de todas as mortes globais. 

Segundo Munezero et al. (2018), a RCP eficaz é vital 

para a sobrevivência de vítimas de Parada Cardíaca e dessa 

forma, as chances de sobrevivência na parada cardíaca 

diminuem entre 7 e 10% para cada minuto de retardo na 

realização da RCP. Além disso, também pode ser responsável 

por diminuir os dias de internação hospitalar, acelerando o 

processo de alta dos pacientes acometidos por PCR. 

Visto a complexidade do processo de educação no 

Brasil, cabe aos serviços de Enfermagem, por meio de seus 

setores de educação continuada, a necessidade do 

desenvolvimento de inúmeros programas de treinamento. 

Dessa forma, as equipes adquirem novos conhecimentos, 

competências e habilidades para atuar no serviço. Com isso, 

espera-se que os profissionais tenham um melhor desempenho 

no processo de trabalho (FOLLADOR; CASTILHO, 2007). 

Diante disso, vale ressaltar que o profissional de 

Enfermagem será fundamental na prevenção de morte cardíaca 

súbita, uma vez que os Enfermeiros são preparados para a 

transmissão do conhecimento necessário na capacitação de 

outros profissionais, oferecendo educação na atuação de uma 

RCP, juntamente com a utilização do Desfibrilador Externo 

Automático (DEA) (BOGUE; IDRISS; STURKEY; DEROUIN, 

2021). 
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Além disso, ainda segundo Bogue (2021), o enfermeiro 

poderá servir como elo-chave também na instrução de pessoas 

leigas, ensinando a reconhecer rapidamente uma PCR, saber 

tomar condutas corretas e precisas, além de ter uma 

intervenção adequada e com isso poder evitar uma morte por 

falta de conhecimento mínimo e adequado. 

Portanto, esse estudo foi desenvolvido com o intuito de 

destacar a importância da capacitação dos profissionais de 

Enfermagem em RCP, por meio das mais variadas estratégias 

educativas que possam ser utilizadas, uma vez que o 

conhecimento dessa prática é atribuído majoritariamente ao 

profissional de Enfermagem. Com isso, destaca-se o objetivo 

principal da temática, que é o bem-estar da população diante 

da qualificação profissional. 

Sobretudo, este artigo tem importância para futuros 

estudos relacionados ao desenvolvimento da elaboração de 

novas estratégias educativas a serem implementadas nas 

capacitações de RCP. Além disso, na própria necessidade do 

incentivo da criação de programas de treinamento em RCP, 

desde atenção primária à alta complexidade dos serviços de 

saúde existentes no Brasil e no mundo. 

  Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo 

mapear o conhecimento sobre a utilização de estratégias 

educativas na capacitação da Enfermagem frente a 

ressuscitação cardiopulmonar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo trata-se de uma revisão de escopo, cuja 

elaboração foi realizada no mês de setembro de 2021, seguidos 

os critérios estabelecidos pelo JBI e Checklist Preferred 
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Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (PAGE et al., 

2021; PETERS et al., 2020).  

Esse formato de revisão tem como propósito identificar 

os principais conceitos acerca de um determinado campo de 

conhecimento, mapeando os dados obtidos e reconhecendo 

possíveis lacunas investigativas existentes (PETERS et al., 

2020). Vale salientar que, o protocolo deste estudo foi 

registrado na plataforma Open Science Framework. 

Para desenvolvimento desta revisão, seguiu-se as 

etapas: a) construção da questão pesquisa, b) reconhecimento 

dos registos relevantes para o estudo, c) escolha e inclusão dos 

estudos, d) sistematização dos dados e, por fim, e) sumarização 

e síntese dos resultados (ARKEY; O´MALLEY, 2005). 

  A fim de elaborar a questão de pesquisa foi utilizada a 

ferramenta metodológica: População, Conceito e Contexto 

(PCC), disponibilizados pelo JBI. Desse modo, teve-se como P: 

Profissionais de Enfermagem, C: Estratégias educativas para 

capacitação em ressuscitação cardiopulmonar e C: Serviços de 

saúde. A partir disso, indagou-se a seguinte questão: "Quais 

estratégias educativas utilizadas para capacitação dos 

profissionais de Enfermagem em ressuscitação 

cardiopulmonar?”. 

 A busca foi realizada através do Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), utilizando o acesso remoto da plataforma 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), disponibilizada pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram 

utilizadas como cenários cinco fontes de dados, sendo elas: 

PubMed Central, Web of Science, Scientific Electronic Library 
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Online (SCIELO), Wiley Online Library, Scopus e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

Para rastreamento dos registros foram utilizados os 

cruzamentos dos descritores indexados no Medical Subject 

Headings (MeSH)/Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

sendo: “Nursing/Enfermagem”, “Health Education/Educação 

em Saúde”,  “Inservice Training/Capacitação em serviço”, 

“Cardiopulmonary Resuscitation/ressuscitação 

cardiopulmonar”, “Health Services/Serviços de Saúde”. Foram 

aplicados os conectores booleanos “AND” e “OR”. Detalhes a 

acerca do processo de busca dos estudos e equações 

utilizadas em cada fonte de dados se encontra detalhado no 

quadro 1. 

A triagem e seleção dos artigos presentes da amostra se 

deram a partir dos critérios de inclusão: registros disponíveis na 

íntegra e gratuitamente em meio eletrônico, publicações que 

respondam a questão do estudo, dissertações, teses, portarias 

ministeriais, guidelines e artigos científicos, sem restrição de 

idiomas e sem recorte temporal. Foram excluídos os registros 

que foram identificados como: resumos, cartas ao editor, artigos 

de opinião, estudos que não respondem ao objetivo e as 

réplicas dos registros duplicados (sendo considerado somente 

uma vez).  
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Quadro 1. Quadro de sintaxe evidenciando as equações de 

busca utilizadas em cada fonte de dados para identificação dos 

registros. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2021. 

FONTES DE 

DADOS 

SINTAXE 

CINAHL 

 

( Nursing ) AND ( Cardiopulmonary 

Resuscitation OR Critical Care ) AND ( 

Health Education OR Inservice Training ) 

AND ( Health Services OR Hospital Units )  

LILACS 

 

Nursing AND Cardiopulmonary 

Resuscitation OR Critical Care [Palavras] 

and Health Education OR Inservice Training 

[Palavras] and Health Services OR Hospital 

Units [Palavras] 

SCIELO 

 

(*Nursing) AND (Cardiopulmonary 

Resuscitation OR Critical Care) AND 

(Health Education OR Inservice Training) 

AND (Health Services OR Hospital Units) 

SCOPUS 

 

 

TITLE-ABS-KEY ( ( nursing  )  AND  ( 

cardiopulmonary  AND resuscitation  OR  

critical  AND care )  AND  ( health  AND 

education  OR  inservice  AND training )  

AND  ( health  AND services  OR  hospital  

AND units ) ) 

Web of 

Science 

TS=(Nursing ) AND TS=(Cardiopulmonary 

Resuscitation  OR Critical Care) AND 
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 TS=(Health Education  OR Inservice 

Training ) AND TS=(Health Services  OR 

Hospital Units) 

Wiley  

 

 

"Nursing" anywhere and "Cardiopulmonary 

Resuscitation OR Critical Care" anywhere 

and "Health Education OR Inservice 

Training" anywhere and "Health Services 

OR Hospital Units" anywhere 

Fonte: autores, 2021. 

 

A partir da aplicação dos critérios mencionados, foi 

realizada a averiguação dos registros encontrados e discussão 

dos dados obtidos por meio dos artigos incluídos, sendo 

selecionadas oito publicações para composição da amostra dos 

resultados dessa revisão. Além disso, visando a inclusão do 

maior número de estudos foi realizado busca nas referências 

dos artigos selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Identificou-se 5.043 registros nas fontes de dados, 

sendo: 57 na CINAHL, 26 na SCOPUS, 603 na Web of Science, 

4.352 na Wiley. Na LILACS e SCIELO não foram encontrados 

nenhum resultado. No que refere ao processo de triagem dos 

artigos, 352 relatórios foram recuperados nas fontes de dados 

tiveram seus títulos e resumos lidos, após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão 14 artigos foram lidos na íntegra 

e avaliados para elegibilidades. Desses, foi excluído um artigo 

por não se relacionar diretamente a temática e seis por não 

responderem à questão de pesquisa. A partir disso, sete 
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registros foram selecionados através da busca nas fontes de 

dados e um por meio da busca nas referências dos artigos dos 

resultados. Foram incorporados oito artigos aos resultados 

deste estudo, o processo de busca e triagem se encontra 

detalhado no fluxograma da Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma de busca adaptado do Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 
extension for Scoping Reviews (PRISMA ScR). Natal, RN, 
Brasil, 2021. 
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Fonte: autores, 2021. 

Quadro 2 - Sumarização dos artigos de acordo com: autor (es), 

ano, local, tipo de estudo, tipo de estratégia educativa e 

desfecho. Natal, RN, Brasil, 2021. 

Autor/An

o 

País/Tipo 

de estudo 

Tipo de 

estratégia 

educativa 

Desfecho 
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Follador; 

Castilho/

2017 

Brasil/Explo

ratório 

Estação 

prática da 

RCP com 

estudo de 

caso, 

simulações 

realísticas 

usando de 

manequins e 

equipamento

s de 

emergência. 

As informações 

apresentadas nos 

treinamentos 

contribuíram para 

educação 

continuada de 

qualidade, na 

tomada de decisão 

e melhorando a 

assistência. 

Hamilton.

,/2005 

Inglaterra/R

evisão da 

literatura 

Vídeos 

ensinando 

RCP, 

simulação 

realística com 

casos 

clínicos e 

manequins 

especializado

s em RCP, 

programa de 

simulação em 

computadore

s, jogo de 

habilidades e 

cartas de 

ação. 

Uso correto do 

desfibrilador 

externo 

automático (DEA), 

entretanto foi 

evidenciado falha 

em reavaliar o 

paciente após a 

sequência de três 

choques e melhora 

significativa do 

desempenho geral 

durante RCP.  
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Sankar et 

al.,/2013 

India/Quase 

experiment

al 

Palestras, 

demonstraçõ

es em vídeo, 

discussões 

conduzidas 

por instrutor e 

simulação de 

caso 

realístico em 

manequim 

pediátrico e 

infantil. 

Enfermeiras de 

formação inicial 

tiveram escores de 

habilidade 

significativamente 

mais elevados (6,5 

versus 3,2, P 

<0,001). 

Imediatamente 

após o 

treinamento, as 

pontuações 

melhoraram em 

ambos os grupos. 

Enfermeiras em 

serviço com melhor 

desempenho no 

teste de 

conhecimento 

(10,5 versus 9,1, P 

= 0,01) e as 

Enfermeiras de 

formação inicial 

com melhor 

desempenho no 

teste de habilidade 

(9,8 versus 7,4, P < 

0,001). 

Davis et Estados Programa de A incidência de 
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al.,/2015 Unidos da 

América/Ex

perimental 

treinamento 

avançado de 

ressuscitação 

(ART) 

realizado por 

profissionais 

especialistas, 

baseado em 

protocolo de 

resposta 

rápida. 

PCR fora da UTI 

diminuiu, enquanto 

a incidência de 

PCR na UTI 

permaneceu 

inalterada. A 

mortalidade geral 

do hospital 

diminuiu (2,12% 

para 1,74%, P 

 <0,001).  

Kane et 

al.,/2011 

Estados 

Unidos da 

América/Ex

perimental 

Dispositivos, 

como: 

simuladores 

pediátricos e 

tecnologias, 

manequins 

realísticos e 

resolução de 

casos 

clínicos. 

Programa de 

treinamento 

educacional se 

mostrou um 

método eficaz de 

educar a equipe de 

Enfermagem em 

uma UTI cardíaca 

pediátrica no 

conhecimento e 

nas habilidades 

necessárias para a 

reanimação do 

paciente. 

Preusch 

et 

al.,/2010 

Brasil/Quas

e 

experiment

Treinamento 

realizado por 

instrutores 

Melhoria de 

habilidades 

técnicas e 



ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NA CAPACITAÇÃO DA ENFERMAGEM 
EM RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: REVISÃO DE ESCOPO 

572 
 

al utilizando 

manequim 

com 

software. 

otimização da: taxa 

média de 

compressão (118 

vs 106 

compressões / min; 

P <0,001), 

profundidade 

média de 

compressão (45 vs 

42 mm; P = 0,032), 

proporção de 

compressões com 

profundidade 

correta (aumento 

de 9%); e 

proporção de 

compressões com 

liberação total 

(aumento de 6%). 

Munezer

o, et 

al./2018  

Uganda/Pro

spectivo  

Sessão de 

treinamento 

de 3 horas, 

utilizando 

manequim de 

treinamento 

de RCP que 

simula 

característica

s da fisiologia 

Melhora 

significativa no 

conhecimento e 

habilidades de 

RCP dos 

Enfermeiros após a 

intervenção. Teve-

se a pontuação 

média pré-teste de 

46,0% a 81,3% 
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e anatomia 

de um adulto 

médio. 

para habilidades e 

53,8% a 82,45% 

para 

conhecimento. 

Couto et 

al.,/2021 

Brasil/Relat

o de 

experiência 

Explicação 

teórica com 

recursos 

audiovisuais, 

utilização de 

cenários e 

situações 

realísticas 

com 

manequins 

de baixa 

fidelidade 

adulto e 

infantil mais 

materiais e 

equipamento

s. 

Aprimoramento de 

habilidades, 

redução de 

inseguranças, 

melhora no 

processo de 

aprendizagem e 

nas relações de 

trabalho.  

Fonte: autores, 2021. 

 

No que diz respeito ao país de publicação, três (37,5%) 

estudos foram publicados no Brasil, dois (25%) nos Estados 

Unidos da América, um (12,5%) na Inglaterra, um (12,5%) na 

Índia e um (12,5%) em Uganda. Referente ao desenho dos 

estudos selecionados teve-se predominância dos estudos 

experimentais e quase experimentais, com dois (25%) artigos 

em cada, seguido pelo estudo exploratório, revisão da literatura, 
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estudo prospectivo e relato de experiência, com uma (12,5%) 

publicação em cada.  

Todos os oitos estudos avaliados evidenciaram a 

eficácia do uso de simulação realística com manequins 

especializados em RCP como estratégia educativa no processo 

ensino-aprendizagem. Desses, um (12,5%) estudo utilizou 

vídeos ensinando RCP, um (12,5%) optou por fazer uma 

explicação teórica antes de realizar o treinamento e um (12,5%) 

estudo utilizou programa de simulação em computadores, jogo 

de habilidades e cartas de ação como estratégia educativa.  

Todos os estudos selecionados elencaram como 

desfechos principais a melhora significativa no conhecimento e 

habilidades de RCP dos Enfermeiros, bem como redução de 

possíveis inseguranças e melhora no processo de trabalho. 

Dois (25%) estudos aplicaram pré-teste antes do treinamento e 

alegaram melhora significativa dos conhecimentos no pós-teste 

(MUNEZERO, et al.,2018; SANKAL et al.,2013). 

Dessa forma, observou-se que os estudos analisados 

destacam a importância da utilização de estratégias educativas 

no processo de ensino-aprendizagem na capacitação sobre 

RCP, envolvendo os profissionais de Enfermagem. O que 

demonstra a importância dos métodos utilizados. 

Observou-se que as informações apresentadas nos 

treinamentos contribuíram de forma positiva para educação 

continuada de qualidade, na tomada de decisão dos 

capacitados e melhorando significativamente a assistência 

prestada (FOLLADOR; CASTILHO, 2007). Assim como, foi 

possível concluir que as estratégias educativas geraram 

aprimoramento de habilidades e redução de inseguranças 

existentes previamente à sua aplicação, sendo apresentados 

como pontos positivos (COUTO et al., 2021). 
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Segundo Shepherd (2006), em seu estudo, é provável 

que a realização de treinamento e a prática se mostrem 

importantes para a equipe de Enfermagem que deverá utilizar 

o dispositivo Bolsa Válvula Máscara (BVM) menor na RCP. O 

que demonstra a importância da realização da revisão de uma 

PCR como método positivo na construção do conhecimento 

reflexivo acerca do tema. 

Além disso, verificou-se que há uma diferença 

significativa nos resultados de pré-teste e pós-teste da 

aplicação do programa de ensino estruturado, que consta no 

fornecimento de ensino assistido por vídeo do programa de 

Reanimação cardiopulmonar. Aceitando-se a hipótese de que o 

aumento da pontuação pós-teste no conhecimento e na prática 

foi devido a aplicação do programa (LAVANYA, 2016). 

Segundo o estudo de Viljoen, Coetzee e Heyns (2016), 

é importante frisar que o Programa de Desenvolvimento 

Contínuo (PDC) serve como “uma ponte para excelência" na 

prática de Enfermagem, de forma apropriada, quando os 

profissionais de cuidados intensivos estiverem dispostos a 

assumir o compromisso de aprender e aplicar esses novos 

conhecimentos na prática. 

Sobretudo, segundo Munezero et al. (2018), em sua 

estratégia de sessão de treinamento prático de 3 horas, 

observou-se uma elevação no desempenho dos Enfermeiros 

quanto às habilidades de conhecimento e prática, após a 

intervenção, sobre RCP. Obteve-se uma pontuação média de 

pré-teste menor do que a de pós teste. Outro achado foi a 

Melhoria de habilidades técnicas e otimização das 

compressões na RCP, após a utilização de um manequim com 

software no treinamento realizado por instrutores (PREUSCH et 

al., 2010).   
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CONCLUSÕES 

 

Desta revisão conclui-se que os profissionais e 

estudantes de Enfermagem que se submeteram a algum tipo 

de estratégias educativas em RCP, desenvolveram seus 

conhecimentos prévios acerca do tema após a realização dos 

métodos. Além disso, notou-se que em pré-testes realizados 

anteriormente à aplicação dos métodos, os profissionais e 

estudantes sempre apresentaram conhecimento teórico-prático 

inadequado para RCP. 

Dessa forma, foi possível observar que a construção de 

conhecimentos e habilidades facilitaram a aprendizagem dos 

profissionais da Enfermagem. Sendo assim, fica claro que o uso 

de Estratégias educativas é um método que pode contribuir 

para qualificação desses profissionais, como forma de 

qualificação teórico-prática em RCP. 

Os resultados presentes neste estudo enriquecem o 

ensino de Enfermagem direcionado a RCP, principalmente na 

junção da prática com a teoria na capacitação de profissionais 

de Enfermagem.  

Evidencia-se que pesquisas futuras envolvendo o uso 

das diversas estratégias educativas na capacitação de RCP, 

poderão ajudar ainda mais no desenvolvimento de 

conhecimento, habilidades e uma condução aprimorada em 

situações reais de PCR. Além disso, estas pesquisas poderão 

ter o papel de avaliar a efetividade dessas estratégias 

existentes, ampliar melhorias e elevar o nível do referencial 

teórico apresentado. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é identificar as estratégias 
de simulação realística no processo de aprendizagem de 
reanimação cardiopulmonar. O estudo foi delineado como uma 
scoping review, sendo realizada no mês de abril de 2020, 
utilizando as fontes de dados tanto nacionais como 
internacionais. Foram incluídos 10 estudos neste trabalho, 
publicados entre os anos de 2017 e 2020,  que apontaram como 
estratégias de simulação utilizadas no ensino de reanimação 
cardiopulmonar, a criação de cenários simulados, a utilização 
de  manequins de alta fidelidade e baixa fidelidade, como 
também de um dispositivo de treinamento, além de abordar a 
realização de leitura prévia de materiais, bem como avaliação 
após a simulação realizada. Com isso, o uso da simulação 
realística no processo de aprendizagem de reanimação 
cardiopulmonar apresenta ganhos para aqueles que recebem 
aulas e/ou treinamentos com esse tipo de metodologia, pois 
conseguem integrar a teoria com a prática, possibilitando ao 
indivíduo aprender com os erros em um cenário simulado e os 
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consertar, além de conseguir desenvolver autoconfiança e 
raciocínio clínico rápido para atuar em situações de pressão e 
estresse, como ocorre em um cenário de parada 
cardiorrespiratória. Outro ponto importante da utilização da 
simulação é a garantia da segurança do paciente e qualidade 
da assistência. 
Palavras-chave: Treinamento por simulação. Cuidados para 
prolongar a vida. Educação em enfermagem. Ensino. 
Reanimação cardiorrespiratória. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A parada cardíaca se define como a interrupção da 

atividade mecânica do coração, ou seja, o coração deixa de 

desenvolver sua atividade de bombear o sangue para o 

corpo para suprir as necessidades dele e dos outros órgãos 

do corpo humano (SILVA et al., 2017). Que é evidenciado 

pela inconsciência e ausência de pulso central palpável na 

vítima (BARROS; NETO, 2018). Assim como, ausência de 

movimentos respiratórios. 

Os distúrbios cardiovasculares são as principais causas 

da PCR, seguido dos distúrbios respiratórios. A PCR tem 

grande prevalência dentre as emergências cardiológicas e 

tem alta taxa de morbidade e mortalidade. Os dados 

epidemiológicos a respeito da incidência dos casos de PCR 

ainda são escassos no Brasil. Já na Europa este tipo de 

evento está entre as principais causas de óbito do 

continente. Dentre os ritmos de parada, os mais comuns são 

a fibrilação ventricular (FV) e a taquicardia ventricular sem 

pulso (TVSP) (BERNOCHE et al., 2019). 

O cuidado à pessoa em PCR é a Reanimação 
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Cardiopulmonar (RCP), onde realizam-se manobras de 

compressão, ventilação e desfibrilação para manter a 

funcionalidade dos órgãos vitais enquanto o coração não 

retorna à circulação espontânea. Para realizar estas 

manobras é necessário o treinamento de profissionais e 

pessoas leigas, de forma que realizem a técnica de maneira 

correta e com a devida efetividade (SILVA et al., 2017). 

Este estudo possui como objeto de estudo as 

estratégias de simulação realística no processo de 

aprendizagem da reanimação cardiopulmonar. A simulação 

é importante para o processo de aprendizagem, pois é capaz 

de integrar o que é visto durante a teoria com a prática, por 

meio da criação de cenários bem próximos à realidade das 

unidades de saúde (BERNOCHE et al., 2019). Além disso, 

quando há uso da simulação, percebe-se um  empenho 

maior e maior absorção do conteúdo pelos 

estudantes/profissionais que têm aulas/treinamentos com a 

utilização dessa metodologia (RIBEIRO et al., 2018). 

A utilização da simulação no processo de 

aprendizagem de RCP é importante, pois além de integrar as 

informações teóricas com as práticas, pode também 

aproximar o indivíduo a saber lidar com uma situação 

estressante que é uma PCR (BERNOCHE et al., 2019). 

Com isso, identificar as estratégias de simulação 

utilizadas no processo de aprendizagem permite verificar a 

aplicabilidade de cada estratégia na realidade das 

instituições de saúde e de ensino. Adotar estas estratégias 

como metodologia de ensino ao realizar aula/treinamento de 

estudantes/profissionais em relação às manobras de RCP, 

uma vez que este método pode trazer uma maior absorção 
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do conteúdo e confiabilidade do estudante para atuar na 

prática assistencial. Além disso, a prática de RCP com uso 

da simulação é benéfica em relação a segurança do paciente 

pois pode diminuir a ocorrência de iatrogenias no 

atendimento a uma RCP. 

O objetivo deste estudo é identificar as estratégias de 

simulação realística no aprendizado de reanimação 

cardiopulmonar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi delineado como uma revisão de escopo. 

Para identificar scoping reviews ou protocolos semelhantes 

ao objetivo deste estudo, realizou-se uma busca nas fontes 

de dados Open Science Framework (OSF), JBI Clinical 

Online Network of Evidence for Care and Therapeutics 

(COnNECT+), Database of Abstracts of Reviews of Effects 

(DARE), The Cochrane Library e International Prospective 

Register of Ongoing Systematic Reviews (PROSPERO). Os 

resultados demonstraram a inexistência de estudos com 

escopo de identificar as estratégias de simulação realística 

no processo de aprendizagem da reanimação 

cardiopulmonar. 

Foi utilizado o Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analysis extension for Scoping Reviews 

(PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018).  

Para alcançar o objetivo deste estudo, foi traçada a 

seguinte questão norteadora: “Quais as estratégias de 

simulação realística para o processo de aprendizagem de 

reanimação cardiopulmonar?”. A questão norteadora e a 
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pesquisa na literatura do presente estudo basearam-se no 

protocolo do Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual que 

norteia por meio do método PCC (População, Conceito e 

Contexto) a formulação da questão que vai direcionar o 

estudo (PETERS et al., 2020). Com isso, a população deste 

estudo são estudantes e profissionais que têm 

aulas/treinamentos de reanimação cardiopulmonar, o 

conceito é a simulação realística para aprendizagem da RCP 

e o contexto é sala de aula/laboratório de práticas.  

A pesquisa foi realizada no mês de abril de 2020 

utilizando as fontes de dados Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of Science, 

Cochrane Library, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), MEDLINE, SCOPUS, Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e da literatura cinzenta, no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Foram utilizados os descritores “Treinamento por 

simulação”, “Cuidados para prolongar a vida”, “Educação em 

enfermagem”, “Ensino” e “Reanimação cardiorrespiratória”, 

de acordo com os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS), 

e “Simulation training”, “Life support care”, “Education”, 

nursing”, “Teaching” e “Cardiopulmonary resuscitation”, de 

acordo com o Medical Subject Headings (MESH). Os 

operadores booleanos utilizados foram “AND” e “OR” para o 

cruzamento dos descritores. 

Os cruzamentos realizados em cada base de dados 

foram: “treinamento por simulação” AND “cuidados para 

prolongar a vida”; “treinamento por simulação” AND 

“cuidados para prolongar a vida” AND “educação em 



ESTRATÉGIAS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR: 

SCOPING REVIEW 

584 
 

enfermagem” OR ensino; “treinamento por simulação” AND 

“educação em enfermagem” OR ensino; “cuidados para 

prolongar a vida” AND “educação em enfermagem” OR 

ensino; “treinamento por simulação” AND “reanimação 

cardiorrespiratória”; “reanimação cardiorrespiratória” AND 

“educação em enfermagem” OR ensino, na LILACS, 

MEDLINE, SciELO e no catálogos de teses e dissertações 

da CAPES; e “simulation training” AND “life support care” 

AND “education, nursing” OR teaching; “simulation training” 

AND “life support care”; “simulation training” AND “education, 

nursing” OR teaching; “life support care” AND “education, 

nursing” OR teaching; “simulation training” AND 

“cardiopulmonary resuscitation”; “cardiopulmonary 

resuscitation” AND “education, nursing” OR teaching, na 

CINAHL, SCOPUS, Cochrane Library, e TS=(simulation 

training AND life support care AND education, nursing OR 

teaching); TS=(simulation training AND life support care); 

TS=(simulation training AND education, nursing OR 

teaching); TS=(life support care AND education, nursing OR 

teaching); TS=(simulation training AND cardiopulmonary 

resuscitation); TS=(cardiopulmonary resuscitation AND 

education, nursing OR teaching) na base de dados da Web 

of Science. 

Foram incluídos estudos que eram correspondentes à 

temática proposta, que estivessem disponíveis na língua 

portuguesa, língua inglesa e língua espanhola, que foram 

publicados entre os anos de 2017 a 2020, e que estivessem 

disponíveis em sua forma completa e gratuita. Foram 

excluídos aqueles estudos que estavam duplicados nas 

bases de dados.  
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Para seleção dos artigos foi realizada, inicialmente, a 

leitura dos títulos dos trabalhos e seus respectivos resumos. 

Por meio dessa leitura foi possível selecionar os artigos que, 

posteriormente, seriam lidos na íntegra e selecionados para 

compor os resultados desta pesquisa. 

As informações contidas nos estudos selecionados 

foram organizadas em formulário estruturado nos resultados 

com os seguintes dados: referência, ano de publicação, país 

de publicação, estratégia de simulação utilizada pelo estudo, 

tipo de estudo, nível de evidência e grau de recomendação. 

Estes dois últimos dados foram acrescentados de acordo 

com a Oxford Centre for Evidence-based Medicine 

(OXFORD CENTRE FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE, 

2009). 
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Figura 1 - Fluxograma para seleção dos estudos incluídos 
neste trabalho. Brasil, 2020. 

Fonte: própria da pesquisa 
  

 RESULTADOS 

 

A figura 2 apresenta os tipos de estudos encontrados e 

qual a classificação deles, quanto ao seu nível de evidência 

e grau de recomendação. Dentre os 10 estudos encontrados, 

cinco (50%) são ensaios clínicos, três (30%) são estudos de 

coorte, um (10%) é um estudo transversal e um (10%) é um 
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estudo exploratório descritivo. 

 

Figura 2 - Classificação dos estudos quanto ao nível de 
evidência e grau de recomendação. Brasil, 2020. 

 

Referênc
ia 

Tipo de 
Estudo 

Nível 
de 

Evidênc
ia 

Grau de 

recomendaçã
o 

Couloure
s, Allen 

Ensaio 
clínico não 

randomizado 

2C B 

Tobase 
et al. 

Ensaio 
clínico não 

randomizado 

2C B 

 
David 

Estudo 
exploratório 
descritivo 

 
4 

 
C 

 
McCoy et 

al. 

 
Ensaio 
clínico 

randomizado 
controlado 

 
1B 

 
A 

Sanri et 
al. 

Estudo de 
coorte 

2B B 

Smereka 
et al. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 

2B B 
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    Fonte: própria da pesquisa 

 

Os 10 estudos selecionados foram produzidos no escopo 

temporal de 2017-2020. Destes, Quatro (40%) foram publicados 

nos Estados Unidos, três (30%) no Brasil, um (10%) na 

Tailândia, um (10%) na Turquia e um (10%) na Polônia. A figura 

3 apresenta a descrição dos estudos incluídos na revisão 

segundo referência, ano de publicação, país de publicação do 

estudo e a estratégia de simulação de simulação realística 

encontrada. 

 

  

Detomi Ensaio 
clínico 

randomizado 

2B B 

Paloncy 
et al. 

Estudo de 
coorte 

2B B 

Young et 
al. 

Estudo de 
coorte 

2B B 

Vattanavanit, 

Khwannimit, 

Nilmoje 

 
Estudo 

transversal 

 
4 

 
C 
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Figura 3 - Estudos obtidos a partir da pesquisa e as 

estratégias, ano de publicação e país destes estudos. Brasil, 

2020. 

 

 

Referência 
País e Ano 

de    

publicação 

 

Estratégia de Simulação 

 

Couloures, 

Allen 

Estados 

Unidos, 

2017 

Cenários simulados com 

diferentes causas de PCR; 

Avaliação do grupo; 

50 minutos para execução. 

 

Tobase et al. 

 

Brasil, 2017 
Curso on-line com carga 

horária de 20 horas; 

Prática com simulação de 

PCR com utilização de 

manequim e instrumentos 

de feedback imediato. 

 

David 

 

Brasil, 2017 
Aulas de Suporte Básico de 

Vida (SBV) e Suporte 

Avançado de Vida em 

Cardiologia (SAVC); 

Prática simulada dentro do 

laboratório de simulação 

da universidade. 

 

 

McCoy et al. 

 

 

Estados 

Unidos, 

2018 

Aulas sobre as Diretrizes 

de RCP com base na 

American Heart Association 

(AHA); 

Cenários simulados de 
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PCR com simuladores de 

alta fidelidade com 

feedback em tempo real; e 

de baixa fidelidade com 

feedback feito por instrutor. 

Sanre et al. 
Turquia, 

2018 
Simulação com manequins 

de alta fidelidade. 

 

 

 

 

Smereka 

et al. 

 

 

 

 

Polônia, 

2019 

Treinamento de SBV com 

base nas diretrizes da AHA 

e condução do treinamento 

por instrutores 

credenciados pela AHA; 

Treinamento teórico; 

Prática de dez minutos de 

compressões torácicas não 

assistidas; 

Descanso por uma hora; 

Após, os alunos realizaram 

RCP por dois minutos; 

No dia seguinte: os alunos 

foram divididos em dois 

grupos: um grupo treinou 

sem dispositivo auxiliar, e o 

outro treinou com o auxílio 

de um dispositivo de 

treinamento (True CPR). 
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Detomi 

 

 

 

Brasil, 2019 

Divisão em dois cursos 

com cargas horárias 

diferentes; 

 Um curso tinha carga 

horária de oito horas; 

O outro tinha carga horária 

de 17,5 horas; 

Os alunos ainda foram 

divididos em grupos: 

Os que fariam a simulação 

com manequim de baixa 

fidelidade; e os com de alta 

fidelidade. 

 

Paloncy et al. 
Estados 

Unidos, 

2019 

Leitura de uma frase antes 

da simulação; 

Utilizado simulador de alta 

fidelidade. 

 

Young et al. 
Estados 

Unidos, 

2019 

Durante 34 meses, 

residentes de medicina 

receberam treinamento de 

RCP com simulador de alta 

fidelidade duas vezes por 

mês durante uma hora. 
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Vattanavanit, 

Khwannimit, 

Nilmoje 

 

Tailândia, 

2020 

Curso com carga horária 

de três horas de aulas; 

Divisão em quatro grupos 

para quatro cenários de 

PCR com duração de dez 

minutos; 

Avaliação da prática. 

 

    Fonte: própria da pesquisa 

 

Dentre as estratégias encontradas, três (30%) estudos 

abordaram o uso de cenário simulado, cinco (50%) utilizaram 

manequim de alta fidelidade, dois (20%) abordaram sobre o 

uso de manequim de baixa fidelidade, e um estudo (10%) 

abordou o uso de dispositivo de treinamento (TRUE CPR). 

Além disso, os estudos também abordaram a utilização de 

aulas anteriores à prática, avaliação após a prática e a 

divisão dos participantes em grupos. 

 

DISCUSSÃO 

O uso da simulação realística tem grandes benefícios 

para o processo de aprendizagem em qualquer que seja o 

tema abordado. Além da integração do conteúdo teórico com 

a prática, permite pensar de forma crítica e reflexiva sobre as 

situações da prática, e fixar melhor os conteúdos 

desenvolvidos nas aulas e/ou treinamentos (COSTA et al., 

2017). Além disso, auxiliam o discente na tomada de decisão 

em casos mais complexos, trabalha a comunicação entre os 

profissionais, melhoram a desenvoltura e precisão ao atuar 
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nestas situações, com o desenvolvimento de habilidades 

técnicas e não técnicas (CARNEIRO et al., 2019). 

Porém, o uso da simulação realística também tem suas 

desvantagens. Relacionados aos docentes/treinadores que 

vão conduzir a simulação, pode haver ausência de 

qualificação, desinteresse ou falta de tempo para se dedicar 

à pesquisa e ao desenvolvimento dos cenários a serem 

utilizados. Ademais, pode não haver laboratórios de práticas 

que contenham os materiais para a montagem de um cenário 

de simulação realística (CARNEIRO et al., 2019). 

A introdução ao conteúdo de PCR e RCP antes de 

realizar a simulação realística foi abordada entre os estudos 

selecionados. E essa traz benefícios para simulação 

permitindo aos participantes realizá-la de forma bem feita 

(CARNEIRO et al., 2019). Lima, Morais e Nogueira (2020), 

em seu estudo, evidenciaram que profissionais de 

enfermagem tinham baixo conhecimento teórico em relação 

ao SBV. Confirmando assim, a necessidade de ter a 

atualização do conteúdo teórico antes da prática, mesmo 

quando se trata de profissionais na ativa. 

A simulação realística não está ligada somente ao uso 

de manequins simuladores, mas a construção de um cenário 

simulado o mais próximo de casos reais interfere 

positivamente no processo de aprendizagem dos 

participantes, permitindo trazer os alunos para mais próximo 

da realidade. Ferreira et al (2018), em seu estudo, 

demonstrou que ocorre uma melhor fixação do conteúdo 

quando é utilizado a simulação realística dentro de cenários 

simulados como método de ensino/aprendizagem quando 

comparados aos métodos tradicionais de ensino. 
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Para construção de um cenário de simulação é 

necessário planejamento, identificando qual o público alvo e 

o que vai compor este cenário, determinar o objetivo, 

determinar sua estrutura e formato, a descrição do caso e 

percepção do realismo, pré-debriefing, debriefing, materiais 

a serem utilizados e avaliação (KANEKO; LOPES, 2019). 

Em alguns dos estudos é relatado que os alunos foram 

divididos em grupos para participarem do cenário simulado, 

trazendo assim mais realidade ao ambiente de PCR que cada 

profissional sabe do seu papel e realiza a RCP de forma efetiva 

e sincrônica. Abordar o trabalho em equipe é importante, já que 

é através do trabalho interprofissional que é possível organizar 

o cenário, além de ser uma estratégia de enfrentamento a 

situações complexas (PEDUZZI et al., 2020). 

Dentre as estratégias de simulação, a utilização de 

manequim simulador de alta fidelidade foi uma das mais citadas 

pelos autores e consideram que permite uma melhor 

aprendizagem do conteúdo. Em consonância, o estudo de 

Huang et al (2019) mostra que o uso da simulação com 

manequins de alta fidelidade tem grande benefício no processo 

de aprendizagem de RCP. 

A simulação de alta fidelidade apresenta maiores 

benefícios no processo de aprendizagem a curto prazo, 

porém a longo prazo não apresenta diferenças significativas 

quando comparada a simulação de baixa fidelidade (HUANG 

et al., 2019). 

A simulação com uso de simulador de baixa fidelidade 

também foi abordada entre as estratégias. Um estudo 

realizado com acadêmicos de enfermagem evidenciou que a 

utilização de simuladores de baixa fidelidade tem resultados 
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positivos no processo de aprendizagem (FINDIK; 

YEŞILYURT; MAKAL, 2019). 

O uso de um dispositivo de treinamento dentro da 

simulação realística foi citado por um dos estudos incluídos 

neste trabalho. O True CPR tem por objetivo medir a 

profundidade das compressões torácicas (SMEREKA et al., 

2019). No estudo de Majer et al (2018) demonstrou que o 

grupo que utilizou o True CPR teve resultados 

significativamente melhores em comparação ao grupo que 

não fez uso deste dispositivo de treinamento. Com isso, 

demonstrando a boa atuação deste dispositivo na simulação 

realística. 

A avaliação realizada após a simulação é uma 

estratégia importante para verificar as dificuldades 

encontradas e o que é possível melhorar para que o 

processo de aprendizagem seja ainda mais proveitoso para 

o aluno (KANEKO; LOPES, 2019). Em sete dos estudos 

incluídos neste trabalho, foi utilizado o método de avaliação 

após os participantes passarem pela simulação. 

O uso da simulação realística permite que o 

aluno/profissional possa cometer erros sem colocar em risco 

a segurança do paciente, como também, trabalha a 

comunicação (CARNEIRO et al., 2019), diminuindo a 

possibilidade de ocorrência de erros cometidos por estes 

alunos/profissionais na assistência ao paciente. 

Todos os estudos foram classificados quanto a seu 

nível de evidência (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4 e 5) e 

grau de recomendação (A, B, C e D) baseado em seu tipo de 

estudo conforme a classificação da Oxford Centre for 

Evidence-based Medicine. Um dos estudos apresentou alto 
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nível de evidência (1B) e o maior grau de recomendação (A) 

representando 10% da amostra e se tratava de um ensaio 

clínico randomizado controlado. Cinco estudos foram 

classificados com nível de evidência 2B e grau de 

recomendação B, representando 50% da amostra, se 

tratavam de estudos de coorte e ensaios clínicos 

randomizados. 

Dois estudos foram classificados com nível de 

evidência 2C e grau de recomendação B, representando 

20% da amostra, se tratavam de ensaios clínicos não 

randomizados. E por fim, dois estudos foram classificados 

com nível de evidência quatro e grau de recomendação C, 

representando 20% da amostra, que se tratavam de um 

estudo transversal e um estudo exploratório descritivo. De 

acordo com a Oxford Centre for Evidence-based Medicine, 

os estudos de nível um são considerados consistentes, os 

de nível dois são considerados consistentes ou 

extrapolações dos estudos de nível um e os estudos de nível 

quatro são extrapolações dos estudos de nível dois e três, 

(OXFORD CENTRE FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE, 

2009). Sendo assim, a maioria dos estudos selecionados são 

consistentes. 

O estudo de McCoy et al (2018) foi o que obteve maior 

nível de evidência (1B) e maior grau de recomendação (A). 

McCoy et al (2018) abordou como estratégia de simulação 

realística a aplicação de aula teórica utilizando como base as 

Diretrizes da AHA e posteriormente, a participação destes 

alunos em cenários simulados de PCR com a utilização de 

manequins simuladores de alta fidelidade e manequins 

simuladores de baixa fidelidade. Já os estudos com menor 
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nível de evidência (4) e menor grau de recomendação (C) 

foram os estudos de David (2017) e Vattanavanit, 

Khwannimit e Nilmoje (2020). David (2017) apontou como 

estratégia de simulação realística a participação dos alunos 

em aulas de SBV e SAVC com a realização posterior de 

prática simulada em laboratório. E Vattanavanit, Khwannimit 

e Nilmoje (2020) abordou como estratégia a participação dos 

alunos em um curso com carga horária total de três horas 

teóricas, posteriormente, os alunos foram divididos em 

quatro grupos que passariam por quatro cenários simulados 

de PCR com duração de dez minutos e posterior avaliação 

da prática simulada. 

Este estudo possui como limitação a escassez de 

estudos realizados no Brasil sobre o uso da simulação 

realística para treinamento de RCP, outra limitação é a 

diferença no nível de evidência e grau de recomendação 

entre os estudos selecionados para este trabalho, apesar de 

ser uma diferença pequena. Além disso, a inclusão de 

estudos dentro de um limite de tempo de 2017-2020 e a 

presença de restrição à linguagem dos estudos publicados 

selecionando apenas aqueles estudos que estivessem 

dentro das três línguas determinadas (língua portuguesa, 

inglesa e espanhola). 

 

CONCLUSÃO 

 

As estratégias identificadas neste estudo foram: a 

criação de cenário simulado de uma PCR, como também, a 

utilização de manequins simuladores de alta fidelidade, baixa 

fidelidade e a utilização de dispositivo de treinamento (True 
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CPR). Além disso, outros fatores foram utilizados para 

auxiliar no processo de aprendizagem e para o sucesso da 

simulação realística, estes foram a introdução sobre os 

conteúdos a serem abordados, a divisão dos 

alunos/participantes em grupos e trabalhar assim o trabalho 

em equipe e a posterior avaliação tanto da experiência 

vivenciada pelos alunos, como também sobre o 

conhecimento adquirido. 

O uso da simulação realística no processo de 

aprendizagem de reanimação cardiopulmonar tem muitos 

ganhos para aqueles recebem aulas/treinamento com esse 

tipo de metodologia, pois conseguem integrar a teoria com a 

prática, aprender com os erros em um cenário simulado e 

consertar estes erros, desenvolver autoconfiança e 

raciocínio clínico rápido para atuar em situações de pressão 

e estresse, além de trabalhar a comunicação e o trabalho em 

equipe. Outro ponto importante sobre a utilização da 

simulação é a garantia da segurança do paciente e qualidade 

da assistência prestada ao indivíduo em PCR. 
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RESUMO: Introdução: A prática da higienização das mãos 
(HM) é considerada a medida mais simples e eficaz de prevenir 
infecções. Podendo impedir a propagação de microrganismos 
patogênicos, incluindo aqueles resistentes aos antibióticos e 
que causam infecções cada vez mais difíceis de tratar. 
Objetivo: Analisar os fatores relacionados à adesão à prática 
da higienização das mãos na perspectiva dos profissionais de 
enfermagem em serviços de atendimento às urgências e 
emergências hospitalares. Método: Estudo descritivo e 
exploratório, de abordagem quantitativa, realizado em dois 
hospitais estaduais, localizados em uma capital do nordeste 
brasileiro. Amostra de 73 profissionais de enfermagem - 
enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, que atuavam 
nos serviços de atendimento às urgências e emergências. 
Dados coletados entre agosto e novembro de 2019, por meio 
de questionário. Utilizou-se estatística descritiva. Resultados: 
Os fatores que afetaram a adesão à prática foram a 
disponibilização parcial de insumos essenciais (31,5%), como 
pia, sabão líquido e papel toalha; ausência de mecanismos de 
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avaliação e correções de erros (71,2%); e não conseguirem 
realizar efetivamente a higienização das mãos (13,8%). 
Conclusão: O problema é multicausal, sofre influência de 
fatores estruturais, institucionais, individuais e 
comportamentais, exigindo da gestão em saúde a 
implementação de práticas preventivas e controle das 
infecções. A pandemia pelo coronavírus inseriu-se num 
contexto em que a adesão à higienização era um desafio na 
prática assistencial. 
Palavras-chave: Higiene das Mãos. Infecção Hospitalar. 
Enfermagem. Serviços Médicos de Emergência. COVID-19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A prática da higienização das mãos (HM) é considerada 

a medida mais simples e eficaz de prevenir infecções, podendo 

impedir a propagação de microrganismos patogênicos, 

incluindo aqueles resistentes aos antibióticos e que causam 

infecções cada vez mais difíceis de tratar. Em média, os 

profissionais de saúde higienizam as mãos menos da metade 

das vezes que deveriam, demonstrando uma adesão 

insatisfatória para a prevenção e controle das infecções. Esta 

adesão insere-se no contexto que em um dia, 

aproximadamente, um em cada 31 pacientes hospitalizados 

tem pelo menos uma Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde (IRAS) (STORR et al., 2017; ANVISA, 2018). 

Na HM, a adesão refere-se à ação ou efeito de aderir à 

prática nos momentos indicados, seguindo técnica e produtos 

corretos. Para tanto, são importantes fatores como melhoria de 

infraestrutura, aprimoramento do conhecimento e percepção 

sobre a higienização das mãos e prevenção de IRAS pelos 

profissionais e clima institucional de segurança do paciente. 
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Assim, a adesão às práticas adequadas de HM está relacionada 

à redução da incidência de IRAS (ANVISA, 2018). 

O reconhecimento da HM como prática essencial para 

prevenção e controle de infecções levou a OMS a publicar, em 

2009, o primeiro Pacto e Protocolo da Aliança Mundial para 

Segurança do Paciente, orientado para diferentes aspectos da 

HM e atendimento ao paciente. O propósito da iniciativa foi 

agregar à HM o marco estratégico essencial para a prevenção 

das IRAS (ANVISA, 2018).  

Como critério diagnóstico, a infecção é considerada 

IRAS se a data do evento específico de infecção ocorrer 

durante ou após o terceiro dia (D3) de admissão no local de 

internação, considerando que o dia de admissão na unidade 

hospitalar é o primeiro dia (D1) do calendário (CDC, 2020). A 

IRAS agrava consideravelmente o quadro clínico do paciente, 

tendo sua gravidade potencializada a partir da resistência do 

patógeno, que ocasionou a síndrome clínica infecciosa, e das 

condições mórbidas do paciente (ANVISA, 2018; SOUZA et al., 

2015). 

Da totalidade de pacientes hospitalizados que adquirem 

IRAS, cerca de 20 a 30%, aproximadamente, são casos 

passíveis de prevenção, mediante a HM (ANVISA, 2018). 

Portanto, são eventos adversos possíveis de serem evitados 

(SCHWENDIMANN et al., 2018).  

Neste cenário, ressalta-se a importância da HM, a qual 

deve ser realizada em momentos indispensáveis durante a 

assistência em saúde, como recomendado pela OMS, a saber: 

antes do contato com o paciente, antes da realização de 

procedimento asséptico, após risco de exposição a fluídos 

corporais, após contato com o paciente e após contato com 

áreas próximas ao paciente. No entanto, apesar de todas as 
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evidências sobre a importância da HM, o cenário de adesão 

demonstra taxas muito abaixo do esperado, em média 40%, 

podendo variar muito, dependendo da unidade de assistência 

(ANVISA, 2018). Este contexto compromete a prática segura na 

assistência ao paciente, e faz com que este evento continue 

sendo um problema em todo mundo. 

O fato das taxas de adesão permanecerem baixas e as 

conformidades estruturais dos serviços serem inadequadas 

compromete a assistência segura e livre de danos evitáveis 

(ANVISA, 2018). Considerando este cenário, o atendimento às 

urgências e emergências nos serviços hospitalares destaca-se 

muitas vezes pelo diagnóstico infeccioso ainda não concluído, 

não se sabendo o potencial de virulência e de alta transmissão 

do agente infeccioso.  

Ainda, nesses ambientes exige-se ação rápida e 

indispensável, com atenção a eventos de saúde de surgimento 

súbito ou de ameaça à vida. Muitas vezes, a pressa para 

execução das atividades pode contribuir para a intensificação 

da baixa adesão às medidas de prevenção de infecção, como 

a realização de HM. 

Em 2020, a declaração dada pela OMS da ocorrência da 

pandemia devido o novo coronavírus, o Sars-Cov-2, tornou este 

cenário ainda mais complexo e trouxe consequências ainda 

mais severas para todos envolvidos na assistência aos 

pacientes suspeitos ou confirmados da doença causada pelo 

novo coronavírus, a COVID-19, principalmente para os serviços 

de atendimento às urgências e emergências, uma vez que 

frequentemente são eles as portas de entrada desses pacientes 

(WHO, 2020). Nesta perspectiva, sabe-se que o cumprimento 

das diretrizes e recomendações para HM nos serviços de saúde 

representa um dos principais componentes do combate à 
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transmissão do COVID-19 no ambiente hospitalar (GALDINO et 

al., 2020). 

Diante deste contexto, emergiu a seguinte questão de 

pesquisa: Quais fatores estão relacionados à adesão à 

higienização das mãos na perspectiva dos profissionais de 

enfermagem em serviços de urgência e emergência nos 

hospitais de referência em uma capital do nordeste brasileiro? 

Para responder este questionamento, objetivou-se 

analisar os fatores relacionados à adesão à prática da 

higienização das mãos na perspectiva dos profissionais de 

enfermagem em serviços de atendimento às urgências e 

emergências hospitalares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de 

abordagem quantitativa, realizado em dois hospitais de perfil 

assistencial geral da rede pública estadual, localizados em uma 

capital do nordeste brasileiro. Esses hospitais foram 

selecionados por ofertarem atendimento às urgências e 

emergências com livre demanda dentro da rede de atenção à 

saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado e 

possuírem características semelhantes de estrutura e gestão. 

Durante o período da coleta de dados, a população total 

de profissionais de enfermagem dos dois serviços era em média 

de 367, incluindo os que se encontravam em afastamento do 

trabalho. Devido à logística de funcionamento do serviço, por 

ser serviço de urgência e emergência, a amostragem foi por 

conveniência, consistindo na seleção de profissionais que 

estavam acessíveis e que aceitaram participar do estudo. Desta 

forma, a amostra foi composta por 73 profissionais de 



FATORES RELACIONADOS À ADESÃO À PRÁTICA DA HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

607 
 

enfermagem - enfermeiros, auxiliares e técnicos de 

enfermagem, que atuavam nos serviços de atendimento às 

urgências e emergências, denominados pronto atendimento ou 

pronto socorro, dos hospitais que compuseram os locais de 

estudo. Os pesquisadores permaneceram, em sistema de 

rodízio, nos três turnos de trabalhos nestes espaços, no entanto 

muitos profissionais alegavam não terem tempo para participar 

do estudo, devido a carga intensa de trabalho. 

Como critério de inclusão, foram considerados os 

profissionais que tinham atuação no setor de urgência e 

emergência estudado, independentemente do tipo de vínculo 

ou contrato empregatício. O critério de exclusão da pesquisa foi 

para aqueles profissionais que trabalhavam há menos de 30 

dias no setor. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e 

novembro de 2019, por meio de questionário autoaplicável, com 

perguntas abertas e fechadas, elaborado com base em 

manuais e resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que tinham como título a temática da HM. 

Os questionários eram entregues aos profissionais que 

aceitavam participar do estudo e os pesquisadores 

permaneciam no setor para resolver possíveis dúvidas e 

receber o instrumento respondido, mesmo assim devido carga 

de trabalho dos profissionais, alguns participantes deixaram de 

responder certos questionamentos. 

Foram selecionadas variáveis que podem influenciar na 

adesão à HM, conforme manuais da ANVISA e OMS (ANVISA, 

2018), tais como: disponibilização de insumos e materiais 

necessários para HM; frequência de falta desses insumos; 

sentimento de confiança e segurança para realizar a técnica 

adequada de HM; realização da técnica de HM nos momentos 
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necessários; dificuldades enfrentadas pelos profissionais nesse 

contexto da HM; e existência de mecanismos de avaliação de 

práticas e correção de erros para uma assistência segura, além 

da caracterização dos participantes. 

Os dados foram organizados e analisados com base na 

estatística descritiva, utilizando o software Program for 

Statistical Analysis of Sampled Data (PSPP). 

A pesquisa seguiu à Resolução 466/2012 e foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte em 02 de abril de 2019, com parecer 

favorável nº 3.240.126. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, obteve-se uma amostra de 73 profissionais 

de enfermagem nas duas instituições hospitalares estudadas, 

em que 39 (53,4%) eram do sexo feminino, 33 (45,2%) do sexo 

masculino e um não respondeu (1,4%), e tinham idade variando 

entre 22 e 67 anos, apresentando média de 38,63. 15 

profissionais (20%) desempenhavam função de enfermeiro, 56 

(77%) função de técnico de enfermagem e dois (3%) não 

especificaram. Dentre eles, 33 (45,2%) haviam cursado ensino 

superior e os demais possuíam ensino médio. 

Abordando o tempo de trabalho, 45 (62%) trabalham há 

10 ou menos anos na instituição e destes, 32 (72%) no 

atendimento às urgências e emergências. O período mínimo de 

trabalho nesse atendimento foi de 30 dias e o máximo de 29 

anos. Evidenciando o turno de trabalho, no diurno, manhã e 

tarde, trabalhavam 41 (56%), 26 (35,6%) à noite, cinco (6,8%) 

apenas à tarde e um (1,4%) apenas pela manhã. 



FATORES RELACIONADOS À ADESÃO À PRÁTICA DA HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

609 
 

No que diz respeito ao vínculo empregatício, 38 (52,0%) 

possuíam um único emprego, enquanto que 35 (48%), dois 

empregos ou mais. O tipo de vínculo da equipe de enfermagem, 

em predominância, foi o de servidor público, cuja entrada foi por 

meio de concurso público, 69 (91,8%), os demais eram 

empregados regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT).  

 Ao serem questionados sobre a disponibilidade de 

insumos e materiais necessários para a HM, a maioria dos 

entrevistados, 47 (64,4%), afirmou que a instituição 

disponibiliza insumos, enquanto que 23 (31,5%) informaram 

que a disponibilização desses só acontecem de forma parcial, 

dois (2,7%) responderam que a instituição não fornecia material 

necessário e um (1,4%) não respondeu. E, sobre esta falta, 19 

(26%) afirmam ocorrer frequentemente. Considerando esta 

realidade, obteve-se algumas respostas sobre quais produtos 

tendem a apresentar status de ausência (Tabela 1).  

Quanto à perspectiva da técnica, a maioria dos 

profissionais incluídos na amostra afirmaram sentir-se confiante 

e seguro para realizarem a HM adequadamente e no momento 

certo (Tabela 2). Entretanto, quando se trata da execução da 

prática, o número de profissionais confiante quanto a realização 

da HM correta decresce (Tabela 3). 
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Tabela 1. Insumos com disponibilidade comprometida para 
higienização das mãos. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 
2019 

Insumos com 
disponibilidade comprometida 

n % 

Álcool Gel 22 17,6 

Papel Toalha  22 17,6 

Sabonete líquido  20 16,0 

Lixeiras com tampa acionadas sem contato 
com as mãos 

17 
13,6 

Pia 14 11,2 

Dispensador de álcool gel  12 9,6 

Dispensador de sabonete líquido 11 8,8 

Água Corrente 7 5,6 

TOTAL 125 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: cada profissional poderia responder com mais de um insumo. 
 

 

Tabela 2. Sentimento de confiança e segurança do profissional 
para realizar a técnica de higienização das mãos correta e no 
momento adequado. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019 

Confiança e segurança para realizar a 
técnica de higienização das mãos 
correta e no momento adequado 

n % 

Sim 62 84,9 

Em parte 6 8,2 

Não  3 4,1 

Não respondeu 2 2,7 

TOTAL 73 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3. Seguimento da técnica correta de higienização das 
mãos pelos profissionais dos serviços de urgência e 
emergência. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019 

Seguimento da técnica correta de 
higienização das mãos pelos 

profissionais 
n % 

Sim 58 79,5 

Em parte 11 15,0 

Não  2 2,7 

Não respondeu 2 2,7 

TOTAL 73 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Abordando os momentos mais essenciais à 

higienização, percebeu-se que muitos profissionais afirmaram 

realizar a HM nos momentos necessários, no entanto, 

evidenciaram dificuldades da realização desta em alguns dos 

cinco momentos necessários (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Momentos em que os profissionais enfrentam 
dificuldades para a realização da higienização das mãos. Natal, 
Rio Grande do Norte, Brasil, 2019 

Seguimento da técnica correta de 
higienização das mãos pelos 

profissionais 
n % 

Antes do contato com o paciente 3 20,0 

Após contato com o paciente  5 33,3 

Antes de procedimentos assépticos 1 6,7 

Após contato com fluidos e secreções do 
paciente 

2 
13,3 

Após contato com superfícies próximas ao 
paciente 

4 
26,7 

TOTAL 15 100,0 
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Fonte: Elaboração própria. 
Nota: cada profissional poderia responder com mais ou com menos 
momentos de dificuldades, entre aqueles que afirmaram ter dificuldade. 

 

Ao serem questionados qual medida de precaução 

padrão não conseguiam realizar efetivamente, 11 (13,8%) dos 

participantes apontaram a HM. 

Os resultados da tabela 5 apresentam a dimensão da 

existência de mecanismos de avaliação de práticas e correção 

de erros para diagnosticar problemas e promover uma 

assistência com redução de danos aos pacientes e 

profissionais. 

 

Tabela 5. Existência no setor de mecanismos de avaliação de 
práticas e correção de erros para diagnosticar problemas e 
promover uma assistência com redução de danos aos 
pacientes e profissionais. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 
2019 

Seguimento da técnica correta de 
higienização das mãos pelos 

profissionais 
n % 

Não 52 71,2 

Sim 18 24,7 

Não respondeu 2 2,7 

Em parte 1 1,4 

TOTAL 73 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os participantes do estudo trabalhavam em sua maior 

parte no regime de plantão de trabalho diurno ou noturno, assim 

poucos trabalhavam em apenas um único período. Sabe-se que 

cargas exaustivas e prolongadas interferem diretamente na 

performance dos profissionais, na segurança e no desempenho 
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de suas práticas (FREIRE; COSTA, 2016). Com a realização 

deficiente de práticas relacionadas à assistência em saúde, 

este fator pode se comportar como potencial agravante quanto 

ao descumprimento de atividades que deveriam ser realizadas 

constantemente para segurança de todos que estão no 

ambiente hospitalar. 

 A caracterização do trabalho foi considerada com ritmo 

intenso. A combinação entre responsabilidade e redução de 

intervalos do período de trabalho pode ocasionar riscos 

ocupacionais, podendo gerar danos à saúde dos profissionais, 

que podem afetar a criticidade e a desvalorização de atividades 

caracterizadas como vitais no ambiente hospitalar (SOUZA et 

al., 2015). 

Percebe-se a existência de outros elementos que 

dificultam a adoção da HM pelos profissionais, principalmente 

perante os cinco momentos preconizados pela ANVISA - antes 

do contato com o paciente, antes da realização de 

procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos 

corporais, após o contato com o paciente e após contato com 

áreas e objetos próximos ao paciente (ANVISA, 2018), 

destacando-se a falta de insumos e materiais. 

Sabe-se que a HM deve ser realizada com água e sabão 

ou com solução alcoólica. No entanto, quando as mãos 

estiverem visivelmente com conteúdo orgânico ou qualquer 

outro material que implique em sujidade, a limpeza deve 

ocorrer, necessariamente, com água e sabão (ARAÚJO; 

PEREIRA, 2017). A ausência de pia, papel toalha, sabonete 

líquido, lixeiras com tampas com pedal e álcool em gel, 

impactam negativamente na realização dessa técnica, 

reconhecida como medida preventiva básica contra as IRAS. 
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Dentre as carências supracitadas, destaca-se a 

indisponibilidade de sabão líquido. Esta constatação reforça a 

necessidade de um sistema gerencial de provimento de 

insumos indispensáveis à realização da assistência em saúde, 

buscando soluções coerentes com a realidade do trabalho em 

saúde e pautadas em evidências científicas e recomendações 

sanitárias.  

Estudo de revisão constatou que os enfermeiros 

reconhecem a HM como fundamental para a prevenção das 

IRAS, porém a adesão e o seguimento da técnica adequada 

são insuficientes para esta prevenção. As razões apontadas 

para a prática contrária às recomendações científicas e 

sanitárias são a inexistência de instalações adequadas no 

interior das áreas clínicas, a falta de recursos, o fator tempo, a 

existência de soluções de continuidade nas mãos e o excesso 

de trabalho (FREIRE; COSTA, 2016; ARAÚJO; PEREIRA, 

2017; GRAVETO et al., 2018). 

 Neste cenário, evidencia-se alto potencial de 

propagação de infecções, uma vez que a HM ocorre de forma 

precária e desta forma, os profissionais apresentam ampla 

capacidade de transporte e transmissão de microrganismos 

para pacientes, acompanhantes e trabalhadores do ambiente 

hospitalar. Esta situação oferece riscos à saúde de todos 

envolvidos, principalmente para o paciente, que se encontra 

com imunidade comprometida e invadido por dispositivos. Todo 

esse contexto implica na ocorrência de IRAS, que leva a um 

aumento no período de internação na unidade de saúde, o que 

reflete maiores custos para o financiamento da saúde, aumento 

do número de casos de infecções por microrganismos 

multirresistentes, e em alguns casos, aumento dos casos que 

evoluem para óbito (ANVISA, 2018). 
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Posto isso, o estudo destaca que é essencial que o 

gestor do serviço de saúde estimule práticas adequadas sobre 

a HM e desmistifique paradigmas e preconceitos acerca do 

álcool 70% em gel, já que há comprovação de que essa solução 

remove, de forma mecânica, os patógenos instalados nas mãos 

dos profissionais de saúde, desde que essas não estejam 

visivelmente sujas (ANVISA, 2018; VALIM et al., 2019). 

Na perspectiva da técnica, 84,9% afirmaram sentirem-se 

confiantes e seguros para realizarem a HM adequada e no 

momento certo, e apenas 4,1% informaram que não. Esse 

achado leva ao entendimento de que a equipe, em sua maioria, 

sente-se capacitada para o desempenho da prática de HM, 

valorizando este ato como eficaz para a prevenção das IRAS, 

aspecto que reflete diretamente na segurança do paciente. 

Quanto à execução da prática, o número de profissionais 

confiantes quanto à realização da HM correta decresce, antes 

84,9%, agora 79,4%. Em análise dos resultados obtidos, 71,2% 

afirmaram não existir quaisquer mecanismos de avaliação de 

práticas e correção de erros para diagnosticar problemas e 

promover uma assistência com redução de danos aos 

pacientes e profissionais. 

Na realidade clínica adequada, o percentual quanto à 

confiança dos profissionais acerca da execução adequada da 

HM pode vir a sofrer novas alterações e reduzir, já que, o setor 

não conta com mecanismos nem com equipe de fiscalização da 

prática clínica exercida pelos trabalhadores. A avaliação de 

atividades realizadas e correção de erros atuariam no 

diagnóstico de problemas, resultando em uma assistência 

focada na redução de danos aos pacientes e profissionais.  

Os mecanismos identificadores de erros em conjunto 

com a tecnologia educativa, por exemplo, atuam como 



FATORES RELACIONADOS À ADESÃO À PRÁTICA DA HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

616 
 

instrumento que além de estimular a visão crítica reflexiva dos 

indivíduos, de forma colaborativa, agrega conhecimento, 

refletindo na ampliação das habilidades psicomotoras e dos 

conhecimentos essenciais à prática e consequentemente, uma 

melhor qualidade do processo assistencial por meio da 

capacitação do profissional (DAVID et al., 2019). 

Na caracterização da prática de HM observada no setor 

de urgência e emergência nos hospitais pesquisados, 94,52% 

afirmou realizar a HM nos momentos necessários. No entanto, 

evidenciaram dificuldades da realização desta nos cinco 

momentos necessários, como após contato com o paciente 

(62,5%) e seguido de após contato com superfícies próximas 

ao paciente (50%). Porém, antes do contato com o paciente 

(37,5%), antes de procedimentos assépticos (12,5%) e após 

contato com fluidos e secreções do paciente (25%) são os 

momentos tratados com maior facilidade.  

Estudo publicado em 2020 demonstrou que, no tocante 

aos momentos, o “após o contato com o paciente” foi a prática 

mais comum, corroborando a preocupação com autoproteção. 

Sobre a solução utilizada para a HM, houve práticas 

semelhantes dos profissionais quanto ao uso de “solução 

alcoólica” e “água e sabão” (GALDINO et al., 2020). 

Diante da situação em análise no estudo aqui 

apresentado, parece existir uma banalização quanto à 

importância de ofertar cuidados eficazes centrados na 

segurança do paciente. Desta forma, a qualidade da assistência 

é prejudicada uma vez que a realização da HM não ocorre de 

forma adequada e nos momentos oportunos a sua realização, 

conforme preconiza a OMS (WHO, 2009). 

Na perspectiva da efetivação dos saberes e a 

repercussão na prática assistencial, a educação no trabalho 
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incentiva o trabalho colaborativo e o fortalecimento da 

autoconfiança, sendo fundamental para uma aprendizagem 

ativa, crítica e reflexiva, que corrige erros, desenvolve e 

fortalece habilidades da prática na saúde (TOPPING et al., 

2015). É por meio da educação nos espaços de trabalho que 

ocorre a prática reflexiva e o fortalecimento do raciocínio clínico, 

permitindo a associação e compreensão entre ação e resultado. 

Isto leva os profissionais a compreender os impactos de suas 

ações, ocasionando modificações de situações para melhoria 

do processo assistencial.  

A atualização contínua dos conhecimentos, sua 

consequente monitorização e a mobilização para a prática 

clínica da enfermagem com qualidade faz-se essencial para a 

uma assistência segura num cenário em que as IRAS podem e 

devem ser controladas. Esta qualidade apenas é alcançada 

com a implementação, formação e desenvolvimento da prática 

efetiva da HM (GRAVETO et al., 2018). 

Entretanto, mesmo que as evidências científicas 

apontem para o aumento da taxa de adesão à HM em virtude 

da realização de momentos de educação (ROMERO et al., 

2019), apenas a prática educativa não garante a adesão 

necessária, sendo essencial realizar as demais estratégias 

apontadas pela OMS, como a estrutura, as avaliações com 

retorno das ações assistenciais e o clima de segurança 

institucional (ANVISA, 2018). 

Estudo de revisão demonstrou que a implementação da 

estratégia multimodal se mostra eficaz para melhorar a adesão 

à HM e sua sustentabilidade com o passar do tempo, 

principalmente quando utilizados todos os cinco componentes 

de forma integrada. O envolvimento e comprometimento da 

gestão com as práticas seguras, o feedback individual e/ou 
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coletivo e a utilização de metodologias ativas e permanentes 

para educação em saúde constituem elementos fundamentais 

a serem considerados no planejamento e execução das 

estratégias para melhorar a adesão à HM (VALIM et al., 2019). 

Estudo revelou que o contexto das inadequações na 

estrutura física dos serviços de saúde, escassez ou 

dimensionamento inadequado dos recursos humanos, e a não 

disponibilização de insumos podem influenciar na baixa adesão 

à higienização das mãos dos profissionais da saúde. Este 

cenário favorece comportamentos e práticas dos profissionais 

que comprometem a segurança do paciente e a prevenção das 

IRAS (CASTRO; RODRIGUES, 2018). 

Na análise dos dados desta pesquisa, emergiu a 

declaração da OMS da pandemia provocada por agente 

infeccioso de fácil transmissão, por via respiratória e por 

contato, em que a HM assume papel de protagonismo (WHO, 

2020). Esta situação sanitária revelou que, de fato, os 

profissionais e os serviços de saúde não estavam preparados 

para enfrentar a luta contra um novo vírus que vinha a causar 

doença em potencial magnitude de transmissão nas 

populações, gerando a necessidade de aumentar e qualificar a 

assistência em saúde. 

Esse contexto trouxe a circunstância do alto potencial de 

disseminação de infecções, marcado pelo fato de que, em 

dezembro de 2019, a OMS recebeu a informação da ocorrência 

de vários casos de pneumonia por um agente então 

desconhecido, na cidade de Wuhan, na província de Hubei 

(China), quando foi identificado o novo coronavírus (Sars-Cov-

2) (ZHU et al., 2020). 

Contudo, em fevereiro de 2020, ficou evidente que a 

incidência da doença do Coronavírus (COVID-19) estava a 
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crescer exponencialmente, na medida em que iam sendo 

identificados casos nos cinco continentes, acometendo 

principalmente adultos acima de 60 anos e que apresentavam 

comorbidades (ZHU et al., 2020; PERLMAN, 2020). 

Diante desta realidade, o MS considerou como 

prevenção ideal para o enfrentamento do COVID-19 o 

isolamento social, o distanciamento de pessoas com sintomas 

da doença, a realização da higienização regular das mãos e de 

objetos de uso frequente e a adoção de práticas 

complementares de higiene e recomendação de etiqueta 

respiratória (ANVISA, 2018). 

Considerando então a pandemia provocada pelo novo 

coronavírus, a exposição frequente ao patógeno em setores de 

alta complexidade na área da saúde predispõe profissionais e 

pacientes a adquirir ou transmitir infecções. Por conseguinte, 

práticas que busquem reduzir a incidência das infecções nestes 

espaços, utilizando medidas simples e de baixo custo, devem 

ser apreciadas e vinculadas à cultura institucional (GALDINO et 

al., 2020). 

Dessa forma, percebe-se que, perante a dimensão da 

pandemia, a HM tornou-se uma das ações indispensáveis com 

total eficácia de combate à propagação deste vírus, seja no 

ambiente hospitalar ou domiciliar, quando realizada 

regularmente em frequência e técnica adequada. 

Como limitação do estudo, aponta-se resultados 

advindos da perspectiva dos profissionais assistenciais e o 

número de profissionais que aceitaram participar do estudo. 

Embora os pesquisadores tenham vivenciado os três turnos de 

trabalhos nos cenários da pesquisa e permanecido nestes 

espaços, muitos profissionais alegam não terem tempo para 

participar do estudo, devido a carga intensa de trabalho. 
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CONCLUSÕES  

 

Atendendo ao objetivo proposto neste estudo, foi 

possível a conclusão que diversos são os fatores a afetar a 

adesão à higienização das mãos pelos profissionais de 

enfermagem em serviços de urgência e emergência 

hospitalares. Dentre eles, evidencia-se a falta de insumos 

essenciais para a realização da HM, como pia, sabão líquido, 

papel toalha, álcool em gel e lixeiras apropriadas.  

Além destes, a carga horária prolongada interfere 

diretamente no desgaste físico e emocional do profissional, 

fazendo com que ele não realize as práticas de higienização 

recomendadas. Soma-se, ainda, a ausência de educação 

permanente efetiva para os profissionais, já que o sentimento 

de não seguir corretamente a prática de HM pode decorrer de 

questões educacionais e de formação, falta de mecanismos de 

avaliação e correções de erros e, consequente de supervisão 

da prática clínica deficiente, atuando como geradores da não 

adesão ou da execução incorreta da HM.  

Entende-se que o problema é multicausal, existindo 

fatores estruturais, institucionais, individuais e comportamentais 

como influenciadores potenciais para a baixa adesão à HM. 

Portanto, é essencial ressaltar que nos serviços de saúde 

devem ser priorizados sempre a prevenção e o controle das 

infecções, sendo necessária a observação e identificação de 

falhas, sejam institucionais ou profissionais, para uma 

assistência segura.  

A não correção dos erros são gatilhos para o surgimento 

de IRAS, responsáveis, dentre muitos eventos, por elevar os 

custos hospitalares que podem ser evitados a partir da 

destinação financeira para suprimento de insumos registrados 
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como faltosos e essenciais à qualidade da assistência. 

Portanto, seria menos oneroso disponibilizar insumos 

necessários à prevenção do que usar recursos para o 

tratamento de infecções possíveis de prevenção. 

Surpreendentemente, no início do ano de 2020, todo o 

mundo recebeu a notícia de uma pandemia causada pelo novo 

coronavírus, e a medida mais importante para a prevenção 

desse novo vírus, o Sars-Cov-2, era justamente a HM. Desta 

forma, percebe-se que muitos serviços de saúde e muitos 

profissionais tiveram que enfrentar a disseminação de um 

agente de alta transmissibilidade num contexto em que a 

adesão à HM era um desafio na prática assistencial diária. 
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RESUMO: o mundo presencia uma pandemia global em 
decorrência do novo coronavírus, causador da doença COVID-
19. A maioria das pessoas diagnosticadas apresentaram a 
doença em estados leve ou moderado. Por conseguinte, é 
preocupante que os fatores de risco estejam associados 
diretamente com a obesidade. A obesidade está diretamente 
associada a piores desfechos da COVID-19, incluindo uma taxa 
maior de hospitalização e admissão em Unidades de Terapia 
Intensiva. O estudo tem como objetivo mapear o conhecimento 
a respeito do impacto da COVID-19 em pacientes com 
obesidade na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma 
revisão de escopo realizada em setembro de 2021. As buscas 
foram realizadas em quatro fontes de dados, sendo: PubMed 
Central, Cochrane Library e Scientific Electronic Library Online. 
Como critérios de inclusão foram utilizadas publicações que 
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respondiam ao objetivo do estudo, com recorte temporal de 
cinco anos e sem restrição de idioma. Os indivíduos com 
obesidade são mais propensos a testarem positivo para o vírus 
SARS-CoV-2, como também maior probabilidade de serem 
hospitalizados. Assim como, pacientes com COVID-19 
hospitalizados com obesidade são mais propensos a 
receberem admissão na UTI, ventilação mecânica invasiva e 
evoluírem ao óbito. O estudo revela que a obesidade está 
associada ao aumento da morbidade e admissão em Unidades 
de Terapia Intensiva em pacientes contaminados com o vírus 
SARS-CoV-2.  
Palavras-chave: Obesidade. COVID-19. SARS-CoV-2. Adulto. 
Unidades de Terapia Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O mundo presencia uma pandemia global em 

decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da 

doença COVID-19. A maioria das pessoas diagnosticadas com 

COVID-19 apresentaram a doença em estados leve ou 

moderado, sendo caracterizada por febre, tosse seca e 

cansaço, havendo a recuperação sem a necessidade da 

admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (HUANG et al., 

2020). 

Entretanto, destacam-se principais fatores de capazes 

de agravar o estado clínico dos acometidos para quadros como 

pneumonia e insuficiência respiratória. Com isso, têm-se 

pessoas com doenças crônicas pré-existentes, bem como 

obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, 

doenças respiratórias crônicas e doenças renais como 
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condições susceptíveis ao estado mais grave da COVID-19 e, 

consequentemente, a internação na UTI (HUANG et al., 2020). 

Por conseguinte, é preocupante que os fatores de risco estejam 

associados diretamente com a obesidade, mesmo em 

pacientes com idade inferior a 60 anos.  

Ademais, sendo um problema de saúde pública, a 

obesidade afeta mais de 650 milhões de adultos no mundo 

(13% da população mundial), aumentando o risco da forma 

grave da doença (HUANG et al., 2020). Um estudo na China 

mostrou que apenas 18,5% dos sobreviventes estavam com 

sobrepeso e 88% dos que foram a óbito tinham um índice de 

massa corporal (IMC) elevado (YANG; MA; LEI, 2020).  

Nesse sentido, a obesidade está diretamente associada 

a piores desfechos da COVID-19, incluindo uma maior taxa de 

hospitalização e admissão à UTI, ventilação mecânica e óbito. 

Ademais, observa-se que pacientes com COVID-19 grave têm 

índice de massa corporal (IMC) semelhante ou aumentado 

quando comparados com pacientes com a forma não grave da 

doença (ZHANG; LEWIS; MOLEY; BRESTOFF, 2021). 

Portanto, se faz necessário esse estudo para a 

sintetização de dados a respeito do impacto que a COVID-19 

tem no desfecho dos casos de pacientes obesos, contribuindo 

diretamente com a comunidade científica, adicionando 

conhecimento sobre o tema proposto. Diante do exposto, o 

presente estudo tem como objetivo mapear o conhecimento a 

respeito do impacto da COVID-19 em pacientes com obesidade 

na UTI. 

 
  



OS IMPACTOS DA COVID-19 EM PACIENTES COM OBESIDADE NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO  

627 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo, 

no qual tem como propósito identificar os principais conceitos 

acerca de um determinado campo de conhecimento, mapeando 

os dados obtidos e reconhecendo possíveis lacunas 

investigativas existentes (PETERS et al., 2020). Para o 

desenvolvimento do estudo, bem como do protocolo e 

fluxograma, foram seguidos os critérios estabelecidos pelo JBI 

e Checklist Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-

ScR) (PAGE et al., 2021; PETERS et al., 2020).  

Para a elaboração desta revisão, seguiu-se as etapas: a) 

construção da questão pesquisa; b) reconhecimento dos 

registos relevantes para o estudo; c) escolha e inclusão dos 

estudos; d) sistematização dos dados e, por fim, e) sumarização 

e síntese dos resultados (ARKEY; O´MALLEY, 2005).  

Para elaboração da questão de pesquisa foi utilizada a 

ferramenta metodológica População, Conceito e Contexto 

(PCC), disponibilizada pelo JBI. Desse modo, teve-se como P: 

Pacientes adultos com obesidade, C: Impactos da COVID-19 e 

C: Unidades de Terapia Intensiva. A partir disso, indagou-se a 

seguinte questão: "Quais os impactos da COVID-19 em 

pacientes com obesidade internados em UTI?"  

A busca foi realizada no mês de setembro de 2021 

através do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

utilizando o acesso remoto da plataforma Comunidade 

Acadêmica Federada (CAFe), disponibilizada pela 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram 

utilizadas como cenário quatro fontes de dados, sendo elas: 

Public Medline Central, Cochrane Library e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). 

Para rastreamento dos registros foram utilizados os 

cruzamentos dos descritores indexados no Medical Subject 

Headings (MeSH)/Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

sendo: “Obesity/obesidade”, “COVID-19/COVID-19”, “SARS-

CoV-2/SARS-CoV-2”, “Adult/Adulto”, “Intensive Care 

Units/Unidades de Terapia Intensiva”. Foram aplicados os 

conectores booleanos “AND” e “OR”. Detalhes acerca do 

processo de busca dos estudos e equações utilizadas, de 

acordo com cada fonte de dado, encontram-se detalhados na 

tabela 1. 

A triagem e seleção dos artigos presentes da amostra se 

deram a partir dos critérios de inclusão: registros disponíveis na 

íntegra e gratuitamente em meio eletrônico, publicações que 

respondam o objetivo do estudo, dissertações, teses, portarias 

ministeriais, guidelines e artigos científicos, nos idiomas inglês, 

português e espanhol, com um recorte entre 2016 a 2021. 

Foram excluídos os registros que foram identificados como: 

resumos, cartas ao editor, artigos de opinião, registros 

duplicados, sendo essas duplicatas contabilizadas apenas uma 

vez.  
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Tabela 1. Sintaxe evidenciando as equações de busca 

utilizadas em cada fonte de dados para identificação dos 

registros. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2021. 

 

Fontes de 

dados 

Sintaxe de busca 

Cochrane 

Library 

(COVID-19) in Title Abstract Keyword AND 

(Obesity) in Title Abstract Keyword AND 

(Coronavirus Infections OR COVID-19 OR 

SARS-COV-2) in Title Abstract Keyword AND 

(Obesity) in Title Abstract Keyword AND 

(Intensive Care Units) in Title Abstract 

Keyword 

PUBMED (COVID-19) AND (Obesity) AND (Intensive 

Care Units )  

Scielo (COVID-19) AND (Obesity) AND ((Intensive 

Care Units) 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.  
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Após isso, foi realizada uma sistematização através da 

leitura de títulos, onde depois de selecionados, foram lidos os 

resumos e selecionados quais seriam utilizados no estudo. Os 

que não se encaixavam na temática ou que fugiam ao tema 

central foram eliminados.  

Por conseguinte, foi elaborado um quadro a fim de 

sintetizar os resultados selecionados para a presente revisão, 

estando os dados categorizados quanto a autor/ano, 

metodologia, objetivo e resultados, estando expostos na tabela 

2. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Por meio das buscas realizadas através das fontes de 

dados, foram encontrados um total de 1387 artigos, sendo dois 

na Cochrane Library, 1.171 na MEDLINE, 210 na PUBMED e 

quatro na SciELO. A partir disso, 50 registros foram 

selecionados para leitura completa e, por fim, foram 

selecionadas oito publicações para a composição da amostra 

dos resultados dessa revisão. Todo o processo de seleção e 

elegibilidade dos artigos foram seguidos de acordo com um 

fluxograma adaptado recomendado pela JBI, estando exposto 

na Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de fluxo PRISMA 2020 adaptado (PRISMA-

ScR). Natal, RN, Brasil, 2021. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2021.  
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Tabela 2. Dados categorizados quanto a autor, ano, tipo de 

estudo, objetivo e resultados. Natal, RN, 2021. 

AUTOR/ANO/TIPO 

DE ESTUDO 

OBJETIVO RESULTADOS 

Sales-Peres/2021/ 

Revisão integrativa. 

Investigar a relação 

entre doença 

coronavírus 2019 

(COVID-19) e 

obesidade em 

pacientes gravemente 

enfermos internados 

em UTI. 

Nove estudos 

incluindo 6.577 

pacientes foram 

selecionados para 

avaliação. Os 

pacientes COVID-19 

eram 59,80% do sexo 

masculino e tinham 

comorbidades como 

hipertensão, diabetes, 

doença 

cardiovascular, 

doença pulmonar, 

doença renal, câncer e 

imunossupressão. 

Para pacientes com 

complicações graves, 

as taxas gerais de 

eventos combinados 

foram 56,2% para 

obesidade. 

Yang; Ma; Lei/ 2020/ 

Revisão integrativa. 

 

Reexplorar a relação 

entre obesidade e 

COVID-19, incluindo 

suscetibilidade à 

infecção por SARS-

Cov-2, que não foi 

analisada em meta-

A obesidade pode 

aumentar o risco de 

infecção por SARS-

CoV2 e agregar a 

gravidade do COVID-

19. Além disso, 

indivíduos obesos 
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análises anterior e 

resultados ruins. 

tinham um risco maior 

de infecção por SARS-

CoV2 em comparação 

com aqueles sem 

obesidade. Ademais, 

os pacientes com IMC 

⩾ 30 tiveram uma 

prevalência maior de 

casos graves do que 

aqueles com IMC <30. 

Pacientes com 

COVID-19 com IMC 

⩾30, IMC ⩾35 e ⩾40 

tiveram uma 

probabilidade maior de 

necessitar de 

admissão na UTI do 

que aqueles com IMC 

<30. No entanto, não 

foram encontrados 

aumentos 

significativos nas taxas 

de internação 

hospitalar para 

pacientes com IMC 

entre 30 e 34,9 do que 

aqueles com peso 

saudável.  

Yang; Tian; Chen; 

Zhu; Chi; Li/2020/ 

Revisão integrativa. 

 

Avaliar o impacto da 

obesidade no início, 

exacerbação e 

mortalidade da doença 

coronavírus 2019 e 

Indivíduos com 

obesidade eram mais 

propensos a ter 

resultados positivos no 

teste de SARS ‐ CoV ‐ 
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comparar os efeitos de 

diferentes graus de 

obesidade.  

2. Pacientes com 

COVID ‐ 19 com 

obesidade tiveram 

maior incidência de 

hospitalização, 

pacientes 

hospitalizados com 

COVID ‐ 19 com 

obesidade tiveram 

uma maior incidência 

de admissão em 

unidade de terapia 

intensiva, ventilação 

mecânica invasiva e 

mortalidade hospitalar. 

Um maior grau de 

obesidade também 

indica um maior risco 

de quase todos os 

eventos acima. 

Seoroto et al./ 2020/ 

Revisão integrativa. 

 

Explorar a associação 

e o risco de aumento 

do IMC e obesidade 

com resultado ruim 

composto em 

pacientes adultos 

COVID-19. 

Os pacientes com 

COVID-19 com 

resultado ruim 

composto tiveram IMC 

mais alto. Enquanto 

isso, a obesidade foi 

associada a um 

resultado ruim. A 

associação entre IMC 

e obesidade com um 

prognóstico ruim foi 

afetada pela idade, 

sexo, DM tipo 2 e 
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hipertensão. 

Zhang; Lewis; Moley; 

Brestoff/2021/ Revisão 

integrativa. 

 

Identificar estudos 

publicados sobre os 

resultados COVID-19 

em pacientes não 

obesos e obesos, 

cobrindo estudos 

publicados durante os 

primeiros seis meses 

da pandemia, 

determinando o 

impacto na 

mortalidade. 

Pacientes obesos 

tiveram probabilidades 

semelhantes de morte 

por COVID-19 como 

pacientes não obesos. 

Coletivamente, esses 

dados dos primeiros 6 

meses da pandemia 

sugeriram que a 

obesidade está 

associada a um curso 

mais grave da doença 

COVID-19, mas pode 

não estar associada a 

um aumento da 

mortalidade. 

Huang et al./2020/ 

Revisão integrativa. 

 

Explorar os efeitos da 

obesidade com o risco 

de doença grave entre 

pacientes com COVID-

19. 

A obesidade aumenta 

o risco de 

hospitalização, 

admissão em UTI, 

necessidade de VMI e 

morte entre pacientes 

com COVID-19. Além 

disso, a adiposidade 

visceral excessiva 

parece estar 

associada a resultados 

graves de COVID-19.  
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LI et al./2021/ Revisão 

integrativa. 

 

Avaliar criticamente e 

sintetizar evidências 

publicadas sobre os 

fatores de risco para 

maus resultados em 

pacientes com COVID-

19 hospitalizados. 

Sexo masculino, idade 

mais avançada, 

obesidade, diabetes e 

doenças renais 

crônicas foram 

associados a riscos 

aumentados de 

mortalidade com a 

maior força de 

evidência com base 

em nossa estrutura de 

interpretação. Não foi 

encontrado risco 

aumentado de 

mortalidade para 

vários fatores, 

incluindo doenças 

pulmonares 

obstrutivas crônicas, 

câncer ou fumante 

atual. 

Hussain; Mahawar; 

Xia; Yang; El-

Hasani/2020/ Revisão 

integrativa. 

 

Explorar as ligações 

entre obesidade e 

mortalidade em 

COVID-19. 

A idade se mostrou um 

fator significativo para 

a mortalidade. O 

gênero masculino não 

se mostrou um fator 

determinante para a 

mortalidade do 

COVID. O Índice de 

Massa Corporal está 

diretamente 

relacionado à 

mortalidade por 

COVID-19. Paciente 
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com IMC superior á 25 

apresentaram maior 

probabilidade de 

necessitar de suporte 

respiratório avançado. 

A mortalidade entre 

pacientes com 

comorbidades graves 

é significativamente 

maior do que sem 

comorbidades graves. 

A obesidade é um fator 

significativo para 

doença crítica durante 

COVID-19. 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.                                                                   

*Ventilação Mecânica Invasiva 

 

Observou-se nos artigos incluídos no estudo que o IMC 

está significativamente associado à mortalidade de pacientes 

com COVID-19. A obesidade prejudica a imunidade ao alterar 

a resposta das citocinas, resultando em uma diminuição na 

resposta das células citotóxicas e imunocompetentes, que tem 

um papel antiviral fundamental, além de perturbar o equilíbrio 

dos hormônios endócrinos, afetando a interação entre as 

células metabólicas e sistema imunológico (HUSSAIN; 

MAHAWAR; XIA; YANG; EL-HASANI, 2020).  

Além disso, a obesidade também aumenta o risco do 

desenvolvimento de muitas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus, distúrbios 

cardiovasculares, doenças hepáticas, muitas vezes coexistindo 

no mesmo indivíduo. Essas comorbidades em um indivíduo 
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aumentam a probabilidade da doença em sua forma mais grave 

da COVID-19 para pessoas com obesidade (HUANG et al., 

2020).  

Ademais, durante a pandemia de H1N1 a obesidade 

estava presente em quase um terço das hospitalizações e 

casos fatais, sendo reconhecida como importante fator de risco 

para a gravidade, hospitalização, aumento do risco de 

transmissão e mortalidade de influenza durante a pandemia em 

2009. Portanto, não se trata de uma surpresa o IMC mais 

elevado e a obesidade estarem associados a resultados graves 

da infecção por SARS-CoV-2 (SOEROTO et al., 2020). 

Também foi observado que o tecido adiposo pode se 

tornar o local de retenção do vírus, retardando a eliminação do 

vírus e agravando a infecção. Além disso, a obesidade junto à 

síndrome metabólica pode causar danos potenciais à função 

orgânica, levando o rim, o pulmão e outros órgãos ao estado de 

disfunção (YANG; TIAN; CHEN; ZHU; CHI; LI, 2020).  

Consoante a isso, Yang (2021) declara que pacientes 

obesos têm 3,74 vezes mais probabilidade de desenvolver 

COVID-19 de forma grave do que paciente com IMC adequado.  

Ainda assim, Soeroto (2020) declara que tanto IMC mais 

alto quanto obesidade foram associados a resultados ruins 

(Admissão na UTI, COVID-19 grave, uso de ventilação 

mecânica, admissão hospitalar e mortalidade) em pacientes 

adultos com COVID-19.  

Além disso, Yang (2020) relata que o grau da obesidade 

tem impacto direto no risco que o indivíduo tem de desenvolver 

resultados adversos como a internação na UTI e a terapia 

mecânica invasiva, além do aumento do risco de mortalidade. 
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Em concordância a isso, Zhang (2021) afirma que existe 

associação entre obesidade, comorbidades e desfechos do 

COVID-19. A obesidade está associada ao desenvolvimento de 

síndrome respiratória aguda, hospitalização, admissão na UTI 

e necessitar de ventilação mecânica invasiva.  

O estudo contou com a dificuldade de maior 

detalhamento da evolução de casos. Além de poucos estudos 

que acompanhassem casos em longo prazo, devido ao espaço 

curto de tempo da pandemia.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Por fim, o estudo revela que a obesidade foi um fator 

presente em resultados ruins em pacientes contaminados com 

o vírus SARS-CoV-2. Além disso, a obesidade acrescenta uma 

carga adicional de risco ao paciente com COVID-19, resultando 

em um prognóstico ruim. Além de afetar negativamente o corpo 

de várias formas, como no enfraquecimento do sistema 

imunológico, resultando no aumento da morbidade, aumento da 

probabilidade de serem hospitalizados, de serem admitidos na 

UTI e receberem ventilação mecânica invasiva.  

 A partir da análise dos resultados, foi possível observar 

na literatura que o conteúdo abordado nessa temática se 

encontra em uma crescente, principalmente quanto à evolução 

dos pacientes obesos e as principais dificuldades com estes 

pacientes. 

 Logo, medidas para melhor compreensão e controle dos 

pacientes poderiam ser formuladas, como tabelas de registro 
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onde todas as comorbidades dos pacientes fossem registradas 

para compreensão do desfecho do caso. 
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