
 
 



2 
 

Giselle Medeiros da Costa One 
(Org.) 

 
 

SAÚDE: os 
desafios do 

novo cenário  
1 

 

 
IMEA / JOÃO PESSOA- PB / 2022  



3 
 

Instituto Medeiros de Educação 
Avançada - IMEA 

 

Editor Chefe 
Giselle Medeiros da Costa One 

 
Corpo Editorial 

Giselle Medeiros da Costa One 
Maria Luiza Souto Porto 

Roseanne da Cunha Uchôa 
Iara Medeiros de Araújo 

 
Revisão Final 

Ednice Fideles Cavalcante Anízio 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Dados de Acordo com AACR2, CDU e CUTTER 

Laureno Marques Sales, Bibliotecário especialista. CRB -15/121 

Direitos desta Edição reservados ao Instituto Medeiros de Educação Avançada – 
IMEA 

Impresso no Brasil / Printed in Brazil   

               One, Giselle Medeiros da Costa.  
          O59s             Saúde: os desafios do novo cenário 1/ Organizador: Giselle Medeiros 

da Costa One. IMEA. 2022. 
                      489 fls. PDF 

                     
 
                    ISBN: 978-65-89069-26-3 .  (on-line) 
                    Modelo de acesso: Word Wibe Web 
           <http://www.cinasama.com.br> 
 
                                  Instituto Medeiros de Educação Avançada – IMEA – João 
Pessoa - PB 
 

1. Atenção a saude 2. Educação em Saúde 3. Fisioterapia 4. 
Biomedicina I. Giselle Medeiros da Costa One II. Saúde: os 
desafios do novo cenário 1 
 

                                                                                           CDU: 61 



4 
 

IMEA  
Instituto Medeiros de Educação 

Avançada  
 

Proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer 
meio ou processo, seja reprográfico, fotográfico, 

gráfico, microfilmagem, entre outros. Estas proibições 
aplicam-se também às características gráficas e/ou 

editoriais. 
A violação dos direitos autorais é punível como Crime 

(Código Penal art. 184 e §§; Lei 9.895/80), com 
busca e apreensão e indenizações diversas (Lei 

9.610/98 – Lei dos Direitos Autorais - arts. 122, 123, 
124 e 126) 

 
Todas as opiniões e textos presentes 

neste livro são de inteira responsabilidade 
de seus autores, ficando o organizador 

isento dos crimes de plágios e 
informações enganosas. 

 
IMEA  

 
Instituto Medeiros de Educação Avançada  

 
 
 

Av Senador Ruy Carneiro, 115 ANDAR: 1; CXPST: 072; 
João Pessoa - PB 

58032-100 
Impresso no Brasil 

2022 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos participantes do CINASAMA pela 

dedicação que executam suas atividades e 

pelo amor que escrevem os capítulos que 

compõem esse livro. 

  



6 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida é uma grande universidade, mas 
pouco ensina a quem não sabe ser um 
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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 “Saúde: os desafios do novo cenário 1” tem 

conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Os eixos temáticos abordados como Atenção à Saúde, 

Biomedicina Estética, Biossegurança, Educação em Saúde, 

Epidemiologia e Fisioterapia 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 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 



8 
 

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 
 

TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICA E SUAS 
DIMENSÕES NO CAMPO DA SAÚDE: 
INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E 

INOVAÇÃO  
 

  Rita de Cassia Cordeiro de OLIVEIRA 1 

1Enfermeira; Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba/PPGENF/UFPB; Pós-Doutorado pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto; Universidade de São Paulo/EERP/USP; Professora do Centro 

Universitário de João Pessoa/Unipê;  

ritaoliver2002@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Introdução: Transferência de política compreende 
um processo que conta com a participação e o envolvimento de 
gestores e profissionais para o desenvolvimento e a avaliação 
da transferência de uma dada política pública em contextos 
diversos. Objetivo: Identificar na literatura nacional e 
internacional as dimensões relacionadas à informação, ao 
conhecimento e a inovação que perpassam as transferências 
de política na área da saúde. Método: Pesquisa bibliográfica do 
tipo revisão sistemática da literatura. A busca foi realizada nos 
meses de setembro e outubro de 2021, utilizando os 
descritores: conhecimento, informação, políticas de saúde e 
inovação com o operador booleano ‘’AND’’ nas bases de dados 
LILACS, MEDLINE, BDENF, por meio da Biblioteca Virtual em 
Saúde. Resultados: No campo das redes de atenção a saúde 
os atores-chaves participantes dos processos de transferências 
de políticas, devem se articular entre os variados modelos 
organizacionais existentes para dar conta das ações que os 
serviços de saúde requerem para o cuidado a saúde da 
população. Conclusões: O uso de conhecimentos e 
informações, assim como a conversão destes em inovações, 
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são questões relevantes para que atores-chaves envolvidos em 
processos de transferência possam usar para tomada de 
decisão nos serviços e programas de governo. Em síntese, esta 
pesquisa pode contribuir para elucidar questões importantes e 
aprofundar conhecimentos sobre o processo de transferência 
de políticas no campo da saúde. 
Palavras-chave: Profissionais de saúde. Política de saúde. 

Conhecimento.  Informação. Inovação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Transferência de Política (TP) compreende um processo 

complexo que conta com a participação e o envolvimento de 

diversos atores, instâncias, instituições e organizações para o 

desenvolvimento e a avaliação da transferência de uma dada 

política pública em contextos diversos (SHUHAMA, 2017).  

No âmbito das questões em que tratam o termo 

“Transferências de Políticas”, a definição para “política” torna-

se ampla. Não precisa significar uma nova política inteira, pode 

ser um item individual em uma política, ou um programa, plano, 

estratégia, ferramenta, organização institucional ou 

administrativa, modo de trabalhar, procedimento, norma ou 

princípio (BISSELL, FREEMAN, 2011).  

Para a TP são observados cinco objetos: políticas, 

instituições, ideologias e/ou justificativas, atitudes e 

experiências negativas. Tais objetos de transferência podem, 

ainda, ser classificados como elementos pesados e 

leves(DOLOWITZ,2003).  

Os elementos pesados são aqueles que incluem 

legislações, regulações, instituições, instrumentos de políticas 

públicas, abordagens políticas e programas, enquanto os 

elementos leves incluem as ideias, princípios, aprendizados e 
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interpretações obtidas por meio das políticas. A TP pode ocorrer 

entre países, estados, regiões, cidades ou distritos e entre 

diferentes níveis territoriais (DOLOWITZ, 2003; STONE, 2004). 

Como modelo de desenvolvimento, a TP visa dar sentido 

a um conjunto de processos, cujo conhecimento sobre 

instituições, serviços e sistemas em um determinado setor ou 

nível de governança é usado como modelo para avaliação de 

uma dada política ou programa, considerando, sobretudo, 

informações e ações inovadoras em diferentes locais e 

contextos (EVANS, 2006).  

No campo da saúde, pesquisas operacionais têm sido 

definidas como pesquisa sobre estratégias, intervenções, 

ferramentas ou conhecimento que podem potencializar a 

qualidade, cobertura, efetividade ou desempenho do sistema ou 

determinados programas de saúde, tendo como objetivo central 

mudanças na política e na prática (BISSELL, FREEMAN, 2011).  

Estudiosos em TP a conceituam no campo da saúde 

como um processo que se dá através do tempo e espaço, 

envolvendo interação entre uma variedade de elementos que 

podem potencialmente facilitar ou impedir este processo. 

Ressalta que a informação, o conhecimento e as ações 

inovadoras devem ser levados em consideração pelos 

profissionais e gestores envolvidos nesses processos ocorridos 

no campo da saúde (DOLOWITZ, 2003; BISSEL, FREMANN, 

2011). 

Esses estudiosos apresentam questionamentos que 

nos incitam a perguntar como pessoas e organizações entram 

em contato com uma nova política; de como aprendem e 

desenvolvem conhecimento; como são persuadidos por 

mudanças; como convencem os outros; tomam decisões sobre 
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a política e por fim, como implementam, mantêm e expandem 

uma política em determinado local.  

Esses questionamentos ajudam a esclarecer como os 

atores envolvidos no processo percebem a política e como 

certas características da própria política e o modo no qual a 

transferência ocorre podem facilitar essa retomada.  

Com essas considerações, percebe-se que a TP está 

diretamente ligada à pesquisa no campo da saúde, e os 

resultados oriundos de sua análise podem contribuir para 

elucidar questões importantes, fornecendo subsídios e 

ferramentas úteis para avaliação das políticas públicas 

instituídas nos serviços de saúde. 

              Mediante o exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo identificar na literatura nacional e internacional as 

dimensões relacionadas à informação, ao conhecimento e a 

inovação que perpassam as transferências de política na área 

da saúde.                                   

               

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão 

sistemática da literatura. Entende-se por pesquisa bibliográfica 

a leitura, análise e interpretação de material já elaborado 

constituído, principalmente, de livros e artigos científicos, 

incluindo, também, outras formas de publicação como 

periódicos, textos legais, documentos mimeografados ou 

xerocopiados, mapas, fotos, manuscritos (GIL, 2019).  

Para a elaboração desse estudo, foi realizado um 

levantamento bibliográfico nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana em Ciências de Saúde, Base de Dados 

Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do Brasil, 
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Literatura Internacional em Ciências da Saúde e nas bibliotecas 

eletrônicas Scientific Eletronic Library Online e Biblioteca Virtual 

de Saúde. 

O levantamento do estudo ocorreu entre os meses de 

setembro e outubro de 2021, utilizando os Descritores em 

Ciências da Saúde, combinadas por meio do operador 

booleano AND: Conhecimento AND Informação AND Políticas 

de saúde AND Inovação. Como critérios de inclusão, foram 

estabelecidos: publicações disponíveis na íntegra e de forma 

gratuita, entre os anos de 2010 e 2021 nos idiomas português, 

inglês e espanhol.  

Foram encontrados 55 artigos. Destes, 04 foram excluídos 

por serem repetidos; 01 por ser pago; 42 por não condizerem 

com o tema proposto, totalizando assim, 08 artigos 

selecionados de acordo com as especificações desta pesquisa. 

Após esta seleção, foram adotados os seguintes 

procedimentos: leitura, análise e discussão da literatura; 

elaboração do trabalho dissertativo; e por fim, análise 

conclusiva do estudo com apresentação dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos sobre TP foram iniciados na década de 1940, 

por cientistas políticos.  Na década de 1960, nos Estados 

Unidos da América, as pesquisas sobre TP foram 

incrementadas tendo como foco principal a difusão de políticas 

entre estados americanos. Na década de 1990, os cientistas 

políticos demonstraram maior interesse nos estudos de TP 

entre nações por conta das ações relacionadas à globalização 

(BISSELL, FREEMAN, 2011).  
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Os modelos de TP devem ser cuidadosamente 

analisados pelos tomadores de decisão, a fim de entender os 

motivos que levam certas políticas ou programas a serem 

merecedores de maior atenção em relação a outros, o que torna 

necessário compreender e distinguir os diferentes tipos de 

transferência que podem ser contempladas em um continuum, 

dependendo de sua natureza voluntária ou forçada/coerciva 

(TURGEON, et al, 2008).  

A transferência voluntária é entendida como advinda de 

alguma forma de insatisfação ou problema com uma situação 

atual, dada à falência das estratégias de enfrentamento de 

determinados eventos. Por sua vez, a transferência forçada-

coerciva ocorre quando os agentes de mudança são obrigados 

a incorporar uma determinada ação, independentemente de 

suas vontades (DOLOWITZ, 2003; BISSEL, FREMANN, 2011). 

A transferência voluntária frequentemente é referida 

como planejamento de aprendizagens, de lições. Nesse 

planejamento, a aprendizagem se dá em duas fases: 

aprendizagem sobre a política – o que a faz funcionar onde ela 

está -, e a aprendizagem dela – o que podemos tirar dela e o 

que precisamos fazer para que ela funcione em nosso contexto 

(BISSEL, FREMANN, 2011). 

Por sua vez, a transferência forçada-coerciva ocorre 

quando os agentes de mudança são obrigados a incorporar 

uma determinada ação, independentemente de suas vontades. 

O método mais direto desta transferência se dá por meio do 

momento no qual um governo impõe ao outro que se adote uma 

determinada política (DOLOWITZ, 2003).   

Variados estudos internacionais têm se dedicado à 

análise de diferentes formas de TP pautadas na convergência 

e difusão, apresentando um caráter verdadeiramente 
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multidisciplinar voltado principalmente para o desenvolvimento 

de políticas e a tomada de decisão nas organizações nos mais 

variados níveis; globais, internacionais e transnacionais 

(FREEMAN, 2000). 

Em termos gerais, a convergência refere-se a um padrão 

de similaridade em termos econômicos, organização social e 

política entre países, que em essência são impulsionados pelo 

processo de industrialização e suas consequências. Em 

diferentes versões, a convergência nas políticas públicas pode 

ou não ser tomada como expressão de mudanças subjacentes 

ao econômico, social e político (FREEMAN, 2000). 

Já a difusão refere-se a um padrão de aprovação 

sucessiva ou sequencial de uma prática, política ou programa. 

Trata das questões sobre semelhanças emergentes na área da 

saúde entre os países como sendo um resultado de movimento 

ou a própria difusão de pessoas, bens e tecnologias adotadas 

entre eles (DOLOWITZ, 2003). 

Nos estudos de TP, a difusão pode contribuir para 

estudos de aprendizagem política de duas principais maneiras; 

primeiro ela pode resgatar atores (profissionais, gestores, 

organizações não governamentais, internacionais e 

organizações supranacionais) para o primeiro plano de análise; 

segundo, aponta para variáveis mais específicas, em vez de 

observações gerais sobre a organização econômica e política 

de desenvolvimento, as quais se apresentam por conta da 

convergência (FREEMAN, 2000).    

Apesar do recente interesse dos cientistas políticos em 

TP, não existiam pesquisas desenvolvidas especificamente 

sobre TP para o setor saúde. Desde então, tem-se observado 

a aplicação de estudos nacionais e internacionais com 

abordagens voltadas para esse campo específico da saúde.  
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Pesquisas no Brasil no período de 2012 a 2017,  sobre 

transferência de política foram desenvolvidos pelo Grupo 

Interinstitucional de Pesquisa da Área Epidemiológico-

Operacional em Tuberculose (GEOTB) que atua de forma 

articulada à Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose 

(REDE-TB). Essas pesquisas tiveram como objeto de estudo a 

avaliação da transferência de políticas de saúde do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) da tuberculose desenvolvidos 

em municípios prioritários para o controle da doença em quatro 

(04) regiões do Brasil: João Pessoa/PB, Manaus/AM, São 

Paulo/SP e Porto Alegre/RS (OLIVEIRA, et al, 2015).  

Pesquisa desenvolvida por Peruhype et al (2018) com 

profissionais da Atenção da Básica sobre a TP do Tratamento 

Diretamente Observado da Tuberculose na cidade de Porto 

Alegre/RS, apontaram que o sucesso nessa  transferência 

podem ser influenciados por fatores diversos, tais como: 

modelo organizacional instituído no serviço, falha no processo 

comunicativo e na disseminação de informações e 

conhecimentos sobre a política em processos de transferência.  

Em João Pessoa/PB a pesquisa desenvolvida por 

Oliveira, et al (2016), com profissionais envolvidos nos 

processos de transferência da política sobre a descentralização 

das ações para o controle da tuberculose entre as instâncias 

estadual e municipal, apontaram que a informação e o 

conhecimento mais especificamente sobre o TDO, está voltada 

para o modelo curativista de atenção à saúde, não valoriza 

informações do ponto de vista social e político sobre a 

tuberculose.  

Em outras palavras, os gestores e profissionais não 

estão atentos para informações relevantes atreladas a fatores 
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sociais, econômicos e sanitários, que milenarmente vem sendo 

agregado à doença, socialmente segregada pelo preconceito.  

O modelo de atenção à saúde vigente no Brasil está 

fundamentado nessas ações curativas, centrado no cuidado 

médico e estruturado com ações e serviços de saúde 

dimensionados a partir da oferta. E tem se mostrado insuficiente 

para dar conta dos desafios sanitários atuais e insustentável 

para os enfrentamentos futuros, e no caso em questão, sobre 

as transferências de politicas que deveriam ocorrer com maior 

envolvimento e comprometimento, dos atores-chaves 

(gestores, profissionais) participantes desses movimentos.  

Pesquisa desenvolvida por Fernandes, Hommerding 

(2019) apontam que a informação em saúde, deve ser 

compreendida como um valioso instrumento de apoio decisório 

para o conhecimento da realidade socioeconômica, 

demográfica e epidemiológica, deve ser utilizado pela gestão da 

saúde e por profissionais para o planejamento, organização e 

avaliação nos vários níveis de atenção que fazem parte do SUS.  

Assim, urge a necessidade de maior envolvimento e 

comprometimento dos atores-chaves nesses espaços em que 

ocorrem transferências e ou implementação de políticas 

publicas em saúde para que sejam obtidos resultados positivos 

para a população assistida com maior eficácia e eficiência na 

saúde.  

Nos processos de transferência de políticas, são 

observados três dimensões: informação, conhecimento e 

inovação. A informação representa o momento em que o 

serviço e os profissionais que executarão essa política se 

apropriarão de informações pertinentes ao que está sendo 

transferido (BISSELL, FREEMAN, 2011).  
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O conhecimento está relacionado ao momento em que 

os profissionais passam a assimilar e compreender a política 

que foi recebida/transferida para o seu local de trabalho. 

Em referência a inovação, refere-se ao momento em que 

estes profissionais iriam incorporar a política a partir de ações 

inovadoras para a sua operacionalização, manutenção e 

expansão em seu local de trabalho (BISSELL, FREEMAN, 

2011).  

Desde as últimas décadas do século XX, uma atenção 

especial vem sendo atribuída ao papel estratégico da 

informação, do conhecimento e da inovação em diferentes 

dimensões da vida em sociedade. O uso de conhecimentos e 

informações, assim como a conversão destes em inovações, 

são questões relevantes para que atores-chaves envolvidos em 

processos de transferência possam usar para tomada de 

decisão nos serviços e programas de governo (LIRA, 2008).  

Outra pesquisa sobre TP vinculada a REDE/TB foi 

desenvolvida no município de São Paulo/SP com profissionais 

de saúde evidenciou que as dimensões informação, 

conhecimento e inovação estão interligados na transferência da 

política, denotando que o sucesso da política do TDO depende 

da transmissão de informações e sua transformação em 

conhecimento (SHUHAMA, 2017).  

Apontou ainda que os formuladores de políticas, 

administradores e os profissionais da AB que operacionalizam 

as ações para o controle da tuberculose, necessitam de um 

tempo de adaptação e capacidade para inovar estratégias para 

o desenvolvimento do TDO no cotidiano de trabalho com o 

envolvimento da comunidade (SHUHAMA, 2017). 

Nesta perspectiva, infere-se uma relativa convergência 

sobre a distinção entre os conceitos de informação e de 
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conhecimento e o acesso aos mesmos. A informação serve 

fundamentalmente para disseminação do conhecimento, mas 

não necessariamente gera conhecimento. A informação é 

contextual, ou seja, o conhecimento é gerado a partir do 

significado e da relevância da informação para determinado 

individuo (RIBEIRO,SOUZA, SOUZA, 2015). 

De forma abrangente, dizemos que a informação é a 

base essencial para a aquisição do conhecimento, mas a 

aquisição deste implica, antes de tudo, o desenrolar de uma 

série de situações que envolvem o intelectual, colocando em 

intercâmbio novas informações que foram previamente 

assimilados pelo indivíduo. O conhecimento, por sua vez, se dá 

quando as diferentes informações se interligam mutuamente, 

criando uma rede de significados (ALBAGLI, MACIEL, 2004)  

O conhecimento dar-se pela capacidade que o sujeito 

aprendiz tem, diante da informação, de desenvolver uma ação 

reflexiva.Os novos conhecimentos podem ser  adquiridos a 

partir de um material que seja significativo para o sujeito 

aprendiz com respaldado no seu conhecimento prévio (SOUZA, 

et al, 2015).   

O conhecimento e a informação, associados, são 

elementos-chave no processo de transferência de política, uma 

vez que visa compreender o modo como ocorre essa 

transferência de conhecimento entre instituições, programas ou 

políticas de um setor ou nível de governança para outro nível 

de governança em diferentes locais. 

O conhecimento implica em relação social. Conhecer 

tem um caráter provisório, pois tudo que é conhecido pode ser 

reconstruído, reaprendido, reconfigurado mediante novas 

relações intersubjetivas(ALBAGLI, MACIEL, 2004).  
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Rezende e Abreu (2000, p. 60) diz que há uma diferença 

entre a informação e o conhecimento: 

 

Informação é todo o dado trabalhado, útil, 

tratado, com valor significativo atribuído ou 

agregado a ele, e com um sentido natural e 

lógico para quem usa a informação [...] 

Quando a informação é trabalhada por 

pessoas e pelos recursos computacionais, 

possibilitando a geração de cenários, 

simulações e oportunidades, pode ser 

chamada de conhecimento.  

 

Referente à inovação, esta pode ser vista como um 

arranjo ou resultados de um processo de criação coletiva 

adotada como resposta a um desafio ou problema, que pode 

ser útil a outros, como parte de um repertório de alternativas a 

serem consideradas por aqueles que enfrentam problemas 

similares na formulação, transferência e ou implementação de 

políticas ou programas.  

Nesse sentido, podemos dizer que a inovação acontece 

quando profissionais, gestores e/ou administradores de uma 

determinada organização tem a “capacidade de dar uma 

resposta a novos problemas ou de dar uma resposta a velhos 

problemas de uma forma nova e bem sucedida”(FARAH, 2008, 

p.73). 

Estudos realizados nos últimos dez anos na gestão em 

saúde no Brasil evidenciam que a inovação na assistência é 

muito mais presente que na gestão. Ao se considerar a 

inovação como objeto de gestão, esta requer competência em 

gerenciamento de crises e de problemas, porque certamente a 

inovação nas organizações de saúde, principalmente nos 
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serviços de atenção, leva a processos com grande grau de 

incerteza e elevada prevalência de conflitos (MALIK, 2014).  

De um modo geral, percebem-se quatro tipos de 

inovação nas organizações, são elas: de processo, de produto, 

organizacionais e de marketing. No caso das organizações de 

saúde, seis aspectos podem facilitar ou impedir a inovação, são 

eles: as políticas, o financiamento, os atores, a tecnologia, os 

consumidores e a prestação de contas (HERZLINGER, 2013; 

SOUZA, 2014). 

Inovar em saúde é imprescindível, no entanto, não se 

pode permitir que a inovação gerencie a organização. Ela deve 

ser identificada, avaliada e ponderada pelo gestor, que a 

implante no serviço para alguma necessidade que não seja 

apenas a inovação em si (MALIK, 2014). 

Inovação e tecnologia estão em pauta nos meios de 

comunicação e nas agendas de governos, empresas, agências 

de fomento a pesquisas e diversas organizações sociais, com 

forte influência no setor saúde. Se observa na atualidade que 

tecnologia e ciência estão vinculadas como relevantes 

instrumentos para a saúde e o tratamento de doenças nas 

Redes de Atenção a Saúde (RAS) (MENDES, 2011; 

LORENZETTI, 2012). 

Devido a alta complexidade tecnológica que envolve a 

economia, a indústria e e o setor saúde, faz necessário 

compreender os processos de inovação nos serviços, no que 

diz respeito a elaboração e ou mesmo transferências  de 

políticas específicas, quer para o atendimento das demandas 

públicas de saúde, quer para impulsionar o desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

Nesta perspectiva, podemos inferir que no campo das 

RAS vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), os atores-
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chaves  participantes desses processos de transferências de 

políticas, com enfoque de inovação, devem se articular entre os 

variados modelos organizacionais existentes nessas redes para 

dar conta das ações que os serviços de saúde requerem para 

o cuidado a saúde da população (COSTA, BAHIA, 2015). 

As RAS “são arranjos organizativos de ações e serviços 

de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (MENDES, 

2011, p.80). As propostas de RAS são recentes, tendo origem 

nas experiências de sistemas integrados de saúde, surgidas na 

primeira metade dos anos 90 nos Estados Unidos.  

A partir daí, avançaram pelos sistemas públicos da 

Europa Ocidental e para o Canadá, até atingir, posteriormente, 

alguns países em desenvolvimento. Esse movimento universal 

em busca da construção de RAS está sustentado por 

evidências de que essas redes constituem uma saída para a 

crise contemporânea dos sistemas de atenção à saúde. Há 

evidências, provindas de vários países, de que as RAS 

melhoram os resultados sanitários e econômicos dos sistemas 

de atenção à saúde (MENDES, 2011). 

As RAS está sustentado por evidências de que essas 

redes constituem uma saída para a crise contemporânea dos 

sistemas de atenção à saúde. Há evidências, provindas de 

vários países, de que as RAS melhoram os resultados 

sanitários e econômicos dos sistemas de atenção à saúde 

(MENDES, 2011). 

No Brasil, a RAS foi instituída por intermédio da 

Portaria/GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, a qual 

estabelece diretrizes para a sua organização no âmbito do SUS. 

Ainda que sejam visíveis os avanços alcançados pelo SUS nos 
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últimos anos, torna-se cada vez mais evidente as barreiras para 

superar a fragmentação das ações nos serviços de saúde e 

qualificar a gestão do cuidado no contexto atual (BRASIL, 

2010).  

O conceito de rede tem sido desenvolvido em vários 

campos como a sociologia, a psicologia social, a administração 

e a tecnologia de informação. Têm sido crescentemente 

adotadas, para superar o modelo burocrático e hierárquico 

hegemônico, num contexto das questões sociais, na 

descentralização, globalização e na transferência de política 

(DAMACENO, et al, 2020). 

As principais vantagens das redes são a capacidade de 

aprendizagem, o funcionamento como canais de difusão de 

conhecimentos e a utilização das informações existentes para 

produzir novos conhecimentos, além da legitimação e do status, 

a criação de vínculos diversificados entre atores e organizações 

permite reduzir as incertezas nas políticas e nos programas 

(MENDES, 2011).  

Nesse panorama, podemos qualificar as redes como 

um arranjo institucional favorável à difusão de conhecimentos e 

informações sobre as política de saúde do país nas instâncias 

gestoras do SUS. Podem se constituir em potências para o 

estabelecimento de vínculo e corresponsabilização entre os 

gestores, coordenadores de serviços, equipes da AB, e 

usuários do SUS. Para tanto, urge a necessária “compreensão 

do SUS como uma rede de políticas, talvez a mais ampla e 

capilar do país, uma verdadeira rede de redes” (TEIXEIRA, 

2014,p.180).  

 

CONCLUSÕES 
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Através do presente estudo, foi possível identificar  que 

uma atenção especial vem sendo atribuída ao papel estratégico 

da informação, do conhecimento e da inovação em diferentes 

dimensões da vida em sociedade. O uso de conhecimentos e 

informações, assim como a conversão destes em inovações, 

são questões relevantes para que atores-chaves envolvidos em 

processos de transferência possam usar para tomada de 

decisão nos serviços e programas de governo.  

Em síntese, esta pesquisa pode contribuir para elucidar 

questões importantes e aprofundar conhecimentos sobre o 

processo de Transferência de Políticas no campo da Saúde em 

diferentes contextos estaduais, regionais e municipais, 

colaborando para o planejamento, a organização, o 

monitoramento e a avaliação das políticas de saúde.  
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RESUMO: O enfermeiro, enquanto gestor de sua equipe, 
possui a responsabilidade de implementar a assistência 
continuamente, corrigindo inadequações e avaliando os 
processos de trabalho, processos esses que, atendem a 
critérios, por vezes rigorosos, quanto a procedimentos adotados 
em relação a sua segurança, onde com a inserção das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) é possível 
atingir um nível maior no quesito precisão e organização, 
aumentando sua produtividade e qualidade na atuação. O 
presente estudo tem como objetivo verificar a contribuição das 
TICs nos processos assistenciais de enfermagem afim de 
garantir qualidade no serviço prestado. Os dados foram 
coletados no período de setembro a novembro de 2021, onde 
foi realizado um levantamento bibliográfico através das bases 
de dados da Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências 
da Saúde Scientific Electronic Library Online. Com amostra final 
de 11 artigos. Os resultados apontam que apesar de 
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apresentarem algumas fragilidades técnicas em uso dos 
sistemas, as TICs estão atreladas a otimização de processos, 
melhoria de comunicação entres equipes multidisciplinar, 
possibilitando a qualidade da assistência e maior segurança 
nos procedimentos, tão qual auxiliam na padronização da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem nos serviços de 
saúde. A enfermagem atrelada as TICs asseguram uma 
qualidade eficaz na assistência prestada ao paciente nas 
instituições hospitalares. 

Palavras-Chaves: Assistência de enfermagem. Tecnologia da 
informação. Gestão de qualidade.  
 

INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala no cuidado em saúde, é visto que esse 

contexto é complexo e que possui desafios novos todos os dias, 

e um desses desafios envolve o aumento permanente do 

número de pessoas que não acompanham o avanço 

tecnológico e ao mesmo tempo o conhecimento em saúde, 

internalizando melhor quando se fala no processo de prevenção 

de doenças, promoção da saúde, tratamento e reabilitação. 

Toda essa perspectiva de progressão pressiona os sistemas de 

cuidado em saúde, onde o sentido sempre é diminuir os custos 

e melhorar a qualidade, e essa conquista esta intrinsicamente 

relacionada há necessidade que se faz do uso dos sistemas de 

informação e tecnologia da informática (COSTA et al., 2019).  

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) incorporou-se no cotidiano da população mundial, sendo 

consideradas como parte integrante de suas necessidades 

básicas. Para tanto as tecnologias aliaram-se com efetividade 

nos processos assistenciais em saúde principalmente com o 

uso do computador. A revolução tecnológica trouxe consigo 
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diversas possibilidades de pensar e construir o conhecimento, 

a disseminação das informações está revolucionando o 

desenvolvimento científico e tecnológico, antes individual e 

agora coletivo, caracterizando modificações visíveis nos 

modelos de trabalho, inclusive na enfermagem (PISSAIA et al., 

2017).  

O processo tecnológico está implantado em nosso 

cotidiano em todos os aspectos, tanto no âmbito pessoal quanto 

profissional, rotineiramente são inseridos em nosso cotidiano 

novas tendências com o intuito de contribuir principalmente 

para a otimização do tempo, gerando mudanças significantes. 

Diante desse sistema de evolução tecnológica, houve o 

aprimoramento das práticas em saúde, que por sua vez, foram 

e são incrementadas visando à evolução clínica positiva dos 

pacientes, oportunizando ao profissional agregar conhecimento 

e acompanhar as inovações no que concernem às “novas 

tecnologias” em prol das comunidades (SIQUEIRA et al., 2019). 

Segundo Pissaia et al (2018), o enfermeiro, enquanto 

gestor de sua equipe, possui a responsabilidade de 

implementar a assistência continuamente, corrigindo 

inadequações e avaliando os processos de trabalho, processos 

esses que, atendem a critérios por vezes rigorosos quanto a 

procedimentos adotados em relação a sua segurança, onde 

com a inserção das tecnologias é possível atingir um nível maior 

no quesito precisão e organização, aumentando sua 

produtividade e qualidade na atuação.   Neste sentido, as 

tecnologias de informática aliadas à gestão do serviço 

integralizam a assistência ao cliente por meio da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e 

possibilitam a melhoria na comunicação entre a equipe.  
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É fato que o uso destas tecnologias contribui para a 

segurança do paciente, uma vez que tendem a promover a 

continuidade e a qualificação do cuidado. Compreende-se por 

segurança do paciente a redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

O risco é entendido por toda e qualquer possibilidade, de que 

algum elemento ou circunstância existente num dado processo 

ou ambiente de trabalho, possa causar danos à saúde, de forma 

intencional ou não intencional (GOMES et al., 2017).  

É notória a gama de benefícios proporcionados pelas 

tecnologias nos avanços do setor saúde, com promoção de 

agilidade em processos como diagnóstico e qualidade no 

tratamento de doenças.  Sendo fundamental que a equipe de 

enfermagem seja capaz de gerenciar o uso destas tecnologias, 

de modo a reforçar a qualidade da assistência, com apoio na 

realização dos cuidados em um ambiente clínico complexo. 

Este fato demonstra uma das implicações relacionadas à 

adesão das tecnologias na prática assistencial, o que 

consequentemente favorece a construção de um serviço de alta 

confiabilidade, com redução de eventos adversos e maior 

propensão à segurança do paciente (GOMES et al., 2017). 

Nos últimos anos, programas sistematizados vêm sendo 

desenvolvidos para coleta e análise de informações que 

alicerçam o planejamento de intervenções e o gerenciamento 

de plano de cuidados. Além disto, a ferramenta tecnológica 

viabiliza recursos de monitoramento beira leito e os bundles, os 

quais consistem em sistemas de alerta de apoio à decisão, e, 

também, instrumentos de sinais de alerta e checklists 

informatizados. Assim, os programas informatizados são 

reconhecidos como fatores importantes para a promoção de 
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segurança do paciente e qualificação da assistência prestada 

(FERREIRA et al., 2019). 

A aplicação destes recursos tecnológicos na área da 

saúde e enfermagem compreende profundas modificações nas 

estruturas profissionalizantes, metodologias de trabalho, 

obtenção de resultados e avaliação dos serviços hospitalares. 

A adoção de TICs no cotidiano da enfermagem torna-se um 

grande desafio, contudo, esta ferramenta representa uma 

possibilidade de gestão integral da equipe, conferindo 

qualidade na assistência ao cliente e aperfeiçoamento 

organizacional facilitando o controle e dimensionamento 

financeiro (PISSAIA et al., 2017). 

Diante do exposto surgiu a seguinte questão norteadora: 

Como a equipe de enfermagem se beneficia do uso das 

tecnologias da informação e comunicação para promover uma 

assistência de qualidade? Em resposta, o objetivo deste estudo 

é descrever a contribuição das tecnologias da informação e 

comunicação nos processos assistenciais de enfermagem afim 

de garantir qualidade no serviço prestado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa através de uma 

análise bibliográfica realizada a partir de uma abordagem 

qualitativa e foi desenvolvida com as seguintes etapas: seleção 

das questões temáticas, coleta de dados nas bases de dados 

eletrônicas, com refinamento de inclusão e exclusão, extração 

de dados dos estudos encontrados, avaliação dos estudos 

selecionados e análise e síntese dos resultados e apresentação 

da revisão. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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A busca e coleta dos artigos foi realizada no período 

entre os meses de setembro e novembro de 2021, através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs), Scientific Electronic Library Online (Scielo). A captura 

dos artigos foi feita a partir do vocabulário estruturado dos 

descritores em ciências da saúde (DeCS): Assistência de 

enfermagem, Tecnologia da informação e Gestão da qualidade. 

Para as buscas foi usado o operador booleano AND.  

Os critérios de inclusão foram de artigos publicados em 

português no formato de artigos e teses, que retratam a 

temática abordada e estudos publicados nos últimos cinco anos 

disponíveis na íntegra de forma gratuita. Como critérios de 

exclusão, estudos em forma de resumos, carta ao editor e 

artigos duplicados.  

Na análise crítica dessa revisão, realizou-se uma leitura 

completa dos artigos selecionados, realizando assim as suas 

respectivas sínteses. Os dados utilizados nesse estudo foram 

devidamente referenciados, identificando e respeitando os 

autores e fontes de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o cruzamento dos descritores citados 

anteriormente se obteve um total de 171 artigos para análise, 

sendo que a partir dos critérios estabelecidos de inclusão, onde 

11 estudos estavam mais relacionados a tecnologia da 

informação e comunicação e qualidade da gestão na 

assistência de enfermagem.  



USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA 

PROMOVER UM CUIDADO SEGURO E DE QUALIDADE DURANTE A 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

39 
 

Relacionado a metodologia empregada na coleta de 

dados, dos estudos utilizados foram publicados entre os anos 

de 2017 a 2021, onde dos 11 estudos, 5 tinham como autores 

principais profissionais da saúde. Para relacionar os artigos que 

compõem esta revisão, foi elaborado um quadro sinóptico para 

a coleta dos dados, descritos quanto aos autores, ano de 

publicação, título, objetivo e resultados (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Apresentação dos artigos quanto aos autores, ano 

de publicação, título, objetivo e resultados. Natal, 2021. 

 

 
Autores 

do Artigo 
/ Ano 

Título do Artigo Objetivo              Resultados 

NERI; 
BRASILEI
RO, 2019 

O uso de novas 
tecnologias no 

trabalho do 
enfermeiro: uma 

revisão 
sistemática 

Verificar a 
influência do 

uso da 
tecnologia na 
atuação do 
enfermeiro.  

Percebeu-se 
que a tecnologia 
computacional 
pode facilitar a 
organização e 
administração 

de informações, 
bem como 
gestão em 

saúde.  

COSTA et 
al., 2019 

As tecnologias 
de informação e 
comunicação no 

âmbito da 
enfermagem 

Rastrear 
artigos 

científicos que 
tragam 

informações a 
respeito da 

inserção das 
tecnologias da 
informação e 

O estudo 
reconhece sobre 
a funcionalidade 
e otimização da 
assistência de 
enfermagem 
informatizada 
enfatizando a 
qualidade do 
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comunicação 
no âmbito da 
enfermagem.  

tempo ganho.  

PISSAIA, 
2017 

Tecnologias da 
informação e 

comunicação na 
assistência de 
enfermagem 

hospitalar 

Verificar o uso 
de Tecnologias 
da Informação 

e 
Comunicação 

(TIC) nos 
processos 

assistenciais 
de 

enfermagem 
por meio da 

SAE.  

As TIC auxiliam 
nos processos 
de implantação 

e 
implementação 

de SAE, 
fomentando 

novos modelos 
de trabalhos aos 

enfermeiros e 
incentivando a 
adesão pelas 
instituições 

hospitalares. 

SILVA; 
MATTOS, 

2021 

Produção 
científica 

brasileira sobre 
as tecnologias 
biomédicas e 
segurança do 

paciente na UTI: 
revisão 

integrativa 

Identificar a 
produção 
científica 
brasileira 
sobre as 

tecnologias 
biomédicas e 
segurança do 
paciente na 

UTI  

Verificou-se no 
estudo que o 

uso das 
tecnologias 
biomédicas 

contribui para a 
prevenção e 
redução de 

danos, 
promovendo um 
cuidado seguro 

ao paciente.  

GOMES 
et al., 
2020 

 
Utilização de 
sistema de 

informação e 
suas influências 

sobre a 
segurança de 

pacientes 

Analisar a 
utilização de 

um sistema de 
informação e 

suas 
influências 

sobre a 
segurança de 

Apontou-se a 
necessidade de 
novos estudos 
de intervenção 

voltados à 
utilização segura 
de sistemas de 
informação e de 
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pacientes em 
uma unidade 

de pronto 
atendimento. 

desenvolvimento 
de sistemas 

inteligentes com 
foco na 

segurança de 
pacientes. 

 
NETO; 
SILVA; 

SANTOS, 
2019 

 
Contribuições 

das tecnologias 
em saúde para a 

segurança do 
paciente 

 
Identificar na 

literatura 
científica as 

relações entre 
os tipos de 

tecnologias e a 
segurança do 

paciente 
 

 
Evidenciou-se 
que o uso das 

tecnologias 
melhora a 

segurança e a 
qualidade do 

cuidado, mas é 
necessária 

também maior 
abordagem 

sobre as 
tecnologias em 
saúde para a 
assistência.  

SILVA et 
al., 2019 

Tecnologia de 
informação para 

registro de 
trauma e gestão 

do serviço  

 
Construir e 
validar um 

software para 
registro de 

trauma  

 
A tecnologia 
elaborada 

mostrou-se 
capaz de 

subsidiar ações 
como: 

pesquisas, 
tomada de 
decisões e 
melhoria da 
qualidade do 

atendimento ao 
trauma. 
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FERREIR
A et al., 

2019  

Percepções dos 
profissionais de 

enfermagem 
acerca do uso 

da 
informatização 
para segurança 

do paciente 

Investigar as 
implicações do 

uso de 
tecnologias na 
promoção de 

cuidado 
seguro, sob a 
perspectiva 

dos 
profissionais 

de 
enfermagem 

Percebeu-se o 
sistema 

informatizado 
como recurso 
que promove 

mais segurança 
ao paciente. 
Contudo, há 

necessidade de 
melhorar a 

infraestrutura e 
a capacitação 

técnica da 
equipe para o 

manuseio eficaz 
do sistema. 

PISSAIA, 
2018 

Impacto de 
tecnologias na 
implementação 

da 
sistematização 
da assistência 

de enfermagem 
hospitalar: uma 

revisão 
integrativa 

Identificar nas 
produções 

científicas o 
impacto 

decorrente do 
uso das TICS 

na 
implementação 

da SAE. 

 
A SAE constitui-

se como um 
desafio desde o 
ensino até sua 
implantação e 

implementação 
pelos 

profissionais 
através de 
sistemas 

informatizados.  

GOMES 
et al., 
2021 

Tecnologias 
aplicadas a 

segurança do 
paciente: uma 

revisão 
bibliométrica 

Sumarizar as 
tecnologias 

voltadas para 
a segurança 
do paciente e 
utilizadas na 

assistência de 
enfermagem.  

Foi encontrado o 
predomínio do 

uso de 
tecnologias leve-

duras, com 
enfoque na 

importância da 
educação em 

saúde e 
aprimoramento 
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de 
conhecimentos 
e habilidades 

SIQUEIR
A et al., 

2019 

Contribuições da 
Tecnologia para 
Assistência de 

Enfermagem da 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 

Investigar 
quais as 

contribuições 
da evolução 
tecnológica 

sobre a ótica 
dos 

enfermeiros 
dentro da 

Unidade de 
Terapia 

Intensiva 
(UTI), 

paciente. 

Evidenciou-se 
que, a maioria 

dos 
equipamentos 
se encontrava 

em bom estado 
de conservação, 
além disso, os 
participantes 

pontuaram que 
o déficit do 

manuseio dos 
equipamentos, 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Evidencia-se que à interação da implementação da 

tecnologia que permite apoiar a assistência de enfermagem 

frente aos cuidados com os pacientes exerce uma influência 

direta e positiva na assistência, elevando as tendências 

tecnológicas e procedimentos técnicos da equipe, o que 

vislumbra uma assistência ampla e qualificada para com o 

usuário, como um elemento importante do processo de trabalho 

em saúde, a sua utilização pode potencializar influências sobre 

a organização do trabalho, sobre a gestão do cuidado e 

principalmente sobre a segurança de pacientes (GOMES et al., 

2017). 

Costa et al (2019) descrevem que, o empoderamento da 

enfermagem com os recursos tecnológicos, dá a possibilidade 

para este profissional de atuar um tempo maior na assistência 

direta do paciente, o que otimiza o processamento do trabalho, 
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ressaltando que o profissional deve sempre estar alerta para 

desenvolver habilidade e competências para sempre estarem 

utilizando esse recurso tecnológico. Se tornando também cada 

vez mais necessários a educação permanente da equipe com 

o objetivo de fundamentar progressivamente o recurso 

tecnológico dentro da prática profissional da enfermagem em 

todas as atenções de saúde.  

Diante disso, apontou-se que o uso das TICs se 

apresentam mais úteis se comparado com a forma manual dos 

registros de informações, pois assim a informações são mais 

precisas e podem ser facilmente visualizadas pelos 

profissionais do turno seguinte. É evidenciado que pelo fato 

dessas tecnologias possuírem muitas vezes subsídios que 

auxiliam em caso de dúvidas é possível verificar que seu uso 

torna o cuidado melhorado, sendo uma diferença expressiva. 

Quando utilizada de forma adequada auxilia de maneira positiva 

na padronização da assistência e do registro de enfermagem, o 

que otimiza o tempo e mantem a continuidade do serviço e da 

segurança do profissional, sendo enfatizado a educação 

continuada dos profissionais de enfermagem e a inclusão digital 

gradativa (COSTA et al., 2019). 

O estudo de Ferreira et al (2019), ressalta que, uma boa 

assistência com estratégias de promoção de cuidado seguro, 

se faz necessário o dispêndio e a gestão de recursos humanos, 

financeiros, materiais e tecnológicos. Especificamente sobre 

recursos tecnológicos, a Resolução de Diretoria Colegiada 

(RDC) 63/2011 emitida em 25 de novembro de 2011, incentiva 

a estruturação de tecnologias de informação (TI) para 

promoção de segurança e qualidade do cuidado. A TI consiste 

em instrumentos e recursos tecnológicos de administração ou 
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armazenamento de informações, comumente representados 

por softwares, hardwares e a própria Internet.  

Confirma-se nos estudos que, a implementação de 

ferramentas computacionais incorporadas ao RES (Registro 

Eletrônico de Saúde) para documentar o Processo de 

Enfermagem (PE) é um processo gradativo e situa-se em 

diferentes níveis de implementação. A utilização de um software 

para facilitar a documentação das ações de cuidado pode 

auxiliar tanto profissionais de enfermagem quanto estudantes 

no desenvolvimento do julgamento clínico e do processo de 

raciocínio diagnóstico, além de que, auxilia na avaliação da 

exatidão do diagnóstico, aprimorando a qualidade do cuidado 

(COSTA et al., 2019). 

Costa et al (2019) constatam que, as TICs quando 

utilizadas de forma adequada auxiliam de maneira positiva na 

padronização da assistência e do registro de enfermagem, o 

que otimiza o tempo, traz maior precisão e rapidez nas ações e 

mantém a continuidade do serviço e da segurança do 

profissional, sendo enfatizado a educação continuada dos 

profissionais de enfermagem e a inclusão digital gradativa. Fica 

entendido que quanto mais cedo é apresentado ao estudante 

de enfermagem a prática da coleta de dados e utilização do PE 

em uma linguagem uniformizada mais evidente a real 

necessidade da importância do cuidado de enfermagem. 

O uso da tecnologia no cuidado facilita o trabalho do 

enfermeiro, na medida em que agiliza, traz maior precisão e 

rapidez nas ações, propicia um maior tempo para a equipe de 

enfermagem se dedicar ao cuidado, de forma a melhorar a 

qualidade da assistência, uma vez que a tecnologia poupa 

tempo do profissional e possibilita maior aproximação com o 
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paciente, podendo comunicar também informações aos 

enfermeiros sobre o estado clínico do paciente, de modo a 

possibilitar que um conjunto de ações ou tomadas de decisão 

sejam desencadeadas viabilizando o planejamento da 

assistência. (GOMES et al., 2017) 

Aponta-se que, o controle e o acesso sobre todos os 

cuidados e procedimentos por meio do sistema informatizado 

são um recurso de fácil disponibilidade, pela praticidade para 

visualizar as informações do paciente e todas as ações 

relacionadas à assistência prestada, ao ressaltar a 

disponibilidade de diferentes dados pertinentes ao cuidado 

realizado, por meio de uma única ferramenta, a qual otimiza 

tempo e processos, permitindo  os dados sejam 

compartilhados, sem a necessidade de se manusear grandes 

volumes de material impresso, que por vezes se encontra 

desorganizado e incompleto (FERREIRA et al., 2019). 

Percebe-se que, o registro eletrônico das informações no 

sistema foi reconhecido pelos profissionais como uma possível 

contribuição para o respaldo diante de processos judiciais e 

para armazenar informações sobre os pacientes comprovando 

a assistência realizada, onde registrar dados eletronicamente, 

de forma completa e detalhada, desencadeia a produção de 

informações qualificadas para o suporte a decisões sobre o 

cuidado e segurança do paciente (GOMES et al., 2020). 

Nota-se também que, a segurança na administração de 

medicamentos é mencionada como um dos principais 

benefícios do sistema informatizado, por fornecer informações 

que auxiliam na realização do procedimento correto ao 

paciente, conferindo legitimidade e sentimento de segurança na 

execução do cuidado. Isso porque, ao relacionar informações 
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sobre a identificação do paciente, a prescrição médica e o 

rastreamento de medicamentos, o sistema constata 

congruências entre esses dados permitindo a execução e a 

checagem correta da prescrição médica (FERREIRA et al., 

2019). 

Observa-se que a tecnologia de informação e 

comunicação possibilita um acompanhamento efetivo das 

atividades da equipe, permitindo a avaliação e gerenciamento 

de enfermagem. O diálogo entre assistência e gestão possibilita 

a segurança no tratamento resolutivo do cliente internado. A 

gestão efetiva de uma instituição reflete nos processos de 

trabalho de suas equipes, ou seja, a comunicação permanente 

e sem ruídos auxilia na resolução de conflitos existentes além 

de possibilitar uma troca mútua de conhecimento (PISSAIA et 

al., 2018) 

No contexto da comunicação, Ferreira et al (2019) 

enfatizam que o sistema informatizado permite melhor troca de 

informações entre as diferentes áreas, considerando que os 

registros podem ser acessados numa única tela do software e 

ser de fácil compreensão, onde nos estudos analisados as TICs 

foram destacadas como importantes meios de comunicação 

entre a equipe multidisciplinar, indicando também que o sistema 

informatizado auxilia  no compartilhamento de dados e na 

minimização de equívocos gerados por grafia inadequada e/ ou 

rasura.  

Em contrapartida, evidenciou-se em alguns estudos 

fragilidades técnicas e a utilização inadequada do sistema, 

gerando riscos à segurança do paciente, como problemas com 

a interface interferindo na análise de informações e tomada de 

decisões; erros relacionados à prescrição eletrônica 
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proporcionando decisões clínicas inadequadas; problemas com 

a funcionalidade do sistema atrasando o atendimento; 

problemas com o funcionamento da tecnologia ligados 

diretamente a danos causados aos pacientes (GOMES et al., 

2020). 

Em outra pesquisa, verificou-se também a resistência da 

equipe em aceitar novos métodos de trabalho, bem como 

dificuldades no uso de tecnologias que até então não havia 

contato. Estudos a nível hospitalar demonstraram que as 

equipes possuem fragilidades pela desvalorização profissional 

e falta de incentivo de seus gestores, o que gera 

impreterivelmente, a diminuição da qualidade da assistência 

empregada em suas ações (PISSAIA et al., 2018). 

Diante disso, Ferreira et al (2019) destacam que, é 

pertinente ao enfermeiro, enquanto líder de equipe incentivar a 

adesão ao recurso informatizado e estar inserido na 

elaboração, implantação e gestão de recursos tecnológicos, 

para o máximo aproveitamento de todos os benefícios que o 

sistema agrega na segurança do paciente. 

Visto que, para diminuir este abismo entre enfermagem 

e informática no seu todo, a literatura já apresenta iniciativas 

sobre abordar informatização em cursos de ensino de 

enfermagem, ou seja, promover a apropriação da ferramenta 

desde seu ensino superior, quando necessário, treinamento à 

equipe do setor para que haja melhor apropriação da 

ferramenta. Isso é de extrema importância para que os dados 

sejam informados corretamente e a informatização seja 

incorporada nos processos de trabalho, ou seja, em um paralelo 

ainda que indireto, à maior segurança ao paciente hospitalizado 

(FERREIRA et al., 2019). 
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Vale salientar que, a decisão de tornar a tecnologia 

segura depende, também, de uma decisão política e estratégica 

dos responsáveis pela instituição, pois exige investimentos e 

um planejamento com vistas a garantir o pleno funcionamento 

da tecnologia, o acesso à internet e melhores condições de 

conectividade. Isso é possível a partir de uma infraestrutura 

tecnológica adequada, além da existência de um plano 

contingencial a ser executado diante de situações de possível 

inatividade (GOMES et al., 2020). 

Por fim, destaca-se a necessidade das instituições 

hospitalares aderirem políticas que colaborem positivamente 

para a qualificação frequente de seus profissionais, que 

resultem na introdução de novas tecnologias do campo da 

saúde, à luz da sustentabilidade do cuidado e da integralidade. 

Tendo em vista a globalização e informatização é necessário 

sempre atualizar e saber como anda o cenário envolvendo os 

profissionais da enfermagem com os avanços dentro da 

utilização das TICs dentro do campo da enfermagem (COSTA 

et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Os resultados indicam que as TICs trazem um avanço na 

otimização de processos, qualidade da atuação assistencial, 

aumentando a produtividade da equipe de enfermagem frente 

a assistência e evoluindo dentro das instituições de saúde no 

quesito segurança do paciente e na gestão da qualidade em 

práticas baseadas em evidências. Onde essas aplicações 

tecnológicas beneficiam significativamente as rotinas e o 

atendimento prestado.  
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É notório que existam algumas fragilidades diante da 

equipe em aderir a novas tecnologias e a falta de capacitação 

e educação continuada dos profissionais, bem como a própria 

funcionalidade do sistema, onde espera-se que os gestores das 

instituições empreguem papeis importantes na elaboração e 

implementação desses sistemas, para melhor funcionalidade. 

Tanto quanto questões de infraestrutura e amadurecimento dos 

processos implementados.  

Faz-se necessário a constante capacitação tecnológica 

da equipe de enfermagem para melhoria dos processos e da 

qualidade assistencial prestada, em busca de uma educação 

continuada, onde espera-se que, com isso, gradativamente 

aconteça a inserção das TICs nos âmbitos hospitalares para 

aprimoramento dos processos assistenciais, e implicando na 

segurança do paciente diretamente.  
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RESUMO: A ocorrência mundial de casos de suicídio é de 
800 mil casos, sendo a prevalência maior em países em 
desenvolvimento. No Brasil, no ano de 2015, a taxa anual de 
suicídio foi de 6,3 por 100 mil habitantes. O Setembro Amarelo 
é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP). O mês de setembro é 
caracterizado pela presença de inúmeras campanhas sanitárias 
voltadas para as temáticas da saúde mental e da prevenção ao 

suicídio. No Brasil, essas ações de prevenção de agravos e 
promoção à saúde tem como grande aliada a Atenção 
Primária à Saúde (APS). Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é relatar a vivência de um grupo de estudantes de 
medicina de uma universidade federal membros de uma Liga 
Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, na cidade 
de Natal/RN, na organização e execução de uma ação 
comunitária do Setembro Amarelo em uma Unidade Básica de 
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Saúde (UBS). O evento trouxe aspectos de educação em saúde 
importantes para a construção do acesso ao conhecimento 
daquela população às redes de apoio de saúde mental na 
cidade e para a criatividade na realização de práticas que 
contribuem para a redução do estresse, como a música, a 
meditação, a jardinagem e o exercício físico.    
 
Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Primária à Saúde. 

Suicídio. Terapias Complementares. Educação em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Anualmente, a estimativa da ocorrência mundial de 

casos de suicídio é de 800 mil casos, sendo a prevalência 

maior em países em desenvolvimento (PATTEL et al.,2016). 

Em média ocorre um suicídio consumado a cada 40 

segundos em algum lugar no mundo. A taxa anual é de 10,7 

para cada 100 mil habitantes. (BACHMANN, 2018).  

 No Brasil, no ano de 2015, a taxa anual de suicídio foi 

de 6,3 por 100 mil habitantes, fazendo com que se encontre 

na 14ª posição entre os países da América (LIMA et al., 

2021). 

É fato que a pandemia da COVID-19 trouxe grandes 

impactos no que tange à saúde mental de todas as pessoas que 

vivem neste momento. O isolamento social, associado com a 

redução do contato físico com familiares e amigos, com a 

redução da renda familiar e com a exposição a informações 

negativas sobre a COVID-19 é um grande fator de risco para o 

adoecimento mental, sendo fonte de geração de estresse e 

ansiedade na população geral (DUARTE et al., 2020). 
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 Com esses dados alarmantes, torna-se imprescindível 

a intervenção dos órgãos sanitários para amenizar o impacto 

global gerado por essas trágicas ocorrências. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) vem fazendo recomendações para 

a realização de projetos, publicidades, discussões e 

campanhas de conscientização e prevenção do suicídio.  

O Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de 

Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina 

(CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em 

referência ao 10 de setembro, dia mundial da prevenção ao 

suicídio. Nesse contexto, o mês de setembro é caracterizado 

pela presença de inúmeras campanhas sanitárias voltadas para 

as temáticas da saúde mental e da prevenção ao suicídio. 

 Possibilitar bons índices de saúde mental auxilia no 

comportamento preventivo e na manutenção da saúde da 

população, permitindo que as pessoas possam estar em 

condições de retorno às suas atividades no período pós-

pandemia (AHMED et al., 2020). 

 O Ministério da Saúde (MS) define educação em saúde 

como processo educativo de construção de conhecimentos em 

saúde que visa à apropriação temática pela população 

(FALKENBERG et al., 2014). Desse modo, equipes de 

profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) e discentes 

engajados em projetos têm interesse em desenvolver ações 

com esses objetivos de forma a atingir as pessoas para a 

sensibilização e desmistificação de temas com relevância 

social.  

Para uma atuação efetiva na promoção da saúde, há a 

necessidade de uma articulação sinérgica de conhecimentos, 

habilidades e atitudes condizentes com a realidade e demandas 



SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AÇÃO DA CAMPANHA DO 

SETEMBRO AMARELO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE NATAL/RN 

56 
 

de saúde da população (BATTEL-KIRK et al, 2020). Assim, isso 

deve acontecer a partir de ações que envolvem, principalmente, 

requisitos como a autonomia, a ética, a capacidade de 

diagnosticar e solucionar problemas no âmbito da atenção e 

gestão do cuidado em saúde (XAVIER et al, 2019). 

No Brasil, essas ações de prevenção de agravos e 

promoção à saúde tem como grande aliada a APS. Esta é a 

porta de entrada principal do sistema de saúde pública no 

Brasil. Dessa forma, deve acolher as diversas demandas 

existentes na população, como as doenças de saúde mental.  

A abordagem integrada do cuidado aos pacientes com 

essas demandas na APS diminui custos de tratamento e reduz 

o estigma ligado à desordem mental, permitindo que o usuário 

do SUS no território receba estes cuidados no mesmo local 

onde recebe os demais cuidados de saúde (ALBUQUERQUE 

et al, 2019). 

Portanto, o médico de família e comunidade e a equipe 

multidisciplinar da atenção primária, responsáveis, geralmente, 

pelo primeiro contato da pessoa ao serviço de saúde devem 

protagonizar a prestação de cuidados em saúde mental 

(ALBUQUERQUE et al, 2019). 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de um 

grupo de estudantes de uma Liga Acadêmica de Medicina de 

Família e Comunidade de uma universidade federal, do 

município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte (RN), na 

execução de uma ação comunitária de promoção à saúde 

relacionada à saúde mental e ao “Setembro Amarelo”. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A Liga Acadêmica de Medicina de Medicina e 

Comunidade do Rio Grande do Norte (LAMFAC-RN) é um 

grupo de discentes (Figura 1) do curso de medicina de uma 

universidade federal e de uma universidade privada e de 

docentes médicos de família e comunidade que atuam, 

principalmente, na rede pública de atenção primária à saúde de 

Natal/RN. 

 

Figura 1. Imagem do grupo de alunos membros da 

LAMFAC-RN. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2021. 

 

Seus objetivos principais são de estimular o estudo da 

Medicina de Família e Comunidade (MFC) e fornecer 

oportunidades para a integração dos estudantes interessados 
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em ambientes realistas e adequados de prática clínica, de 

forma a capacitá-los para agirem nos diversos cenários 

possíveis da atenção primária com as habilidades dos médicos 

de família e comunidade.  

Além disso, o grupo busca desenvolver cursos, 

intervenções, jornadas, aulas abertas, simpósios e congressos 

em âmbito local, regional e nacional. No eixo da pesquisa, 

outras metas dos membros são as de desenvolver e publicar 

artigos científicos. 

A LAMFAC-RN é devidamente credenciada aos centros 

acadêmicos e às coordenações de curso de medicina das duas 

universidades, bem como à Associação Brasileira de Ligas 

Acadêmicas (ABLAM). Desse modo, permite que os alunos 

integrantes do projeto apresentem e participem de reuniões 

científicas e experimentem mais atividades práticas nos 

cenários da APS. 

Os estágios de férias da LAMFAC-RN permitem que os 

estudantes adentrem os cenários da saúde pública nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.  

Nesse contexto, discentes da liga acadêmica, durante o 

período de estágio de férias, puderam organizar e realizar uma 

ação na UBS Rosângela Lima, no bairro Planalto, em Natal/RN. 

A ação era focada na saúde mental e na campanha do 

“Setembro Amarelo”, de prevenção ao suicídio. Tinha como 

público-alvo a população adscrita ao território pelo qual a 

Unidade é responsável, no contexto da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). 

O encontro foi amplamente divulgado nas redes sociais 

(Figura 2) e presencialmente pelos profissionais de saúde da 

UBS como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
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dentistas e agentes de saúde. O convite para participação da 

ação foi feito para todos os usuários do sistema naquela região. 

 

Figura 2. Arte de divulgação da ação do Setembro 

Amarelo da Unidade Básica de Saúde (UBS) Rosângela Lima 

no Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela equipe elaboradora da ação, 2021. 

 

O evento ocorreu no dia 24 de setembro de 2021 no turno 

da manhã e contou com a participação de diversos profissionais 

de saúde, alunos e de pessoas interessadas. Nesta manhã, 

houve redução do atendimento de forma a priorizar e estimular 

a participação do público. 
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Quanto à programação desta realização de promoção à 

saúde e de abordagem comunitária, foi dividida em alguns 

momentos que tiveram como objetivo a conscientização a 

respeito do suicídio e das desordens psiquiátricas mais 

comuns, a prevenção de agravos à saúde e a promoção de 

práticas de saúde, relaxamento e bem-estar. 

A primeira etapa do evento foi a realização de uma 

caminhada em grupo (Figura 3) no bairro de aproximadamente 

1,5 km, de forma a estimular a realização de exercício físico 

como uma estratégia para prevenir doenças, inclusive de ordem 

psiquiátrica. 

 

Figura 3. Imagem do grupo na caminhada em grupo pelo 

bairro Planalto da ação do Setembro Amarelo. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2021. 

 

A segunda atividade consistiu em uma dinâmica em 

grupo (Figura 4) com os objetivos de estimular as pessoas a 
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falarem sobre suas dores psicológicas e buscarem auxílio e 

acolhimento profissional sempre que necessário. Buscou-se, 

ainda, estabelecer conexões com os pacientes do território da 

UBS Rosângela Lima, de modo a tentar reduzir o estigma 

negativo em relação às doenças que englobam a saúde mental 

e a ideação suicida. Nesse momento, a educação em saúde 

permitiu que os estudantes e a equipe protagonizassem 

explicações à população a respeito dos serviços de saúde 

mental no estado e do Centro de Valorização à Vida (CVV). 

 

Figura 4. Imagem da dinâmica em grupo da ação do 

Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde Rosângela 

Lima. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2021. 

 

Após esse momento de interação coletiva, foi realizado 

um momento de conexão individual por meio de meditação 

guiada e mindfulness em um ambiente aberto e arejado da 

unidade para estimular o autoconhecimento, a auto aceitação e 

o relaxamento corporal e mental. 

Além disso, o grupo envolvido participou da construção 

de uma horta comunitária dentro das dependências da UBS em 
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questão, utilizando doações de mudas de plantas por 

estudantes, profissionais e pessoas do território (Figuras 5 e 6). 

A meta era estabelecer uma conexão poderosa com a terra, 

com o meio ambiente e com a coletividade envolvida nesta 

prática de jardinagem. Foi realizado o plantio de 

aproximadamente 25 mudas que, quando maduras, podem ser 

colhidas e aproveitadas por todos os indivíduos do bairro. 

 

Figura 5. Imagem da construção da horta comunitária da 

ação do Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde 

Rosângela Lima. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2021. 
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Figura 6. Imagem da construção da horta comunitária da 

ação do Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde 

Rosângela Lima. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2021. 

 

A ação contou também com a apresentação de música 

(Figura 7) por uma musicista e médica de família e comunidade 

que atua na UBS Rosângela Lima; permitindo a expressão 

individual e promovendo saúde aos envolvidos. 
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Figura 7. Imagem da musicoterapia da ação do 

Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde Rosângela 

Lima. 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2021. 

. 

O público alcançado, dentre profissionais, estudantes e 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da região foi de 25 

pessoas.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Portanto, ressalta-se que a ação desenvolvida 

indubitavelmente beneficiou de maneira ímpar a população e os 

profissionais envolvidos, permitindo o compartilhamento de 

narrativas de vida, temores e aflições de ordem psicológica, 

conforme o conceito de terapia comunitária. 
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Ao se realizar educação em saúde, no contexto das 

práticas integrativas e complementares e da atividade física, o 

evento realizado pelos estudantes e pela equipe de saúde 

permitiu uma relação de troca de saberes com todas as partes 

envolvidas, além de um fortalecimento das relações de cuidado, 

sensibilidade, aceitação e empatia. 

 Os trabalhos em saúde com grupos comunitários 

possuem uma ampla abordagem considerando não apenas a 

questão da saúde mental, mas incluindo a dimensão sócio-

histórica, as relações de poder como passíveis de produzir 

sofrimento psíquico. 

Além dos benefícios relacionados à abordagem 

comunitária e ao fortalecimento da relação profissional-paciente 

na UBS Rosângela Lima, destacam-se as vantagens atribuídas 

ao uso dos artifícios utilizados na ação para reduzir os 

agravados resultantes de doenças psiquiátricas. 

A atividade física, a exemplo da caminhada realizada na 

ação, é indubitavelmente reconhecida por seus efeitos 

saudáveis nos praticantes. É possível relacioná-la a alterações 

positivas para combater ou prevenir o aparecimento de diversas 

doenças e o sedentarismo é fator de risco para as mesmas 

doenças.  

Já a meditação, é definida pelo MS como uma prática de 

harmonização dos estados mentais e da consciência, presente 

em inúmeras culturas e tradições. Também é entendida como 

estado de Samadhi, que é a dissolução da identificação com o 

ego e total aprofundamento dos sentidos, o estado de êxtase 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

Essa prática oriental, bem como a musicoterapia foram 

reconhecidas como práticas integrativas e complementares à 

saúde pelo MS. A meditação tem baixo custo, pode ser 
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ensinada a grupos de pacientes e se mostra efetiva como 

técnica complementar em vários transtornos. Contribui para a 

melhora da qualidade de vida, do humor e do bem-estar 

psicológico (FERNÁNDEZ et al., 2019). Representa um 

excelente e relevante subsídio para a APS. 

A música é uma forma de expressão inerente ao ser 

humano, suscetível de partilha de emoções ou afetos.A 

musicoterapia é definida como a utilização da música e seus 

elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), em grupo ou de 

forma individualizada, num processo para facilitar e promover a 

comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, 

organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no 

sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, 

sociais e cognitivas. A Musicoterapia objetiva desenvolver 

potenciais e restabelecer funções do indivíduo para que possa 

alcançar uma melhor integração intra e interpessoal e, 

consequentemente, uma melhor qualidade de vida 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Desse modo, como sensação, a música consegue 

transformar e criar estados psíquicos e físicos diferentes no 

homem. Terapeuticamente, a música procura promover no 

paciente uma melhora de ordem física, psicológica, cognitiva, 

espiritual e social. O efeito da música estimula as células 

cerebrais, aumentando a produção e o nível de serotonina nas 

sinapses neuronais, favorecendo a melhora do humor e da 

disposição dos indivíduos. O efeito, tendo em comum o prazer, 

pode ser diferente, provocando excitação ou acalmia, conforme 

a musicalidade e o ambiente criados (DONDA et al.,2021). 

A jardinagem vem sendo aplicada à saúde e, como 

técnica complementar, permite o contato com a natureza e com 

as plantas, contrabalanceando a pouca relação entre a 
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natureza e sociedade na atualidade. Essa prática tem a 

capacidade de impactar diretamente na saúde dos praticantes 

a partir da realização de atividade física, da redução do estresse 

e ansiedade, e da redução dos níveis de cortisol (REIS et al., 

2020). Há benefícios na alimentação e na saúde mental 

(DANILEVICZ, 2020). 

A jardinagem contribui, ainda, para o desenvolvimento 

de relações sociais, quando praticada em comunidades ou 

coletivos, como na criação da horta comunitária na UBS 

Rosângela Lima. Os efeitos terapêuticos beneficiam inclusive 

pessoas em condições de vulnerabilidade social, promovendo 

bem-estar e inclusão (REIS et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A saúde mental e a prevenção do suicídio são temáticas 

relevantes dentro da sociedade e são objetos de intervenção 

para profissionais da APS e estudantes de medicina.  

Diante disso, o evento desempenhado pela campanha 

do Setembro Amarelo traz impactos positivos para a 

comunidade local, ao introduzir as particularidades de práticas 

alternativas e complementares em saúde como ferramentas 

terapêuticas possíveis para estabelecer o bem-estar dos 

praticantes.  

Além disso, essa ação comunitária trouxe aspectos de 

educação em saúde importantes para a construção do acesso 

ao conhecimento daquela população às redes de apoio de 

saúde mental no município de Natal/RN e para a criatividade na 

realização de práticas que contribuem para a redução do 

estresse, como a música, a meditação, a jardinagem e o 

exercício físico. 
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A promoção da educação em saúde no contexto da 

pandemia pela COVID-19 deve ser valorizada, tendo em vista 

que auxilia na construção de uma rede de assistência social 

mediante à propagação de conhecimento. 

Quanto à equipe e aos estudantes envolvidos, 

adquiriram habilidades de comunicação, coordenação do 

cuidado, organização e protagonismo. O treinamento dessas 

competências é sempre proveitoso para o desenvolvimento 

pessoal, profissional, espiritual, ético e humanístico. 

Conclui-se que, apesar do público-alvo não ter tido 

números expressivos, essa ação, indubitavelmente, contribuiu 

para a transformação da realidade sanitária e social da 

população, mesmo que em aspecto micro, cumprindo com seus 

objetivos. Espera-se que haja continuidade no desenvolvimento 

de ações de abordagem comunitária e educação em saúde na 

área da saúde mental e da prevenção do suicídio para uma 

melhoria maior das condições de vida da população brasileira e 

mundial. 
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RESUMO: As Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde (PICS) são formas de terapia históricas e culturais que 
vêm ganhando importância clínica na área da saúde, visto o 
grande número de evidências científicas que estão surgindo 
comprovando seus benefícios e eficácia. Essas abordagens 
promovem uma visão mais holística da atenção à saúde e 
também o autoconhecimento dos pacientes, pois une a 
medicina convencional com uma medicina alternativa, isso 
acontece por elas serem voltadas para o bem-estar social, 
espiritual e emocional, indo além do âmbito físico/biológico. 
Esse artigo tem como base uma revisão da literatura a partir de 
artigos encontrados em bases de dados, no intuito de ratificar a 
importância e eficácia das PICS de acordo com as evidências 
científicas, bem como compreender o panorama histórico e 
prático das mesmas, exemplificando as mais praticadas, tais 
como: yoga, acupuntura, reiki, meditação, aromaterapia, tai chi 
e arteterapia. Essas práticas, que são institucionalizadas no 
SUS e disponíveis na rede de atenção primária, trazem 
evidentes benefícios aos usuários. Os achados indicam que 
essas terapias têm resultados positivos no tratamento de 
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transtornos de ansiedade, doenças cardiovasculares, 
demência, doenças crônicas, tratamento para dor, entre outros. 
Dessa forma, conclui-se que as PICS são importantes 
ferramentas de promoção, prevenção e tratamento em saúde. 
Palavras-chave: Práticas de Saúde Integrativas e 

Complementares; Medicina Alternativa; Condições de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com o desenvolvimento de pesquisas sobre 

seus benefícios para saúde física e mental da população, as 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm 

ganhado cada vez mais destaque e importância na medicina. É 

de conhecimento geral que a área da saúde tem como base o 

diagnóstico e tratamento de doenças, todavia, na atualidade, 

torna-se imperativo a ampliação do conceito de saúde, que 

deve abranger o paciente como um todo, focando no seu bem-

estar físico, emocional, social e até espiritual (TELESI JÚNIOR, 

2016). 

Nessa visão mais holística de se praticar a medicina, 

surge a necessidade de práticas alternativas que possibilitem 

uma efetiva promoção de saúde e bem-estar a todos. Essa 

efetividade depende, não apenas do médico e do ambiente 

hospitalar tradicional, mas também de uma intervenção 

interdisciplinar, com o envolvimento de vários profissionais, 

onde seja possível ofertar práticas e cuidados baseados em 

evidências inovadoras e atualizadas (TELESI JÚNIOR, 2016).  

Por outro lado, os pacientes têm cada vez mais 

conhecimento sobre as várias alternativas para o seu cuidado, 

inclusive sendo comum a busca por terapias complementares 
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ou até alternativas que possibilitem alívio para seu corpo e sua 

mente (TELESI JÚNIOR, 2016). 

Mais do que uma tendência, as PICS estão se tornando 

um caminho que possibilita, tanto para pacientes, quanto para 

os próprios profissionais de saúde, a busca do 

autoconhecimento e da evolução do paciente como um todo 

(TELESI JÚNIOR, 2016).  

No contexto atual, as pesquisas sobre as PICS têm como 

foco a relação destas práticas com a melhoria do estado mental 

e físico de pacientes que precisam ou não de terapias 

convencionais para tratamento das mais diversas doenças 

(TELESI JÚNIOR, 2016).  

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo 

realizar uma revisão da literatura sobre as PICS mais praticadas 

e os seus benefícios em amplas condições de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho tem como base uma revisão de literatura, a 

partir de artigos científicos que foram selecionados de acordo 

com os seguintes critérios: publicados nos anos de 2016 a 

2021, artigos originais e revisões sistemáticas/metanálises, na 

língua portuguesa e/ou inglesa. Foram utilizadas as bases de 

dados: PubMed, BVS e SciELO. Os descritores utilizados 

foram: Práticas de Saúde Integrativas e Complementares, 

Medicina Alternativa e Condições de Saúde. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O que são? 

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

são um conjunto de recursos terapêuticos baseados em 

conhecimentos tradicionais que buscam prevenir e amenizar as 

doenças, por meio de um atendimento humanizado e práticas 

alternativas à medicina convencional, visando o bem-estar do 

paciente e o autocuidado (BRASIL, 2015).  

 As PICS têm capacidade de criar vínculos com seus 

praticantes e usuários, como forma de ter uma maior interação 

entre eles, bem como existe sempre a busca para entender o 

indivíduo como um todo (BRASIL, 2015).  

 Essas práticas complementares trabalham com o âmbito 

psicossocial, emocional e físico do paciente, diferindo dos 

tratamentos convencionais, uma vez que estes últimos focam 

mais na doença propriamente dita, o que termina, muitas vezes, 

deixando de lado o motivo primário que levou aquele indivíduo 

a desenvolver determinada enfermidade (BRASIL, 2015). 

 As PICS foram institucionalizadas através do Plano 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, 

inclusive, sendo disponibilizadas na rede de atenção à saúde, 

com um maior foco na atenção primária (BRASIL, 2015).  

 

Histórico das Práticas Integrativas e Complementares no 

mundo e no Brasil 

 

 Na década de 70, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) instituiu o Programa de Medicina Tradicional, 
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introduzindo práticas alternativas de assistência à saúde 

(BRASIL, 2015).  

 Ainda, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em 1988, a partir de resoluções da Comissão Interministerial de 

Planejamento e Coordenação (Ciplan) - nº 4, 5, 6, 7 e 8/88, 

definiram-se diretrizes para a disponibilização de algumas 

dessas práticas, tais como homeopatia, acupuntura, fitoterapia, 

termalismo e técnicas alternativas de saúde mental (BRASIL, 

2015).  

 Posteriormente, com a instituição da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), por 

meio da Portaria GM nº 971 de 03 de maio de 2006, várias 

dessas práticas alternativas foram reconhecidas e validadas, 

sendo, inclusive, estimuladas nas redes de atenção básica 

(BRASIL, 2006). 

 Demonstrando cada vez mais importância, 14 (quatorze) 

novas práticas foram incorporadas no PNPIC através da 

Portaria GM/MS nº 849 de 27 de março de 2017, quais sejam, 

arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, 

musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, 

reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e 

yoga (BRASIL, 2017). 

 No ano de 2018, foram implementadas mais 11 (onze) 

novas práticas, ampliando o rol de PICS oferecidas pelo SUS, 

que passou a contar com apiterapia, aromaterapia, 

bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, 

hipnoterapia, imposição de mãos, ozonoterapia, terapias florais, 

mudando de condição de observatório para a prática de 

medicina antroposófica e termalismo/crenoterapia (BRASIL, 

2018). 
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 De acordo com o DATASUS de 2019, as PICS estão 

presentes em todas as capitais do Brasil e 15.603 

estabelecimentos da Atenção Primária de Saúde (APS) ofertam 

essas práticas. A oferta das PICS tem aumentado com o passar 

dos anos e isso se dá pela percepção dos seus benefícios na 

qualidade de vida, prevenção e tratamento de doenças 

(BRASIL, 2018).  

 

As principais PICS e seus benefícios na saúde 

 

- Yoga 

 

A yoga é uma prática milenar de origem indiana, que 

significa unir, integrar, onde se busca a conexão com sua 

verdadeira essência. Nas palavras do mestre espiritual Sri Sri 

Ravi Shankar, fundador da Art of Living Foundation (Fundação 

da Arte de Viver - tradução livre) criada em 1981 com o objetivo 

de tratar o estresse individual e problemas sociais, “a Yoga te 

dá o poder de se sentir do jeito que você quer se sentir, a 

qualquer momento, sem ser vítima dos seus próprios 

sentimentos. Yoga te faz uma pessoa independente” 

(MEDEIROS, 2017). 

 Trazendo essa prática para o contexto da saúde, é 

possível observar que o objetivo é, principalmente, o bem estar 

físico e mental do paciente (MEDEIROS, 2017).  

 Existem evidências sobre os benefícios da yoga como 

prática integrativa e complementar em saúde em diversos 

contextos, tais como: maior qualidade de vida daqueles 

trabalhadores praticantes de yoga (COSTA, 2018); terapias 

para pacientes em condições crônicas; efeitos positivos no 
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tratamento complementar de transtornos de ansiedade 

(RODRIGUES, 2018) e de doenças cardiovasculares (HAIDER 

et al, 2016). 

 No controle e prevenção das doenças cardiovasculares, 

por exemplo, sabe-se que a prática de atividades físicas é uma 

forte recomendação. Acontece que existem limitações para 

prática de determinados exercícios, motivo pelo qual a yoga, 

que vai utilizar-se de sua técnica de movimentos lentos e de 

baixa intensidade, mas trabalhando o corpo e mente, entra 

como alternativa ideal para atuar nessa linha de controle de 

doenças cardiovasculares (HAIDER et al, 2016). 

 Outra aplicabilidade da yoga na medicina é no combate 

aos transtornos de ansiedade. É de conhecimento geral que a 

sociedade atual vive em constante estado de alerta, com 

inúmeras cobranças pessoais e profissionais, sendo o 

transtorno de ansiedade uma consequência direta dessa 

intensa rotina (RODRIGUES, 2018).  

 Estudos vêm sendo realizados no sentido de entender as 

possíveis mudanças que essa prática integrativa pode trazer 

aos praticantes que possuem diagnóstico de ansiedade, 

tomando como base os princípios clássicos da yoga que, de 

forma multidisciplinar, visam a prevenção, promoção e 

recuperação da saúde (RODRIGUES, 2018). 

 Entende-se que, aliado ao acompanhamento médico 

tradicional, este equilíbrio entre corpo-mente-alma buscado 

pela yoga é indispensável para um cuidado continuado, 

humanizado e integral do indivíduo (MEDEIROS, 2017). 

 

- Acupuntura 
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A acupuntura é uma técnica que se originou na Medicina 

Tradicional Chinesa que envolve a introdução de agulhas finas 

em pontos anatômicos específicos, chamados de pontos de 

acupuntura, durante 30 a 50 minutos, para atingir o efeito 

terapêutico desejado (XIANG et al, 2017). 

 Após a inserção das agulhas, é possível fazer uma 

estimulação desses pontos de acupuntura, sendo esta 

estimulação de forma manual (acupuntura manual) ou através 

de uma pequena corrente elétrica (eletroacupuntura) (XIANG et 

al, 2017). 

 Os efeitos da acupuntura são bem variados, sendo esta 

prática muitas vezes usada no tratamento de problemas 

respiratórios, digestivos e neurológicos, contudo a técnica 

ganhou reconhecimento no contexto de alívio de dores (XIANG 

et al, 2017). 

 É sabido que a dor apresenta consequências negativas 

na vida do paciente que superam, e muito, as dificuldades 

físicas. Pacientes com dores crônicas têm problemas sociais 

associados e obviamente um impacto direto em sua qualidade 

de vida, afetando trabalho, sono, humor e até suas relações 

interpessoais, sendo imperativo o uso de analgésicos para o 

controle da dor desses pacientes (XIANG, et al, 2017). 

 Acontece que, existem situações nas quais o uso de 

práticas complementares como a acupuntura são bastante 

indicadas, principalmente quando associadas à medicina 

tradicional (XIANG, et al, 2017). 

 Estudos realizados por graduandas do curso de farmácia 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) apontam 

que a prática da acupuntura em gestantes vem se tornando 

uma alternativa cada vez mais atrativa aos analgésicos 
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tradicionais, uma vez que nesse período existem restrições 

farmacológicas em razão dos possíveis efeitos colaterais à mãe 

e/ou ao feto (FERREIRA, 2019).  

 Assim, viu-se que a utilização da acupuntura para fins 

analgésicos é um método não farmacológico relevante, que 

vem apresentando resultados satisfatórios para alívio de 

desconfortos lombares, inchaços, tensão e outros sintomas 

típicos do período gravídico (FERREIRA, 2019).  

 De fato, essa prática vem sendo cada vez mais 

procurada entre as grávidas, visto que, quando utilizada a 

técnica correta, os riscos significativos à mãe e ao feto são 

raros, bem como apresentou-se como uma técnica de baixo 

custo, alta efetividade e segurança terapêutica (FERREIRA, 

2019).  

Contudo, apesar de serem muitos os benefícios da 

acupuntura durante a gestação, sabe-se que é importante 

estudos mais aprofundados sobre quais seriam os pontos de 

acupuntura a serem explorados nas grávidas, bem como qual 

deve ser o tempo de tratamento, sendo esses dois pontos um 

motivo de divergência entre os pesquisadores (FERREIRA, 

2019). 

 Além disso, também existem estudos que analisam a 

realização da acupuntura como tratamento complementar em 

pacientes com transtorno depressivo maior (ARMOUR, et al, 

2019).  

 Entretanto, apesar de ser relevante e ter se mostrado 

positivo, esse estudo acima mencionado apresentou alto risco 

de viés, o que demonstra que não se está diante de uma prática 

que irá substituir os tratamentos convencionais, mas poderá sim 
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trazer benefícios aos usuários que optem pela acupuntura como 

uma prática complementar (ARMOUR, et al, 2019). 

 

- Reiki 

 

O reiki tem sua origem nas tradições orientais, vindo 

originalmente do tibet. A prática do reiki consiste em trabalhar o 

corpo e espírito através da imposição das mãos com o objetivo 

de restabelecer o equilíbrio corporal. Ele consiste em um 

tratamento natural e integral, pois visa trabalhar o indivíduo 

como um todo, alinhando as suas energias (FREITAG, 2016). 

 A terapia reikiana serve para tratamento de doenças 

agudas e crônicas, como uma forma de amenizar as dores e 

aumentar as taxas de recuperação, através da redução do 

estresse e relaxamento, no qual pode promover a cura 

(FREITAG, 2016). 

  A técnica é usada através do fluxo de energias gerado 

pelo praticante e o usuário, em que o terapeuta conduz a força 

de energia e a luz existente no reiki. Essa troca de energias é 

utilizada, visando alinhar os chakras, localizados por toda 

coluna vertebral. A função desses chakras é levar e receber 

energias por todo o corpo, mantendo o equilíbrio do organismo 

(FREITAG, 2016). 

 O reiki foi inserido como prática integrativa no SUS no 

ano de 2017 segundo a PNPICs, sendo muito usado na atenção 

primária de saúde que busca o tratamento integral dos 

pacientes (EUGENIO, 2019). 

  A prática também é muito usada como tratamento para 

depressão e ansiedade, trazendo consigo bons resultados e 
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alternativas como controle para essas doenças (EUGENIO, 

2019). 

 

- Meditação 

 

A meditação é uma forma popular de controle da tensão, 

reduzindo os níveis de cortisol e adrenalina, ativando o sistema 

nervoso parassimpático e, assim, atuando na diminuição da 

ansiedade e do estresse, o que promove uma melhora do sono 

e da dor, por exemplo (PASCOE; THOMPSON; JENKINS; SKI, 

2017). 

 Essa prática está associada a marcadores fisiológicos 

que reduzem o estresse, demonstrado pela diminuição dos 

níveis da pressão arterial, cortisol, frequência cardíaca (FC), 

citocinas, triglicerídeos e o TNF-α. O efeito da meditação no 

cortisol e na FC de repouso é considerada uma evidência de 

alto nível (PASCOE; THOMPSON; JENKINS; SKI, 2017), 

 Esses achados são relevantes clinicamente porque o 

estresse prolongado e a hiperatividade do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal estão associados ao início de doenças 

crônicas debilitantes, como ansiedade e depressão. Portanto, a 

meditação pode proteger contra os transtornos de humor, pela 

regulação da reatividade ao estresse e inflamação (PASCOE; 

THOMPSON; JENKINS; SKI, 2017). 

 Os efeitos dessa prática também foram observados no 

controle da pressão arterial em muitos ensaios clínicos 

randomizados. A respiração lenta contribui para a diminuição 

da frequência cardíaca, diminuindo as atividades dos sistemas 

nervosos simpático e parassimpático, de modo que pode afetar 

a pressão arterial (YANG; WU; WANG, 2017). 
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 É importante salientar que a meditação é um exercício 

lento e os benefícios podem levar mais tempo para serem 

percebidos do que no tratamento farmacêutico, motivo pelo qual 

é uma prática complementar e não substituta da medicina 

tradicional (MEDEIROS, 2017). 

 

- Aromaterapia  

 

A aromaterapia é uma prática terapêutica baseada em 

óleos essenciais de origem vegetal, que são extraídos de várias 

partes das plantas através da prensagem e destilação (DIAS, 

2019). 

 A função da aromaterapia é promover o bem-estar físico 

e mental do usuário por meio do uso dos óleos essenciais, 

podendo esse uso ser feito por inalação, uso tópico na pele ou 

até ingestão (DIAS, 2019). 

 Essa prática terapêutica é indicada para casos de 

doenças como asma, depressão, ansiedade, insônia e outras, 

tendo sido observados benefícios relevantes no bem-estar 

físico e mental de pacientes que se utilizaram desta terapia de 

forma complementar (DIAS, 2019). 

 São vários os tipos de óleos essenciais, cada um com 

sua função específica para determinadas áreas do organismo, 

com a finalidade de estimular ou promover o relaxamento 

(DIAS, 2019). 

 Estudos realizados por estudantes de enfermagem da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mostram que o 

uso da aromaterapia em trabalhos de parto serve para alívio 

das dores de parturientes, trazendo com isso um maior 



PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 

SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

82 
 

benefício às grávidas e implantando uma maior assistência a 

essas pacientes (SILVIA, 2016). 

 Outro exemplo a ser citado, é o uso de óleo de lavanda, 

como uma alternativa não farmacológica no combate de 

estresse e ansiedade em profissionais da saúde que lidam com 

o estresse diário.  

 Essa prática é muito utilizada por ser segura, ter um bom 

custo-benefício, e além disso, é uma técnica não invasiva, que 

traz consigo bons resultados. (DIAS, 2019). 

 

- Tai Chi 

 

O Tai Chi emprega movimentos lentos e suaves, técnicas 

de respiração e ferramentas cognitivas para fortalecer, integrar 

e relaxar o corpo e a mente. Observa-se que evidências 

científicas estão se acumulando em relação ao Tai Chi e seus 

efeitos em condições de saúde variadas (KONG; WILSON; 

PARK; PEREIRA; WALPOLE; YEUNG, 2019).  

 Em idosos, essa prática promove a preservação das 

habilidades cognitivas, incluindo funções cognitivas globais, 

memória semântica, aprendizagem/memória verbal, 

autopercepção da memória e habilidades visuoespaciais (LIM; 

PYSKLYWEC; PLANTE; DEMERS, 2019). 

 Ademais, estudos comprovam o potencial do Tai Chi 

para melhorar a função cognitiva de curto prazo nos estágios 

iniciais da demência em idosos com uma intervenção de pelo 

menos três meses, com uma frequência de três vezes por 

semana e sessões de 30 a 60 minutos (LIM; PYSKLYWEC; 

PLANTE; DEMERS, 2019). 
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 Os efeitos dessa prática também parecem ser mais 

benéficos para as subfunções de flexibilidade mental e memória 

imediata, o que é consistente com as práxis do Tai Chi, que 

envolve a recordação e o planejamento dos movimentos (LIM; 

PYSKLYWEC; PLANTE; DEMERS, 2019). 

 Existem também evidências positivas sobre os efeitos do 

Tai Chi na dor crônica da osteoartrite, lombalgia e osteoporose 

(KONG; LAUCHE; KLOSE; BU; YANG; GUO; DOBOS; 

CHENG, 2016). 

 Além da atenuação dos sintomas físicos, essa prática 

alivia os sintomas depressivos que estão ligados a essas 

doenças e outras, como fibromialgia, esclerose múltipla, 

insuficiência cardíaca e distúrbio cerebrovascular (KONG; 

WILSON; PARK; PEREIRA; WALPOLE; YEUNG, 2019).  

 Ainda sobre a melhora dos sintomas depressivos, 

acredita-se que essa intervenção pode auxiliar na regulação 

das emoções e aliviar os sintomas de transtornos de humor. 

Suspeita-se que isso é devido a capacidade que o Tai Chi 

possui de modular a atividade e conectividade das principais 

regiões cerebrais envolvidas na regulação do humor, reduzir a 

sensibilização neuroinflamatória, modular o sistema nervoso 

autônomo e regular a neurogênese hipocampal (KONG; 

WILSON; PARK; PEREIRA; WALPOLE; YEUNG, 2019).  

 

- Arteterapia 

 

A arteterapia é um processo terapêutico baseado em 

técnicas artísticas que permitem o autoconhecimento, a partir 

do entendimento de conflitos internos e amenizando os traumas 

e estresses causados rotineiramente. Essa prática visa 
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expressar as emoções pessoais de cada indivíduo, oferecendo 

uma ressignificação para aquele sentimento que muitas vezes 

é reprimido (JARDIM, 2020). 

A técnica dessa prática consiste em fazer o usuário se 

expressar através da arte, utilizando-se de pinturas, desenhos, 

danças, música e outros meios artísticos que auxiliam o 

equilíbrio mental, físico e emocional do praticante. Em idosos, 

essa prática vem se tornando mais comum, sendo muito vista 

como uma forma de melhorar a qualidade de vida dessa faixa 

etária e estimular as funções cognitivas, motoras e sensoriais, 

visto que, com o avançar da idade, esses pacientes têm uma 

maior probabilidade de desenvolverem doenças 

neurodegenerativas (JARDIM, 2020). 

Já no público infantil, essa prática também se torna 

relevante. Crianças de todas as idades podem não ter as 

habilidades linguísticas para se expressar, mas ainda têm voz. 

As artes despertam a imaginação e a criatividade de uma 

criança para ajudá-la a descobrir quem ela é e como envolver 

seus sentidos, bem como trazem uma sensação de calma ao 

corpo e impactam positivamente a mentalidade, a interpretação 

do ambiente e o estado emocional. Colocar seus sentimentos 

em uma expressão artística dá às crianças uma saída segura 

para emoções negativas, o que acelera o processo de cura e 

crescimento, além de ter grandes efeitos no desenvolvimento 

normal (BOSGRAAF, L. et al., 2020). 

Ainda, é possível observar que a arteterapia é usada 

como forma de melhorar a comunicação e a socialização dos 

indivíduos, pois ela permite uma relação de proximidade entre 

o praticante e o profissional, assim como é uma prática que 
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pode ser feita em grupo, o que é um estímulo à socialização dos 

usuários (JARDIM, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Práticas integrativas e complementares são utilizadas 

em conjunto com a medicina convencional. Por definição, a 

saúde integrativa tem o intuito de reunir abordagens 

convencionais e complementares de forma coordenada, 

abordagens essas que possuem raízes históricas e culturais, 

bem como aceitabilidade e aplicabilidade global. 

O uso dessas práticas para saúde e bem-estar tem 

crescido nos ambientes de cuidado. Pesquisadores estão 

explorando os benefícios potenciais da saúde integrativa em 

uma variedade de situações, incluindo controle da dor, alívio 

dos sintomas em pacientes e sobreviventes de câncer, 

depressão, demência, diversas doenças crônicas e programas 

para promover comportamentos saudáveis. 

Ao analisar os estudos, nota-se que os resultados têm se 

mostrado promissores, ou seja, as PICS desempenham um 

papel importante na saúde das pessoas, uma vez que atuam 

nos mecanismos de promoção da saúde, prevenção e 

reabilitação de doenças. Sua institucionalização no SUS 

ampliou o acesso a esses serviços, além de contribuir para o 

desenvolvimento de atendimentos humanizados, integrais e 

multidisciplinares, em consonância com os princípios do SUS. 

No âmbito da atenção primária, porta de entrada do 

sistema de saúde brasileiro, as PICS representam um 

componente-chave do cuidado na era moderna de mudança 

demográfica, especialmente com o envelhecimento da 
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população e transições epidemiológicas significativas para 

doenças crônicas e multimorbidade.  

Conclui-se, portanto, que as PICS são recursos 

promotores da saúde, capazes de resgatar a essência do ser, 

provocando um pensamento mais consciente sobre a vida e as 

experiências de adoecimento, cuidado e cura, bem como de 

ampliar a visão dos profissionais para a integralidade, 

considerando a multidimensionalidade humana. Além disso, as 

PICS podem ser usadas para reduzir os danos decorrentes do 

uso abusivo de medicamentos e a consequente medicalização 

da vida. 

Recomenda-se que se ampliem as pesquisas sobre as 

PICS e que se invista em metodologias para a conscientização 

dos atores envolvidos no contexto da atenção à saúde, visando 

ampliar a interface e a promoção da saúde, favorecendo a 

compreensão e consolidação das PICS no cenário do cuidado. 
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RESUMO: As células-tronco adultas possuem capacidade de 
auto renovação podendo se diferenciar em diferentes tecidos 
do corpo. Em procedimentos estéticos, elas são capazes de se 
diferenciar em tecidos da pele auxiliando no processo de 
rejuvenescimento. O objetivo deste estudo foi descrever a 
utilização de células-tronco adultas em procedimentos estéticos 
que foram realizados com a utilização de células-tronco adultas. 
Foi realizado um estudo qualitativo baseado em revisão 
sistemática de literatura utilizando as bases de dados ScieELO, 
PubMed, Biblioteca Nacional em Saúde e Science Direct. Para 
a pesquisa dos artigos, foram utilizadas as seguintes palavras-
chave: “células-tronco”, “estética”, “rejuvenescimento” e seus 
correspondentes em inglês. Os artigos selecionados foram 
publicados entre os anos de 2012 a 2021 que abordaram de 
forma direta o tema em estudo. Os estudos utilizando células-
tronco adultas derivadas do tecido adiposo em procedimentos 
estéticos no rosto, mamas, cabelo e pele, apresentam 
resultados promissores onde há rejuvenescimento e renovação 
do tecido das áreas tratadas. As células-tronco agem por meio 
de um processo biológico, podendo substituir substâncias que 
são utilizados convencionalmente, trazendo resultados naturais 
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e duradouros. Além disso, as células obtidas do próprio 
paciente diminuem o risco de rejeição pelo organismo e 
desenvolvimento de processos alérgicos. Existem limitações 
quanto ao uso dessa técnica, que está em fase de testes 
clínicos, com isso é necessário a realização de mais estudos 
com melhores dados comprobatórios.  
Palavras-chave: Células-tronco. Estética. Rejuvenescimento.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As células-tronco possuem capacidade de auto 

renovação e de se diferenciarem em diversos tipos de tecido, 

essas células são classificadas em embrionárias, adultas ou 

pluripotentes induzidas (ZAKRZEWSKI et al., 2019) Devido a 

sua alta capacidade de diferenciação e auto renovação, 

atualmente as células-tronco são utilizadas para o tratamento 

de doenças como doenças neurodegenerativas (DUNCAN; 

VALENZUELA, 2017) e doenças cardiovasculares (RAZIYEVA 

et al., 2020). Além disso, existem pesquisas relacionadas ao 

uso das células-tronco na área da estética (FREIRE; FREIRE; 

LIMA, 2021) 

Apesar de serem células com alto potencial regenerativo, 

atualmente existem leis que restringem o uso das células-tronco 

embrionárias. No Brasil, a Lei 11.105, de 24 de março de 2005, 

determina que as células-tronco embrionárias podem ser 

utilizadas para fins de pesquisa, porém restringe-se ao uso de 

embriões inviáveis que seriam descartados (JANZ; QUEIROZ, 

2020). Além disso, ainda não há certeza sobre a segurança do 

uso das células-tronco embrionárias nas pesquisas devido a 

sua alta capacidade de diferenciação, podendo assim se 

diferenciar em células tumorais, por exemplo, por não ter um 
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controle efetivo dessas células após injetadas no corpo do 

paciente (SILVA, 2019). 

Diferentemente das embrionárias, no Brasil as células-

tronco adultas não possuem restrições quanto ao seu uso para 

pesquisa, visto que são células retiradas do corpo do próprio 

indivíduo ao qual deverá estar ciente da finalidade e concordar, 

dando o seu consentimento por escrito. Assim como as adultas, 

as células-tronco pluripotentes induzidas não possuem 

restrições por serem células produzidas em laboratório através 

da diferenciação de células-tronco adultas. (ALVES et al., 

2019). 

Por isso, as células utilizadas para a pesquisa com 

procedimentos estéticos são as células-tronco adultas, que não 

possuem restrições quanto ao seu uso e por possuir menor 

capacidade de diferenciação, portanto são as mais adequadas 

por não apresentarem riscos de se diferenciarem em células 

indesejadas, tornando assim o tratamento mais seguro (ALVES 

et al., 2019). 

Diante disso, pesquisadores avaliam o uso das células-

tronco adultas na área da estética, trazendo estudos que 

mostram como essas células irão estimular o rejuvenescimento 

além de se diferenciarem em outras células do tecido onde 

forem aplicadas (ARSHAD et al., 2018. FREIRE; FREIRE; 

LIMA, 2021). Na literatura pode-se encontrar pesquisas sobre o 

uso das células-tronco em procedimentos estéticos, como por 

exemplo, em terapias de rejuvenescimento facial (POURANG; 

ROCKWELL; KARIMI, 2020), reconstrução mamária (TISSIANI, 

2016) e rítides faciais (SUROWIECKA; PIEKARSKI; 

POTOTSCHNIG, 2021). Traz assim novas alternativas na área 

da estética, onde os efeitos são mais naturais, por se tratar de 
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terapias utilizando a célula do corpo do próprio paciente e por 

ser um tratamento que oferece resultados de longa duração 

(XAVIER et al., 2018). 

Os estudos analisam como as células-tronco devem ter 

seu uso ampliado para além do tratamento de doenças, 

atuando na área da estética. Mostra que os procedimentos são 

realizados com técnicas não invasivas, onde as células-tronco 

são retiradas do corpo do paciente através da técnica de 

lipoaspiração e analisadas no laboratório para serem injetadas 

novamente no paciente no local do tratamento (TISSIANI et al., 

2012). 

No Brasil, a realização de procedimentos estéticos 

utilizando células-tronco ainda está em fase experimental, 

portanto é necessário obter aprovação pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) para pesquisa (ZORZANELLI 

et al., 2017) enquanto nos Estados Unidos (EUA) a lei já permite 

procedimentos utilizando células-tronco do próprio paciente 

(BORTZ, 2019). 

A discussão acerca de uma nova opção de tratamento 

estético com o uso das células-tronco trará inovação, podendo 

substituir substâncias e produtos atualmente utilizados para 

alcançar o rejuvenescimento, devido sua alta capacidade de 

regeneração de tecidos, trazendo resultados mais naturais e 

duradouros, sem possibilidade de rejeição pelo organismo ou 

desenvolvimento de processos alérgicos corporais por se tratar 

do uso de células do próprio paciente. Diante disso, o objetivo 

desse estudo é descrever a utilização de células-tronco adultas 

em procedimentos estéticos. 
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MÉTODOS 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo de 

revisão sistemática de literatura realizada a partir da busca 

de artigos em bases de dados online como Scientic Eletronic 

Library Online (ScieELO), US National Institute of Health 

(PubMed), Biblioteca Nacional em Saúde (BNS) e Science 

Direct. Para a seleção dos artigos científicos foram utilizadas 

as seguintes palavras-chaves de acordo com a base dos 

Descritores em Ciências da saúde (DeCS): “células-tronco”, 

“estética”, “rejuvenescimento” e seus correspondentes em 

inglês. Para aumentar a busca dos artigos científicos as 

palavras-chaves foram ligadas com o termo “and”. 

Foram utilizados os artigos científicos de pesquisa 

disponíveis relacionados ao tema em estudo, publicados no 

período de 2012 a 2021, disponíveis nos idiomas português, 

inglês e espanhol, além dos artigos considerados como clássico 

que estão fora desse intervalo de tempo. Os critérios de 

exclusão incluíram trabalhos científicos repetidos nas bases de 

dados, artigos de opinião, que não abordam de forma direta o 

tema em estudo e publicados fora do período previamente 

definido. Foi realizada uma leitura seletiva dos artigos 

encontrados de forma a definir quais seriam utilizados de 

acordo com o objetivo do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 648 artigos relacionados com o 

tema, dos quais 165 eram repetidos e 445 foram excluídos por 

não estarem relacionados ao tema do estudo. Sendo assim, 
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foram selecionados 40 artigos para a leitura completa, sendo 

que, 16 fugiam do tema e 12 não eram relevantes para a 

execução desse artigo, portanto, foram selecionados 10 artigos 

finais (Figura 1). No quadro 1 estão expostos os artigos 

selecionados. No Quadro 1 estão expostos os artigos 

selecionados. 

 

Figura 1 – Resultados de artigos encontrados através das 

bases de dados. 
 

Fonte: AUTOR, 2021. 
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Quadro 1 - Artigos sobre uso das células-tronco adultas em 
procedimentos estéticos encontrados através das bases de 
dados  

 

Autores 

(ano) 
Título Objetivo Resultados 

Rietjens, 

2012 

Segurança 

oncológica no uso 

de células tronco 

de origem 

adiposa e 

lipofilling na 

reconstrução 

mamária após 

câncer 

Analisar a 

segurança desta 

técnica para 

corrigir defeitos 

de reconstruções 

mamárias após 

câncer de mama. 

O uso da 

técnica com 

células-tronco 

apresentou 

resultados 

promissores na 

reconstrução da 

mama com 

baixos índices 

de 

complicações. 

Signor et 

al., 2016 

Fração vascular 

estromal, uma 

nova terapêutica 

no 

fotoenvelhecimen

to: estudo 

comparativo e 

controlado. 

Avaliar a 

efetividade da 

fração vascular 

estromal no 

rejuvenesciment

o facial. 

A técnica 

apresentou 

resultados 

clínicos 

satisfatórios no 

rejuvenescimen

to da face. 
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Meza et al., 

2017 

Hair follicle 

growth by stromal 

vascular fraction-

enhanced 

adipose 

transplantation in 

baldness 

Impulsionar ou 

restaurar o ciclo 

do cabelo com o 

transplante de 

tecido adiposo 

enriquecido com 

SVF para o 

couro cabeludo 

em pacientes 

com MPHL e 

FPHL. 

O uso de 

células-tronco 

derivadas do 

tecido adiposo 

promove 

resultados 

promissores no 

crescimento do 

cabelo. 

Varaschin et 

al, 

2017 

Padrão de 

repigmentação 

em um paciente 

com vitiligo após 

a utilização de 

células tronco. 

Relato de caso 

de uma paciente 

de 53 anos de 

idade submetida 

à terapia 

experimental 

com células-

tronco autólogas 

isoladas do 

folículo piloso e 

expandidas 

biologicamente. 

Houve 

repigmentação 

das manchas 

resultantes do 

vitiligo. 

Baumelli et 

al., 

2018 

Tratamento de 

secuelas tardias 

de cicatrices en 

quemaduras 

utilizando la 

Demonstrar os 

efeitos funcionais 

e estéticos da 

aplicação da 

fratura vascular 

Houve melhora 

estética e 

clínica na 

evolução das 

lesões além de 
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Fracción del 

Estroma Vascular 

(FEV) derivadas 

do tejido adiposo 

a partir de 

lipoaspirados 

humanos 

do estroma 

derivadas do 

tecido adiposo 

autólogo para o 

tratamento de 

sequelas tardias 

de queimaduras. 

melhora na 

capacidade de 

angiogênese. 

Taub et al., 

2018 

Stem cells in 

dermatology and 

anti-aging care of 

the skin. 

Mostrar como as 

células-tronco do 

podem fornecer 

os meios para 

lidar com 

disfunções 

relacionadas à 

idade, como 

envelhecimento 

da pele. 

Foram obtidos 

resultados 

satisfatórios 

com o uso de 

células-tronco 

no tratamento 

de lipoatrofia 

facial. 

Bashir  et 

al., 

2018 

Outcome of 

Conventional 

Adipose Tissue 

Grafting for 

Contour 

Deformities of 

Face and Role of 

Ex Vivo 

Expanded 

Adipose Tissue-

Derived Stem 

Avaliar os 

resultados do 

enxerto de 

gordura 

convencional 

para 

deformidades do 

contorno facial e 

descrever o 

resultado clínico 

de um paciente 

Os resultados 

foram 

promissores e 

houve 

diminuição na 

espessura do 

tecido na área 

tratada com 

células-tronco. 
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Cells in 

Treatment of 

Such Deformities. 

com deformidade 

do contorno da 

face tratado com 

enxerto de 

gordura 

enriquecido com 

células-tronco 

mesenquimais 

derivadas de 

tecido adiposo 

expandido ex 

vivo (ASCs). 

Charles-de-

Sá et al., 

2020b 

Photoaged skin 

therapy with 

adipose-derived 

stem cells. 

Investigar os 

efeitos da 

introdução 

terapêutica de 

células-tronco 

derivadas do 

tecido adiposo 

na pele facial de 

pacientes 

com 

fotoenvelhecime

nto evidente, 

com atenção 

especial para 

modificações 

morfológicas da 

Formação de 

novas fibras 

oxitalânicas e 

reconstrução da 

estrutura papilar 

da junção 

dermoepidérmic

a, além da 

formação de 

novas fibras de 

elastina. 
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matriz 

extracelular 

dérmica 

Surowiecka 

et al., 

2021 

Stromal vascular 

fraction and 

emulsified fat as 

regenerative tools 

in rejuvenation of 

the lower eyelid 

area 

Investigar os 

resultados 

clínicos da 

transferência de 

SVF e gordura 

emulsificada 

para a área da 

pálpebra inferior 

Os resultados 

do uso dessa 

técnica 

variaram entre 

excepecionais, 

muito 

melhorados e 

melhorados e 

não houve 

efeitos 

adversos. 

Semsarzad

eh et al., 

2021 

Stem Cells and 

Exosomes in 

Aesthetic 

Medicine 

Eficácia das 

células-tronco 

para uso em 

processos 

androgenéticos 

No tratamento 

da Alopecia 

Androgenética, 

as células-

tronco 

promovem o 

crescimento e a 

restauração 

capilar de forma 

natural. 

Fonte: AUTOR, 2021. 

 

As células-tronco adultas são células multipotentes, 

capazes de se diferenciarem em células do tecido de sua 
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origem, elas são encontradas em tecidos do corpo como 

sangue, coração, músculo, pele, cérebro e intestino. Possuem 

a função de manter a homeostase do tecido, se diferenciando 

em novos tipos celulares quando ativadas por lesões ou perdas 

das células por exemplo (JANZ, 2016). 

As células-tronco adultas podem ser hematopoiéticas, 

estas são encontradas na medula óssea, no sangue periférico 

ou no sangue do cordão umbilical. Além das hematopoiéticas, 

existem também as células-tronco mesenquimais, estas podem 

ser obtidas a partir da medula óssea, no cordão umbilical, no 

tecido adiposo, no líquido amniótico e na polpa dentária (JANZ, 

2016). 

Devido a sua capacidade proliferativa e de 

autorrenovação, atualmente as células-tronco adultas são 

utilizadas em pesquisas e tratamentos de doenças 

degenerativas como doenças pulmonares (LEE; RAWLINS, 

2018) doença de Parkinson (MELAMED, 2012) e neoplasias 

hematológicas (BOZDAĞ; YÜKSEL; DEMIRER, 2018). Além 

disso, existem estudos que buscam utilizar as células-tronco 

adultas derivadas do tecido adiposo do próprio paciente em 

procedimentos estéticos (ARSHAD et al., 2018. FREIRE; 

FREIRE; LIMA, 2021) 

A escolha de células derivadas do tecido adiposo se dá 

ao fato de serem presentes em maior quantidade e por serem 

de fácil obtenção quando comparadas as células derivadas da 

medula óssea ou de outras áreas, sem morbidades e sem gerar 

danos a área de onde foram obtidas (TISSIANI et al., 2012). 

Essas células são obtidas a partir da técnica de lipoaspiração 

do tecido com anestesia local, analisadas no laboratório e 

depois injetadas no corpo do paciente no local do tratamento. 
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Ainda não existe protocolo único para o processamento do 

tecido adiposo no laboratório (MORENO; SILVA, 2012). 

Na literatura, pode-se encontrar estudos (RIETJENS, 

2012; SIGNOR et al., 2016; CHARLES-DE-SÁ et al., 2020b) 

relacionados ao uso das células-tronco adultas derivadas do 

tecido adiposo, dentre eles o procedimento de reconstrução 

mamária. Um estudo clínico de Rietjens e colaboradores (2012) 

demonstrou a reconstrução do volume mamário em pacientes 

pós tratamento de câncer de mama com o uso da lipoenxertia, 

que é a injeção do tecido adiposo rico em células-tronco. Os 

resultados desse estudo foram promissores, mostrando que o 

procedimento é realizado de forma segura e que os índices de 

complicações pós-operatórias foram baixos. 

O uso dessa técnica com células-tronco pode tornar o 

tratamento eficaz porque as células-tronco são capazes de 

melhorar a qualidade da pele na região além de promover o 

preenchimento mamário, por serem capazes de formar novos 

tecidos permitindo a produção de novos capilares e de vasos 

sanguíneos, podendo apresentar resultados mais satisfatórios 

que a prótese ou retalhos autólogos que são utilizados 

convencionalmente. Ainda é necessário a realização de mais 

estudos e dados para verificar a incidência de complicações, e 

se o uso dessa técnica é capaz ou não de alterar os exames de 

imagem de pacientes em tratamento (RIETJENS, 2012).  

Signor e colaboradores (2016) utilizaram células-tronco 

adultas lipoaspiradas do tecido adiposo para realizar o 

procedimento de tratamento do sulco nasogeniano em 10 

pacientes, dividindo-as em dois grupos. No grupo 1 foi realizado 

o tratamento com o uso de células-tronco, no grupo 2 o 

tratamento foi realizado com o preenchimento convencional. Os 
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resultados utilizando células-tronco foram satisfatórios e não 

houveram complicações. 

Diferentemente do tratamento convencional, o uso das 

células-tronco do tecido adiposo não somente preenche, mas 

foram capazes de estimular de forma natural a síntese de 

colágeno na região, além de serem capazes de proteger os 

fibroblastos dérmicos de fatores como estresse oxidativo, que 

pode ser induzido pelo uso de produtos químicos ou radiação 

UVB (SIGNOR et al., 2016).  

Um estudo realizado por Charles de Sá e colaboradores 

(2020b) utilizou a técnica de injeção de células-tronco derivadas 

do tecido adiposo para o rejuvenescimento facial em 20 

pacientes com idade entre 45 a 65 anos, sendo 16 mulheres e 

4 homens, apresentando elastose solar causando o 

fotoenvelhecimento da pele, após a introdução das células, 

seguiram em monitoramento clínico durante 3 a 4 meses. Este 

estudo apresentou resultados promissores onde houve 

regeneração completa da elastose solar. 

O uso de células-tronco no tratamento da elastose solar 

foi capaz de promover a formação de novas fibras oxitatalânicas 

e elaunin, além de renovação da estrutura papilar. Foi 

observado que uma rede de fibras de elastina normais 

substituiu depósitos elastósticos localizados na derme 

profunda. O tratamento com células-tronco foi considerado uma 

alternativa promissora, pois diferentemente dos tratamentos 

convencionais como uso de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) 

ou de substâncias como ácido retinoico, as células-tronco são 

capazes de agir na regeneração do tecido e na degradação da 

elastose (CHARLES-DE-SÁ et al., 2020a). 
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Surowiecka e colaboradores (2021) também utilizaram 

células-tronco obtidas por lipoaspiração do tecido adiposo em 

um estudo de tratamento de rítides faciais e marcas na face. O 

tratamento foi realizado em 16 pacientes com média de idade 

de 47 anos. Foi realizado acompanhamento clínico durante 3 a 

6 meses para observar os resultados a curto prazo e em 12 

meses após o procedimento para observar resultados a longo 

prazo. Os resultados dos pacientes a curto prazo variaram entre 

excepcionais, muito melhorados e melhorados e nenhum 

paciente apresentou efeito adverso. Dos 16 pacientes, 6 deles 

foram para o pós operatório após 12 meses e os resultados não 

declinaram. 

O tratamento convencional de rítides faciais é realizado 

com agentes de preenchimento como colágeno, ácido 

hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, polimetilmetacrilato dentre 

outros (BASS, 2015). Porém, o uso dessas substâncias pode 

causar reações inflamatórias, além da durabilidade do resultado 

que é menor devido ao tempo de reabsorção. O uso de células-

tronco promoveu um tratamento mais eficaz, pois elas agiram 

regenerando o tecido da pele de forma natural trazendo 

resultados mais duradouros (ZAREI; ABBASZADEH, 2019). 

Um estudo apresentou o uso das células-tronco adultas 

para o tratamento de alopecia androgenética, que demonstrou 

que o uso das células-tronco promovendo naturalmente o 

crescimento e restauração capilar (SEMSARZADEH; 

ANDRASIK; KHETARPAL, 2021). Meza e colaboradores (2017) 

também realizou um estudo utilizando células-tronco para o 

crescimento do folículo capilar e foram obtidos resultados 

satisfatórios, onde as células foram capazes de estimular o 

crescimento do cabelo quando aplicadas no couro cabeludo. 
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Convencionalmente, existem poucos tratamentos que 

são realizados para alopecia androgenética, atualmente são 

utilizadas substâncias como minoxidil e finasterida, porém 

existe o risco de efeitos adversos ou até mesmo a rejeição 

genética. Um outro tratamento é a realização da cirurgia de 

restauração capilar, porém é um procedimento invasivo e de 

alto custo (KELLY; BLANCO; TOSTI, 2016). Com isso, o uso de 

células-tronco pode trazer resultados promissores, pois as 

células são retiradas do próprio paciente, diminuindo a 

possibilidade de rejeição além de promover o crescimento 

capilar através de um processo biológico (GENTILE; 

GARCOVISH, 2019). 

Baumelli e colaboradores (2018) utilizaram as células-

tronco para a cicatrização de queimaduras e concluiu que as 

células-tronco foram capazes de promover resultados clínicos e 

estéticos satisfatórios, assim como melhora na capacidade 

funcional do local cicatrizado e de angiogênese. Devido sua 

capacidade de renovação de tecidos, as células-tronco adultas 

também são capazes de auxiliar no processo de tratamento de 

queimaduras, agindo no fechamento da ferida e na formação de 

novos vasos sanguíneos (angiogênese) diminuindo 

significativamente a formação de cicatrizes, além de possuírem 

ação anti-inflamatória e garantir a homeostase do tecido. 

Um estudo clínico descreveu o uso das células-tronco 

derivadas do tecido adiposo para melhorar a transferência de 

gordura no tratamento de lipoatrofia facial, que é a perda 

progressiva da gordura da face que convencionalmente é 

tratada com o procedimento de lipoinjeção, onde a gordura é 

retirada de outros locais para preencher a perda de gordura da 

face. O tratamento de lipotransferência assistida por células 
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com células-tronco quando comparado com a lipoinjeção 

convencional, diminuiu o risco de fibrose, formação de 

pseudocistos e calcificação (TAUB; PHAM, 2018) 

Um outro estudo realizado por Bashir e colaboradores 

(2018), utilizou as células-tronco em pacientes que possuíam 

deformidades no contorno da face e obteve resultados 

satisfatórios com a diminuição do tecido da área onde foi 

tratada. O tratamento realizado para esse tipo de procedimento 

é a lipoenxertia convencional, esta é capaz de corrigir as 

deformidades, porém para alcançar o objetivo é necessário a 

realização de várias seções. Com o uso das células-tronco, a 

reconstrução dos tecidos moles pode ser observada em um 

intervalo menor de tempo. 

Varaschin e colaboradores (2017) realizaram um estudo 

clínico descrevendo o uso das células-tronco mesenquimais no 

tratamento de vitiligo em uma paciente de 53 anos de idade. O 

vitiligo é um distúrbio que acontece quando há uma destruição 

de melanócitos epidérmicos, provocando manchas 

despigmentadas na pele. O tratamento da paciente foi dividido 

em três sessões com intervalos de três meses. Os resultados 

apresentados com o uso das células-tronco foram satisfatórios.  

Convencionalmente, o tratamento para vitiligo consiste 

em um processo de repigmentação e estabilização da 

despigmentação, dentre os tratamentos convencionais, o mais 

utilizado é o tratamento de fototerapia com luz UVB de banda 

estreita, outros tratamentos utilizados é o uso de 

corticosteroides, antioxidantes e inibidores de calcineurina 

(DANIEL; WITTAL, 2015)  

Diferentemente do tratamento com fototerapia, as 

células-tronco foram capazes de promover uma repigmentação 
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com a tonalidade exata do paciente, visto que as células agem 

substituindo as células despigmentadas devolvendo a cor 

natural da pele, enquanto com a fototerapia, a repigmentação 

pode apresentar tonalidades mais claras ou mais escuras, além 

disso elas também são capazes de diminuir significativamente 

o risco de efeitos colaterais e o tempo de tratamento 

(VARASCHIN et al., 2017). 

Os estudos clínicos apresentados e discutidos aqui 

comprovam a potencialidade das células-tronco adultas 

utilizados nos diversos procedimentos estéticos. Quando 

comparado a procedimentos estéticos realizados 

convencionalmente, promove resultados naturais e duradouros, 

onde as células-tronco agem através de um processo biológico 

de autorrenovação. Diferentemente dos procedimentos 

utilizados atualmente, o uso das células-tronco reduz 

significativamente as chances de rejeição pelo organismo ou 

desenvolvimento de processos alérgicos pelo procedimento, 

visto que as células utilizadas serão retiradas do corpo do 

próprio paciente (POURANG; ROCKWELL; KARIMI, 2020). 

Diferentemente das embrionárias, as células-tronco 

adultas não são afetadas por questões éticas ou religiosas, 

além disso também não provocam efeitos adversos que são 

observados em células-tronco pluripotentes (estas possuem 

maior risco de se diferenciarem em células indesejadas) 

(BACAKOVA et al., 2018). 

Apesar disso, atualmente o uso das células-tronco 

adultas em procedimentos estéticos se encontram em fase de 

pesquisa clínica. Dentre as questões ainda não respondidas a 

respeito da eficácia desse tratamento, está o fato de que ainda 

não se sabe se a idade do indivíduo afetará ou não o potencial 
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regenerativo de suas células-tronco, podendo limitar os 

resultados do procedimento. Além disso, ainda é necessário 

mais estudos e ensaios clínicos contabilizando dados a respeito 

de efeitos colaterais e um protocolo padrão para a obtenção das 

células-tronco do tecido adiposo, para garantir assim a 

qualidade e segurança dos procedimentos (POURANG; 

ROCKWELL; KARIMI, 2020). 

No Brasil, ainda não existem leis específicas a respeito 

do uso de células-tronco adultas para fins não terapêuticos, a 

discussão a respeito envolve riscos associados a manipulação 

das células, ao controle da diferenciação celular e a obtenção 

dessas células. Porém, já existem estudos clínicos com 

resultados positivos quanto ao uso das células-tronco adultas e 

sua fácil obtenção a partir da técnica de lipoaspiração, podendo 

servir como base para a legislação para que haja avanço na 

regulamentação brasileira a respeito do uso dessas células 

(HORINOUCHI et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

As células-tronco adultas derivadas do tecido adiposo 

podem trazer inovação e melhorias na área da estética, que 

está em constante crescimento. Elas são capazes de promover 

o rejuvenescimento quando aplicadas na pele e agir na 

renovação de tecidos a partir de um processo biológico, 

podendo substituir tratamentos e substâncias que são utilizados 

convencionalmente com esse intuito, trazendo resultados 

naturais e de longa duração.  Ainda é necessário a realização 

de mais estudos com dados específicos e comprovações de 
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sua eficácia para que o tratamento com células-tronco possa 

ser utilizado em procedimentos estéticos. 
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RESUMO: A pandemia COVID-19 é um problema atual e 
urgente. Todas as medidas e ações feitas para eliminar e 
reduzir a propagação do novo coronavírus são cruciais. 
Desenvolveu-se entre Agosto/2020 e Janeiro/2021, o Projeto de 
Extensão “Ações Educativas sobre Medidas de Biossegurança 
no Cenário Escolar: enfrentamento da COVID-19”. Objetivou-se 
proporcionar momentos educativos sobre medidas de 
biossegurança com profissionais escolares visando auxiliar no 
enfrentamento da COVID-19 e no retorno seguro do ensino 
presencial. Trata-se de um relato de experiência do projeto com 
60 profissionais da Escola Pública e Municipal de Ensino 
Fundamental Aruanda, na cidade de João Pessoa-PB. As três 
ações de educação em saúde abordaram os temas: Panorama 
da COVID-19 no Brasil e no Mundo e Conceitos Introdutórios 
de Biossegurança; Equipamentos de Proteção Individual e os 
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tipos de Precauções; e Higienização das Mãos. A ferramenta 
utilizada para a execução do projeto foi o Google Meet. Outras 
ferramentas utilizadas para estimular a participação foram: 
slides, vídeos, dinâmicas, quiz, kahoot, perguntas interativas, 
imagens, chat de discussão, entre outras. As ações 
extensionistas serviram de apoio e norte para que todos os 
envolvidos consigam efetuar com êxito e de forma correta e 
segura suas funções no retorno das atividades presenciais, 
contribuindo para a redução da propagação do novo 
coronavírus no cenário escolar em questão e, 
consequentemente, na sociedade em que estes atores estão 
inseridos. 
Palavras-chave: Escola. Biossegurança. COVID-19. Educação 

em saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) começou a monitorar um aumento de casos de 

pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na 

China. Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas 

informaram que a causa era esse novo tipo de coronavírus 

(BRASIL, 2020a).  

A OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto 

da doença causada pelo novo coronavírus constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de importância internacional – o 

mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, 

a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia 

(BRASIL, 2020a). 

A OMS e, desde então, todos os países, incluindo o 

Brasil, vêm monitorando a progressão, o comportamento, e as 
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respostas dadas à COVID-19. No dia 20 de março de 2020, o 

Ministério da Saúde (MS) declarou, por meio da Portaria n° 454, 

o estado de transmissão comunitária em todo o território 

nacional. Neste cenário, em 22 de janeiro de 2020, o MS ativou 

o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para 

coordenar a resposta à essa emergência no âmbito nacional, 

garantindo a gestão dos dados, sua análise apropriada à 

geração de informações necessárias para subsidiar a tomada 

de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias 

e ações adequadas e oportunas para o enfrentamento da 

COVID-19 (BRASIL, 2020b).  

A doença do novo Coronavírus-2019 denominada 

COVID-19 é, por sua vez, uma enfermidade respiratória 

causada pelo vírus SARS-CoV-2. O qual é transmitido por 

gotículas de saliva e secreção, e permanece ativo em 

superfícies, com duração variada, e tem alto índice de 

transmissibilidade. Pessoas infectadas podem apresentar 

sintomas como febre, tosse, dificuldade respiratória, entre 

outros sintomas mais graves, como também, podem 

permanecer assintomáticas e continuar transmitindo para 

outras pessoas (CASCELLA et al., 2020). Acomete, em suas 

formas mais graves, idosos e portadores de comorbidades, 

notadamente, as doenças dos aparelhos cardiovascular e 

respiratório, diabetes, hipertensão e imunodeprimidos (YANG et 

al., 2020). 

Sua capacidade de contágio é de 2,74, o que significa 

dizer que cada pessoa doente contagia em média mais de duas 

pessoas. Comparativamente a outras pandemias, como H1N1 

(2009) e a gripe espanhola (1918), o contágio da COVID-19 se 

mostra superior (PARK, 2020).  
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No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi notificado no 

dia 26 de fevereiro de 2020. Ao retornar de uma viagem da 

China para São Paulo, um paciente foi imediatamente internado 

em um hospital privado após apresentar os sintomas. A partir 

dessa data, a vigilância entre as autoridades sanitárias foi 

intensificada, pois a disseminação do vírus SARS-COV-2 só 

aumentou, avançando rapidamente para a transmissão 

comunitária (BRASIL, 2020a).  

No dia 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto 

Legislativo Nº 6, que reconheceu o estado de calamidade 

pública no país. Desde então, o número de casos e óbitos 

notificados pela COVID-19 aumentam diariamente. Hoje, 25 de 

novembro de 2021, o número de casos confirmados de infecção 

por COVID-19 no Brasil ultrapassa 22 milhões de pessoas, com 

mais de 613 óbitos confirmados (Brasil, 2020a), enfatizando a 

gravidade do problema atual.  

Devido à facilidade de contaminação e possibilidade de 

efeitos graves da doença, medidas de Biossegurança 

necessitam ser implementadas em todos os lugares. Entende-

se por Biossegurança um conjunto de medidas e procedimentos 

técnicos necessários para a manipulação de agentes e 

materiais biológicos capazes de prevenir, reduzir, controlar ou 

eliminar riscos inerentes às atividades que possam 

comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o meio 

ambiente (BRASIL, 2013). 

Diante da situação de Pandemia, assim como diversos 

setores, a Educação, especificamente, as escolas, tiveram suas 

atividades suspensas para evitar a propagação do novo 

coronavírus. A escola é um dos espaços sociais em que há 

maiores trocas e mobilidades de sujeitos de diferentes faixas 

etárias, portanto, representa espaço de maior probabilidade de 
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contaminação em massa – o que indica ser um dos últimos 

espaços a ser reaberto em países que controlaram 

minimamente a taxa de contaminação do novo coronavírus 

(ARRUDA, 2020). 

Tanto na espera pública quanto na privada, as 

instituições de ensino se depararam com a necessidade de 

paralisar as aulas presenciais e aderir as atividades remotas. 

Várias são as dificuldades quanto à gestão e implementação da 

aprendizagem remota devido a fatores diversos, como 

dificuldades de alunos e professores acompanharem as aulas, 

falta de acesso de parcela da população às tecnologias de 

informação e comunicação, não adesão dos alunos às 

atividades remotas, com redução da frequência dos mesmos 

nas atividades de ensino não presenciais, entre outros. 

Tais dificuldades no ensino remoto tem influenciado o 

início da discussão pela possibilidade de retorno das atividades 

de ensino presenciais no Brasil como um todo. Assunto este, 

polêmico e que gera desconfortos, pois uma parcela da 

população aprova e outra parcela é contrária a este retorno. Na 

Paraíba, em 25 de novembro de 2021, os casos confirmados da 

COVID-19 chegaram a 459.166 e os óbitos registraram um total 

de 9.502 (Paraíba, 2020), e apesar da alta incidência da 

COVID-19, o Estado já sinaliza o interesse no retorno das 

atividades presenciais, o qual deve ser feito da forma mais 

segura possível. Assim, estudos sobre possibilidades e trilhas 

de retorno são fundamentais, para que não se corra o risco de 

retornos antecipados ou atrasados, que significariam ainda 

mais perdas para a educação do país, nem tampouco para que 

se retorne sem os devidos cuidados de Biossegurança. 

O SARS-CoV-2 pode ser enquadrado como agente 

biológico classe de risco 3, isto é, de alto risco individual e 
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moderado risco para a comunidade (BRASIL, 2017). 

Considerando isto, é fundamental a implementação de medidas 

de prevenção e controle em todos os lugares para reduzir a 

propagação do vírus, com ênfase na Biossegurança. 

Antes de qualquer retorno, as escolas, especificamente, 

os profissionais que trabalham nas instituições de ensino, 

precisam estar capacitados quanto às medidas de 

Biossegurança visando a prevenção e o controle do novo 

coronavírus. E uma das melhores formas de se trabalhar esta 

conscientização por boas práticas de higiene e cuidados nas 

escolas é através de momentos reflexivos de Educação em 

Saúde, caracterizados como tecnologias leves, para auxiliar no 

enfrentamento da COVID-19. Tais momentos favorecem o 

empoderamento dos profissionais envolvidos para um retorno 

seguro das atividades de ensino presenciais, construídos de 

forma dialógica-reflexiva e participativa através da promoção de 

conhecimentos compartilhados acerca de medidas para a 

prevenção da COVID-19. 

Neste contexto, a Educação em Saúde é vista como uma 

estratégia de promoção da saúde, que proporciona a 

participação do indivíduo em grupos, favorece o aumento do 

controle de suas vidas, transforma a realidade social e política 

e empodera os participantes para decidirem sobre sua saúde, 

conscientizando-os sobre sua saúde e a percepção como 

participantes ativos na transformação da vida. Assim, a 

Educação em Saúde é entendida como prática para a 

transformação dos modos de vida dos indivíduos e da 

coletividade e, consequentemente, para a promoção da 

qualidade de vida e saúde (MALLMANN et al., 2015).  

A realização de projetos de extensão envolvendo ações 

educativas sobre medidas de Biossegurança no cenário 
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escolar, visando o enfrentamento da COVID-19, se faz 

importante, pois leva à comunidade beneficiada os 

conhecimentos compartilhados e de boa qualidade ao mesclar 

a promoção da saúde e o aprendizado de boas práticas pelos 

extensionistas. É salutar destacar a importância das ações 

educativas e estratégicas que serão desenvolvidas pela equipe 

do projeto de extensão, bem como, as experiências bem-

sucedidas que proporcionarão o alcance dos objetivos 

propostos e a troca de conhecimento possibilitada pela 

interação dos participantes. 

É indispensável que as oportunidades de projetos de 

extensão nesta linha sejam multiplicadas para fazer face às 

exigências sociais crescentes pelo enfrentamento da COVID-

19, ao mesmo tempo, contribuindo na constituição de padrão 

assistencial relacionado em princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tão imperativo quanto ainda pouco concretizado 

em nosso contexto no que tange a princípios como a 

universalidade, integralidade e equidade da saúde. 

O foco no compartilhamento de saberes, boas práticas e 

medidas de Biossegurança, permite trabalhar com objetivos 

como prevenção e promoção de saúde a partir da abrangência 

ampliada do processo saúde-doença, especialmente em 

momentos ora vivenciados de Pandemia. 

 Espera-se com este estudo contribuir para o retorno 

seguro das aulas presenciais, com ênfase nas medidas de 

biossegurança e no enfrentamento da COVID-19.  

Objetivou-se, com este estudo, relatar a vivência 

extencionista de momentos educativos sobre medidas de 

biossegurança com profissionais escolares visando auxiliar no 

enfrentamento da COVID-19, empoderando-os para um retorno 

seguro das atividades de ensino presenciais. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com delineamento descritivo, do 

tipo Relato de Experiência, a partir da realização de ações 

educativas sobre as medidas de biossegurança para o retorno 

seguro das atividades presenciais no cenário escolar. Estas 

ações fizeram parte do plano de execução do Projeto de 

Extensão intitulado ‘Ações educativas sobre Medidas de 

Biossegurança no cenário escolar: enfrentamento da COVID-

19’, o qual fora desenvolvido durante os meses de setembro de 

2020 a janeiro de 2021, junto a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Aruanda (E. M. E. F. Aruanda), situada no Bairro 

dos Bancários em João Pessoa-PB.  

As ações educativas foram realizadas por discentes e 

docentes do Curso Técnico Subsequente em Cuidados de 

Idosos, IFPB Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, 

com 60 profissionais da Escola Pública e Municipal de Ensino 

Fundamental Aruanda, na cidade de João Pessoa-PB. As três 

ações de educação em saúde abordaram os temas: Panorama 

da COVID-19 no Brasil e no Mundo e Conceitos Introdutórios 

de Biossegurança; Equipamentos de Proteção Individual e os 

tipos de Precauções; e Higienização das Mãos. A ferramenta 

utilizada para a execução do projeto foi o Google Meet. Outras 

ferramentas utilizadas para estimular a participação foram: 

slides, vídeos, dinâmicas, quiz, kahoot, perguntas interativas, 

imagens, chat de discussão, entre outras. 

À medida que se realizavam as reuniões de preparo para 

a execução da ação e a ação, propriamente dita, utilizava-se a 

técnica de observação e a descrição de todas as atividades 

desenvolvidas em um diário de campo. Tais registros 
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culminaram na elaboração do relatório final do Projeto de 

Extensão, assim como na construção deste artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente relato de experiência refere-se a três ações 

educativas sobre medidas de biossegurança no enfrentamento 

da COVID-19, propostas e executadas no Projeto de Extensão 

intitulado ‘Ações educativas sobre Medidas de 

Biossegurança no cenário escolar: enfrentamento da COVID-

19’, o qual fora desenvolvido durante os meses de setembro de 

2020 a janeiro de 2021, junto aos 60 profissionais da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Aruanda. 

Para execução das mesmas, a princípio, realizou-se 

reuniões com a coordenadora geral do projeto, Docentes, 

Bolsistas e Voluntários, com intuito de apresentar a proposta 

das atividades educativas, seus objetivos e discussão acerca 

das temáticas que seriam trabalhadas.  

Para cada ação era feita uma organização e divisão de 

tarefas entre o grupo de extensionistas do projeto, juntamente 

com a professora coordenadora. Após a divisão de tarefas, ora 

desenvolvidas em grupo ora de modo individual, havia uma 

reunião coletiva com todos da equipe para que fosse 

apresentado aquilo que haviam produzido. O grupo, por meio 

da interação de modo virtual, discutia sobre cada etapa da ação 

em questão, gerando o produto final (slides, material, vídeos) 

que seriam apresentados para os profissionais da Escola 

Aruanda no dia de cada ação. 

Destaca-se que as ações desenvolvidas se deram de 

forma remota por meio de encontros virtuais, utilizando a 

ferramenta Google Meet. Esta estratégia permitiu boa interação 
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entre todos os envolvidos, do mesmo modo que auxiliou na 

exposição e compartilhamento de materiais diversos, slides, 

vídeos, dentre outros, permitindo a viabilidade de 

operacionalização do projeto. 

Após todo planejamento e confecção do material, 

colocava-se em prática a execução das ações, de modo remoto 

por meio da plataforma Google Meet, tendo em média 60 

participantes da escola por encontro. O link para participar da 

sala virtual de cada ação era sempre disponibilizado via 

WhatsApp para as duas diretoras da Escola e as mesmas 

encaminhavam para os grupos dos profissionais da escola, 

também via WhatsApp. Todos conseguiram entrar na sala 

virtual, assim como, participar e interagir em todas as ações. 

Nas ações, cada extensionista apresentava um assunto e 

dialogava com os participantes sobre o tema de cada ação. 

Depois de finalizada a ação, o grupo novamente se reunia para 

planejar a próxima ação, e assim sucessivamente. 

A seguir, a descrição dos resultados das três ações 

executadas: 

1°Ação - TEMA: Panorama da COVID-19 no Brasil e 

no Mundo e Conceitos Introdutórios de Biossegurança  

Na primeira ação realizou-se uma apresentação da 

equipe executora do projeto de extensão dando as boas-vindas 

a todos os participantes do projeto. Na sequência, a professora 

coordenadora fez a apresentação de todo o projeto, desde os 

objetivos, cronograma, metodologia e como seria executado o 

projeto. Em seguida, os alunos extensionistas se apresentaram 

e disseram sobre qual tema tratariam nesta primeira ação. 

Esta ação inicial do projeto teve como objetivo fazer um 

resgate do contexto histórico e do panorama no Brasil e no 

Mundo da COVID-19 a fim de nivelar os conhecimentos 
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disponíveis sobre a doença, bem como discutir sobre os 

conceitos introdutórios de Biossegurança. Durante a 

apresentação dos slides levantou-se uma breve fala sobre o 

novo Coronavírus, tirando algumas dúvidas entre a questão do 

vírus e da doença, sobre o panorama da COVID-19 no Brasil e 

no Mundo e, por fim, abordou-se alguns conceitos de 

biossegurança, classificação dos riscos, enfatizando os riscos 

biológicos e quais os riscos de exposição durante a execução 

do trabalho na escola Aruanda. 

Vale destacar que foi apresentado um vídeo sobre como 

ter um retorno seguro nas escolas em tempo de pandemia. O 

vídeo foi classificado pelos participantes como interessante e 

um bom exemplo a ser seguido. 

Ao final deste primeiro encontro houve agradecimento 

pela presença dos profissionais da escola e dos professores do 

IFPB, bem como foi feito o convite para o encontro da próxima 

ação. Ressalta-se que na primeira ação foi perceptível a 

interação e participação do público-alvo, em especial por se 

tratar de um assunto que estava prejudicando o mundo de uma 

forma geral. 

2ª AÇÃO – TEMA: Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e os tipos de Precauções: prevenção da 

COVID-19  

Seguindo o planejamento, como foi feito anteriormente, 

realizou-se uma reunião antes do encontro da ação para tratar 

do tema e execução da 2ª ação entre os extensionistas. As 

reuniões de planejamento também ocorreram pela ferramenta 

Google Meet. 

Na segunda ação, a equipe do projeto foi novamente 

apresentada, depois foi feita uma breve retomada do assunto 

tratado na ação anterior. A ação tratou-se sobre os 
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Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o COVID-19, 

trazendo ênfase na Norma Regulamentadora 06 (NR - 06) a 

qual fala sobre as várias obrigações para o empregador e 

empregado, todas com a finalidade de preservar a segurança e 

o conforto em todos os postos de trabalho.  

O objetivo maior dessa ação era mostrar os tipos de EPI 

que devem ser utilizados em cada segmento de trabalho na 

Escola em questão: área administrativa, serviços gerais, 

cozinha, vigilância/portaria/segurança, sala de aula e demais 

espaços. Falou-se sobre cada um deles e quais são as suas 

funções. Para maior interação com os participantes foi 

solicitado que eles definissem, em uma palavra, o que 

entendiam por “precaução”. Na sequência, os 4 tipos de 

precaução (padrão, por contato, por gotícula, por aerossóis) 

preconizados pelo MS e OMS foram apresentados para que 

eles entendessem e ampliassem os conhecimentos sobre o 

assunto.  

Ao final, após sanadas as dúvidas e exposto todo o 

conteúdo proposto a professora coordenadora fez os 

agradecimentos pela presença e participação de todos, seguido 

do convite para a próxima ação.  

Destaca-se que foram feitos alguns comentários no chat 

da plataforma Google Meet elogiando o desempenho e 

dedicação dos extensionistas, uma vez que mesmo as ações 

serem em formato virtual, muitos esclarecimentos estavam 

sendo feitos e a troca de conhecimentos estava se dando de 

forma efetiva.   

3ª AÇÃO – TEMA: Higienização das Mãos e uso 

correto dos EPI  

Antes de iniciar a terceira ação foi feita uma breve 

retomada dos assuntos que foram discutidos na ação anterior, 
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como era de costume. Posteriormente, deu-se início a ação 

abordando o tema, primeiramente, com a apresentação de 

slides com os assuntos planejados para o encontro: 

higienização das mãos e sua importância, flora das mãos 

(transitória e residente), momento certo de higienizar as mãos 

no cenário escolar, uso correto dos EPIs e principais cuidados 

com estes equipamentos.  

Além disso, a equipe executora produziu dois vídeos 

para esta ação, desde a direção até a execução e edição dos 

mesmos. Em um vídeo demonstrava-se a forma e a ordem 

correta de higienizar as mãos e no outro abordava a forma 

adequada de colocação e retirada correta dos EPIs. Assim, de 

forma dinâmica e ilustrada, demonstrou-se a importância de 

executar tais ações de forma correta, com o objetivo de prevenir 

a transmissão e a contaminação pelo SARS-CoV-2 do público 

alvo, profissionais escolares e, também, dos alunos da escola 

beneficiada que terão contato com estes profissionais.  

Para finalizar, respondeu-se aos questionamentos com 

relação ao conteúdo e finalizou-se agradecendo pela presença 

e participação ao longo destas ações educativas. 

À medida em que as temáticas eram apresentadas aos 

participantes do Projeto, os extensionistas esclareciam algumas 

dúvidas, quando se fazia necessário, sempre com base em 

material de apoio trabalhado em reuniões de preparo da ação e 

discutido à luz da literatura atual.  

Além da execução das ações educativas em si, 

obtiveram-se os demais resultados: 

• Desenvolvimento de ações educativas virtuais sobre 

medidas de biossegurança com profissionais escolares 

visando auxiliar no enfrentamento da COVID-19; 
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• Empoderamento dos profissionais beneficiados, 60 

participantes aproximadamente, para um retorno 

seguro das atividades de ensino presenciais na escola 

frente ao combate da pandemia do novo coronavírus; 

• Valorização das práticas educativas, dialógicas e 

reflexivas, mesmo no formato eletrônico, reconhecendo 

sua importância na transformação dos modos de vida 

dos indivíduos e da coletividade e, consequentemente, 

para a promoção da qualidade de vida e saúde; 

• Esclarecimento sobre as principais medidas de 

biossegurança recomendadas pelos órgãos 

competentes de saúde, com ênfase no cenário escolar; 

• Promoção de maior crescimento na formação 

acadêmica e pessoal dos discentes e docentes do 

Curso Técnico em Cuidados de Idosos, IFPB - 

Mangabeira, equipe executora do Projeto, mediante 

discussão e preparo das ações a serem desenvolvidas, 

as quais abordaram diversas temáticas importantes no 

que concerne ao contexto da Biossegurança no âmbito 

da Pandemia proporcionada pelo novo coronavírus; 

• Esclarecimento sobre o Panorama da COVID-19 no 

Brasil e no Mundo, bem como os conceitos introdutórios 

de Biossegurança; 

• Discussão sobre Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) e os tipos de Precauções, a fim de prevenir a 

COVID-19; 

• Valorização da Higienização das Mãos e uso correto 

dos EPI; 
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• Satisfação positiva entre os envolvidos no projeto, tanto 

por parte da equipe executora como dos profissionais 

beneficiados; 

• Adesão do maior número de participantes no projeto a 

fim de vivenciaram o máximo de encontros possíveis; 

• Envolvimento da equipe de profissionais da escola, o 

que favoreceu o estreitamento do vínculo entre equipe 

executora e beneficiados do Projeto; 

• Empoderamento tanto da equipe executora quanto dos 

profissionais beneficiados do Projeto a respeito das 

temáticas trabalhadas, promovendo uma troca de 

experiências e maior entendimento da sobre medidas 

de Biossegurança; 

• Divulgação das ações e resultados parciais e finais em 

Eventos Científicos visando a indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Por fim, realizou-se uma avaliação, como parte do 

processo de planejamento/gestão da equipe, visando manter a 

supervisão, cumprir as metas estabelecidas e, tendo como 

propósito, identificar problemas potenciais que necessitarão ser 

aperfeiçoados em futuras ações, elencando os pontos positivos 

e negativos. Tal discussão se deu de forma livre e aberta para 

ouvir quaisquer membros da equipe executora.  

Além dos registros fotográficos, a ação executada foi 

registrada integralmente no diário de campo do Projeto de 

Extensão, o qual contribuiu para a feitura deste manuscrito.  

Assim, podemos afirmar que este projeto de extensão 

obteve êxito em sua execução, gerando frutos, proporcionando 

conhecimentos e melhorias da qualidade de vida, mesmo que 
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de forma virtual, aos beneficiados com o projeto de extensão, 

bem como à equipe executora. 

 

CONCLUSÕES  

 

Ao final do estudo, percebe-se que o Projeto de 

Extensão, em questão, por meio das ações realizadas 

contribuiu de forma significativa enquanto subsídio 

complementar no entendimento de profissionais escolares 

quanto às medidas de biossegurança no combate da COVID-

19.  

As ações extensionistas serviram de apoio e norte para 

que todos os envolvidos consigam efetuar com êxito e de forma 

correta e segura suas funções no retorno das atividades 

presenciais, contribuindo para a redução da propagação do 

novo coronavírus no cenário escolar em questão e, 

consequentemente, na sociedade em que estes atores estão 

inseridos. 

Não foram apontadas fragilidades no estudo, pois, para 

a equipe executora, as ações educativas significaram um 

espaço de conhecimento, informação e troca de experiências. 

Reafirma-se com este estudo a importância do processo 

educativo como parte fundamental do empoderamento de 

profissionais escolares, como multiplicadores do saber que são, 

para entender o contexto da Pandemia da COVID-19 e melhor 

lidar com as medidas de biossegurança e formas de prevenção 

mediante o aumento dos casos da doença.  

Finaliza-se este estudo com o alcance do objetivo 

estabelecido, e apontando a importante colaboração de 

Atividades de Educação em Saúde para os profissionais 

escolares.  É salutar, ressaltar a importância cada vez mais de 
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práticas educativas a respeito destas temáticas em outras 

instituições e repartições, sejam públicas ou privadas, para que 

cada vez mais se discuta sobre questões de enfrentamento da 

COVID-19. 

Diante do exposto, espera-se que esta pesquisa traga 

contribuições para o aprimoramento e desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre a importância da educação em 

saúde para profissionais escolares, tendo como foco as 

medidas de Biossegurança no enfrentamento da COVID-19. 

Espera-se que este estudo se torne uma ferramenta de 

divulgação de práticas educativas sobre as temáticas 

discutidas, incentivando outras pesquisas a serem 

desenvolvidas, tendo em vista não só a relevância científica que 

apresenta, mas também a relevância social diante de todas as 

informações transmitidas, principalmente no que se refere às 

medidas de biossegurança visando o retorno seguro das 

atividades presenciais. 
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RESUMO: Antes do retorno das atividades presenciais, escolas 
e profissionais precisam estar capacitados quanto às medidas 
de Biossegurança visando a prevenção e o controle do novo 
coronavírus. Uma das melhores formas de se trabalhar práticas 
de higiene e cuidados nas escolas é através de momentos 
reflexivos de Educação em Saúde, auxiliando no enfrentamento 
da COVID-19. Objetivou-se descrever os principais cuidados na 
organização do cenário escolar visando um ambiente seguro no 
retorno das atividades presenciais, por meio de ações 
educativas de um projeto de extensão. Trata-se de um relato de 
experiência do projeto de extensão com profissionais escolares, 
o qual foi realizado de forma virtual. As duas ações de educação 
em saúde abordaram os temas: Organização do cenário escolar 
e os principais cuidados para um ambiente seguro e 
Recomendações para os profissionais na escola e no cuidado 
ao chegar em casa. Utilizou-se a ferramenta do Google Meet 
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para a realização das reuniões e das ações. Percebeu-se que 
as ações de Educação em Saúde do Projeto de Extensão, em 
questão, contribuíram de forma significativa enquanto subsídio 
complementar no entendimento de profissionais escolares 
quanto às medidas de biossegurança no combate da COVID-
19 e os principais cuidados para um ambiente seguro no retorno 
das atividades presenciais. 
Palavras-chave: Biossegurança. COVID-19. Escola. Medidas 

de proteção.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O enfrentamento da COVID-19 é um problema atual e 

urgente e que todas as medidas feitas para eliminar e reduzir a 

propagação do novo coronavírus se tornam cruciais a fim de 

diminuir a curva de crescimento dos casos de pessoas 

infectadas e de óbitos pela doença no Brasil e no Mundo.  

Desde que foi declarada a Pandemia COVID-19, o 

mundo todo se mobiliza em busca da cura, até o momento 

inexistente, do desenvolvimento das vacinas e de medidas de 

biossegurança para controlar o vírus (SARS-CoV-2). 

Instituições internacionais, governamentais e associações de 

classe têm se empenhado incansavelmente na divulgação de 

notas e recomendações para reduzir o risco de transmissão do 

vírus entre as pessoas e incentivando a vacinação em massa 

da população contra a COVID-19 (BRASIL, 2020). 

O SARS-CoV-2 pode ser enquadrado como agente 

biológico classe de risco 3, isto é, de alto risco individual e 

moderado risco para a comunidade (BRASIL, 2017). 

Considerando isto, é fundamental a implementação de medidas 

de prevenção e controle em todos os lugares para reduzir a 

propagação do vírus, com ênfase na Biossegurança. 
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A Biossegurança, por sua vez, refere-se a um conjunto 

de medidas e procedimentos técnicos necessários para a 

manipulação de agentes e materiais biológicos capazes de 

prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, 

vegetal e o meio ambiente (BRASIL, 2013). 

Dentre as medidas de prevenção e controle para tornar 

um ambiente seguro, a Educação em Saúde é vista como uma 

ferramenta estratégica, a qual proporciona a participação do 

indivíduo em grupos, a disseminação de conhecimento, o 

esclarecimento de dúvidas, o aumento do controle de suas 

vidas, transforma a realidade social e política e empodera os 

participantes para decidirem sobre sua saúde. Assim, a 

Educação em Saúde é entendida como prática para a 

transformação dos modos de vida dos indivíduos e da 

coletividade e, consequentemente, para a promoção da 

qualidade de vida e saúde (MALLMANN et al.; 2015).  

Diante da Pandemia COVID-19, assim como diversos 

setores, a Educação, especificamente, as escolas, tiveram suas 

atividades suspensas para evitar a propagação do novo 

coronavírus. A escola é um dos espaços sociais em que há 

maiores trocas e mobilidades de sujeitos de diferentes faixas 

etárias, portanto, representa espaço de maior probabilidade de 

contaminação em massa – o que indica ser um dos últimos 

espaços a serem reabertos em países que controlaram 

minimamente a taxa de contaminação do novo coronavírus 

(ARRUDA, 2020). 

As instituições de ensino se depararam com a 

necessidade de paralisar as aulas presenciais e aderir as 

atividades remotas. Várias são as dificuldades quanto à gestão 

e implementação da aprendizagem remota devido a fatores 
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diversos, como dificuldades de alunos e professores 

acompanharem as aulas, falta de acesso de parcela da 

população às tecnologias de informação e comunicação, não 

adesão dos alunos às atividades remotas, com redução da 

frequência dos mesmos nas atividades de ensino não 

presenciais, entre outros. 

Tais dificuldades no ensino remoto tem influenciado o 

início da discussão pela possibilidade de retorno das atividades 

de ensino presenciais no Brasil como um todo. Assunto este, 

polêmico e que gera desconfortos, pois uma parcela da 

população aprova e outra parcela é contrária a este retorno, o 

qual deve ser feito da forma mais segura possível.  

Assim, estudos sobre possibilidades e estratégias de 

retorno são fundamentais, para que não se corra o risco de 

retornos antecipados ou atrasados, que significariam ainda 

mais perdas para a educação do país, nem tampouco para que 

se retorne sem os devidos cuidados de Biossegurança. 

Nesse contexto, ao se falar em retorno das atividades 

presenciais nas escolas é pertinente alguns questionamentos, 

como por exemplo: As escolas estão prontas para o retorno das 

atividades presenciais? Os profissionais escolares estão 

capacitados quanto às medidas de Biossegurança e os 

principais cuidados para um ambiente seguro? O que as 

escolas tem feito para receber de forma segura os alunos na 

volta às atividades presenciais? 

Antes de qualquer retorno, as escolas, especificamente, 

os profissionais que trabalham nas instituições de ensino, 

precisam estar capacitados quanto às medidas de 

Biossegurança visando a prevenção e o controle do novo 

coronavírus. E uma das melhores formas de se trabalhar esta 

conscientização por boas práticas de higiene e cuidados nas 
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escolas é através de momentos reflexivos de Educação em 

Saúde, para auxiliar no enfrentamento da COVID-19.  

Tais momentos favorecem o empoderamento dos 

profissionais envolvidos para um retorno seguro das atividades 

de ensino presenciais, construídos de forma dialógica-reflexiva 

e participativa através da promoção de conhecimentos 

compartilhados e de um planejamento acerca das medidas de 

biossegurança para a prevenção da COVID-19 e para o retorno 

das aulas presenciais em um ambiente seguro. 

Pensando nisso, valoriza-se a realização de projetos de 

extensão envolvendo ações educativas sobre medidas de 

Biossegurança no cenário escolar, visando o enfrentamento da 

COVID-19. É salutar destacar a importância das ações 

educativas e estratégicas que serão desenvolvidas pela equipe 

do projeto de extensão, bem como, as experiências bem-

sucedidas que proporcionarão o alcance dos objetivos 

propostos e a troca de conhecimento possibilitada pela 

interação dos participantes. 

O compartilhamento de informações, cuidados, saberes, 

boas práticas e medidas de Biossegurança, contribui na 

prevenção e promoção de saúde, especialmente em momentos 

de crise na saúde pública, como em casos de Pandemia, por 

exemplo. 

 Espera-se que este estudo contribua para o retorno 

seguro das aulas presenciais, tanto no ensino público quanto 

privado, com ênfase nos cuidados e nas medidas de 

biossegurança e no enfrentamento da COVID-19.  

Portanto, objetivou-se, com este estudo, descrever os 

principais cuidados na organização do cenário escolar visando 

um ambiente seguro no retorno das atividades presenciais, por 

meio de ações educativas de um projeto de extensão.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com delineamento descritivo, do 

tipo Relato de Experiência, a partir da realização de ações 

educativas sobre as medidas de biossegurança e a organização 

do cenário escolar para o retorno seguro das atividades 

presenciais. Estas ações fizeram parte do plano de execução 

do Projeto de Extensão intitulado ‘Ações educativas sobre 

Medidas de Biossegurança no cenário escolar: enfrentamento 

da COVID-19’, o qual fora desenvolvido durante os meses de 

setembro de 2020 a janeiro de 2021, junto a Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Aruanda (E. M. E. F. Aruanda), situada 

no Bairro dos Bancários em João Pessoa-PB.  

As ações educativas do Projeto de Extensão foram 

realizadas por discentes e docentes do Curso Técnico 

Subsequente em Cuidados de Idosos, do IFPB Campus 

Avançado João Pessoa Mangabeira. 

O público-alvo das ações foram cerca de 60 profissionais 

da Escola Pública e Municipal de Ensino Fundamental Aruanda, 

na cidade de João Pessoa-PB, envolvendo professores, 

cuidadoras, merendeiras, profissionais de serviços gerais, até 

os profissionais da área administrativa.  

As duas ações de educação em saúde abordaram os 

temas: Organização do cenário escolar e os principais cuidados 

para um ambiente seguro e Recomendações para os 

profissionais na escola e no cuidado ao chegar em casa. 

A ferramenta utilizada para a execução do projeto foi o 

Google Meet, tanto para a realização das reuniões de preparo 

e avaliação das ações, como para as ações propriamente ditas. 

Outras ferramentas utilizadas para estimular a participação 
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foram: slides, vídeos, dinâmicas, quiz, kahoot, perguntas 

interativas, imagens, chat de discussão, entre outras. 

À medida que se realizavam os encontros, utilizava-se a 

técnica de observação e a descrição de todas as atividades 

desenvolvidas em um diário de campo. Tais registros 

culminaram na elaboração do relatório final do Projeto de 

Extensão, assim como na construção deste artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente relato de experiência refere-se a um recorte 

de duas ações educativas sobre medidas de biossegurança no 

enfrentamento da COVID-19, propostas e executadas no 

Projeto de Extensão intitulado ‘Ações educativas sobre Medidas 

de Biossegurança no cenário escolar: enfrentamento da 

COVID-19’, o qual fora desenvolvido durante os meses de 

setembro de 2020 a janeiro de 2021, beneficiando cerca de 60 

profissionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Aruanda, João Pessoa-PB. 

Para execução das ações de Educação em Saúde, a 

princípio, realizou-se reuniões com a equipe executora, com 

intuito de apresentar a proposta do projeto e das atividades 

educativas, seus objetivos e discussão acerca das temáticas.  

Para cada ação foi feita uma organização e divisão de 

tarefas entre o grupo de extensionistas do projeto, juntamente 

com a professora coordenadora. Após a divisão de tarefas, 

havia uma reunião coletiva com todos da equipe para que fosse 

apresentado aquilo que haviam produzido. O grupo, por meio 

da interação de modo virtual, discutia sobre cada etapa da ação 

em questão, gerando o produto final (slides, material, vídeos) 
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que seriam apresentados para os profissionais da Escola 

beneficiada no dia de cada ação. 

Destaca-se que as ações desenvolvidas se deram de 

forma remota por meio de encontros virtuais, utilizando a 

ferramenta Google Meet. Esta estratégia permitiu boa interação 

entre todos os envolvidos, do mesmo modo que auxiliou na 

exposição e compartilhamento de materiais diversos, slides, 

vídeos, dentre outros, permitindo a viabilidade de 

operacionalização do projeto. 

Com o planejamento e o material confeccionado, 

colocava-se em prática a execução das ações, de modo remoto 

por meio da plataforma Google Meet, tendo em média 60 

participantes da escola beneficiada. O link para participar da 

sala virtual de cada ação era sempre disponibilizado via 

ferramenta do WhatsApp para as duas diretoras da Escola e as 

mesmas encaminhavam para os grupos dos profissionais da 

escola, também via WhatsApp.  

Todos conseguiram entrar na sala virtual, assim como, 

participar e interagir em todas as ações sem maiores 

problemas. Nas ações, cada extensionista apresentava um 

assunto e dialogava com os participantes sobre o tema de cada 

ação. Depois de finalizada a ação, o grupo novamente se reunia 

para planejar a próxima ação, e assim sucessivamente. 

Segue a descrição dos resultados das duas ações 

executadas no Projeto de Extensão: 
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1ª AÇÃO – TEMA: Organização do cenário escolar e 

os principais cuidados para um ambiente seguro  

 

Antes de iniciar o tema propriamente dito foi feita uma 

reflexão sobre a importância da higienização das mãos e uso 

correto de EPIs.  

Em seguida, iniciou-se a abordagem do tema no intuito 

de favorecer melhores orientações para a organização da 

escola beneficiada, dentro dos principais cuidados para 

favorecer um ambiente seguro para o retorno das aulas 

presenciais enfatizando a biossegurança e vigilância nas 

escolas.  

Algumas condições necessárias para a promoção de 

boas práticas de biossegurança nas escolas foram expostas, 

como por exemplo, adequação de procedimentos para 

higienização e desinfecção de todas as áreas do espaço 

escolar, destacando a importância de uma boa comunicação 

interna entre equipe da escola, pais e alunos para que as 

medidas de biossegurança e proteção à vida fossem efetivas.  

Apresentou-se também propostas de como a escola 

deveria estar organizada, de forma geral, para o retorno das 

aulas presenciais, como também, algumas condições 

necessárias para manter o distanciamento físico de 1 a 2m em 

todos os espaços físicos da escola e o uso obrigatório de 

máscaras por parte dos estudantes e profissionais escolares.  

Atentou-se para a organização dos espaços físicos da 

escola com o uso de guias físicos, tais como marcação de fitas 

adesivas no piso, que evidenciem as necessidades de 

distanciamento físico, bem como a marcação de mão única em 

corredores para minimizar o tráfego frente a frente, quando for 

possível. 
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Apontou-se a necessidade por adaptar, sempre que 

possível, espaços mais amplos e arejados para serem usados 

como salas de aula. E sinalizou para a necessidade de 

instalação de dispensers com álcool em gel 70% ou outro 

produto, devidamente aprovado pela Anvisa, nas entradas, nas 

áreas de circulação e na frente das salas de aula. 

Fora discutido também sobre os procedimentos diante de 

um caso suspeito ou um caso confirmado de COVID-19 na 

escola, sobre a limpeza e desinfecção das salas de aulas, 

inclusive a serem realizadas nos períodos de intervalo para 

realização dos lanches e refeições. 

Na ação educativa houve um incentivo para a realização 

de reuniões de professores e trabalhos administrativos de forma 

remota, sempre que possível. Bem como, para diminuir 

contatos sociais no local de trabalho (por exemplo, reuniões 

para almoçar, especialmente em salas fechadas) e limitar 

grandes reuniões relacionadas ao trabalho (por exemplo, 

reuniões de equipe e reuniões após o trabalho).                                                                       

Dentre as condições necessárias para a promoção de 

boas práticas de biossegurança nas escolas foram sinalizados 

pontos importantes como: divulgação do plano de retorno e de 

boas práticas de biossegurança para todos os trabalhadores e 

estudantes; adequação de procedimentos para higienização e 

desinfecção de todas as áreas do espaço escolar; adotar 

procedimentos para casos suspeitos de Covid-19 no ambiente 

escolar, como área destinada para isolamento de casos 

suspeitos; disponibilização de equipe de trabalho para 

acompanhamento pedagógico e retaguarda psicossocial para a 

comunidade escolar. 

Ademais, em um vídeo gravado por um aluno 

extensionista fora apresentado uma proposta de planejamento 
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para a escola beneficiada, dividido em quatro fases, para o 

retorno das atividades presenciais. Por fim, destacou-se as 

recomendações para o deslocamento dos profissionais e 

estudantes até a escola e na volta para casa.  

Logo após, finalizou-se a ação mostrando um vídeo, 

produzido também por uma das alunas extensionistas, que 

apresentava o “Protocolo de Biossegurança para retorno das 

atividades nas Instituições de Ensino” do Ministério da 

Educação, destacando as orientações para o funcionamento e 

desenvolvimento das atividades presenciais. Ao final, após 

sanadas as dúvidas e exposto todo o conteúdo proposto a 

professora coordenadora fez os agradecimentos pela presença 

e participação de todos, seguido do convite para a próxima 

ação.  

 

2ª AÇÃO – TEMA: Recomendações para os 

profissionais na escola e no cuidado ao chegar em casa  

 

Esta ação foi iniciada com um vídeo produzido pelo 

Ministério da Educação, intitulado como: “Guia de Segurança 

para Retorno às Aulas” que demonstrava como deveria ser a 

rotina escolar dos alunos. A partir desse vídeo foi feita uma 

breve revisão dos assuntos abordados na ação anterior para 

dar início ao tema da ação que focava nas recomendações para 

os profissionais em cada segmento da escola (área 

administrativa, serviços gerais, cozinha, 

vigilância/portaria/segurança, sala de aula e demais espaços na 

escola) e nos principais cuidado ao chegar em casa. 

Todas as recomendações necessárias para preparação 

dos profissionais para um retorno seguro das aulas, 

preservando sua saúde e a dos seus familiares, foram 
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repassadas para os participantes do projeto, inclusive trazendo 

orientações quanto aos cuidados ao chegar em casa. Falou-se 

sobre cada categoria profissional presente na escola, 

relembrando os EPIs que eles devem utilizar e explicando o que 

cada um deve fazer para manter o ambiente o mais seguro 

possível.  

Além disso, foi mostrado como cada setor deveria estar 

organizado para a retomada das atividades presenciais, como 

por exemplo, os balcões da secretaria escolar devem ter 

barreiras físicas entre o trabalhador e o público para evitar o 

contato direto entre com eles, demarcações nos pisos, 

dispensadores de álcool em gel, distanciamentos das cadeiras 

dos estudantes, entre outros cuidados. 

Destacou-se a diferença entre limpeza e desinfecção dos 

ambientes e a organização do cenário escolar quanto ao uso de 

bebedouros e lavabos, banheiros, descarte de resíduos e 

quanto à ventilação do ambiente.  

A sanitização do ambiente escola foi sinalizado como 

uma exigência de biossegurança fundamental, uma vez que 

refere-se a um processo de higienização que tem como 

principal objetivo o extermínio de bactérias, vírus, fungos e 

outros microrganismos que possam afetar a saúde e bem-estar 

de pessoas e animais.  

Esse serviço de sanitização visa elevar os níveis de 

proteção com base em parâmetros pré-estabelecidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esse tipo de 

procedimento pode ser realizado nos mais diversos tipos de 

ambientes e operações. 

Por fim, enfatizou-se sobre os cuidados ao término do 

expediente, os cuidados ao chegar em casa e cuidados no 

trajeto casa-escola para os estudantes.  
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O encerramento da ação e do projeto em si aconteceu 

com um vídeo que passava uma mensagem de apoio aos 

profissionais, motivando-os nesse momento adverso de 

Pandemia COVID-19, e reafirmando que dias melhores virão. 

Os extensionistas esclareceram algumas dúvidas, 

sempre que se fazia necessário, com base em material de apoio 

trabalhado em reuniões de preparo da ação e discutido à luz da 

literatura atual.  

Houve um espaço para o agradecimento pela 

participação de todos nas ações do projeto, com falas da 

coordenadora do projeto e dos extensionistas e, também, das 

diretoras da Escola Aruanda, bem como, da diretora geral do 

Campus Avançado Mangabeira. Por fim, falas de 

agradecimento dos participantes, bem como, mensagens no 

chat revelando a importância do projeto para a vida pessoal e 

laboral dos beneficiados do projeto, mostrando que os objetivos 

foram alcançados.  

Além da execução das ações educativas em si, 

obtiveram-se os demais resultados: 

• Empoderamento de cerca de 60 profissionais 

beneficiados para um retorno seguro das atividades de 

ensino presenciais na escola frente ao combate da 

pandemia do novo coronavírus; 

• Estímulo à Educação em Saúde, às práticas dialógicas 

e reflexivas, mesmo no formato eletrônico, 

reconhecendo sua importância na transformação dos 

modos de vida dos indivíduos e da coletividade e, 

consequentemente, para a promoção da qualidade de 

vida e saúde; 
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• Esclarecimento sobre as principais medidas de 

biossegurança recomendadas pelos órgãos 

competentes de saúde, com ênfase no cenário escolar; 

• Discussão da organização do cenário escolar e os 

principais cuidados para um ambiente seguro no retorno 

das atividades presenciais; 

• Reflexão sobre recomendações para os profissionais 

na escola e no cuidado ao chegar em casa; 

• Contribuição na formação acadêmica e pessoal da 

equipe executora do Projeto, mediante discussão e 

preparo das ações a serem desenvolvidas, as quais 

abordaram diversas temáticas importantes no que 

concerne ao contexto da Biossegurança no âmbito da 

Pandemia proporcionada pelo novo coronavírus; 

• Satisfação positiva entre os envolvidos no projeto, tanto 

por parte da equipe executora como dos profissionais 

beneficiados; 

• Maior adesão dos participantes no projeto; 

• Empoderamento tanto da equipe executora quanto dos 

profissionais beneficiados do Projeto a respeito das 

temáticas trabalhadas, promovendo uma troca de 

experiências e maior entendimento da sobre medidas 

de Biossegurança. 

Por fim, realizou-se uma avaliação, visando manter a 

supervisão, cumprir as metas estabelecidas e, tendo como 

propósito, identificar problemas potenciais que necessitarão ser 

aperfeiçoados em futuras ações, elencando os pontos positivos 

e negativos. Tal discussão se deu de forma livre e aberta para 

ouvir quaisquer membros da equipe executora. Todos os 
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envolvidos no projeto de extensão avaliaram à execução das 

ações de forma positiva e efetiva. 

Além dos registros fotográficos, as ações executadas 

foram registradas integralmente no diário de campo do Projeto 

de Extensão, o qual contribuiu para a feitura deste manuscrito.  

 

CONCLUSÕES  

 

Percebeu-se que as ações de Educação em Saúde do 

Projeto de Extensão, em questão, contribuíram de forma 

significativa enquanto subsídio complementar no entendimento 

de profissionais escolares quanto às medidas de biossegurança 

no combate da COVID-19 e os principais cuidados para um 

ambiente seguro no retorno das atividades presenciais. 

Este estudo contribuiu satisfatoriamente com a proteção 

contra a COVID-19 no retorno gradual das aulas presenciais, 

passando para os participantes os principais cuidados que se 

deve ter em relação aos EPI’s, ao distanciamento social, uso de 

álcool gel, e os cuidados em geral para evitar a proliferação do 

vírus. Além disso, destaca-se como ponto positivo a grande 

participação e interação dos participantes com a equipe 

extensionista de modo que foi possível discutir sobre todo o 

assunto proposto e tirar as dúvidas de todos com o objetivo de 

preparar a equipe da escola para o retorno seguro das aulas 

presenciais. 

As ações extensionistas serviram de apoio e norte para 

que todos os envolvidos consigam efetuar com êxito e de forma 

correta e segura suas funções no retorno das atividades 

presenciais, contribuindo para a redução da propagação do 

novo coronavírus no cenário escolar em questão e, 
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consequentemente, na sociedade em que estes atores estão 

inseridos. 

Não foram apontadas fragilidades no estudo, pois, tanto 

para a equipe executora como para os beneficiados, as ações 

educativas significaram um espaço de conhecimento, 

informação e troca de experiências. 

Reafirma-se que o processo educativo é parte 

fundamental do empoderamento de profissionais escolares, 

como multiplicadores do saber que são, para entender o 

contexto da Pandemia da COVID-19 e melhor lidar com as 

medidas de biossegurança e formas de prevenção mediante o 

aumento dos casos da doença.  

Finaliza-se este estudo com o alcance do objetivo 

estabelecido, e apontando a importante colaboração de 

Atividades de Educação em Saúde para os profissionais 

escolares.  É salutar, ressaltar a importância cada vez mais de 

práticas educativas a respeito destas temáticas em outras 

instituições e repartições, sejam públicas ou privadas, para que 

cada vez mais se discuta sobre questões de enfrentamento da 

COVID-19. 

Diante do exposto, espera-se que esta pesquisa traga 

contribuições para o aprimoramento e desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre a importância da educação em 

saúde para profissionais escolares, tendo como foco as 

medidas de Biossegurança e os principais cuidados para 

organização do cenário escolar e o enfrentamento da COVID-

19. 

Espera-se que este estudo se torne uma ferramenta de 

divulgação de práticas educativas sobre as temáticas 

discutidas, incentivando outras pesquisas a serem 

desenvolvidas, tendo em vista não só a relevância científica que 
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apresenta, mas também a relevância social diante de todas as 

informações transmitidas, principalmente no que se refere às 

medidas de biossegurança visando o retorno seguro das 

atividades presenciais em período pandêmico. 
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RESUMO: A vacinação é essencial para o combate de 
doenças imunopreviníveis, gerando inúmeros benefícios à 
população, como a proteção individual e coletiva. Objetivo: 
relatar a experiência vivenciada por discentes e docentes de 
Enfermagem vinculados a um projeto de extensão acerca de 
ações de educação em saúde sobre imunização nas redes 
sociais. Relato de experiência: Em virtude da restrição ao 
contato presencial com as pessoas devido a Pandemia do novo 
Coronavírus, foram elaboradas estratégias de continuidade das 
ações educativas do projeto de extensão e assim promover um 
contato maior com o público através das redes sociais. Dessa 
maneira, ocorre o desenvolvimento de materiais educativos 
pelos discentes extensionistas, mediante estudos e 
aprofundamento sobre os temas, com embasamento científico, 
e realização de um resumo do que pode ser utilizado na 
construção do conteúdo didático que abordam temáticas 
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pertinentes a imunização. Uma vez confeccionados, os 
materiais são disponibilizados a população de modo digital 
através do Instagram do projeto 
(@projextensaoimunizacaounipe), promovendo educação em 
saúde. Conclusão: Percebe-se que o projeto de extensão abre 
caminhos para experiências de consolidação dos 
conhecimentos construídos ao longo da formação acadêmica, 
tornando o discente mais seguro e preparado para atuar no 
manejo de práticas profissionais, como no contexto da 
vacinação. Ademais, diante das suas atividades nas redes 
sociais, o projeto tem realizado ações educativas em saúde, 
contribuindo para uma maior adesão da população à vacinação, 
a partir do combate às fake news.  
Palavras-chave: Imunização; Educação em saúde; 
Enfermagem. 
  

INTRODUÇÃO  

  

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado 

pelo Ministério da Saúde (MS) no ano de 1973, com a finalidade 

de planejar e coordenar, de forma compartilhada com as 

secretarias estaduais e municipais de saúde, as ações voltadas 

para a imunização da população (ARAÚJO et al., 2019). 

O PNI é uma das mais relevantes intervenções de saúde 

pública das últimas décadas. A sociedade brasileira conta com 

significativas conquistas diante do seu trabalho articulado com 

as três esferas de gestão e que envolve planejamento, 

capacitação, infraestrutura e logística (DOMINGUES et al., 

2020). 

A vacinação tem papel indispensável para a saúde, 

sendo essencial para o combate de doenças imunopreveníveis, 

gerando inúmeros benefícios à população, como a proteção 
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individual e coletiva. A imunização possui um papel ativo no 

controle e erradicação de doenças infecciosas e de surtos, 

sendo um método efetivo e de maior custo-benefício quando 

comparado ao uso de medicamentos (TAVARES; GOIS, 2020). 

No entanto, nota-se que as fake news relacionadas à 

imunização têm dado força ao movimento antivacina, chegando 

ao ponto de contribuir para o reaparecimento de doenças que 

tinham sido erradicadas, ou ao menos controladas (SARAIVA; 

FARIA 2019). 

A disponibilidade das informações antes do 

desenvolvimento da internet era restrita, e nem todos tinham 

acesso ao conhecimento de forma tão rápida e fácil. A evolução 

das tecnologias na área da informação e da comunicação gerou 

resultados significativos como uma maior quantidade de 

pessoas conectadas e informadas, porém, gerando também 

uma ampliação considerável da disseminação de fake news, 

nos mais variados contextos. 

O termo fake news vem se tornando cada vez mais 

popular, principalmente nas interações sociais estabelecidas no 

meio digital. Assim, as falsas notícias disseminadas têm afetado 

os mais diversos âmbitos da vida dos indivíduos, incluindo a 

saúde pública (SARAIVA; FARIA 2019).  

Com isso, por meio da falta de credibilidade, da 

desinformação, ou informações erradas e insuficientes, 

ideologias religiosas e filosóficas, o retardo na utilização das 

vacinas e a própria hesitação vacinal tem aumentado, 

constituindo um risco não só a saúde individual do não 

vacinado, mas de toda comunidade. Como consequência, as 

quedas na cobertura vacinal estão cada vez maiores, 
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ampliando a vulnerabilidade da população, e podendo 

ocasionar surtos epidêmicos, como sarampo, coqueluche e 

varicela (SILVA, 2019). 

Diante desse cenário, a utilização positiva das mídias 

digitais no âmbito da saúde necessita ser ampliada, 

apresentando-se como uma estratégia que permite maior 

propagação de informações corretas e que possibilitem 

mudanças favoráveis à saúde individual e coletiva.  

Dessa forma, as mesmas podem ser divulgadas com 

maior frequência, especialmente nas redes sociais, onde 

permite uma maior acessibilidade, principalmente para o 

público jovem, visto que esta população está mais inserida no 

meio tecnológico. 

A rede social tem se apresentado como uma grande 

potência de comunicação e influência na atualidade, sendo 

assim, um ponto positivo para alcançar todos os públicos e 

tornando-se uma grande aliada em ações educativas no âmbito 

da saúde.  

A mesma pode fortalecer as ações educativas, 

proporciona um maior alcance e impacto na educação em 

saúde junto ao usuário, dessa forma promove saúde através de 

ferramentas virtuais. Essa estratégia permite efetivar ações de 

educação em saúde que possibilitem a ampliação de 

conhecimentos acerca da imunização, bem como sobre 

diversos temas relevantes no âmbito da saúde (MARQUES et 

al., 2021).    

Afinal, a educação em saúde se constitui como um 

processo educativo e construtivo de conhecimentos. Sendo 

compreendida como um método pedagógico que contribui para 
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o aumento da autonomia individual e coletiva das pessoas, 

assim como fomenta o debate com os profissionais e os 

gestores, visando alcançar uma atenção à saúde de acordo 

com as necessidades dos indivíduos e das coletividades 

(SEABRA et al., 2019).   

Uma das funções mais importantes do enfermeiro é o ato de 

cuidar, não apenas o cuidado ao toque, com foco na reabilitação e cura, 

mas também no contexto da prevenção de doenças e promoção à saúde. 

Nesse sentido, nota-se que o cuidado da população também engloba o 

desenvolvimento das ações educativas, por meio de metodologias e 

tecnologias que possibilitem promover de forma integral a saúde ao 

indivíduo, família e comunidade.  

É inegável que profissional enfermeiro desempenha um 

papel indispensável na prática de educação em saúde, e 

consequentemente no combate às fake news. Ao possuir maior 

vínculo estabelecido com a comunidade potencializa-se sua 

atuação como um agente relevante para as ações educativas 

em saúde em todos os níveis de atenção, principalmente na 

Atenção Primária à Saúde, onde pode atuar no território e 

próximo ao contexto de vida dos usuários (PINHEIRO et al., 

2016).  

Dessa forma, percebe-se a importância de inserir na 

formação dos profissionais de enfermagem espaços que 

promovam maiores reflexões sobre o papel do enfermeiro na 

educação em saúde, aprimorando os conhecimentos e 
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habilidades que possam qualificar esse papel educador. Uma 

das formas de efetivar isso na prática é por meio de projetos de 

extensão.  

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo 

relatar a experiência vivenciada por discentes e docentes de 

Enfermagem vinculados a um projeto de extensão acerca de 

ações de educação em saúde sobre imunização nas redes 

sociais.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA   

  

A extensão universitária é um processo educativo, 

cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, propondo estabelecer uma relação entre a 

universidade e a sociedade, tendo como principal objetivo 

sociabilizar os estudantes através da inserção no meio 

profissional (RIBEIRO et al., 2016).   

Participar de um projeto de extensão proporcionou aos 

acadêmicos experiências diversificadas, por meio da 

interdisciplinaridade, permitindo a integração dos conteúdos 

teóricos e práticos, despertando no discente o pensamento 

crítico na tomada de decisão, desenvoltura nos procedimentos 

práticos e autonomia frente à realização de ações em meio a 

sociedade (SOUSA et al., 2019).   

O Projeto intitulado “Práticas Assistidas e Ações de 

Educação em Saúde Relacionadas à Imunização: Fortalecendo 

Competências e Habilidades dos Discentes na Atenção 

Primária”, do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), tem 

como objetivo desenvolver atividades práticas pertinentes ao 

manuseio, conservação e administração de imunobiológicos e 
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ações educativas sobre a importância da imunização na 

prevenção das doenças e promoção da saúde.  

A atuação do projeto ocorre por meio de parcerias 

institucionais com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a 

Secretaria Municipal de Educação de João Pessoa - 

Paraíba. Os campos de atuação são o Centro Municipal de 

Imunização (CMI), Unidade de Saúde da Família São José e 

escolas públicas do município de João Pessoa/PB. Atualmente, 

o projeto conta com 13 integrantes, sendo 11 discentes 

extensionistas do curso de enfermagem, 1 docente 

colaboradora e 1 docente coordenadora, ambas enfermeiras.  

Entre as atividades desenvolvidas pelo projeto, destaca-

se a realização de ações de educação em saúde, por meio da 

elaboração de materiais educativos que abordam temáticas 

pertinentes à imunização nas redes sociais. 

Em virtude da restrição ao contato presencial com as 

pessoas devido à pandemia do novo Coronavírus, e 

impossibilidade de desenvolver as ações educativas no âmbito 

escolar, foi pensada uma alternativa de dar continuidade às 

ações educativas do projeto de extensão, e desse modo foi 

criado um perfil na rede social Instagram para uso do projeto, 

buscando promover um contato maior com o público. O mesmo 

foi intitulado de @projextensaoimunizacaounipe. 

No perfil do aplicativo são compartilhados materiais 

sobre imunização, abordando temas como os imunobiológicos 

e suas características, campanhas vacinais, calendários de 

vacinação, em conjunto com diversas informações e 

orientações gerais do Programa Nacional de Imunizações, 

instituídos pelo Ministério da Saúde. 
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Ressalta-se que todas as informações postadas são 

baseadas em evidências científicas a partir de fontes 

confiáveis, mas com linguagem acessível, para possibilitar o 

fácil entendimento de toda a população.  

Cabe salientar que as ações implementadas são 

constituídas desde a elaboração de um cronograma de 

postagens, que estabelecem os temas a serem trabalhados e 

os dias em que as publicações serão realizadas, ocorrendo 

geralmente aos domingos e quartas. 

 Em seguida, os extensionistas realizam estudos e 

aprofundamento sobre a temática proposta no planejamento, e 

com embasamento científico necessário para combater as 

diversas fake news que circulam nas redes sociais. Uma vez 

definido e estudado o conteúdo, os materiais educativos são 

produzidos na plataforma digital Canva. Nesse software os 

estudantes têm liberdade para editar da forma que deseja, 

utilizando a criatividade para produzir conteúdo de qualidade e 

que chame a atenção do público. 

Previamente à postagem, todo o material elaborado é 

revisado pela coordenadora do projeto de extensão, que realiza 

uma análise da abordagem temática, e avalia as referências. 

Logo após esse processo, a publicação é permitida e 

executada.  

Todos os materiais confeccionados são disponibilizados 

ao público de modo digital através do perfil do projeto de 

extensão no Instagram, possibilitando o maior alcance e 

interação com a sociedade, que está cada vez mais conectada 

à internet.   
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O projeto tem como propósito alcançar todos os públicos, 

levando à população dados informativos sobre imunização em 

todas as faixas etárias, e alertando ainda que a vacinação não 

é apenas destinada ao público infantil, como muitas pessoas 

ainda acreditam.  

Ao entender essa necessidade de abordar nas redes 

sociais a vacinação para as diversas faixas etárias, no dia 22 

de outubro de 2021, por exemplo, foi publicado na página do 

Instagram do projeto de extensão informações sobre quais 

vacinas estão compondo o calendário vacinal do idoso, 

conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações 

(Figura 1). Dessa forma, buscou-se multiplicar tais informações 

e ainda estimular a procura desse público pelas vacinas.  

  

Figura 1. Post sobre o calendário vacinal do idoso. 

 
                         Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 
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Além disso, na página do Instagram são realizados 

diversos tipos de publicações relacionadas à imunização, 

abordando não somente sobre as vacinas e calendários 

vacinais, mas também outros conteúdos que desmistificam 

paradigmas da população e esclarecem a própria dinâmica de 

atuação do PNI.  

No dia 6 de novembro de 2021, por exemplo, foi 

publicado um fluxograma sobre distribuição dos 

imunobiológicos, buscando informar sobre o percurso logístico 

das vacinas, desde a solicitação até a chegada às unidades de 

saúde, garantindo o acesso dos usuários. Com este tipo de 

informação se pretende disseminar informações que possam 

agregar maior credibilidade e confiança com relação às vacinas, 

tanto por parte dos profissionais de saúde como também ao 

público, para que não haja dúvida ou até mesmo desconfiança 

sobre quão é seguro e organizado este processo, que ainda é 

desconhecido por muitos.   

Ademais, o Instagram também possibilita a interação 

sobre as temáticas abordadas através da realização do quiz, 

em que são feitas postagens de perguntas para que o público 

possa responder em uma ferramenta denominada stories.  

Após certo tempo da publicação do quiz, disponibiliza-se 

o gabarito da questão apresentada e uma breve explicação 

sobre a resposta, promovendo uma maior interatividade entre o 

projeto e os seguidores, permitindo também sanar dúvidas e 

observar o conhecimento do público acerca do que foi 

abordado. 

 Através desses resultados é possível à 

avaliação aonde eles apresentaram menor conhecimento e, 
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consequentemente, maior necessidade de informação. Desse 

modo, sinalizando temáticas pertinentes a serem exploradas 

através do perfil do projeto de extensão na rede social. 

Um exemplo disso foi o quiz realizado sobre o calendário 

vacinal infantil. No resultado do teste foi detectado o 

desconhecimento de algumas pessoas quanto às quais vacinas 

o recém-nascido deve receber. Com o auxílio desses dados foi 

detectada a necessidade de ampliar a explanação do tema, 

e ele foi inserido no cronograma e planejamento de postagens.  

Dessa forma, percebe-se que a extensão no campo 

universitário tem possibilitado a demonstração de competências 

dos discentes, promovendo estratégias para realização das 

atividades propostas utilizando tecnologia, educação, ciência, 

criatividade, além de efetuar prestação de serviços à 

comunidade.  

O desenvolvimento dessas ações permite refletir como a 

educação em saúde é de extrema importância, principalmente 

diante desse cenário de desinformação e propagação de 

informações falsas no âmbito da imunização, o que torna ainda 

mais necessária à produção de materiais que propaguem 

informações verídicas. 

Durante a elaboração dos materiais, além de reconhecer 

ao significativo papel da enfermagem no contexto da educação 

em saúde, cria-se também maior proximidade com os assuntos 

trabalhados, de modo a intensificar o domínio sobre 

conhecimentos específicos no âmbito da imunização, a fim de 

contribuir efetivamente para a formação profissional no contexto 

da enfermagem. 
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O conhecimento e envolvimento por parte do acadêmico 

de enfermagem através da extensão na área de imunização 

permitem explorar atribuições quanto à prática profissional, 

assim como desenvolver uma reflexão sobre a assistência 

prestada. Afinal, a vacinação é um processo exclusivo da 

enfermagem na atenção primária brasileira, sendo o enfermeiro 

o responsável técnico da sala de vacina, atuando desde a 

supervisão de funcionamento da sala e avaliação da rotina de 

trabalho (BRAGA et al.,2020).  

 

REFLEXÃO DA EXPERIÊNCIA   

  

Segundo JUNG (2018), a internet tem forte influência na 

forma de pensar das pessoas, e nesse panorama destaca-se a 

ampliação do uso das tecnologias, gerando maior facilidade de 

acesso e compartilhamento de dados.  

A cultura do compartilhamento nas mídias digitais 

propiciou uma nova perspectiva para que a desinformação se 

tornasse um problema público, principalmente quando as 

fake news começaram a dominar a área da saúde. 

Ao se fazer presente no cenário da imunização, gestores 

e profissionais da área começaram a perceber que tais 

fake news estavam colaborando para a queda das coberturas 

de vacinação, o que favoreceu, por exemplo, o surgimento de 

novos casos de doenças que já estavam controladas e/ou 

erradicadas (MONARI; BERTOLLI FILHO, 2019).  

 O índice de cobertura vacinal no Brasil, desde 2016, 

está em patamares abaixo das metas de vacinação 

preconizadas no calendário vacinal sendo de 95% para a 
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maioria das vacinas para crianças, com exceção da BCG e 

rotavírus que a meta é 90%. Com isso, é imprescindível analisar 

os fatores que interferem na cobertura vacinal (DOMINGUES et 

al., 2020).  

Nesse contexto, constata-se que um dos principais 

responsáveis pelas fake news que atingiram a vacinação é o 

movimento antivacina, uma corrente de pensamento de 

pessoas que optam por não se vacinar e não vacinar seus 

filhos, alegando questões religiosas, filosóficas, supostos 

efeitos colaterais advindos da imunização, baseados em 

informações inverídicas (COSTA et al., 2020).  

Tal movimento vem se expandindo no Brasil e em outros 

países, constituindo uma barreira para atingir a cobertura 

vacinal adequada, propagando dúvidas sobre a eficácia e 

importância das vacinas. Em razão disso, indivíduos rejeitam os 

imunizantes, o que contribui para que ocorra o ressurgimento 

de doenças imunopreveníveis (BIVAR et al., 2021).   

Frente ao crescimento das fake news e do 

movimento antivacina, pode-se destacar a educação em saúde 

como expressiva forma de sensibilizar a população sobre a 

relevância da vacinação, difundindo informações verdadeiras 

sobre o assunto. Esse fato foi constatado principalmente diante 

da pandemia do novo Coronavírus, que tornou a vacinação uma 

pauta de maior interesse de toda a sociedade.  

O enfermeiro executa papel importante no processo de 

educação em saúde. Sendo mediador do ato de cuidar, tem 

como objetivo promover estratégias com atividades e métodos 

para manter um contato com a população, fortalecendo o 

vínculo entre a comunidade e o profissional da saúde, e com 
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isso, contribuindo para a melhoria a saúde através da promoção 

da saúde e prevenção de doenças (PINHEIRO et al. 2016). 

Nesse contexto se faz presente a educação em saúde, 

que é um processo educativo, que constrói conhecimentos em 

saúde visando à apropriação temática pela população. São 

práticas que contribuem para aumentar a autonomia das 

pessoas no cuidado da sua saúde, reconhecendo que a saúde 

é multidimensional e que o usuário é um sujeito ativo nesse 

processo (VASCONCELOS et al., 2017).  

Conforme Ramos et al. (2018) trata-se de uma estratégia 

que pode ser realizada de diversas formas e em variados 

ambientes, buscando promover espaços de diálogo, respeito, 

problematização e construção compartilhada de conhecimento, 

a fim de que as pessoas desenvolvam senso crítico e 

capacidade de intervenção sobre suas próprias vidas e sobre o 

ambiente com o qual interatuam. 

A enfermagem articula e participa de programas e 

atividades de educação em saúde visando à melhoria da saúde 

do indivíduo, da família e da população em geral. Além de 

desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela 

própria saúde e a qualidade da saúde da comunidade ao qual 

está inserida (PINHEIRO et al., 2016).  

Além do cuidado e promoção de educação em saúde, o 

enfermeiro é o profissional responsável pela sala de vacina, e 

como dever atuar de forma prática na manutenção do sistema 

de registro, controle de insumos, administração de vacinas, 
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destino adequado do lixo infeccioso, orienta os pacientes, e 

conhecer os protocolos para o manejo de reações pós – 

vacinação (OLIVEIRA et al., 2021).   

Além das produções científicas, a enfermagem tem como 

aliado nesse processo de trabalho os sistemas de informação 

em saúde, como um mecanismo de coleta, processamento, 

análise e transmissão da informação necessária para se 

planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Essa 

ferramenta possibilita uma direcionada tomada de decisão, 

qualificando o planejamento em saúde. Dessa forma, almeja-se 

ofertar um cuidado adequado, através da visualização dos 

principais problemas encontrados naquela determinada 

população e cenário de atuação, tanto por meio de ações 

assistenciais, como de educação em saúde (SILVA et al., 

2020).  

Para que isso ocorra é necessária à participação dos 

indivíduos e adoção de estratégias facilitadoras desse processo 

de troca de conhecimento. O uso das redes sociais para 

construção de materiais educativos é um recurso que possibilita 

a atualização e disseminação contínuas de informes confiáveis 

aos cidadãos (NASCIMENTO et al., 2021).    

Por esse motivo, destaca-se a importância da elaboração 

de conteúdos educativos sobre imunização e que possam ser 

disseminados nas redes sociais do projeto, oferecendo 

informações verídicas e em uma linguagem de fácil 

entendimento, uma vez que abrange o público em geral. 

Com as ações educativas desenvolvidas no Instagram 

do projeto de extensão espera-se contribuir para as ações de 

educação em saúde já desenvolvidas pela enfermagem e ainda 
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obter um maior alcance entre a população, visto que as redes 

sociais tendem a facilitar a disseminação de dados, e dessa 

forma podem influenciar de maneira positiva a percepção e as 

atitudes da sociedade diante da vacinação.  

 

CONCLUSÕES   

  

Percebe-se que o projeto de extensão abre caminhos de 

experiências e concretização dos conhecimentos abordados 

nas disciplinas, tornando o discente mais seguro e preparado 

para atuar no manejo de práticas profissionais.  

Para o acadêmico de enfermagem o conhecimento 

acerca da imunização é essencial para a formação durante a 

graduação e, também, posteriormente na vida profissional, 

tornando-se capaz de efetivar verdadeiras mudanças em seu 

cenário de atuação. 

A vivência traz a realidade de como é o serviço, o dia a 

dia do ofício, seus desafios e as estratégias adotadas para 

resolução de problemas identificados no contexto da saúde 

individual e coletiva. 

Ademais, auxilia no convívio com a sociedade, em saber 

lidar com as convicções e posições da população, como por 

exemplo, a resistência à imunização e o descuido em não 

comparecer a vacinação. 

A partir do desenvolvimento das atividades do projeto de 

extensão, diante das ações educativas executadas, foi possível 

aprofundar conhecimentos dos discentes envolvidos sobre a 

imunização, principalmente com respaldo científico. 
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Além disso, tais ações puderam contribuir socialmente, 

levando informações reais para a comunidade acadêmica, 

profissionais e o público em geral, podendo ser grande 

relevância no combate às fake news e valorização da 

vacinação, o que pode contribuir para diminuição da hesitação 

vacinal, ampliação das coberturas vacinais e prevenção de 

doenças imunopreveníveis. 

Dessa forma, torna-se cada vez mais necessária e viável 

efetivar essa troca de informações e esclarecer dúvidas da 

população sobre a importância da vacina e os riscos que podem 

ocorrer quanto à sua recusa.  

É nessa perspectiva de esclarecer as informações 

acerca da imunização que também se deve buscar ampliar e 

consolidar iniciativas voltadas para a educação em saúde, 

como o projeto de extensão aqui apresentado. 
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RESUMO: O retorno gradual e seguro das atividades 

acadêmicas por meio de Projetos de Extensão em saúde 

fomentam em relevantes experiências acerca da potencialidade 

da Extensão Universitária, do processo de ensino 

/aprendizagem, ações de educação em saúde, práticas de 

cidadania e a atuação profissional junto à comunidade, a partir 

das vivências e intervenções de promoção e manutenção da 

saúde. Este trabalho objetiva relatar a experiência do projeto 

diante do retorno gradual das atividades presenciais, por meio 

das ações realizadas desde a preparação virtual à inserção na 

comunidade, ressaltando o caminho traçado e as problemáticas 

enfrentadas. Trata-se de um relato de experiência acerca da 

retomada presencial das atividades do Projeto “Educação em 

Saúde na Comunidade”. As atividades do projeto tiveram início 

em janeiro de 2021, ainda de modo remoto, através do Google 

Meet e aplicativos de mídias sociais e em agosto do mesmo ano 

iniciou-se às atividades presenciais na comunidade. Diante das 
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experiências relatadas, foi permitido constatar que a extensão 

universitária de modo presencial por meio da educação popular 

em saúde, permite importantes vivências atribuições 

profissionais aos extensionistas, propiciando aos indivíduos da 

comunidade um conhecimento coletivo acerca da promoção da 

saúde. Conclui-se que as atividades executadas assumiram um 

papel preponderante no desenvolvimento da Extensão 

Universitária, acarretando a troca de saberes comunitários e de 

saúde. 

Palavras-chave: COVID 19. Extensão Comunitária. Educação 

em Saúde. Período de Retorno. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O atual surto de COVID-19 – infecção respiratória 

provocada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave 2 (SARS-COV-2) é uma emergência mundial, uma vez 

que mostra uma rápida disseminação e alta taxa de 

mortalidade. Os primeiros casos surgiram em Hubei, província 

localizada na China, e rapidamente contagiou o mundo, sendo 

necessário adotar inúmeras medidas, como o distanciamento 

social, a fim de postergar a proliferação do mesmo (FAUCI; 

LANE; REDFIELD, 2020). 

Sabe-se que a transmissão do Sars-CoV-2 dá-se de 

pessoa para pessoa e por conta disso o distanciamento social 

tornou-se um dos principais métodos de controle da infecção, 

dessa forma modificando drasticamente o cotidiano dos 

indivíduos, bem como a mudança do ensino presencial para o 

ensino à distância (GUINANCIO et al., 2020). Essa mudança de 

ensino fez com que os projetos de extensão universitária 

passassem a utilizar ferramentas alternativas e digitais para 
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realização do trabalho social, com o intuito de não paralisar as 

ações de cada projeto e além de auxiliar no combate à Covid-

19 (CARDOSO et al., 2021). 

Segundo Diniz et al. (2020), a Universidade possui a 

figura de excelência na prestação de serviços para a sociedade, 

dito isso, cabe mencionar que, a simples transposição de aulas 

expositivas para as plataformas digitais não foi suficiente para 

incumbir-se do desenvolvimento dos comportamentos 

profissionais de nível superior na saúde. Entretanto, em 2021, 

com a autorização da vacinação pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e que de acordo com Castro 

(2021), as vacinas e a vacinação são cruciais no enfrentamento 

à COVID-19, o que foi possível retornar diversas atividades ao 

cotidiano “normal”, sendo elas de diferentes setores da 

sociedade, dentre elas a retomada presencial dos Projetos de 

Extensão em alguns estados. 

Com o avançar da vacinação, algumas universidades 

iniciaram a ação de prevenção e controle de propagação do 

vírus, através de protocolos de biossegurança e de acordo com 

Seerig et al. (2021), através da disciplina de Ações Integradas 

em Odontologia II da Universidade Franciscana (UFN), 

apontam que apesar do ensino remoto ser essencial, esta 

readaptação trouxesse preocupação relevante ao aprendizado 

dos discentes, transformando se em um enorme desafio, uma 

vez que, cada estudante possui uma realidade diferente. De 

contraponto, o retorno das atividades, segundo os parâmetros 

impostos pela UFN, possibilitou aos alunos uma maior 

oportunidade quanto ao entendimento do conteúdo. 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo 

relatar sobre a experiência do projeto de extensão Educação 

em Saúde na Comunidade no que tange ao retorno gradual das 
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atividades presenciais, por meio das ações realizadas desde a 

preparação virtual à inserção na comunidade. Por essa razão, 

apontaremos o caminho traçado e as problemáticas 

enfrentadas pelo projeto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência acerca do retorno 

gradual das atividades presenciais do Projeto “Educação em 

Saúde na Comunidade”, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB). As atividades do projeto deram início em 

janeiro de 2021, ainda de modo remoto, através do Google 

Meet e redes sociais onde a partir de agosto do mesmo ano 

iniciou-se às atividades presenciais na comunidade. 

Acerca das atividades presenciais, estas são realizadas 

na comunidade Boa Fé, localizada na cidade de Redenção-CE. 

Atualmente, há 11 graduandos do curso de Farmácia 

vinculados ao Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UNILAB. 

As atividades buscaram envolver os estudantes diretamente na 

comunidade, a fim de afunilar os conhecimentos a partir da 

demanda do dia a dia, e dessa forma, preparando os futuros 

profissionais de saúde de forma integral. 

A partir da Resolução ad referendum 

CONSEPE/UNILAB Nº 93, de 11 de agosto de 2021, que 

aprova o calendário acadêmico dos cursos de graduação 

presencial do ano letivo de 2021, fica facultativo a opção do 

retorno presencial, desde seja cumprido todas os itens do Plano 

de Biossegurança da UNILAB. Baseando-se nisso, em agosto, 

o projeto retomou suas atividades na comunidade por opção 

coletiva do grupo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A proposta de atividades em linhas gerais do projeto 

perpassa em ações voltadas à educação em saúde, 

desenvolvida no território da Unidade Básica de Saúde (UBS), 

pactuada com a Secretaria Municipal de Saúde com temas que 

garantem o saber popular com o científico, bem como a 

participação dos extensionistas em visitas domiciliares e 

participação em ações comemorativas e de saúde, dessa 

forma, construindo vínculos e inserindo o estudante em 

realidades distintas para que possam levar conhecimento com 

a intenção de provocar mudanças no contexto social familiar e 

de modo a apoiar, valorizar, cuidar e compreender de forma 

integral o ambiente familiar do indivíduo, para que assim, em 

sua amplitude, possa melhorar as condições de vida e saúde 

dos mesmos.  

Entretanto, com o atual cenário de pandemia 

constantemente instável e a necessidade de conter o vírus, as 

propostas e objetivos presenciais do projeto foram adiadas para 

priorizar o distanciamento social e a saúde pública. A 

impossibilidade das prestações de serviços à população, 

representava um desafio grande a ser enfrentado 

posteriormente. À medida em que o distanciamento social e a 

imunização com as doses das vacinas contra a COVID-19 

foram se consolidando para avanço do reestabelecimento da 

saúde pública, os planos de trabalho do projeto começaram a 

ser pensados para uma possível flexibilização das atividades 

presenciais. Com isso, iniciou, durante o mês de julho do ano 

de 2021, as reuniões com a secretaria do município e encontros 

presenciais com temáticas semanais vislumbrando possíveis 
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propostas que o projeto executaria na comunidade e seus 

benefícios ao final. 

Com o propósito alcançável, depois de tantos meses 

trabalhando de forma virtual, em agosto de 2021 ocorreu o 

retorno gradual das atividades de forma presencial – marcado 

por reencontros, sentimentos de gratidão por estar-se com 

saúde e principalmente direcionar as estratégias as quais 

seriam desempenhadas dentro da comunidade. O encontro 

primário, sucedeu-se no campus da Liberdade da UNILAB 

(figura 1) onde posteriormente foi possível conhecer a UBS Boa 

Fé, os profissionais de saúde e seu processo de trabalho além 

da estrutura organizacional para um bom planejamento das 

atividades. 

 

Figura 1. Reunião inicial com os discentes participantes do 

projeto e o orientador 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Sequencialmente, foi realizada uma territorialização na 

comunidade, conhecendo as lideranças comunitárias, os 
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equipamentos sociais do bairro, além de fazer a divulgação das 

ações do projeto e participação nas mesmas (Figura 2). 

 

Figura 2. Territorialização e divulgação das ações do projeto 

na comunidade 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O HIPERDIA foi outra ação desenvolvida durante o 

retorno gradual das atividades presenciais, onde foi possível 

apoiar a UBS Boa Fé na promoção e na prevenção à saúde ao 

público-alvo. 

As ações eram desenvolvidas pelo acolhimento na frente 

da UBS seguidas de verificação de sinais vitais e medidas 

antropométricas (aferição de pressão arterial, testagem de 

glicemia, oximetria, temperatura, peso, altura e IMC) além do 

encaminhamento para realização de exames laboratoriais de 

rotina pactuados com o laboratório de análises clínicas 

municipal de Redenção (Figura 3). 
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Figura 3. Dia de HIPERDIA na UBS Boa Fé. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Após esse momento mais técnico e de 

acompanhamento, os usuários eram convidados a participarem 

do café da manhã e da roda de conversa educativa sobre 

temáticas diversas como a hipertensão arterial, orientações 

nutricionais, a importância de aderir o tratamento correto, as 

práticas para bem-estar e exercícios físicos, entre outros.  

Como resultado percebeu-se pessoas motivadas a 

voltarem a comportamentos mais saudáveis, bem como mais 

atentas ao uso e horário dos medicamentos, além de estarem 

dispostas a ter uma prática de exercícios físicos. Finalizando a 

ação do HIPERDIA, os alunos se reuniam no consultório para 

avaliação dos casos e discussão sobre as atividades 

desenvolvidas. Tais momentos recorrentes foram significativos 

para a troca de conhecimento, experiência e promoção da 

saúde. 

Ainda no mês de agosto foram propostas diversas ações 

em conscientização como, por exemplo, do agosto Dourado, 

com o tema central “amamentar é um ato de amor”, onde foi 
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realizada uma ação na sala de espera do dia de pré-natal na 

UBS. Os extensionistas do projeto, em parceria com os 

profissionais da UBS, realizaram os preparativos na 

ornamentação do local com balões, panos, decorações com 

arco, painel, bolo e um café da manhã para as mães que 

estavam presentes (figura 4). 

Além do momento de descontração, foram realizadas 

falas e uma interação com as gestantes, por meio da enfermeira 

da UBS, acerca da promoção do aleitamento materno e seus 

benefícios, além da amamentação exclusiva até os 6 meses de 

vida do bebê, a “pega” no peito da mãe, qual a melhor maneira 

de pegar no peito para saciar melhor o bebê, quais os estímulos 

necessários e como o leite mesmo tinha uma ação completa 

para mãe e bebê, constituindo um momento único para ambos. 

 

Figura 4. As mães que participaram do momento do agosto 

dourado 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 
O projeto iniciou paralelamente a realização de visitas 

domiciliares aos usuários encaminhados pela UBS para 
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acompanhamento longitudinal e cuidados de saúde. Foram 

escolhidas três famílias de contextos e problemáticas distintas, 

mas que apresentavam dificuldades diárias e dores em geral.  

No segundo momento, ocorreu o início das visitas 

domiciliares para conhecer as famílias que iriam receber o 

acompanhamento do projeto, onde buscou-se entender o 

contexto familiar e identificar as patologias existentes, bem 

como a melhor maneira possível de realizar o cuidado integral. 

Foram escolhidas três casas com o acompanhamento de três 

senhoras diferentes. Observou que as três tinham condições 

diferentes, mas que havia dificuldades diárias e dores em geral, 

mas o que mais precisavam eram de companhia, vínculo 

amorosidade e pessoas para fortalecerem o apoio social delas. 

Em detrimento, com o avanço das visitas domiciliares do 

projeto, houve uma mudança considerável no cotidiano das 

famílias, onde aguardavam ansiosamente os alunos, por 

exemplo, já haviam tomado café, realizado higiene pessoal e 

com todos os cuidados, na parte da manhã, assim regulando 

seu sono. Além disso, foi observada uma grande melhora na 

realização dos exercícios, os quais anteriormente eram de 

grande dificuldade e, com a prática, se tornaram mais fáceis de 

serem completados e repetidos em séries. 

Não obstante, cartilhas de orientação domiciliares para 

os familiares e usuários foram confeccionadas, com o intuito de 

continuar a realização dos exercícios domiciliares durante os 

dias que o projeto não realizava a visita domiciliar, uma vez que 

o projeto necessitava entrar de recesso acadêmico, entretanto 

a continuidade do cuidado, melhoria e bem-estar precisavam 

continuar, dessa forma foram dadas as orientações 

necessárias. 
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O projeto participou ainda da realização do “Dia de 

Brincar” da comunidade Boa Fé em prol do Dia das Crianças, o 

qual objetivou possibilitar a vivência das crianças em um 

momento lúdico, recreativo, com lazer, sorteio de brindes e 

lancheiras beneficiando em torno de 200 crianças (figura 5). 

 

Figura 5. Brincadeira do Dia de Brincar 

 
Fonte: Autoria Própria,2021. 

 

As ações visavam ofertar aos extensionistas uma 

formação para além dos muros da academia, condizente com a 

realidade do bairro Boa Fé, onde apresenta baixos índices 

sociodemográficos e na busca de uma formação crítica, 

humanística e baseadas pelos princípios do ensino-pesquisa-

extensão. 

Diante do retorno gradual, com todas as flexibilizações e 

adequações (após meses trabalhando com o público de forma 

virtual), essa retomada possibilitou clareza no compromisso e 

significado da prática de extensão, na qual ampliam diferentes 

percepções e como ela reflete em quem participa desse projeto. 

Sensação descrita de ser “pele a pele”, pois conecta a 
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comunidade com o universo acadêmico e entende as 

vulnerabilidades de cada família e paciente, rotinas diárias, o 

que amam fazer, suas dores e seus sonhos. Enquanto também, 

construção na formação de conhecimentos gerados 

semanalmente, que abrem espaço para os alunos transmitirem 

os aprendizados adquiridos pela literatura, ou seja, atingir 

capacidade de aprender e ensinar. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A universidade configura-se como um âmbito que 

abrange metodologias de ensino, do compartilhamento, da 

conivência de quem ensina e aprende, isto é, em uma dialética 

contínua entre o fenômeno ensinar e aprender, no instante que 

o ensino é uma via de mão dupla, onde quem ensina também 

aprende, e quem é aprendiz fundamentalmente corrobora para 

o evoluir de quem está ensinando. Desse modo, Freire (2011) 

cita que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 

aprender a fazer o caminho caminhando e que diferente do 

conhecimento que se adquire com a experiência, o ensino é de 

modo sistematizado, necessitando da concorrência do método 

científico. Onde, perpassando o ensino sistematizado que a 

Universidade nos possibilita, de caráter formalmente científico, 

é ofertado também o ensino e o aprender em atividades 

extensionistas, no que compete obter o conhecimento por meio 

da experiência prática.  

Portanto, é possível compreender que nesse contexto 

universitário, mais que permitir ao discente o diploma de sua 

formação, é necessário ofertar à sociedade profissionais com 

aptidões e rudimentos que se fazem necessários. No instante 

em que esses profissionais oriundos dos institutos de ensino 
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superior ensejem retornos condizentes diretamente para a 

comunidade e as necessidades sociais, mas ainda estão 

enfatizando a qualificação do ensino e do aprender, nesse viés, 

reflete de modo direto no desempenho dos alunos em projetos 

de extensão, facultando vivências e ações com os aspectos 

sociais (GARCIA, 2013). 

A Constituição Federal, expressa que; a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9394/19196), no 

artigo 43, inciso I e VII, declara que “a educação superior, tem 

por finalidade: I – estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; VII – promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando a difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996). 

Nesse contexto, é de atribuição da universidade 

corresponder o serviço de aprendizagem do estudante, 

associado ao ensino, pesquisa e extensão, assim, de 

determinação geral, cumprir o designado pela Legislação 

Brasileira. Por outro lado, considerando esse tripé (ensino, 

pesquisa e extensão), onde determina que o âmbito 

universitário não limite o ensino a instituição física, ou seja, de 

sala de aula, mas que tenha o encontro direto com a sociedade 

de quem ensina, quem aprende e quem precisa ser atendido, 

porém, sempre mantendo o cuidado de não se tornar uma 

instituição assistencialista, de resolver problemas pontuais da 

sociedade, mais sendo importante que a sociedade possa 

compartilhar do que é ofertado. Nessa direção, o diálogo é 

ferramenta fundamental para a transformação social, sendo no 

diálogo que se efetiva as próprias relações com a vida 
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profissional, atento a mudanças e enfrentamento do cotidiano 

(GARGIA, 2013, p.171-182). 

Em uma vertente mais definida acerca da Extensão 

Universitária, é que é “o processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade” (JUNTKE; CARO; 2013, p.98), considerando 

também a definição de Síveres (2006), segundo o qual a 

Extensão Universitária “é a etapa em que o conhecimento 

científico é colocado à disposição da comunidade interna e 

externa da universidade”. 

Considerando a Extensão Universitária como um 

princípio de aprendizagem, fez-se valer para os estudantes no 

retorno presencial como uma oportunidade de colocar em 

prática o que foi visto nos encontros virtuais do projeto: 

Educação e Saúde na Comunidade, onde foi permitido 

confrontar a teoria e a prática em uma dinâmica com a 

sociedade e os indivíduos envolvidos. 

Sem dúvida, em uma razão maior, a Extensão é o 

principal método de preparar os discentes para o exercício 

profissional mais próximo da realidade comunitária, 

abrangendo dimensões sociais, políticas, de territorialidade e 

de educação em saúde, além de incorporar-se outros saberes, 

ampliando a capacidade de reflexão extensionista e de práticas 

em saúde. 

Como supracitado, a aprendizagem está diretamente 

relacionada pelo papel executado pela Extensão Universitária, 

através dos discentes, no instante em que são protagonistas da 

interação entre Universidade e Sociedade, pois, quando a 

instituição de ensino superior possibilita os conhecimentos 

necessários para a formação acadêmica, a ação realizada pela 
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extensão oferece o diferencial imprescindível de atuação do 

profissional. 

Vale-se ressaltar que em uma visão mais analítica, 

considerando o contexto pandêmico ao qual o mundo está 

enfrentando, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, o retorno 

presencial acarretou diversos anseios, medos, inseguranças e 

questionamentos acerca de como seria a recepção das famílias 

e as estratégias para execução das atividades em segurança. 

Nesse ínterim, a fim de seguir os protocolos sanitários para a 

segurança de todos, seguiu-se as recomendações da UNILAB, 

de distanciamento, uso de máscara e álcool 70%, sendo esses 

itens subsidiados constantemente. 

Além disso, com o retorno presencial desde 

Agosto/2021, o projeto foi a campo com a ideia de transmitir 

intervenções na educação em saúde, visando a contribuição 

para a qualidade de vida da população, por intermédio de ações 

educativas que visavam a manutenção e promoção da saúde, 

esclarecendo acerca do cuidado, manutenção, promoção e 

recuperação da saúde, bem como os aspectos que favorecem 

o acometimento à saúde e a forma de preveni-los, educar sobre 

doenças recorrentes na população, participar de reuniões e 

estudos, vivenciar o cotidiano dos profissionais de saúde na 

Equipe de Saúde da Família e fazer acompanhamento 

domiciliares. 

Mediante as ações executadas, teve-se como princípio 

inicial, com base fundamental a Educação Popular em Saúde, 

viabilizar “um campo de práticas e de conhecimento do setor da 

saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de 

vínculos entre a ação assistencial e o pensar e fazer cotidiano 

da população” (FREIRE, 1993), neste caso, o método de 

Educação Popular sistematizado por Paulo Freire se estabelece 
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como um condutor da relação entre intelectuais e classes 

populares. 

Tendo como norte essas afirmações e utilizando-se das 

práticas de Educação Popular em saúde realizadas, constatou-

se que os diferentes serviços de saúde é um meio fundamental 

para se fazer efetivar as diretrizes constitucional do SUS, onde, 

a partir da participação da população nos eventos que foram 

realizadas, acabou por ocasionar no acompanhamento de 

diferentes experiências, nas quais houve a integração entre 

futuros profissionais da saúde e os indivíduos, permitindo que 

as práticas educativas em saúde fossem extremamente 

criativas e produtivas, levando a inserção de famílias que 

estavam inerentes e a margem desses cuidados, saberes e 

orientações adequadas com os acompanhamentos familiares 

realizados. 

As ações vivenciadas foram palco de grandes 

aprendizados, fortalecendo a união entre teoria e prática, o 

saber ouvir, mediante aos anseios da sociedade em fatores 

políticos, sociais e do próprio histórico de saúde do indivíduo, 

no qual possibilitou desenvolver a capacidade de uma visão 

mais ampla acerca dos princípios populares, o próprio aprender 

e reaprender; diante do compartilhamento de uma realidade 

com o outro. 

Para mais, em uma análise coletiva, evidenciou-se que 

foram alcançados 4 princípios, que antes os indivíduos não 

tinham a concepção por completo, sendo eles: a consciência do 

direito à saúde, o conhecimento sobre saúde, o conhecimento 

sobre saúde que a comunidade possui e sua utilização e o 

conhecimento das práticas em saúde.  Destaca-se que as 

promoções da saúde estão centradas em um trabalho coletivo, 

envolvendo valores sociais, culturais, históricos e científicos, 
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mas visto sob uma ótica prática, em que os indivíduos vivem 

com qualidade. 

Diante dessas constatações, a presente ação consolidou 

o fortalecimento do vínculo entre profissionais, comunidade e 

os serviços em saúde, bem como, a educação em saúde, 

considerando as concepções, abordagens e práticas 

desenvolvidas na comunidade, validando-se como positivo todo 

a execução das atividades, desde ações na UBS (Unidade 

Básica de Saúde), como nas visitas domiciliares com as 

famílias, compreendendo as potencialidades e dificuldades 

enfrentadas no cotidiano, onde, todos os anseios supracitados 

por parte dos estudantes, foram sendo sanados no decorrer dos 

retornos recebidos por parte dos indivíduos e até mesmo 

gerando uma satisfação pessoal do discente, em obter um 

crescimento profissional e um olhar mais humanista, de 

cumplicidade com o próximo, entendendo que a formação 

profissional, estende-se a formação cidadã e o 

comprometimento com a sociedade ao qual estão inseridos. 

As propagações das ações realizadas pelo grupo de 

extensão Educação e Saúde na Comunidade evidenciam-se 

por meio da intensificação dos saberes e disseminação do 

desenvolvimento e capacitações sociais, além de acarretar no 

enriquecimento curricular profissional do discente, tornando 

cidadãos e profissionais íntegros. 

 

CONCLUSÕES 

 

Entende-se que o trabalho desenvolvido pelos 

estudantes do curso de Farmácia durante as práticas do Projeto 

de Extensão, contribuíram, através das ações dessas 

atividades, para uma melhor capacitação de atuação do futuro 
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profissional, possibilitando que a metodologia de ensino entre 

teoria e prática fosse mais dinâmica e próximo da realidade, por 

meio do contato direto com a comunidade de Boa Fé, no 

instante em que as experiências adquiridas foram fatores 

primordiais para o desempenho profissional. 

Diante dessa perspectiva, deve-se destacar que não só 

atuou-se como estudantes extensionistas, mas também no 

próprio exercício da prática da cidadania, evidenciando a 

relevância do contato entre aluno e comunidade, convivendo 

com carências e objetivos daquela comunidade, afim de 

contribuir para a consecução de mudanças fundamentais para 

o processo de transformação social. Nesse ínterim, o retorno 

das atividades presenciais, promove a simbiose entre 

instituição de ensino, comunidade e estudante. 

Em suma, conclui-se que o trabalho de práticas 

educativas em saúde desenvolvido na comunidade, contribuiu 

com a qualidade de vida dos usuários,  através do 

acompanhamento das famílias, visando a promoção e 

manutenção da saúde, fortalecendo o fluxo entre educação de 

doenças e saúde propagados por meio do conhecimento 

acadêmico, científico e prático, refletindo, desse modo, em 

melhorias aos indivíduos e qualificação dos profissionais. 
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RESUMO: A transfusão sanguínea é um método terapêutico 
seguro e eficaz que mesmo com seus inúmeros benefícios pode 
acarretar eventos adversos, ao qual chamamos de reações 
transfusionais. A hemovigilância é uma tática encontrada pelos 
profissionais para indicar ações que garantam a segurança no 
uso do sangue e seus componentes, bem como prevenir as 
reações adversas. Sendo assim, a hemovigilância é uma 
técnica relativamente nova em segurança transfusional. A 
contribuição do profissional de enfermagem em todas as fases 
do processo desde a captação do doador até a transfusão do 
sangue proporciona segurança aos doadores e receptores 
sanguíneos. Tendo em vista a importância da temática para os 
profissionais e pacientes, foi desenvolvido um Projeto de 
Extensão intitulado “Estratégias para a Promoção da 
Hemovigilância”, a fim colaborar na consolidação do sistema de 
Hemovigilância do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

mailto:nuneslouyse@gmail.com.br
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(HULW), em João Pessoa, na Paraíba. Devido à pandemia do 
Novo Coronavírus, o SARS-COV-2, causador da COVID-19, fez 
se necessário o isolamento social e a suspensão das atividades 
presenciais. Com isso, a extensão universitária teve de se 
adequar às possibilidades e as ações previstas para a 
execução do projeto foram repensadas para a nova realidade. 
Desse modo, foram efetivadas ações de educação em saúde 
acerca do tema nas mídias sociais. 
Palavras-chave: Segurança do sangue. Rede social. 
Transfusão de sangue. Reação transfusional. Transfusão de 
componentes sanguíneos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A transfusão de sangue é um método terapêutico 

universalmente aceito e comprovadamente eficaz (BRASIL, 

2015), que acarreta benefícios e riscos, mesmo quando bem 

indicada e, apesar da indicação, precisa de administração 

correta, pois reações às transfusões podem ocorrer (GRANDI 

et al., 2018). As reações transfusionais são caracterizadas por 

intercorrências durante ou após a transfusão sanguínea, 

classificada em aguda ou crônica, imune ou não imune e de 

acordo com sua gravidade (EBSERH, 2018). 

Nesse contexto, a hemovigilância, um processo 

relativamente novo em segurança transfusional, é fundamental 

para a segurança do paciente (SOBRAL, GOTTEMS, 

SANTANA, 2020). É definida como o conjunto de 

procedimentos de vigilância presentes desde a coleta de 

sangue até o monitoramento pós-transfusional dos receptores. 

Trata-se de um sistema de avaliação e alerta, organizado com 

o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos 
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indesejáveis e/ou inesperados da utilização de 

hemocomponentes (BRASIL, 2015).  

Assim, a hemovigilância possibilita orientar ações para 

melhorar a segurança no uso do sangue e seus componentes, 

prevenir e mitigar eventos transfusionais (entre os quais, 

reações transfusionais), sejam eles repetidos, inesperados, 

indesejáveis ou mesmo evitáveis, por meio da captura e exame 

de informações sobre a cadeia transfusional (SOBRAL, 

GOTTEMS, SANTANA, 2020). 

Em análise das 1548 fichas de notificação de reações 

transfusionais recebidas pela Gerência de Risco do Hospital 

São Paulo, no período de maio de 2002 a dezembro de 2016, 

inseridas no Sistema Nacional de Hemovigilância, verificou-se 

que em sua totalidade as reações foram imediatas, associadas 

ao Concentrado de Hemácias (72,5%). A mais comum foi a 

Reação Febril Não Hemolítica Leve, e, entre as graves e 

moderadas, a Reação Alérgica. Os sinais e sintomas mais 

notificados foram a hipertermia, a sudorese, os calafrios e as 

lesões em derme (GRANDI et al., 2018). 

Diante do exposto, os Serviços de Hemoterapia (SHs) 

consistem em sistemas complexos e de alta vigilância devido à 

natureza dos procedimentos de cuidado aos doadores e a 

pacientes, e das atividades de produção de hemocomponentes, 

com uso de inúmeros insumos, equipamentos e tecnologias 

diversificadas (ANVISA, 2020).  

Conforme a Resolução COFEN 629/2020, as instituições 

ou unidades prestadoras de serviços de saúde, tanto no âmbito 

hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, serviços de hemoterapia 

devem contar com um quadro de pessoal de enfermagem 
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qualificado e em quantidade que permita atender à demanda de 

atenção e aos requisitos desta Norma Técnica (COFEN, 2020). 

Portanto, a terapia transfusional é complexa e exige 

conhecimentos específicos em todo seu processo e, para tanto, 

salienta-se que os profissionais que trabalham em tais serviços 

deverão estar treinados e atentos para prevenir, identificar, 

abordar e tratar possíveis reações transfusionais. Neles, 

destaca-se a equipe de enfermagem, uma vez que sua atuação 

pode minimizar significativamente os riscos ao paciente e evitar 

danos, realizando o gerenciamento do processo transfusional 

com a eficiência necessária (MATTIA; ANDRADE, 2016). 

Entretanto, Silva et al. (2017) verificaram que 59% dos 

profissionais de enfermagem da unidade de tratamento 

intensivo e setor de emergência de um determinado hospital 

desconhecem o tempo máximo para a infusão do concentrado 

de hemácias e 76% não sabiam o tempo mínimo para realizar 

essa infusão. Quanto às reações adversas, 65% afirmaram 

saber identificá-las e 19% não souberam a conduta que deviam 

adotar diante de reações transfusionais. Assim, constata-se a 

necessidade de realização de educação continuada dos 

profissionais de enfermagem a respeito da prática transfusional. 

Sendo assim, foi desenvolvido um projeto de extensão 

denominado “Estratégias para Promoção da Hemovigilância”, 

coordenado pela Profª Drª Nathalia Costa Gonzaga Saraiva, 

com o escopo de contribuir para consolidar o sistema de 

Hemovigilância do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW), em João Pessoa-Paraíba, na qual presta serviço 

hemoterápico através da equipe multiprofissional da Agência 

Transfusional. Ressalta-se que este projeto está vinculado a 

outro da graduação, intitulado “Implantação do sistema de 
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Hemovigilância em hospitais da cidade de João Pessoa, 

Paraíba – ano 5”, que é coordenado pela Profª Drª Daniele 

Idalino Janebro desde 2016. 

Durante os anos iniciais de vigência do projeto (2017 e 

2018), observou-se que no HULW houve 5760 transfusões e 19 

notificações de Reação Transfusional Imediata (RTI) (índice 

médio de 3,3 RTs/1000 transfusões). No entanto, segundo 

estudo realizado pela ANVISA, a cada 1000 transfusões, 

espera-se ocorrer pelo menos 5 RTs. Dessa forma, concluiu-se 

que a estimativa para este hospital era de 29 RTs, o que não 

corrobora com a atualidade apresentada, deixando nítida a 

subnotificação das RTs deste hospital. 

No ano de 2019, com a continuidade do projeto, foi visto 

o aumento no número de notificações no HULW (4,75 reações 

a cada 1000 transfusões), indicando que o serviço de 

hemovigilância executado pelo projeto em conjunto com a 

equipe multiprofissional de saúde vem se mostrando eficaz e 

benéfico para assegurar a qualidade de vida e segurança do 

paciente. 

Deste modo, o objetivo do projeto, em 2020, era realizar 

práticas de educação permanente para conscientizar e 

esclarecer profissionais de saúde, pacientes 

hemotransfundidos e seus acompanhantes com relação à 

importância dos cuidados pré e pós transfusionais a fim de 

reduzir os riscos de ocorrência de reações ou, quando 

ocorrerem, possibilitar a identificação imediata e assistência 

adequada. Como também notificar as reações transfusionais, 

diminuindo o índice de subnotificação das RTs. 

Portanto, é essencial traçar o perfil desses incidentes 

para poder elaborar um programa adequado que levante e 
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avalie as informações dos efeitos indesejáveis ou inesperados 

do manuseio dos hemocomponentes, a fim de prevenir seu 

surgimento ou recorrência.  

Em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus, 

SARS-CoV-2, causador da COVID-19, fez-se necessário a 

implementação de medidas de Biossegurança para o 

enfrentamento da situação pandêmica, dentre elas, o 

isolamento social e a suspensão das atividades presenciais em 

diversas áreas foi uma das estratégias encontradas. 

E, por conseguinte, as ações previstas para a execução 

deste projeto de extensão precisaram ser readequadas para a 

realização de práticas de educação em saúde acerca da 

hemovigilância por meio de mídias sociais. 

Portanto, objetivou-se relatar as experiências 

vivenciadas no Projeto de Extensão Estratégias para a 

Promoção de Hemovigilância, que foi vivenciado de julho a 

dezembro de 2020, de forma remota, por discentes do Curso 

Técnico em Enfermagem da Escola Técnica de Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Como consequência da pandemia da COVID-19, as 

ações dos projetos de extensão passaram por transformações, 

inviabilizando a execução de forma presencial, os alunos e 

professores tiveram que inovar nas práticas e na maneira de 

ministrar o conteúdo. Nesse contexto, organizou-se um 

cronograma para planejamento e capacitação da equipe, 

desenvolvimento da rede social do projeto, com reuniões que 

seriam presenciais passaram a ser de forma remota, 
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envolvendo as equipes dos dois projetos, e as ações foram 

desenvolvidas no Instagram, com perfil intitulado 

@extensaohemovigilancia.  

No início, as reuniões, realizadas semanalmente pela 

sala virtual do Google Meet, tiveram caráter de capacitação e 

foram ministradas pelas docentes coordenadoras. Alguns dos 

temas abordados foram: Conceito de Hemoterapia; 

Hemocomponentes, Hemoderivados e suas Indicações; As 

Etapas do Ciclo do Sangue, entre outros. Temas extraídos dos 

materiais mais recentes acerca da temática. 

Foi utilizado, também, o aplicativo WhatsApp para 

interação da equipe: agendamentos e disponibilização de links 

para reuniões, pendências, ajustes e dúvidas no decorrer da 

semana em relação aos materiais a serem dispersados na rede 

social. Entretanto, a equipe do projetou enfrentou grandes 

desafios de adaptação à rede de comunicação, então foi feito 

um Minicurso de Noções de Produção e Divulgação de 

Conteúdos Digitais, ofertado pela universidade. A partir desse 

curso, teve-se os recursos essenciais para divulgarmos o 

projeto e, com o empenho e dedicação da equipe, discutir 

estratégias de como abordar os conteúdos de forma didática 

para melhor compreensão dos seguidores, utilizando os 

recursos do Canva® para ilustrações dos cards e para 

compatibilidade das artes com a rede escolhida.  

Dessa forma, foram articuladas estratégias para 

divulgação e execução a fim de que houvesse aproximação 

com o público-alvo. Além da construção e elaboração de 

conteúdos informativos sobre hemovigilância para serem 

disponibilizados de forma virtual. Depois, foi programada uma 

quantidade de publicações semanais no feed da rede social 
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com temas relacionados à hemovigilância, adaptando-os à 

rotina da equipe. Frente a isso, os extensionistas foram 

divididos em grupos por meio de sorteio, ficando sob a 

supervisão de colaboradores e orientadores para a elaboração 

dos conteúdos a serem publicados. Cada grupo ficava 

responsável por uma temática e pelo engajamento da página 

no Instagram de acordo com o cronograma. 

Então foi iniciado a primeira publicação no Instagram, de 

um grupo com cinco postagem que retratavam assuntos sobre 

os hemocomponentes (Figura 1), sendo postado 

semanalmente, conforme cronograma. 

Os hemocomponentes são produtos gerados nos 

serviços de hemoterapia, a partir do sangue coletado do 

indivíduo doador, por meio de processos físicos (centrifugação, 

congelamento). Como resultado são separados: as hemácias, 

plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitados. 

Contudo, mesmo com recomendações precisas e 

administração correta, respeitando as normas e protocolos 

técnicos preconizadas pelo Ministério da Saúde e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), essa tecnologia 

envolve riscos na ocorrência de incidentes transfusionais, 

sejam imediatos ou tardios. 
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Figura 1. Uso racional de hemocomponentes. 

 

 
 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 

 

Logo em seguida, foi feito um post apresentando a 

equipe do projeto (Figura 2). 

 

Figura 2. Quem somos. 

 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 
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Depois, deu-se sequência a outro ciclo de 

postagens,  com nove publicações (figura 3), abordando todo o 

processo de transfusão sanguínea, desde a captação de 

doadores até o ato transfusional. Com temas relacionados à 

fase do sangue na hemoterapia, a necessidade de ser um 

doador, critérios para a doação, processamento, 

armazenamento, encaminhamento do sangue após doação, o 

preparo da transfusão, o ato transfusional e as informações 

importantes da transfusão, baseados nas diretrizes da Portaria 

de Consolidação.  

Esses posts foram os que mais se destacaram entre os 

demais, com maior número de curtidas e contas alcançadas, 

com ênfase nos cards de Processamento do Sangue. Contudo, 

essas medidas e procedimentos são fundamentais na 

hemoterapia para preservação da qualidade do sangue e dos 

hemocomponentes, bem como manter o padrão de segurança 

na manipulação até o receptor. 

Além disso, foi produzido um post com uma breve 

introdução sobre o que é Plasma Convalescente, para depois 

anunciar a live realizada na rede social referente à “Doação de 

Sangue e Coronavírus” (Figura 4), com o intuito de esclarecer 

dúvidas pendentes sobre a temática, tendo em vista a 

relevância da temática para o atual momento que estamos 

vivendo em decorrência da pandemia da COVID-19.  
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Figura 3. Ciclo do Sangue. 

 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 

 

O Plasma Convalescente é a parte líquida do sangue 

coletada de pacientes que se recuperam da infecção pelo 

SARS-CoV-2. A expectativa é que este hemocomponente ajude 

a tratar a infecção viral por meio de seus anticorpos. Dessa 

forma, a live foi realizada em nosso Instagram: 

@extensaohemovigilancia no dia 29 de setembro às 20h, com 

a especialista em hematologia Profª Drª Daniele Idalino e Thaís 

Gonçalves, doutoranda em farmacologia pelo 

PGPNSB/CCS/UFPB, com o intuito  de explicar melhor a 

metodologia utilizada para um possível tratamento do 

Coronavírus, através da doação de sangue de pessoas que 

tiveram contato com o vírus e que tenham completado 30 dias 

após a recuperação completa (seguir a nota técnica 13/2020) 

ou entre 15 a 30 dias (preconizar os cuidados especiais da 

ANVISA e do Ministério da Saúde).  
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Figura 4. Doação de sangue e Coronavírus. 

 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 

Como também foi publicado três posts relacionados à 

campanhas de conscientização (figura 5), um retratando o Dia 

Nacional do Doador de Medula Óssea, outro abordando o 

Outubro Rosa – Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Mama 

e, por último, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Os objetivos 

foram educar e conscientizar o público sobre a importância da 

prevenção do câncer de mama, orientando-os da necessidade 

do autoexame para o diagnóstico precoce da patologia, e 

acerca da importância de se candidatar a ser doador de sangue 

e de medula óssea. 
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Figura 5. Campanhas de conscientização. 

 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 

 

Desde então foram inúmeras postagens (Figura 6), 
somando onze com diferentes temáticas, enfatizando: a 
diferença entre o banco de sangue que estão destinados a 
coleta de sangue para doação, e a agência transfusional, onde 
há apenas receptores de sangue; sistemática do transporte dos 
hemocomponentes que envolve desde os recipientes para o 
transporte de amostras e hemocomponentes, especificações 
para envio e transportes; atribuições da equipe da agência 
transfusional com subdivisão em três postagens. A primeira 
relata sobre o ofício do farmacêutico, biomédico e técnico de 
laboratório; a outra com relação ao papel do enfermeiro e 
técnico em enfermagem; e, por último no que se refere ao 
médico, na qual ressalta as responsabilidades destes 
profissionais na agência transfusional. 

Também foram abordadas as funções do comitê 
transfusional, que estão relacionadas ao monitoramento da 
prática hemoterápica na instituição, atividade educacional 
continuada em hemoterapia, promoção do uso racional do 
sangue, promoção da hemovigilância e elaboração de 
protocolos de atendimento da rotina hemoterápica. A 
constituição do comitê transfusional é compatível e adequada 
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às necessidades e complexidades de cada serviço de 
hemoterapia. 

As postagens incluíram também sobre as modalidades 
de transfusão como: a programada, de rotina, de urgência e de 
emergência; preferência do período diurno para as realizações 
das transfusões sanguíneas, exceto as transfusões de urgência 
e emergência, devidamente justificadas serão realizadas no 
período noturno. 

Os cuidados transfusionais foram divididos em duas 
publicações: os pré transfusionais, que são a punção ou 
manutenção do acesso venoso, aferição dos sinais vitais, 
identificação do receptor, confirmação da validade do 
hemocomponente e observação dos protocolos de segurança 
do paciente antes da transfusão sanguínea; e pós 
transfusionais, que estão incluídos a aferição dos sinais vitais; 
descarte de material utilizado de acordo com as normas de 
biossegurança e o plano de gerenciamento de resíduos de 
saúde; anotação no prontuário do horário de término da 
transfusão; sinais vitais e outras observações pertinentes; 
monitorar o paciente nas primeiras 24 horas, promover 
orientação a ele e ao seu acompanhante quanto às possíveis 
reações adversas; observar, assistir e notificar as possíveis 
reações adversas e registrar no prontuário intercorrências ou 
queixas do paciente. 

Por fim, abordou-se as reações transfusionais imediatas 
e tardias que ocasiona sintomas como dor, febre, hipotensão, 
urticária, náusea, tremor, calafrio, prurido, dispnéia, cianose, 
choque, insuficiência respiratória e vômito. Na ocorrência de 
alguma dessas alterações, a transfusão deve ser interrompida 
imediatamente, verificar os sinais vitais e tratar, seguindo os 
protocolos de acordo com a reação apresentada. 
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Figura 6. Publicações diversas do instagram 

@extensaohemovigilancia. 

 

 
 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 

 

Com objetivo de atrair o público-alvo, foi desenvolvidas 
estratégias de engajamento, onde idealizou-se alguns 
mecanismos para a movimentação do perfil na mídia social, isto 
é, foi programado uma quantidade de publicações semanais no 
feed com temas relacionados à hemovigilância, adaptando-se 
a rotina da equipe executora do projeto.  

Conforme as métricas do Instagram, identificou-se que 
seria ideal dois posts por semana, como dito anteriormente, 
ademais, foi desenvolvidas formas de interação com os perfis 
pessoais das extensionistas como também, perfis institucionais 
da UFPB. Além disso, articulou-se meios de comunicação com 
outros perfis relacionados ao mesmo tema, com a finalidade de 
alcançar mais seguidores e, com isso, expandir o perfil, 
propagando, assim, mais conhecimento acerca do assunto.  
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Outrossim, organizamos enquetes para serem postadas 
nos stories do perfil, com perguntas relacionadas às 
publicações do feed com o propósito de atingir respostas mais 
diretas e sanar dúvidas que tivessem surgidas com as 
postagens (Figura 7). 

Figura 7. Publicações nos stories do perfil do instagram 
@extensaohemovigilancia. 

 

Fonte: ©2020.@extensaohemovigilancia 

 

Nesse contexto, o Instagram disponibiliza aos usuários 

algumas métricas sobre as publicações, como alcance, 

comentários, curtidas e compartilhamentos. O alcance mostra 

quantos perfis tiveram acesso à publicação e quantas pessoas 

visualizaram. As curtidas indicam quantas pessoas gostaram do 

conteúdo e o compartilhamento mostra quantas vezes a 
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publicação foi direcionada a outro perfil. Os dados 

disponibilizados pelo aplicativo estão dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Publicações do perfil @extensaohemovigilancia no 

Instagram: alcance, comentários, curtidas, compartilhamentos. 

Julho de 2020 a novembro de 2021. 
Data Assunto abordado Alcance Comentário Curtida Comparti 

lhamento 
07/07 Uso racional de 

hemocomponentes 
471 4 48 6 

15/07 Uso do concentrado 
de hemácias 

563 8 43 4 

18/07 Uso das plaquetas 489 3 43 6 
20/07 Uso do crioprecipitado 500 2 40 1 
29/07 Uso do plasma fresco 

congelado 
632 5 42 3 

18/08 Apresentação da 
equipe 

630 11 53 6 

25/08 Fluxograma do ciclo 
do sangue 

702 11 65 10 

27/08 Critérios para doar 
sangue  

931 8 67 38 

28/08 Preencho os critérios 
para doar, e agora? 

453 5 29 6 

02/07 Processamento do 
sangue 

1.384 7 69 7 

03/09 Armazenamento do 
sangue 

844 8 54 23 

09/09 Testes no sangue pós 
doação 

1.234 15 65 18 

11/09 Preparo da transfusão 1.177 5 56 24 
14/09 Transfusão sanguínea: 

ato transfusional  
1.000 5 47 5 

16/09 Transfusão sanguínea: 
informações 
importantes 

847 3 44 3 

17/09 Doação de plasma 
convalescente 

280 4 46 27 

22/09 Doação de sangue e 
coronavírus: convite 
para Live 

273 6 34 33 

29/09 Dúvidas sobre uso do 
plasma 

268 3 28 38 
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29/09 Live sobre doação de 
sangue e coronavírus 

187 0 21 1 

30/09 Seja um doador de 
medula óssea 

373 3 34 8 

14/10 Outubro Rosa 237 6 22 2 
16/10 Diferença entre banco 

de sangue e agência 
transfusional 

262 6 61 3 

26/10 Transporte de 
hemocomponentes 

263 8 28 7 

29/10 Atribuições da equipe 
na agência 
transfusional: 
farmacêutico, 
biomédico e técnico de 
laboratório 

303 1 37 4 

03/11 Atribuições da equipe 
na agência 
transfusional: 
enfermeiro e técnico 
em enfermagem 

243 4 25 6 

07/11 Atribuições da equipe 
na agência 
transfusional: médico 

254 5 22 2 

19/11 Funções do comitê 
transfusional 

262 6 31 7 

25/11 Dia nacional do 
doador de sangue 

247 28 40 31 

30/11 Modalidades de 
transfusão 

262 5 27 4 

02/12 Transfusões 
preferencialmente no 
período diurno 

343 2 24 3 

11/12 Cuidados pré 
transfusionais 

270 6 34 6 

20/12 Cuidados pós 
transfusionais 

283 1 22 5 

23/12 Um pouco sobre 
reações transfusionais 

352 4 31 5 

Fonte: Instagram @extensaohemovigilancia 

Mediante o exposto, até dezembro de 2020, obtivemos 
os seguintes resultados em 33 postagens: +15.000 contas 
alcançadas, +1.000 curtidas, +18.500 impressões.  
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Além disso, os membros do projeto participaram do XXI 
Encontro de Extensão da UFPB – ENEX com a submissão de 
três resumos científicos e apresentação do projeto através de 
E-Tertúlia e participamos, também, do IV Encontro de Pesquisa 
e Extensão da Escola Técnica de Saúde (EPE/ETS) com 
apresentação do projeto no formato E-tertúlia. 
 
REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

De acordo com Steigleder et al. (2019), “a extensão é um 
processo educativo que estabelece uma relação 
transformadora entre a universidade e a sociedade. Ela integra 
o tripé ensino, pesquisa e extensão que fundamenta a atuação 
da universidade, conforme previsto na Constituição de 1988”. 
Frente a isto, é notório a relevância do projeto de extensão 
Estratégias para a promoção da hemovigilância para o 
desenvolvimento acadêmico das discentes envolvidas.   

A extensão é flexível às necessidades do contexto em 
que está inserido, portanto é pertinente relatar a execução das 
ações diante da Pandemia do COVID-19, no ano de 2020. 
(MÉLO et al., 2021). Esse sequencial de material elaborado e 
disponibilizado pelas discentes extensionistas, abordando 
desde a captação do sangue até o ato pós transfusional, 
possibilitou e estimulou uma melhor reflexão e execução na 
prestação da assistência à saúde, promovendo assim uma 
maior segurança transfusional. Consequentemente, veio 
estimular e sensibilizar a população, quebrando barreiras que 
antes existiam sobre o ato de doar e receber o sangue doado, 
fortalecendo a importância de se candidatar a doador, que é um 
ato seguro.  

Além disso, o projeto contribuiu para o crescimento na 
formação das extensionistas e na prática social da Extensão 
Universitária, conseguindo, deste modo, vivenciar a base da 
formação universitária e implementá-la na sociedade. 
Retomando, assim, o conceito básico da extensão universitária, 
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extra muros: inserir e interagir com o público com foco em 
esclarecer e passar informação com teor científico, gerando 
segurança para os usuários. 

A continuidade das atividades de extensão foi possível 
mediante a adaptação e planejamento das ações, que 
passaram a ser efetuadas de forma virtual/remota (MÉLO et al., 
2021). Nesse  contexto, a maneira encontrada de manter a 
comunicação entre a equipe foram as reuniões supracitadas, 
realizadas pela sala virtual do Google Meet.  

Nas atividades deste projeto de extensão, foram 
abordados conteúdos relevantes para a educação continuada 
dos profissionais de saúde. Dentre os temas, ressaltou-se que 
é essencial a prescrição correta da transfusão, possibilitando o 
uso racional de hemocomponentes e hemoderivados. Nesse 
sentido, vale salientar a importância do preenchimento 
adequado, com letras legíveis e sem rasuras do formulário de 
solicitação. Esses parâmetros são imprescindíveis para 
minimizar os riscos de trocas de pacientes e de amostras 
coletadas  (EBSERH, 2018).  

Como também a importância da notificação de reações 
transfusionais nos hospitais se tornar hábito, pois através dela 
pode-se chegar num diagnóstico e minimizar os erros 
transfusionais, assim proporcionar aos usuários um tratamento 
adequado e de qualidade (ARECO et al., 2017). 

A atualização dos profissionais de saúde nos 
procedimentos de cuidado ao paciente é extremamente 
fundamental. Visto que há um nível de complexidade exigido 
em cada situação de assistência ao paciente, por isto, faz-se 
necessário aperfeiçoar a prática em direção a um cuidado mais 
eficaz e seguro.  

Um dos desafios encontrados foi a propagação do 
conteúdo de forma objetiva e de fácil compreensão, que 
atendesse a toda população, pois não poderíamos divulgar 
informações com uma linguagem muito técnica como também 
não poderíamos disseminar um conteúdo incompleto. 
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CONCLUSÕES  

 

Ao fim das atividades extensionistas do ano de 2020, 

notou-se que foi possível alcançar muitas pessoas e promover 

uma educação continuada sobre hemovigilância através de 

demídias sociais como o Instagram, destrinchando temas 

importantes como a atuação de profissionais da saúde na 

hemoterapia, uso racional de hemocomponentes, além da 

propagação de notícias sobre as doações de plasma 

convalescente através do Hemocentro da Paraíba. Dessa 

forma, mesmo diante das dificuldades causadas pela 

pandemia, a extensão se manteve buscando garantir qualidade 

e segurança no serviço hemoterápico. 

Em suma, ressaltamos a importância deste projeto de 

extensão na educação em saúde, aumentando a visibilidade e 

conhecimento sobre a hemoterapia, diminuindo barreiras 

existentes no processo de doação de sangue e estimulando a 

população para ter esse hábito de doar vida. 

Para os discentes extensionistas, o projeto propiciou 

conhecimento sobre a Hemoterapia, despertando, assim, o 

pensamento crítico e reflexivo na importância da biossegurança 

desse processo, na prevenção e intervenção diante de efeitos 

adversos. Visando a melhoria da assistência ao paciente nesse 

universo, e como consequência, ampliando o olhar como 

estudantes e futuros profissionais na prestação do cuidado.  
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Silva que estiveram interagindo conosco nesta jornada e nos 

proporcionaram lindos momentos e troca de saberes, buscando 

em conjunto a concretização e construção de um projeto de 

extensão belíssimo e tão importante, comprometendo-se na 

busca ativa de ações extensionista na hemovigilâcia, com 

conteúdos de qualidade para os usuários no 

@extensaohemovigilancia. 
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RESUMO: A Febre Reumática (FR) consiste em uma doença 
causada por reação tardia à bactéria Streptococcus pyogenes 
beta-hemolítico do grupo A, com incidência aproximada de 30 
mil novos casos/ano. É considerada uma doença negligenciada 
pela Organização Mundial de Saúde, tendo em vista que está 
altamente relacionada a países subdesenvolvidos e às 
precárias condições socioeconômicas. Essa problemática 
reflete em subdiagnóstico dos casos e tratamento inadequado, 
predispondo às sequelas crônicas da doença, sendo a Cardite 
Reumática (CR) a mais preocupante. Com esta importante 
epidemiologia, faz-se relevante ações de para além do sistema 
de saúde público, abarcando cursos de graduação e pós-
graduação para formação de profissionais da saúde 
qualificados para o reconhecimento. Neste contexto, surge o 
Programa Febre Reumática (FR) de Universidade Federal, com 
o intuito de capacitar acadêmicos e profissionais da saúde 
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acerca do diagnóstico precoce, tratamento adequado e manejo 
multiprofissional. Tais capacitações eram realizadas 
presencialmente em Unidades Básicas de Saúde e turmas de 
graduação da Universidade Federal, que, com o advento da 
pandemia do novo coronavírus, teve de ser adaptada ao 
modelo remoto. O presente trabalho tem por objetivo descrever 
a logística da transição de metodologia do projeto, destacando 
os aspectos teórico-práticos das capacitações e o ganho de 
habilidades por parte dos integrantes. 
Palavras-chave: Cardiologia; Educação Médica; Febre 
Reumática. Cardiopatia Reumática; Educação em Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A FR consiste em uma doença de caráter inflamatório, 

sistêmica, causada pelo Streptococcus B-hemolítico do grupo 

A, também conhecido como Streptococcus Pyogenes, nesse 

contexto, os indivíduos acometidos por essa patologia são 

geneticamente predispostos e vão desenvolver uma resposta 

autoimune tardia devido a faringoamidalites de repetição. Por 

se tratar de uma doença multissistêmica, diferentes órgãos 

podem ser atingidos, como as articulações, o coração, a pele e 

o cérebro; e as complicações que afetam cada um dessas 

estruturas são respectivamente: artrite, cardite, eritema 

marginado e nódulos subcutâneos, e a Coréia de Sydenham 

(KATZENELLENBOGEN et al., 2017; PEREIRA; BELO; SILVA, 

2017).  

Clinicamente, cada um dos sinais e sintomas 

apresentados pelo portador de FR possuem características 

marcantes. Nesse contexto, a artrite é a manifestação mais 

frequente e localiza-se nas grandes articulações, além disso, 

possui padrão migratório, sendo totalmente resolutiva; a cardite 
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por sua vez é o achado clínico mais grave, sendo caracterizada 

por acometimento do endocárdio, atingindo, principalmente, as 

valvas mitral e aórtica (valvulites), resultando em Cardite 

Reumática Crônica; a Coreia de Sydenham é um quadro 

característico por movimentos involuntários e desordenados 

das extremidades, contudo o paciente ainda pode apresentar 

fala arrastada e dificuldade de deambular sem tropeçar; o 

eritema marginado e os nódulos subcutâneos são lesões de 

pele, o primeiro forma um halo hiperemiado não pruriginoso, 

enquanto o segundo são nódulos indolores presentes nas 

superfícies extensoras de articulações  (PEREIRA; BELO; 

SILVA, 2017). 

A FR é conhecida por afetar países em desenvolvimento, 

logo essa doença é uma das causas de morbidade e 

mortalidade em territórios de baixa renda e regiões de 

vulnerabilidade social (ABDULLAHI et al., 2018). Dessa forma, 

essa patologia está muito relacionada a questões que vão além 

da sua fisiopatologia, pois os indivíduos acometidos, 

geralmente, vivem em condições sanitárias e socioeconômicas 

precárias, fator que potencializa a complexidade dessa doença. 

Segundo Srinath Redd, ex-presidente da “World Heart 

Federation” (WHF), “a cardiopatia reumática é um marcador de 

desigualdade, injustiça social, e de abandono de inúmeras 

populações vivendo na pobreza (BRANCO et al., 2016). 

Ademais, devido a aspectos como: escassez de informação por 

parte dos profissionais de saúde, a falta de assistência 

adequada e o precário apoio psicológico, os pacientes 

portadores de Febre Reumática estão sujeitos a desenvolverem 

distúrbios psíquicos. Dessa maneira, se faz necessário um 

acompanhamento multiprofissional. 
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Diante desse contexto, viu-se a necessidade da 

implementação de um programa multidisciplinar voltado ao 

cenário da FR no âmbito nacional, o qual é marcado por 

despreparo profissional e carência de abordagem nas grades 

curriculares dos cursos da área da saúde. Sendo assim, surge 

em 2017 o projeto de extensão Grupo de Apoio ao Paciente 

com Febre Reumática (GAPFR), tendo caráter de apoio 

psicossocial aos portadores de FR e suas respectivas famílias, 

o qual exerceu papel precursor para o desenvolvimento do 

Programa de Assistência Multiprofissional ao Paciente com 

Febre Reumática (PAMPFR), em 2018, o qual é vinculado à 

Cardiopediatria da UFRN.  

O PAMPFR, diferentemente do GAPFR surgiu com uma 

abordagem amplificada, visando não apenas o fornecimento de 

uma rede de apoio ao portador de FR, mas também adentrando 

no âmbito da educação em saúde através de capacitações em 

FR realizadas para profissionais e estudantes da área da 

saúde, de modo a combater o despreparo profissional em 

termos de FR, bem como a falta de visibilidade conferida à 

enfermidade. 

A princípio as atividades do programa FR estavam 

planejadas para ocorrerem de forma presencial, contudo em 

dezembro de 2019 foi detectado o novo coronavírus, SARS-

CoV-2, em Wuhan, na China. Esse vírus causador da COVID-

19 não levou muito tempo para se disseminar por todos os 

continentes do mundo e ser declarado estado de pandemia 

oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (LANA 

et al, 2020). Nessa perspectiva, no início de 2020 todos os 

planos até então estabelecidos para acontecerem 

presencialmente, precisaram ser adiados; no primeiro momento 
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a expectativa era que após 15 dias de quarentena a vida 

retornasse ao normal, entretanto essa não foi a realidade. 

Então, diante da necessidade de dar continuidade ao programa 

FR, viu-se a urgência de adaptar as atividades para o contexto 

remoto. 

OBJETIVO 

 

Este trabalho objetiva descrever as ações de transição 

do modelo presencial para o remoto Programa de FR de uma 

Universidade Federal, diante do contexto pandêmico, sem 

comprometer os eixos universitários de ensino-pesquisa-

extensão. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

  No ano de 2017, foi fundado o projeto universitário de 

extensão denominado Grupo de Apoio ao Paciente com Febre 

Reumática (GAPFR), o qual visava fornecer amparo 

psicossocial a pacientes portadores de FR e seus respectivos 

ciclos familiares e sociais. Tal projeto exerceu papel 

fundamental no processo de consolidação do Programa de 

Assistência Multiprofissional ao Paciente com Febre Reumática 

(PAMPFR) (Figura 1), o qual assume caráter mais amplo e é 

dotado de duas principais linhas de atuação em relação às 

ações de extensão voltadas à temática da FR: as capacitações 

em FR e o Grupo de Apoio (GA). 
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Figura 1. Identidade visual desenvolvida para o projeto de 

extensão Programa Febre Reumática (FR), Natal/RN, 2021. 

 
Fonte: Projeto de Extensão Programa Febre Reumática, 2018. 

 

  As capacitações em FR surgiram com o intuito de 

promover a habilitação de profissionais e estudantes da área da 

saúde (tendo como focos principais as áreas da Medicina e da 

Enfermagem) a respeito das vertentes temáticas pertinentes ao 

conhecimento completo da FR em termos de epidemiologia, 

fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, etc. Dessa forma, o 

intuito é promover disseminação de conhecimento aos 

participantes das capacitações, conduzindo-os a se tornarem 

aptos a reconhecer, diagnosticar e tratar precocemente os 

portadores de FR, visando prevenir as complicações graves, e 

possivelmente irreversíveis, causadas pelo diagnóstico tardio 

da doença, consequentemente, evitando a necessidade de 

intervenções cirúrgicas e/ou internações hospitalares, que 

oneram tanto a vida do paciente quanto o sistema público de 

saúde, que poderiam ser evitadas com o uso da PGB. 

  Outrossim, o GAPFR, outro ramo de atuação do 

Programa FR, possui um caráter voltado à atenção psicossocial 

do paciente portador da doença e suas respectivas famílias. 

Dessa maneira, por meio da atuação continuada no GAPFR é 
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possível realizar uma interação social entre portadores de FR, 

pais e responsáveis, bem como com os alunos membros do 

Programa Febre Reumática, de modo a propiciar a troca de 

informações fidedignas e experiências a respeito do cotidiano 

de quem convive com a doença.  

Além disso, também são realizados encontros mensais 

com todos os participantes do projeto, dividida em dois 

momentos: 

Discussão Científica 

Discussão Administrativa 

Na discussão científica, os discentes do programa se 

encarregam da abordagem de assuntos de relevância em 

algumas vertentes da FR, (seja por meio de apresentações de 

artigos preparadas pelos discentes, seja pelo convite de 

profissionais especializados, como por exemplo psicólogos, 

médico, dentistas, enfermeiros) assim como promovem um 

contato mais próximo com os familiares dos portadores. 

Na discussão administrativa, são debatidos pontos do 

desenvolvimento do projeto, quais atividades foram realizadas 

e quais pretendem ser, além disso, ainda são debatidos 

metodologias utilizadas e formas de melhorar as reuniões, as 

capacitações ou os grupos de apoio, planejando novos temas, 

metodologias e dinâmicas. 

  Desde a sua criação, o Programa FR teve suas 

atividades realizadas de forma presencial, mas tal perspectiva 

mudou com o advento da pandemia mundial do Novo 

Coronavírus no início de 2020. Durante o período inicial 

transcorrido de isolamento social, todas as atividades mundiais 

tiveram algum nível de suspensão, o que não deixou de ser 
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diferente com o Programa. Diante de todos os impedimentos 

cabíveis, extremamente necessários, impostos pelos 

protocolos de biossegurança, as atividades do projeto sofreram 

com a necessidade de paralisação, visando o bem-estar e 

saúde de todos envolvidos. 

  Sendo assim, tendo em vista a necessidade de retomada 

e manutenção das atividades desenvolvidas no Programa, pela 

importância informativa aos pacientes de FR e profissionais que 

estão na linha de frente no diagnóstico e tratamento da doença, 

surgiu a urgência de realizar algumas modificações nas 

diretrizes de atuação do Programa FR com o intuito de adaptar 

as ações de extensão ao modelo de ensino remoto de atuação, 

adequado para o momento pandêmico existente. Dessa forma, 

houve a necessidade de mobilização de todos membros ativos 

do projeto, visando a concepção, planejamento, execução e 

constante replanejamento das ideias para adaptação ao modelo 

on-line de educação em saúde para profissionais e estudantes 

da área da saúde em pertinência à FR, bem como fornecer o 

apoio psicossocial necessário aos portadores da enfermidade.  

Diante das necessidades, as capacitações, as quais 

ocorriam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por serem 

direcionadas à Atenção Primária à Saúde (APS), tiveram de 

sofrer alterações para um modelo de ensino remoto em formato 

de vídeo-aulas. Sendo assim, os membros ativos do programa 

foram divididos em grupos estratégicos e comissões de ação, 

sendo elas comissão de mídias, extensão e pesquisa, com o 

intuito de elaborar o que viria a se chamar o 1º Curso Online de 

Atualização Multiprofissional em Febre Reumática (CONAM-

FR) (Figura 2). 
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Figura 2. Identidade visual correspondente ao 1º Curso Online 

de Atualização Multiprofissional em Febre Reumática (CONAM-

FR) do projeto de extensão Programa Febre Reumática (FR), 

Natal/RN, 2021. 

 

 
 

Fonte: Projeto de Extensão Programa Febre Reumática da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2021. 

 

  O processo de elaboração do curso iniciou com base em 

pesquisas em fontes bibliográficas pertinentes que 

fornecessem ideação e seleção adequada dos assuntos 

referentes à FR os quais iriam ser abordados, discutidos e 

transmitidos em apresentação. Além disso, também foi 

pesquisado uma metodologia adequada para explorar a 

transmissão de conhecimento por meio de mídias sociais e 

vídeo-aulas. 

Tais procedimentos, deram origem a um roteiro de 

material didático amplamente referenciado e completo, que 

forneceu a fundamentação bibliográfica teórica para o 

embasamento do CONAM-FR.  
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O próximo passo de desenvolvimento do curso pela 

equipe foi a gravação do conteúdo em formato de vídeos-

apresentações, os quais contavam com o apoio visual ilustrativo 

de slides preparados didaticamente para a transmissão rápida 

e prática da abordagem do conteúdo do vídeo. Tendo sido o 

conteúdo gravado, editado e otimizado, as capacitações foram 

planejadas para ocorrer por meio de plataformas de 

videoconferência, como YouTube ou Google Meets por meio da 

transmissão do conteúdo previamente gravado, havendo a 

necessidade da presença síncrona dos participantes da 

capacitação, de modo a padronizar a transmissão das 

informações e garantir a emissão de certificados 

comprobatórios aos capacitados (Figura 3).  

Figura 3. Modelo do certificado da capacitação em Febre 

Reumática (FR) do Curso Online de Atualização 

Multiprofissional em Febre Reumática (CONAM-FR) do projeto 

de extensão Programa FR, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Programa Febre Reumática, 2021. 
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Além disso, durante toda a capacitação, foram inseridos 

momentos de bate-papo e realização de dinâmicas lúdicas 

interativas, utilizando de sites e aplicativos como o MentiMenter 

e o Kahoot, dessa forma, podendo proporcionar uma fixação e 

discussão por meio da prática dos conteúdos recém abordados. 

Ao final da construção, foram obtidas cerca de 4 horas de 

gravações em vídeos com o planejamento da realização das 

capacitações nas plataformas online supracitadas, contando 

com o apoio de cerca de 40 instrutores, todos estudantes do 

curso de Medicina de universidades locais. 

Ademais, intencionando uma avaliação da eficácia das 

capacitações em cumprir com o objetivo da educação em 

saúde, bem como, avaliar o nível prévio de conhecimento dos 

profissionais e estudantes da saúde a respeito da doença, 

foram elaborados formulários para serem respondidos antes e 

depois da capacitação com temas pertinentes aos abordados 

durante o curso. Dentre eles, destacam-se os formulários de 

Pré-teste (Figura 4) e de Pós-teste, ambos contendo as 

mesmas perguntas, diferindo apenas no momento de sua 

aplicação, sendo um antes e o outro após a ministração das 

aulas, respectivamente, podendo avaliar o conhecimento prévio 

já existente e o conhecimento adquirido durante a experiência. 

Desta forma, para que o participante tenha a emissão de 

certificado comprobatório de participação no CONAM, há a 

necessidade de acerto de uma porcentagem mínima de 75% de 

todas as questões aplicadas no formulário Pós-teste, 

demonstrando sua participação e fixação do material expositivo 

a respeito da FR. 
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Figura 4. Modelo de formulário aplicado na pré-capacitação do 

Curso Online de Atualização Multiprofissional em Febre 

Reumática (CONAM-FR) do projeto de extensão Programa FR, 

Natal/RN, 2021.  

 

Fonte: Programa Febre Reumática, 2021. 

Além disso, com o intuito de conferir a assiduidade e 

atenção dos participantes, palavras-chave aparecem 

esporadicamente por cerca de 4 vezes passando em tela de 

maneira exclusiva no vídeo transmitido, por cerca de 15 

segundos a cada aparição, as quais serão cobradas, 

obrigatoriamente, ao fim do curso para que haja a emissão do 

certificado e possam comprovar a participação. Outrossim, 

tendo por objetivo promover a melhor experiência de 

aprendizado possível, os instrutores responsáveis por conduzir 

e coordenar as capacitações se mostraram sempre disponíveis 

para sanar dúvidas, seja por meio do chat disponível na 

plataforma de videoconferência, seja por meio do formulário de 
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dúvidas disponibilizado ao início do curso e ao fim de cada bloco 

de conteúdos. 

  Por se tratar de um processo de educação em saúde, o 

qual carece de constante atualização e aperfeiçoamento, 

também é disponibilizado um formulário de feedback 

obrigatório, de modo a obter retornos a respeito da capacitação 

e eventuais críticas, as quais são, sem exceção, avaliadas em 

conjunto pela coordenação do projeto e transformadas em 

possíveis alterações na metodologia do CONAM.  

  Em termos de material humano para o funcionamento 

das capacitações, há a necessidade da presença síncrona de 

instrutores do Programa Febre Reumática, os quais se 

responsabilizam pela condução da reunião, assim como 

transmissão do curso propriamente dito, manutenção do 

contato com os participantes através do chat e envio dos 

formulários de pré-teste, pós-teste, dúvidas e de feedback.  

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de realização 

de um Processo Seletivo (PS) (Figura 5) anual para capacitação 

de novos instrutores, os quais após aprovação no PS, são 

submetidos a um processo de nivelamento do conhecimento 

em FR denominado calibração (Figura 6). Em tal processo, os 

futuros instrutores passam pela experiência de participar do 

CONAM enquanto alunos, tendo uma óptica completamente 

diferente da qual se habituam em momento futuro. 

Consideramos tal processo extremamente valioso, pelo fato de 

recebermos feedbacks de indivíduos os quais possuem uma 

visão diferente dos membros habituados com o CONAM. 
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Figura 5. Identidade visual correspondente ao Processo 

Seletivo (PS) do projeto de extensão Programa Febre 

Reumática, Natal/RN, 2021. 

 

 
 

Fonte: Projeto de Extensão Programa Febre Reumática, 2021. 

Figura 6. Identidade visual desenvolvida para a promoção da 

capacitação do projeto de extensão Programa Febre 

Reumática. 

 

Fonte: Programa Febre Reumática, 2021. 

No mês de setembro de 2021, após realização do PS e 

anexação dos novos membros, ocorreu a calibração dos novos 
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instrutores e recebimento de feedbacks, os quais atentaram 

para a necessidade da inserção de mecanismos de ensino mais 

dinâmicos e lúdicos, de modo que venham a facilitar o processo 

de educação em saúde, isso pode ser observado a partir dos 

gráficos montados automaticamente pelo formulário de 

feedback criado na plataforma Google Formulários (Figuras 7 e 

8). Desta forma, os novos instrutores, divididos nas respectivas 

comissões - comissão de mídias, comissão de pesquisa e 

comissão de extensão - encarregaram-se de idealizar e realizar 

alterações nas capacitações de modo a melhorar e tornar mais 

lúdico o momento de aprendizado, através da utilização de 

ferramentas digitais. 

Figura 7. Avaliação do processo de aprendizagem referente a 

capacitação do projeto de extensão Programa Febre Reumática 

obtida por meio do formulário de feedback, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Programa Febre Reumática, 2021. 
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Figura 8. Avaliação da metodologia e recursos utilizados na 

capacitação do projeto de extensão Programa Febre Reumática 

obtida por por meio do formulário de feedback, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Programa Febre Reumática, 2021. 

Sob perspectiva semelhante, o GAPFR também 

necessitou de adaptações em razão dos impedimentos 

impostos pela situação pandêmica. Sendo assim, os encontros 

os quais ocorriam no formato presencial, passaram a ser 

realizados através de plataforma de videoconferência, com o 

intuito de preservar ao máximo o contato e troca de informações 

e experiências entre todos. Dessa maneira, de modo a 

possibilitar a melhor experiência possível aos pacientes 

portadores de FR e suas famílias, são enviados formulários nos 

grupos de mensagens com os membros dos grupos de modo a 

colher informações a respeito das principais carências, dúvidas 

e necessidades, possibilitando a elaboração de reuniões 

personalizadas e adequadas às respectivas realidades. Além 

disso, sempre que possível, são convocadas expertises em 

abordagens ao paciente com FR, fornecendo uma palestra 



PROGRAMA FEBRE REUMÁTICA DE UNIVERSIDADE FEDERAL: MODELO DE 
TRANSIÇÃO DO FORMATO PRESENCIAL PARA O REMOTO  

229 

científica direcionada para os pacientes em temáticas 

solicitadas, com um respaldo seguro e eficiente. 

  Ademais, o Programa FR conta ainda com a parceria do 

Serviço Integrado de Psicologia da Universidade Potiguar (SIP-

UNP), que assim como as outras ações desenvolvidas no 

programa, também se adaptou ao formato remoto, passando a 

realizar teleatendimentos. Nesse contexto, os pacientes que 

necessitaram e solicitaram acompanhamento psicológico 

puderam contar com o atendimento de estagiários de psicologia 

do SIP-UNP. Para que esse serviço pudesse ser garantido, os 

portadores de FR e seus familiares do Grupo de Apoio 

preencheram formulários para que os alunos pudessem 

posteriormente organizar e direcionar o atendimento de cada 

paciente para seu respectivo estagiário. Dessa forma, por se 

tratar de um tratamento demorado, doloroso e contínuo, o 

paciente e familiares muitas vezes ficam abalados 

emocionalmente, tornando-se necessário esse 

acompanhamento psicológico oferecido pelo SIP-UNP. Além da 

disponibilidade da psicoterapia, o projeto busca expandir 

fornecer também o tratamento ortodôntico aos pacientes de FR, 

um importante quesito na qualidade de vida do portador e 

familiares, porque é um ponto crucial na prevenção formativa 

da endocardite. 

Além disso, o projeto ainda descreve sua atuação no 

eixo da pesquisa pela participação em vários congressos a nível 

regional, nacional e até mesmo internacional. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

O processo de transição exigiu muitas adaptações, 

trazendo certos benefícios e malefícios. A adaptação à 

realidade pandêmica impôs a necessidade de habituação a 

uma realidade digital, a qual vem ganhando cada vez mais 

notoriedade e força de desenvolvimento científico, e que apesar 

das limitações da pandêmica, permite uma elaboração 

produtiva e eficaz aos projetos à que se propõe. 

As capacitações, assim como aconteceu com as aulas 

presenciais, precisaram ser readaptadas, foi diante desse 

contexto que surgiu a necessidade de implementar o ensino 

remoto emergencial, que segundo Hodges et al (2020) esse 

ensino envolve o uso de soluções de ensino que antes ocorriam 

de forma presencial e temporariamente precisou adaptar-se 

diante à situação de crise. Ninguém imaginava que seria 

necessária uma mudança tão rápida e emergencial, de forma 

quase obrigatória, devido à expansão do COVID 19 (MOREIRA, 

HENRIQUES e BARROS, 2020). Dessa forma, novas 

metodologias foram pensadas e desenvolvidas para que o 

conhecimento sobre a Febre Reumática continuasse chegando 

aos estudantes e profissionais da saúde, que futuramente irão 

se deparar com pacientes portadores de FR. Nessa 

perspectiva, foi necessário transferir as metodologias e práticas 

pedagógicas típicas dos territórios físicos de aprendizagem, 

para o ensino remoto de emergência (MOREIRA, HENRIQUES 

e BARROS, 2020). 

Além disso, durante o desenvolvimento do novo modelo 

de capacitação, os instrutores e colaboradores puderam 

aprimorar seus conhecimentos acerca da Febre Reumática, 
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tendo em vista que precisaram reavaliar o material teórico 

disponível na internet para que posteriormente o material fosse 

organizado e repassado da maneira mais didática possível.  

Ademais, novos conhecimentos puderam ser adquiridos, 

ao participar do processo criativo do novo modelo de 

capacitação, os instrutores puderam treinar o trabalho em 

equipe e comunicação, expandir habilidades de planejamento 

projetista e organizacional, direcionar tarefas, programar a 

melhor utilização do tempo, além de, criar conhecimento 

específicos que irão auxiliá-los não somente como acadêmicos, 

mas também na vida profissional, como a criação, produção e 

edição de vídeos em vários aplicativos, criação de formulários 

de pesquisa online, criação de designer e dinâmicas interativas. 

O GAPFR em seu modelo remoto possibilita que 

pacientes de todas as regiões a nível nacional, que tiverem 

acesso a internet, participassem das reuniões mensais, bem 

como das capacitações e palestras direcionadas ao público, 

com a finalidade de continuar retirando eventuais dúvidas sobre 

a FF, além disso proporcionou que os participantes 

mantivessem o vínculo ativo com o programa. Esses momentos 

ainda permitiram que os pacientes ou responsáveis 

compartilhassem relatos, angústias, medos e sucessos durante 

o tratamento, pois o apoio emocional durante todo esse 

processo é extremamente importante, e se considerarmos o 

contexto pandêmico, em que os problemas mentais 

potencializaram, esse momento se fez mais do que necessário 

de acontecer, para que todos se sentissem amparados. É 

importante implementar “a escuta qualificada e estar atenta às 

reflexões, experiências e saberes que os envolvidos com a 

doença crônica trazem consigo, para priorizar suas 



PROGRAMA FEBRE REUMÁTICA DE UNIVERSIDADE FEDERAL: MODELO DE 
TRANSIÇÃO DO FORMATO PRESENCIAL PARA O REMOTO  

232 

necessidades e não se restringir apenas às imposições 

terapêuticas, pois a escuta qualificada prescinde a formação de 

vínculos” (MACHADO et al., 2018). 

Durante esse período o GAPFR contou com a presença 

de profissionais de diferentes áreas da saúde o que permitiu 

acesso direto dos participantes com especialistas em Febre 

Reumática, que puderam atuar sanando dúvidas, 

questionamentos e até mesmo rebatendo possíveis notícias 

falsas que circularam durante a pandemia, possibilitando assim 

que todos ficassem mais informados e entendidos acerca de 

assuntos de saúde de maneira geral, bem como dos direitos 

que o SUS fornece a eles. 

O Serviço Integrado de Psicologia da Universidade 

Potiguar exerceu um papel importantíssimo realizando seu 

atendimento de forma online, tendo em vista que os pacientes, 

mesmo à distância, puderam ser escutados. Nesse momento 

tão delicado, o apoio de um profissional qualificado faz toda 

diferença para que o portador de Febre Reumática possa 

passar por essa doença de caráter complexo, que afeta o 

emocional de todos os envolvidos, ainda mais do paciente 

pediátrico que é o público mais frequente de FR. Essa doença 

causa um impacto no ambiente familiar, desde o diagnóstico da 

patologia, até o tratamento, tendo em vista que esse último é 

doloroso e conflitos dentro de casa devido a terapêutica podem 

se tornar recorrentes. A família passa a enfrentar muitas 

ocasiões difíceis, novas [...] durante o curso da doença porque 

esta situação é própria da patologia crônica [...] a família se vê 

novamente perdida por estar fora do controle da situação 

(DAMIÃO et al., 2001). Nesse contexto, o apoio psicológico de 
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forma remota, possibilitou controlar os dilemas intrínsecos 

enfrentados pelos portadores de FR. 

No que se refere ao eixo pesquisa, pode-se frisar que a 

pandemia não interferiu nos frutos colhidos pelo Programa FR, 

uma vez que sua participação se fez presente em congressos 

a nível nacional e internacional, fazendo diversas publicações 

(tabela 1) por meio da descrição e utilização dos dados obtidos 

por meio das ações de extensão e do processo criativo e de 

elaboração dos métodos de capacitação. 

 

Tabela 1. Publicações em congressos científicos do Programa 

de Extensão Febre Reumática, Natal/RN, 2021. 

Quantidade 

de 

publicações 

Evento Científico 

1 
 

Extensão & Sociedade da UFRN 

9 

 

Congresso Brasileiro de Educação 

Médica (COBEM - 2021) 

 

 

4 

 

Congresso de Iniciação Científica e 

Tecnológica 

 

10 

Congresso Norte-Nordeste de 

Cardiologia (CNN 2021) 

 

35 

Congresso Internacional 

Multiprofissional em Pediatria e 

Cardiologia (CIMPEC - 2020) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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CONCLUSÕES 

 

  A implementação do Programa Febre Reumática de 

forma remota devido ao contexto da pandemia da COVID-19 

passou por diversas dificuldades diante da transição dos 

projetos que ocorriam anteriormente de forma presencial e 

precisaram se adaptar ao modelo online. Contudo, mesmo 

diante das adversidades, os colaboradores dos projetos foram 

resilientes e conseguiram garantir que o Programa Febre 

Reumática continuasse acontecendo. 

  Nesse contexto, o programa funcionando de forma 

remota pode ser considerado um marco histórico, pois 

conseguiu manter a integralidade do cuidado ao paciente de 

forma democrática, como permitiu que as capacitações e os GA 

continuassem existindo. Todo esse trabalho foi de extrema 

importância também para os instrutores e demais parceiros, 

que se reinventaram, se disponibilizando a aprender novas 

habilidades que com certeza serão levadas para sempre com 

cada um. 

Diante do sucesso desse novo modelo adotado, o qual 

possibilita a participação de indivíduos de diferentes locais nas 

capacitações e GA, como também de pacientes de locais 

distantes, sugere-se que seja realizado estudos e análises para 

que após a liberação de eventos presenciais e a volta da 

“normalidade” os projetos adotem caráter híbrido, conseguindo 

assim, abranger o maior número de pessoas que de certa forma 

necessitam saber um pouco mais sobre a Febre Reumática e 

também precisam de apoio para dar continuidade ao tratamento 

dessa doença. 
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RESUMO: Introdução: A crise pelo novo Coronavírus trouxe 
impactos importantes no Ensino Superior, causando o 
interrompimento das aulas presenciais e das ações dos projetos 
de extensão e pesquisa para cumprimento do isolamento social, 
que durante esse período foram remanejados e readaptados 
para o ensino remoto. Objetivo: Relatar a experiência de um 
Projeto de Extensão intitulado “Educação em Saúde na 
Comunidade” da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) em tempos de pandemia. 
Método: Trata-se de um relato de experiência das atividades 
do Projeto de Extensão Educação em Saúde na Comunidade. 
O trabalho foi realizado de janeiro a setembro de 2021, onde as 
reuniões do projeto foram desenvolvidas semanalmente por 
videochamadas pelo Google Meet e aplicativos remotos. O 
projeto realizou a criação de um perfil no Instagram onde 
ocorreram as atividades como lives e publicações relacionadas 
à saúde. Resultados: Diante das experiências vivenciadas na 
pandemia foi possível identificar que a extensão possui um 
grande papel nas ações de educação popular em saúde. As 
práticas executadas virtualmente trazem a capacitação 

mailto:antonietaalves73@gmail.com
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profissional dos extensionistas e proporcionam o conhecimento 
dos indivíduos, fazendo que esse entendimento supra inúmeras 
necessidades e realize o alcance de um público diverso. 
Conclusão: Pode-se concluir que as ações realizadas 
virtualmente foram de suma importância para continuidade da 
Extensão Universitária e construção de novos saberes. 
 
Palavras-chave: Extensão comunitária. Pandemia. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A extensão universitária é uma das estruturas que 
sustenta o tripé que caracteriza as universidades brasileiras 
(BARRAGÁN et al., 2016). A extensão é definida como o 
processo educativo, cultural e científico que vincula o ensino e 
a pesquisa, viabilizando a relação entre Universidade e 
Sociedade. Através das ações de extensão que ocorrem a 
proximidade, a integração e a parceria da Universidade com a 
comunidade, da ciência e dos saberes populares e culturais, 
ocasionando novos saberes para ambos (DESLANDES e 
ARANTES; 2017). 

A extensão é uma das atividades realizadas no âmbito 
universitário, voltada a atender as necessidades da 
comunidade interna e principalmente a externa, desenvolvendo 
atividades sociais onde os acadêmicos, com o auxílio dos 
docentes, elaborem tarefas que se propõem a promoção do 
bem-estar social (BARRAGÁN et al., 2016). 

Ao propiciar a construção do conhecimento e à medida 
que se incorpora como elemento capaz de operacionalizar a 
correlação entre teoria e prática, a extensão se torna uma fonte 
de integração na ligação ensino-pesquisa. Deste modo, 
proporcionando o princípio da indissociabilidade nas atividades 
de ensino (SANTOS; ROCHA e PASSAGLIO; 2016). 

Os discentes atuantes na extensão se deparam com 
muitas vivências novas que mobilizava a realização de novas 
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condutas de responsabilidade e autonomia no decurso da 
formação profissional. Dessa forma, a extensão se mostra 
como instrumento que conduz o discente a participar e a 
procurar soluções mais coerentes para o contexto social 
inserido, e diante desse contexto atuar, experimentar, conviver 
e conhecer de forma cívica e prudente (SANTOS; ROCHA e 
PASSAGLIO; 2016). 

Entretanto, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do 
novo Coronavírus (SARS-Cov-2), que se espalhou rapidamente 
pelo mundo, deixando a sociedade em um grande estado de 
indefensibilidade. Em pouco tempo, gerou amplas 
consequências nos sistemas de saúde, políticos, econômicos, 
educacionais e sociais. Desse modo, diante do impacto movido 
pela crise do SARS-Cov-2, o afastamento social se fez 
necessário como medida para diminuir a propagação da doença 
(WILLIAMSON et al., 2020). 

Uma das implicações observadas na extensão 
universitária nesse período pandêmico foi a necessidade de 
migração do trabalho presencial para o ambiente virtual que tem 
sido amplamente utilizado em diferentes setores, adaptando as 
ações dos extensionistas a uma nova realidade e 
consequentemente abordando um novo olhar crítico do ensino-
aprendizado. Esse ajuste dos serviços é uma estratégia 
utilizada pelas Universidades, Faculdades e Escolas 
continuarem economicamente ativos, sejam públicos ou 
privados (FRANCO et al., 2021). 

Assim sendo, ratificando as transformações que a Covid-
19 trouxe para a sociedade, sobretudo para o ensino e as ações 
extensionistas, houve a necessidade de inovar e sequenciar as 
atividades desenvolvidas na Extensão (DINIZ et al., 2020). 
Logo, foi pensando em utilizar as redes sociais como 
instrumento de continuidade das atividades realizadas pelo 
referido projeto fruto deste relato de experiência.  

Desta maneira, o presente trabalho objetiva relatar a 

experiência de um Projeto de Extensão na comunidade em 
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tempos de pandemia, por meio das ações realizadas durante o 

período pandêmico da Covid-19 e bem como o caminho 

percorrido e as problemáticas enfrentadas pelo projeto durante 

a pandemia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência das atividades do 
Projeto de Extensão em Saúde da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). O trabalho 
foi realizado de janeiro até setembro de 2021, onde as reuniões 
do projeto foram desenvolvidas por videochamada pela 
plataforma Google Meet e aplicativos remotos. O projeto de 
extensão em saúde é ligado à Pró-reitoria de extensão da 
UNILAB e objetiva principalmente o desenvolvimento de 
atividades voltadas à saúde para toda a comunidade.  
 Obteve como estratégia metodológica, para durante 
esse período, a criação de um perfil no Instagram onde 
ocorreram as atividades como lives, publicações relacionadas à 
saúde e através do Google Meet as discussões de artigos e 
planejamento das atividades semanais. As atividades do projeto 
buscaram uma participação e envolvimento entre discentes e 
docente, na perspectiva da construção de saberes e fazeres 
para a comunidade, construindo dessa forma, uma visão 
interdisciplinar e multidisciplinar em saúde.  

O projeto sanou a falta dos encontros presenciais, por 

intermédio das resoluções propostas pela Resolução ad 

referendum CONSUNI n° 3\2020 (2020, 17 março) e reeditada, 

com alterações, a resolução ad referendum CONSUNI n° 2, de 

17 de março de 2020, que dispõe sobre as ações de 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus e dá 

outras providências da UNILAB. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Inicialmente o projeto de extensão, tinha o objetivo de 
experienciar a vivência de um trabalho em saúde na 
comunidade, em que seria empreendida ações educativas com 
progresso sustentável como uma forma de prevenção e 
promoção da saúde em comunidades vulneráveis do município 
de Redenção-CE, além de construir por meio do coletivismo um 
espaço de mudanças sociais fundamentadas na interação da 
comunidade local em conjunto com docentes, discentes e 
profissionais da saúde, com objetivo voltado no 
desenvolvimento local.  

Em virtude da pandemia, as reuniões e atividades dos 
extensionistas ocorreram na modalidade remota como 
observado na Figura 1, pactuadas por meio da utilização do 
grupo no WhatsApp que facilitava a elaboração das pautas de 
reuniões, planejamento e avisos sobre as atividades. Diante da 
realidade, tínhamos encontros síncronos semanalmente por 
meio desses recursos para discutirmos os artigos selecionados 
pelo coordenador e o surgimento de necessidades de ensino-
aprendizado. 

As reuniões eram realizadas sobretudo por meio do 
Google Meet, uma plataforma de comunicação desenvolvida 
pelo Google. A plataforma era disponibilizada a partir dos 
termos de assinatura do pacote G Suit, utilizado por grande 
parte das empresas e organizações, mas com o surgimento da 
pandemia a mesma foi disponibilizada gratuitamente, 
possibilitando um acesso mais igualitário nesta modalidade 
remota. 
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Figura 1: Sala de reunião síncrona 

 
Fonte: Autoria própria 2021 

 
No primeiro momento foram realizados o 

aprofundamento teóricos-metodológicos do projeto, buscando 
uma maior compreensão sobre os problemas das comunidades 
de como solucioná-los, pautados nos preceitos da educação 
popular em saúde. À medida que se ganhava mais 
conhecimento sobre as temáticas através de outros relatos de 
experiências de projetos baseados no mesmo eixo temático, 
permitia a busca e o conjunto de ações para solucionar os 
desafios, proporcionando intervenção na comunidade e 
estabelecendo propostas de medidas de segurança nas 
comunidades abrangidas pelo projeto. 

Enquanto iam surgindo novos casos do coronavírus 
(Covid-19), o projeto foi criando estratégias novas, como 
observado na Figura 2. A metodologia empregada passaria 
para a modalidade virtual por meio das redes sociais como 
Instagram e Facebook, meios os quais tornaram possível levar 
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e expandir informações relevantes à saúde, uma vez que não 
permitiam ações de intervenções presenciais na comunidade. 
 

Figura 2. Fases do Desenvolvimento do Projeto 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Assim sendo, estreava a realização de lives a cada 

quinze dias, com convidados especializados nas áreas das 

ciências da saúde e educação popular. As lives realizadas 

abordavam assuntos relacionados aos problemas cotidianos na 

comunidade, a promoção da saúde e aspectos clínicos de 

doenças endêmicas no Brasil, atentando por meio da 

interdisciplinaridade e a construção coletiva de conhecimento. 

  Vale destacar a live de temática “O enfrentamento da 

população na COVID-19: na visão do usuário” (figura 3) onde 

foi possível apreender os anseios da população, além dos 

conhecimentos relacionados à doença e informações no 

cuidado à saúde na pandemia. A live trouxe ainda a discussão 
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sobre as consequências do abismo social trazidas pelo vírus da 

Covid-19, às medidas de prevenção para seu enfrentamento e 

às consequências oriundas desse período a partir de um 

momento de partilha e comunicação de informações fidedignas. 

A live alcançou um número alto de pessoas com 210 

visualizações e grande interação através de comentários. 

 

  Figura 3: Cartaz de Divulgação da live. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021 

 

Outra, live de suma importância e debate atual foi 

inerente ao papel do Núcleo de Atenção à Saúde da Família 

(NASF-AB) durante a pandemia e “as Potencialidades e 

desafios dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), no contexto municipal frente à pandemia do 

covid-19" (Figura 4). Foi possível debater e conhecer as ações 

realizadas na grande contribuição para acompanhamento e 

monitoramento das pessoas com e pós-COVID-19, além do 

apoio às problemáticas da saúde mental ocasionadas. 
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As discussões seguiram enfatizando sobre o 
enfrentamento do covid-19 no contexto do NASF-AB sobretudo 
com os cuidados às famílias e os acompanhamentos dos 
pacientes frente ao isolamento social. Em seguida abordou-se 
sobre os processos de análises dos diagnósticos da doença e 
a experiência do gerenciamento nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e Hospitais para tratamento do Coronavírus 
(Covid-19) no município de Redenção-CE. Na referida live 
obteve presente uma boa quantidade de pessoas e muitas 
interações com um alcance de 483 visualizações. 
 

Figura 4: Cartaz de divulgação da live

 
Fonte: Autoria própria 2021 

 

Ainda no sentido de divulgar, promover saúde e prevenir 

doenças observou-se que os idosos foram um dos públicos 

mais afetados pela pandemia e, portanto, o projeto realizou uma 

live, abordando desta vez, sobre a “Saúde do idoso em tempos 

de pandemia” como observado na Figura 5.  

Foi possível discutir os desafios que os profissionais da 

saúde estariam enfrentando no acompanhamento dos usuários 
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idosos frente à pandemia bem como os maiores desafios para 

a manutenção da saúde do idoso mediante as razões da própria 

senescência e o alto risco de infecção com a covid-19. A live 

possuiu muitas interações, comentários e um número de 663 

visualizações. 

 

Figura 5: Cartaz de Divulgação da live  

 
Fonte: Autoria própria 2021 

 

À medida que se iniciava a vacinação das pessoas no 
Brasil e no município de atuação do Projeto observou-se uma 
grande demanda de dúvidas e informações desencontradas 
nesse processo. Nesse sentido, o projeto realizou a live que 
abordou o processo de vacinação contra Covid-19 no município 
de Redenção (Figura 6). A coordenadora de Atenção Básica no 
momento explanou sobre as políticas empregadas pelo 
Governo Federal, Estadual e Municipal, além do fluxo montado 
para testagem de casos suspeitos e a metodologia da 
vacinação a ser realizada durante a primeira fase.  



PROJETO DE EXTENSÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

247 
 

A primeira fase seria composta pelos profissionais de 
saúde da linha de frente a serem imunizados e posteriormente 
na segunda fase a população prioritária foram os idosos acima 
dos 75 anos que seriam imunizados em domicílios e 
identificados pelos Agentes Comunitários de Saúde e seguindo 
corretamente as normas do protocolo de segurança 
estabelecida. 

Em geral, a live obteve muita interação, comentários, 

principalmente por parte dos participantes de muitos outros 

estados para sanar suas dúvidas, de modo que se alcançou o 

número de 698 visualizações. 

 

Figura 6: Cartaz de Divulgação da live  

 
Fonte: Autoria própria 2021 

 
Ainda no sentido de buscar divulgar as ações de 

enfrentamento a covid-19 no Município de Redenção-CE e 
como a universidade estava contribuindo para o combate ao 
Covid-19, o projeto realizou uma live com o projeto de extensão 
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intitulado “Enfrenta Covid-19 UNILAB” (Figura 7). O projeto foi 
criado para a produção e distribuição de álcool gel além de 
educação em saúde para o público interno e externo da UNILAB 
e realização de testagem aos alunos, professores e técnicos-
administrativos garantindo a segurança deles. 
 

Figura 7: Cartaz de Divulgação da live  

 
Fonte: Autoria própria 2021 

 

Por último, analisando o impacto da pandemia também 

na saúde mental dos indivíduos, o projeto realizou uma live que 

abordou “O poder da meditação em tempos de pandemia” onde 

foi possível sanar várias dúvidas sobre a temática, os benefícios 

desta prática no cotidiano e combate a ansiedade, reflexões e 

sentimentos. Durante a live ainda houve a realização da prática 

de meditação proporcionadas aos telespectadores. 
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Figura 8: Cartaz de Divulgação da live  

 
Fonte: Autoria própria 2021 

 

As experiências da realização das lives permitiram a 

avaliação dos erros, dificuldades e qualidade das lives e a 

busca de melhorias para realização das demais demonstrando 

um espaço de ensino-aprendizado e construção coletiva do 

conhecimento bem como um canal de alcance para 

disseminação de informação verídicas em meio a fakenews 

veiculadas durante a pandemia além de promover saúde e 

prevenir doenças por meio da educação em saúde realizadas 

durante as lives. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A partir de toda metodologia empregada durante o 
isolamento social para a realização da Extensão Universitária a 
distância, pode-se perceber que inúmeros serão os desafios 
para que essa prática cresça e atinja seus objetivos de médio a 



PROJETO DE EXTENSÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

250 
 

longo prazo, pois o vírus da Covid-19 trouxe mundialmente uma 
mudança na vida de todos os seres humanos, propagando 
significativamente a necessidade de medidas protetivas e 
novas alternativas para a continuação de diversas atividades. 

Com a experiência vivenciada no projeto Educação em 
Saúde na Comunidade foi possível perceber que a prática da 
extensão é uma das ações da universidade que perdeu sua 
condição executável diante do cenário pandêmico. Não 
obstante, mais do que nunca é necessário refletir que a 
urgência do isolamento social despiu dos aglomerados da 
periferia, dos locais de saúde, do âmbito educacional, das 
inúmeras organizações sociais um grande percentual de 
estudantes que antes ocupavam os campos desses setores 
desempenhando uma forte ação da universidade atrelado a 
promoção do aprendizado à serviço dos problemas da 
sociedade, devolvendo na carreira acadêmica novos 
questionamentos sobre fatores extremamente relevantes 
(ABRANCHES, 2020). 

Em contrapartida, de acordo com Ignaczuk (2019), um 
dos principais impactos da tecnologia foi o amplo acesso de 
sites educacionais por meio da internet, propagando o interesse 
na busca de conteúdos estudantis. Esse evento impactou do 
mesmo modo nas atividades de Extensão, permitindo que os 
extensionistas realizassem pesquisas pelas diferentes 
plataformas digitais, facilitando a produção das diversas ações 
nas redes sociais. Seguindo esse parâmetro, nota-se que 
apesar da tecnologia buscar reparar as consequências da 
pandemia na extensão universitária, a alta procura dentro 
dessas mídias colaborou para que os profissionais, estudantes 
e sociedade ampliassem suas competências midiáticas. 

As mudanças acarretadas pela pandemia possibilitaram 
refletir nos benefícios que a tecnologia pode proporcionar para 
as pessoas, o que antes era algo restringido nas normas 
acadêmicas presencialmente, hoje se torna o principal suporte 
para que muitas operações possam dar continuidade, 
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evidenciando que apesar das dificuldades desse fator, a 
distância não é um empecilho para que a equipe chegue a parar 
todas as execuções das atividades. Diante da experiência do 
projeto nota-se exatamente isso, pois apesar da prática ter 
mudado como um todo, essa transformação mostra que a 
tecnologia servirá não somente enquanto perdurar o isolamento 
social, mas também quando as atividades acadêmicas 
retornarem, visando auxiliar os extensionistas e toda 
comunidade universitária (ÁVILA et al., 2020). 

Vale ainda salientar que o investimento nas redes sociais 
do projeto de extensão fará com que novos conhecimentos 
cheguem até outros olhares, possibilitando que o educador e os 
estudantes criem um ambiente interativo (LIMA, et al. 2020). 
Essa utilização de diferentes mídias no processo de educação 
a distância introduz uma nova alternativa de organização do 
trabalho pedagógico, mostrando que a prática se dá não só 
como uma proposta metodológica, mas também como visão 
diferenciada acerca do sujeito que aprende, no papel do 
professor e dos instrumentos de ensino (DOMINGUES, 2019).  

No contexto acadêmico, nota-se que essa atividade 
tende a se manter cada vez mais constante e precisa, pois a 
rotina de muitos extensionistas mudaram, fazendo com que 
esse público se organize de forma diferente, tendo os projetos 
como um itinerário formativo, ainda que seja a distância. 

Por meio das ações dos extensionistas, percebe-se 
ainda que elas auxiliam na construção profissional e social dos 
estudantes de diversas áreas, os tornando cidadãos e 
profissionais íntegros diante das diversas situações vivenciadas 
pela comunidade, sendo capazes de buscar por novas 
alternativas para propagar o conhecimento, e 
consequentemente indivíduos mais conscientes mediante o seu 
papel.  

Visto isso, necessita uma relação efetiva do acadêmico 
com a comunidade o que faz com que ele se adeque 
historicamente, culturalmente e se diferencie através de seus 



PROJETO DE EXTENSÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

252 
 

estudos com os diversos problemas que enfrentará num futuro 
próximo quando vier a campo (DINIZ, et. al. 2020). 

Observa-se que através das diferentes ações em saúde 
promovidas virtualmente pelo projeto Educação em Saúde na 
Comunidade, a extensão incentiva os estudantes a não se 
limitarem somente às atividades efetuadas nas disciplinas 
semestrais, mas também a conhecerem novas vivências 
proporcionadas pelo Ensino Superior Público, demonstrando a 
proeminência das ações fora de aula. Considerando essa 
importância, percebe-se que a extensão universitária fará com 
que diminua o índice de evasão no campo acadêmico, 
modificando os olhares dos estudantes ao se identificarem com 
outras experiências (PEREIRA, 2017). 

Por fim, diante das ações propagadas pelo grupo de 
extensão Educação em Saúde na Comunidade, nota-se a 
intensificação de saberes para promover o desenvolvimento 
social durante e depois da pandemia de Covid-19, pois através 
das atividades virtuais de fomento, capacitações e programas 
de extensão, a equipe possibilitará disseminar os saberes 
necessários e fazeres populares em saúde, visando garantir 
valores sociais. 
 

CONCLUSÕES  

 

Compreende-se que a sociedade em geral está 
redefinindo a feição de usar a tecnologia para o enfrentamento 
da Covid-19. Destarte, nota-se que as mídias digitais que eram 
mais voltadas para o campo de entretenimento foram-se 
modificando, ganhando emancipação e espaço no campo 
educativo, deixando que discentes e docentes buscassem uma 
metodologia diferenciada na Extensão Universitária. 

Nesse ínterim, enquanto perdurava a nova variante do 
Coronavírus, os projetos da universidade tiveram que tomar 
novos caminhos, atendendo às dificuldades enfrentadas pelos 
extensionistas. Diante dessa perspectiva, pode-se inferir que o 
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presente estudo elucidou as principais ações de Extensão 
Universitária durante a pandemia, mostrando a importância do 
ensino remoto para a disseminação de conhecimentos em 
educação popular em saúde durante esse período. 

Por fim, conclui-se que o atual trabalho possibilitou 
analisar como essas atividades propagadas virtualmente 
fortaleceram o fluxo contínuo das ações de extensão durante o 
ensino à distância, fazendo com que integrasse e promovesse 
através do aprendizado acadêmico a propagação de 
conhecimentos diversos voltados para a área da saúde. 
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RESUMO: A qualidade de vida é um fator crucial e almejado 
pela grande maioria das pessoas e representa uma 
necessidade premente, produz uma ruptura e reorganiza os 
paradigmas tradicionais do autocuidado. Este estudo teve como 
objetivo discutir a prática de atividades físicas na natureza e 
seus benefícios à saúde. A metodologia utilizada trata-se de um 
levantamento bibliográfico de artigos científicos, indexados nas 
bases de dados do Lilacs e SciELO. Como critérios de inclusão, 
foram selecionados artigos publicados no período de 2016 a 
2021 que abordassem a temática e excluídos aqueles que não 
tratavam do tema em questão. A busca foi orientada utilizando-
se os descritores “atividade física”, “natureza” e “benefícios” e 
seus correspondentes em inglês “physical activity”, “nature” e 
“benefits”. A partir da leitura dos artigos, foi possível identificar 
que a prática de atividades físicas na natureza e espaços 
públicos pode proporcionar a seus praticantes benefícios 
imediatos, como a melhora na qualidade do sono, e a longo 
prazo, a diminuição da incidência de doenças, por exemplo. 

https://www.scielo.org/


ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA E OS BENEFÍCIOS À 
SAÚDE: PRATICANDO O AUTOCUIDADO  

258 
 

Assim, conclui-se que a adesão a essa prática quando 
associado a hábitos saudáveis pode propiciar, ainda, um maior 
nível de autonomia a seus praticantes, permitindo-lhes uma 
melhora significativa na qualidade de vida e saúde. Torna-se 
visível, portanto, que as atividades físicas podem elevar e 
melhorar a expectativa de vida. 
Palavras-chave: Atividade física na natureza. Autocuidado. 
Qualidade de vida. Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Eventualmente, a atividade física (AF) chegou ao século 

XIX acompanhando as transformações políticas e sociais 

oriunda dos séculos anteriores. Percebe-se então que, quando 

se observa “Os benefícios da prática de atividades físicas à 

saúde e qualidade de vida no Brasil”, demonstrando, desde 

então, uma tendência a servir como uma tela de projeção da 

dinâmica social, verifica-se que esse ideal ainda é constatado 

apenas na teoria, e não, como desejado, na prática, e a 

problemática persiste, demasiadamente, ligada à realidade do 

país. (SILVA et al., 2010) 

O fato é que, por muito tempo, a AF esteve associada 

somente à perda de peso. Observando estes aspectos, com o 

avanço da ciência, há estudos que comprovam que esta, por 

sua vez, contribui com ações de promoção da saúde, auxiliam 

no controle da pressão arterial, reduzir o risco e o agravo de 

doenças cardiovasculares e de alguns tipos de câncer, reduz os 

índices de obesidade, além de melhorar o condicionamento 

físico e a qualidade de vida. Isso sem contar os inúmeros outros 

benefícios à saúde. (CASSIANO et al., 2020) 

Em contrapartida, em virtude do atual contexto social, 

manter-se saudável não é uma tarefa fácil, frente a todas as 
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comodidades provenientes dos avanços tecnológicos e dos 

novos acontecimentos. Ou seja, ainda possui muitas pessoas 

que não alcançaram as recomendações da prática de AF. Nesta 

direção, essa prática quando executada ao ar livre, de forma 

regular e orientada, permite ao indivíduo de todas as idades 

uma infinidade de benefícios. Sendo considerada por 

profissionais como a melhor aquisição para a saúde. Apesar da 

existência de recomendações globais de AF, é de fundamental 

importância fornecer subsídios específicos para essa prática, 

considerando as suas particularidades. (PITANGA; BECK; 

PITANGA, 2020)  

Concretamente, a maior causa de morbimortalidade no 

mundo são as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

com isso, o contato com a natureza quando associado aos 

benefícios da prática de AF permite a liberação de hormônios 

do bem-estar, à exemplo da dopamina, endorfina e a 

serotonina, auxiliando, dessa forma, no alívio do estresse, 

diminuindo a ansiedade, possibilitando um maior nível de 

autonomia na rotina diária dos seus praticantes. Ressalta-se, 

que a população brasileira possui um elevado nível de 

expectativa de vida. Tendo em vista o panorama acima exposto, 

a busca do ser humano pela qualidade de vida através de um 

estilo de vida mais saudável, nunca esteve tão em foco como 

no contemporâneo. (OLIVEIRA et al., 2021) 

Nesse sentido, infere-se que diferentes setores da 

sociedade têm sido chamados a refletir sobre o tema, buscando 

compreender esse processo e seus impactos, bem como, traçar 

estratégias de ação que tenham repercussão na busca por 

melhor qualidade de vida da população. Assim, este estudo 

justifica-se no levantamento de dados bibliográficos que 
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evidenciam a crescente procura da prática de AF ao ar livre e 

em contato com a natureza, sendo uma importante ferramenta 

para a promoção da saúde, autocuidado e qualidade de vida, 

visando aumentar qualitativamente o interesse, a vontade e o 

querer dos sujeitos para a mudança, como fruto de uma 

abordagem crítica, reflexiva e que vá ao encontro das reais 

necessidades e expectativas individuais e coletivas, 

considerando, sobretudo, as especificidades de cada um. 

É incontrovertível que a prática de AF se faz como sendo 

de suma importância para uma vida saudável e elemento 

fundamental do autocuidado. Diante do exposto, torna-se 

extremamente relevante analisar a produção científica sobre 

essa temática. Tendo em vista o aumento da expectativa de 

vida, observou-se a necessidade de fazer uma análise 

criteriosa. Dessa forma, o objetivo do estudo foi discutir os 

achados da literatura referentes a AF na natureza e os 

benefícios à saúde e sua influência na qualidade de vida de 

seus praticantes.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão da 

literatura, na qual se avalia a produção bibliográfica por meio de 

uma análise crítica, meticulosa e ampla das publicações 

correntes de um tema específico em um determinado período 

de anos, apresentando-se novas ideias da literatura 

selecionada, agregando conhecimentos. Além do mais, a 

pesquisa bibliográfica é realizada coletando e armazenando os 

dados obtidos através dos artigos selecionados acerca da 



ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA E OS BENEFÍCIOS À 
SAÚDE: PRATICANDO O AUTOCUIDADO  

261 
 

temática em questão, mesmo que para quase todos os estudos 

seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza. 

O estudo foi elaborado a partir do levantamento de dados 

bibliográficos e de fichamentos das informações importantes 

para a elaboração da revisão de artigos mediante busca digital 

nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs) e do Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). Foram selecionados artigos publicados no 

período de 2016 a 2021. Obteve-se como amostra do estudo 

vários artigos científicos que tratam do assunto estudado, e 

posteriormente, foram analisados. 

Os critérios de inclusão para a elaboração foram: artigos 

publicados em português e inglês, que abordassem sobre AF 

na natureza e os benefícios à saúde de seus praticantes. A 

busca foi orientada utilizando-se os descritores “atividade 

física”, “natureza” e “benefícios” e seus correspondentes em 

inglês “physical activity”, “nature” e “benefits”. 

Esta revisão bibliográfica foi desenvolvida por meio de 

quatro etapas: (I) elaboração das buscas, (II) avaliação dos 

títulos e dos resumos dos artigos, (III) avaliação dos textos 

integrais e, (IV) desenvolvimento da síntese descritiva. Todas 

as etapas foram conduzidas por orientação e supervisão da 

professora orientadora, com auxílio  de um segundo orientador. 

Após o cumprimento das etapas de seleção dos artigos que 

compuseram o presente estudo, foi realizada a leitura completa 

dos mesmos.  

Somando-se todas as bases de dados, foram 

encontrados 574 artigos. Após a leitura dos títulos dos artigos, 

notou-se que alguns deles se repetiram nas diferentes bases e 

outros não preenchiam os critérios deste estudo. Assim, foram 

https://www.scielo.org/
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selecionados 74 artigos e, após leitura dos resumos, foram 

excluídos os que não se referiam à prática de AF. Foram 

selecionados 22 artigos que abordavam o tema em questão. 

Obteve-se como amostra do estudo vários artigos científicos 

que tratam do assunto estudado. 

Feita a seleção, procedeu-se a leitura criteriosa das 

publicações. Os dados obtidos foram registrados em ficha de 

análise, contemplando os seguintes itens: nome do artigo, 

autores, periódico, ano de publicação, instituição dos autores, 

abordagem do estudo, tipo de estudo, referencial teórico, 

objetivo(s), resultados e recomendações. A leitura foi realizada 

de forma a caracterizar as publicações e a identificar as 

categorias relevantes na produção científica sobre o tema. Por 

sua vez, tais categorias sofreram um processo de análise e 

interpretação de sua relevância. 

A partir disso, foi encontrado estudos que tratam da 

eficiência da prática de AF e em muitos é possível perceber o 

foco na qualidade de vida e autocuidado. A partir da prática das 

AF na natureza no cenário atual, surge a necessidade de se 

ampliar essa discussão. Essa dimensão deve contemplar, 

sobretudo, a prática de AF como um todo, de modo a viabilizar 

a mesma como uma ferramenta para o autocuidado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É incontrovertível que a importância da prática de AF 

está intimamente relacionada à qualidade de vida do indivíduo, 

podendo ser definida como qualquer movimento corporal 

produzido pela musculatura esquelética do corpo, resultando, 

consequentemente, em gasto energético, sendo influenciada 
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por diferentes dimensões, seja ela de cunho intrapessoal, 

interpessoal, ambiental, político e/ou comunitário. É notório os 

benefícios projetados para a saúde e para a melhor qualidade 

de vida a partir da prática de AF. Por outro lado, a inatividade 

pode contribuir com a mortalidade pelo agravo de doenças 

cardiovasculares. (MARTINS et al., 2020) 

Segundo Dumith (2020), a qualidade de vida é um tema 

que tem sido foco de investigação em diversas áreas do 

conhecimento e sob diversas perspectivas, demonstrando que 

este vem ganhando grande importância no campo acadêmico-

científico, com enfoque de como o estilo de vida saudável e a 

prática de AF contribui para qualidade de vida, sendo 

indiscutível que, a redução das taxas de natalidade e o aumento 

da expectativa de vida são fatores que geram um aumento 

gradativo no número de pessoas em busca dessa prática.  

Essa discussão sobre o valor da AF na qualidade de vida 

dos brasileiros ganhou protagonismo internacional, possuindo 

uma Sociedade Científica, um periódico e um congresso que 

tratam, especificamente, do tema, sendo classificado, 

recentemente, como o quarto país do mundo no ranking da 

pesquisa em AF. Ademais, mesmo com todo o desenvolvimento 

social e tecnológico presente, o bem-estar dos brasileiros ainda 

é muito precário, principalmente se o cidadão depender do 

sistema público de saúde, não possuindo recomendações de 

AF para população (HALLAL; UMPIERRE, 2021). 

Historicamente, Platão, filósofo grego e discípulo de 

Sócrates, disseminou por meio de sua obra intitulada “O Mito 

da Caverna” o entendimento da prisão oriunda da ignorância 

humana. De forma análoga, o autocuidado e a qualidade de 

vida da população se configura pelo aprisionamento destes 
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indivíduos quando não estão inclusos ativamente no meio no 

qual estão inseridos. Ao mesmo tempo, sabe-se que, a 

autonomia no dia a dia requer um organismo forte e bem 

condicionado. Quanto mais cedo a AF é incentivada e se torna 

um hábito, maiores os benefícios para a saúde. Dessa forma, 

compreende-se que a AF quando direcionada e orientada só 

traz ônus para saúde das pessoas que a buscam (ARAÚJO; 

SOARES; PALÁCIO, 2018). 

Nas últimas décadas, a AF como objeto de estudo no 

campo da coletividade e do autocuidado tem se mostrado um 

fenômeno complexo relacionado a diversos fatores de ordem 

intrínseca e extrínseca, representada, basicamente, por quatro 

domínios, sendo eles o lazer, o deslocamento, o doméstico e o 

trabalho. Inúmeros estudos na área de epidemiologia da AF 

consideram a sua prática regular um dos principais fatores para 

prevenir a ocorrência de algumas patologias (TESSARO; 

SILVA; LOCH, 2021). 

Contudo, entendesse que estes espaços são cada vez 

mais procurados para a prática de AF ou para o relaxamento 

mental, permitindo a sensação de paz e tranquilidade, 

classificados como um fator de promoção da saúde. A AF está 

intimamente relacionada a inúmeros benefícios como a redução 

de peso, melhora cardiovascular, diminuição do risco de morte 

prematura, entre outros. Porém, infelizmente, ainda existe uma 

alta prevalência de inatividade física em uma para cada cinco 

pessoas ao redor do mundo. Além do mais, é predominante em 

países urbanizados, dos quais ocorre principalmente em idosos 

e mulheres, com desejos e objetivos diferentes, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida e obtendo do meio natural mais 
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do que a possibilidade de adquirir um modelo corporal “mais 

bonito”. (REIS et al., 2017) 

Vale ressaltar ainda que, conforme exposto por Silva et 

al. (2020), a inatividade física é responsável por cerca de 80% 

das principais doenças crônicas, tornando-se uma das maiores 

preocupações dos profissionais de saúde no Brasil e no mundo. 

Assim, se faz necessário reconhecer a importância da AF para 

a saúde, bem como, identificar os fatores motivadores de uma 

prática regular, além de buscar estratégias que aumentem a 

adesão.  

Em síntese, se tornou perceptível uma grande mudança 

nos hábitos de vida da população brasileira e a 

institucionalização de práticas promotoras de saúde, visto que, 

a AF se trata de um componente importante na vida diária dos 

indivíduos por promover benefícios psíquicos, físicos e 

cognitivos à saúde humana. Não obstante, ressalta-se que 

estudos têm enfatizado que o estilo de vida, mais do que nunca, 

passou a ser um dos mais importantes determinantes da saúde 

de indivíduos, grupos e comunidades (CARVALHO; 

NOGUEIRA, 2016). 

Em primeiro lugar, a AF se faz como sendo crucial para 

o pleno desenvolvimento humano e deve ser praticada em 

todas as etapas da vida, ao se deslocar de um lugar para outro, 

durante o período de trabalho ou estudo e até mesmo durante 

o tempo livre, o indivíduo está praticando AF. Por conseguinte, 

a mesma é recomendada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como sendo um dos principais determinantes de saúde 

pública. Recomenda-se, em média, 150 minutos semanais de 

AF moderadas ou 75 minutos semanais de AF vigorosas, a 

OMS também recomenda a implementação de diversas 
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estratégias para a sua promoção no nível populacional, como, 

por exemplo, a formulação e atualização periódica de diretrizes 

nacionais de AF já existente (GUERRA et al., 2021). 

Ainda de acordo com Guerra et al. (2021), em sentido 

mais amplo, estas diretrizes são fundamentadas em evidências 

científicas, geralmente elaboradas por painéis de experts na 

temática, objetivando implementar e orientar políticas públicas 

e direcionar estratégias e ações no contexto dos sistemas 

nacionais para além do setor da saúde, incentivando a 

população como um todo para a adoção de hábitos saudáveis.  

Vale destacar que ainda são poucos os países que 

apresentam diretrizes efetivas para a AF, e que, no conjunto 

disponível de diretrizes, ainda se percebe grande ênfase no 

enfoque ao que se refere ao aspecto recomendativo-prescritivo, 

desconsiderando, muitas das vezes, importantes questões 

ambientais e de vigilância, ponderando-se pela situação 

epidemiológica, disponibilidade de recursos e prioridades de 

saúde. Dessa forma, é recomendável que novas diretrizes 

nacionais sejam formuladas, fundamentadas na complexidade 

dos determinantes e consequências da AF (CROCHEMORE-

SILVA et al., 2020). 

Concretamente, essas recomendações têm sido 

construídas a nível global pela OMS e em nível nacional por 

diferentes países, a fim de elucidar esse comportamento como 

ferramenta promotora de uma série de benefícios fisiológicos, 

psicológicos e sociais. Assim, de forma geral, estas 

recomendações indicam que a aquisição deste comportamento 

permite a adoção de outros comportamentos benéficos à saúde 

(DUMITH et al., 2021). 



ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA E OS BENEFÍCIOS À 
SAÚDE: PRATICANDO O AUTOCUIDADO  

267 
 

Dentro destas, pode se destacar o papel benéfico da 

prática regular de AF em diversos domínios da vida, a exemplo 

da pessoa idosa, visto que o mesmo não apresenta condições 

viáveis de realizar com firmeza as tarefas corriqueiras que 

sempre executou, como autonomia funcional e função 

cognitiva. A falta de oportunidade de praticar AF na terceira 

idade faz com que idosos brasileiros também apresentem 

menores níveis de AF moderadas e vigorosas no tempo livre, 

quando comparados a outros grupos etários (SOCOLOSKI et 

al., 2021). 

Nessa direção, a prática regular de AF possibilita efeitos 

benéficos para a saúde, deixando claro que, seu conceito 

ampliado, não se restringe apenas ao seu componente 

biológico. No entanto, entende-se que a saúde como uma 

produção social e dever do estado, a qual está intimamente 

ligada à qualidade de vida, se torna um direito inalienável de 

todo e qualquer sujeito. Paralelamente, existem pessoas que 

ainda vivem em condições desumanas e de vulnerabilidade 

social, onde a luta diária pela sobrevivência impede que as 

questões, hierarquicamente, mais significativas em termos de 

qualidade de vida possam ser consideradas (como o lazer). 

Além disso, coletivamente, ainda existem diferenças gritantes 

no padrão de vida (CARVALHO, 2019). 

Na mesma linha de raciocínio, entretanto, voltando-se 

especialmente para a intervenção da AF, tem sido favorável a 

utilização de espaços como a natureza para a realização das 

mesmas, objetivando elevar a qualidade de vida da população, 

prevenir doenças e aumentar a socialização e a consciência 

ambiental dos indivíduos. Entende-se que, essa prática em 

áreas verdes e espaços públicos proporcionam a seus 
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praticantes inúmeros benefícios de imediato, além de favorecer 

a normalização dos níveis de glicose sanguínea e a diminuição 

da incidência de doenças musculoesqueléticas, 

cardiovasculares e metabólicas (REIS et al.; 2017).  

Nessa perspectiva, a natureza, seja ela do espaço rural 

ou urbano, promove o contato com energias livres da natureza 

(como a eólica, a marítima ou da gravidade), proporcionando 

um maior nível de emoção, prazer e diversão, onde a aventura 

está ao alcance de todos, independentemente do sexo e até 

mesmo idade, uma vez que, possibilita o contato com o meio 

ambiente em experiências no tempo de lazer que proporcionam 

diferentes sensações, tais como liberdade, medo, prazer, 

autossuperação, adrenalina, relaxamento, autoconhecimento e 

uma melhoria na qualidade de vida de seus praticantes 

(BETRÁN; BETRÁN, 2016). 

Dessa forma, esses espaços permitem o convívio social 

de indivíduos de diferentes faixas etárias, objetivando vivenciar 

momentos de lazer e/ou de condicionamento físico, de modo 

que seja possível melhorar a qualidade de vida e aprimorar o 

autocuidado, promovendo o desenvolvimento humano e bem-

estar, com melhor qualidade, melhorando as habilidades de 

socialização e condição física, possibilitando aguçar as 

habilidades motoras, como correr, saltar e arremessar 

(CASTAÑON et al., 2016). Além do mais, a AF se relacionada, 

sobretudo, com a promoção da saúde, seja ela de forma 

individual ou coletivamente, sendo considerada, também, como 

fator de proteção para as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), manutenção e promoção da saúde 

mental, além de favorecer a interação social (CARVALHO, 

2019).  
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Considerando estes aspectos, é importante reconhecer 

a crescente relevância das AF voltadas para a saúde como um 

fato social. São muitos os benefícios que se pode ter com essa 

prática, sendo alguns deles: melhora o humor e reduz a 

sensação de estresse e os sintomas de ansiedade e depressão; 

ajuda no desempenho escolar; auxilia no controle do peso 

adequado e na diminuição do risco de obesidade. Adotar um 

estilo de vida saudável, mediante a prática de AF, não deve ser 

compreendido como uma decisão individual. Mas, envolve 

fatores mais amplos como a disponibilidade de locais e de 

recursos apropriados, e da similitude entre a oferta das 

atividades e o interesse pessoal, dentre outros fatores 

(CARVALHO; NOGUEIRA, 2016). 

Estudos apontam, a partir de dados oriundos de capitais 

brasileiras em 2019, que 39% dos adultos praticam AF de lazer 

conforme as recomendações de saúde. Além do mais, vale 

salientar que ainda existem poucas políticas públicas que 

ofertam programas com práticas corporais e atividades físicas. 

Assim, se faz necessário que a população se engaje mais em 

programas de AF e hábitos alimentares saudáveis, a fim de que 

seja possível melhorar os relacionamentos interpessoais, 

controlar doenças crônicas, diminuição da depressão, melhora 

no equilíbrio e prevenção de quedas, aumento da densidade 

óssea, diminuição do risco de doenças cardiovasculares, 

controle do peso, melhora os reflexos e fortalece os músculos. 

(CROCHEMORE-SILVA et al., 2020) 

Nesse sentido, dentre as AF mais praticadas pelas 

pessoas nos espaços públicos ao ar livre e em contato com a 

natureza está a caminhada; a corrida; o ciclismo e o treinamento 

funcional. A partir de 2013, período relativamente recente, às 
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práticas corporais e as AF, juntamente com a educação, o lazer 

e os outros correlatos, passaram a fazer parte dos fatores 

determinantes e condicionantes ligados à saúde que 

expressam a organização social e econômica do país 

(PAGANELLA; AMARAL, 2021). Outrossim, podendo ser 

concebida como uma ferramenta da modernidade e possível de 

ser praticada na natureza, ação simples de ser adotada, na qual 

os sujeitos, por vontade e esforço próprio, podem começar a 

praticá-las a qualquer momento, em qualquer lugar, 

desconsiderando, em parte, o contexto de vida os quais 

vivenciam (CARVALHO; NOGUEIRA, 2016). 

Concretamente, torna-se visível que, inúmeros são 

esses benefícios à saúde ao longo de toda a vida, sendo 

perceptível e indispensável uma dinâmica positiva entre o 

homem e a natureza. A priori, vale destacar que, é crescente a 

conscientização da população sobre a importância da utilização 

de espaços públicos ao ar livre para a prática de AF e lazer, 

promovendo a convivência social, ajudando na adoção de uma 

vida saudável e diminuição do tempo em comportamento 

sedentário (tempo em frente ao celular, computador, tablet, 

videogame e televisão, por exemplo) (SOUZA et al., 2017). 

Nesse sentido, realizar AF regularmente é importante 

para restabelecer as habilidades cognitivas, redução do 

aparecimento de doenças músculos-esqueléticas, 

cardiovasculares e metabólicas. Essa participação crescente 

em AF no âmbito do lazer, sejam elas realizadas em contato 

direto com o meio natural ou em academias de ginástica, 

envolvem o acompanhamento de profissionais que devem 

intervir de forma construtiva, junto aos adeptos dessas práticas. 

Ademais, é importante a preservação dos espaços públicos e 
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continuidade da elaboração de projetos que visem a construção 

de áreas verdes para convívio social. De forma que possa 

ampliar as alternativas que visam melhorar a qualidade de vida 

das pessoas que vivem em centros urbanos, satisfazendo suas 

necessidades e promovendo saúde (REIS et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Como exposto no presente estudo, evidências 

acumuladas nos anos apresentados, enfatiza que a escolha 

pelo autocuidado e prática de AF é um dos grandes objetivos 

das pessoas nos dias atuais. Com o aumento gradativo de 

parques e praças públicas nos pequenos e grandes centros 

urbanos, vem se valorizando a cada dia mais a utilização destes 

para a prática de AF pela população como um todo. Uma vez 

que, esses locais são de fácil acesso e classificados como 

ambientes sociais de lazer e, por conseguinte, de manutenção 

da saúde.  

Após a pesquisa e posterior levantamento de 

informações, pôde-se concluir que o país ainda possui grande 

parte de sua população inativa fisicamente. Além disso, é 

preciso salientar que os homens (jovens e adultos) apresentam 

menor busca por alguma prática ao ar livre e em contato com a 

natureza, apresentando prevalências maiores em 

comportamentos de risco à saúde, como o consumo abusivo de 

álcool, tabagismo e/ou uso de drogas ilícitas. Quanto às 

mulheres e idosos(as), foi constatado que existe uma maior 

probabilidade destes em buscarem o autocuidado, seja por 

prescrição/indicação de algum profissional e/ou por fatores 

estéticos. 
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Dessa forma, os textos científicos revisados indicaram 

ainda que, nos últimos anos, o Brasil teve um crescimento 

considerável em programas de AF. Todavia, ainda existe a falta 

de políticas públicas que incentivem essa prática em espaços 

públicos. Estes, por sua vez, são capazes de proporcionar bem-

estar e lazer, além de estimular com maior amplitude a prática 

de esportes pela população em geral. Além do mais, verificou-

se que são diversos os benefícios obtidos pelas AF. Em síntese, 

a prática de AF na natureza permite que diferentes faixas 

etárias estejam em um mesmo espaço buscando momentos de 

lazer ou de condicionamento físico, melhorando a qualidade de 

vida. Todos podem praticar AF e ter benefícios para a saúde e 

qualidade de vida. 

Em suma, pesquisas apontam que a prática de AF 

permite a construção de novos vínculos e de 

corresponsabilidade e autonomia, previnem e auxiliam no 

controle de doenças, aumentam o bem estar e evita a limitação 

dos movimentos, de modo a valorizar o autocuidado e otimizar 

a utilização de espaços públicos de convivência e produção da 

saúde (parques, praças e as ruas). De modo geral, a inatividade 

dos sujeitos que não buscam iniciar alguma AF pode estar 

relacionada a um misto de fatores, como os demográficos, 

socioeconômicos, socioculturais, ambientais e/ou 

comportamentais.  
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RESUMO: Oslinfomas são um grupo heterogêneo de cânceres 
que acometem o sistema linfático. Embora essa doença seja 
mais prevalente em países desenvolvidos, o Brasil e a região 
nordeste apresentam taxas crescentes de acometimento 
poressas condições clínicas. Na perspectiva de buscar 
compreender melhor o perfil dos indivíduos acometidos por 
essa doença, o presente estudo avaliou o perfil 
sociodemográfico dos indivíduos portadores de Linfoma 
Hodgkin (LH) e Linfoma Não Hodgkin (LNH) de um hospital de 
referênciano tratamento de câncer no estado da Paraíba.As 
informações avaliadas foram obtidas pela análise dos 
protuários de indivíduos atendidos no hospital Napoleão 
Laureano, dentre o período de 2016 a 2019. Mediante análise, 
foi observado que os casos de LNH foram superiores ao LH, o 
sexo da população acometida divergiu entre os dois tipos de 
linfomas, a faixa-etária prevalente para os casos de LH foi entre 
os 17 a 27 anos e para os casos de LNH foi entre os 70-79 anos. 
Além disso, a maioria dos indivíduos tratados precediam da 
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região da zona da mata paraibana, de etnia parda, 
alfabetizados e as ocupações mais observadas foram de 
agricultor e aposentado, respectivamente para os casos de LH 
e LNH. Diante do exposto, pode-se observar cararteristicas 
distintas entre os linfomas estudados. Portanto, a referida 
pesquisa contribui para o levantamento das informações sobre 
os linfomas. 
Palavras-chave:Linfoma. Doença de Hodgkin. Linfoma não 

Hodgkin. Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer configura-se como uma doença desencadeada 

pelo crescimento celular anormal, originando um conjunto de 

mais de 100 doenças. Essas são responsáveis, segundo a 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), por cerca de 9,6 

milhões de morte somente no ano de 2018, ocupando a 2º 

maior causa de óbitos no mundo (OPAS, 2020). 

 Nessa perspectiva, os linfomas são um conjunto de 

neoplasias que acometem o sistema linfático, sendo resultante 

da multiplicação exacerbada e desordenada dos linfócitos. Esse 

tipo de câncer é subdividido, de maneira mais ampla, em 

Linfoma de Hodgkin (LH) e Linfoma não Hodgkin (LNH). Essa 

categorização é baseada, principalmente, na diferenciação 

celular que ocorre durante o processo neoplásico, de modo que 

a mesma só pode ser observada mediante biopsia do 

paciente(OLIVEIRA et al., 2021). 

Com relação a sua epidemiologia, dados do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), apontam que no Brasil o LH possui 

um total de 10.080 indivíduos acometidos pela doença, dos 

quais 5.370 são homens e 4.810 mulheres, com número de 
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mortes, respectivamente 2.434 e 1.960. No que se refere aos 

casos de LNH esses possuem 2.530 acometidos, 1.480 do sexo 

masculino e 1.050 para o sexo feminino, com 324óbitos de 

homens e 237 óbitos de mulheres (BRASIL, 2021a; BRASIL, 

2021b). 

No estado da Paraíba, a taxa de acometimento para 

homens é de 0,75 para os casos de LH e 4,02 para LNH. Em 

mulheres a taxa de acometimento é de 0,73 para LH e 3,06 para 

LNH (BRASIL, 2020). 

Desse modo, embora essas neoplasias não possuam 

alta incidência quando comparadas a outros tipos de cânceres, 

elas apresentam alta taxa de mortalidade e o acometimento de 

faixas etárias novas, o que é um fator preocupante. Diante 

disso, o presente trabalho objetivou delinear o perfil 

sociodemográfico dos usuários dos portadores de Linfoma 

Hodgkin e Linfoma Não Hodgkin de um hospital de referência 

no tratamento do câncer no município de João Pessoa – PB.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho versa uma pesquisa documental, 

retrospectiva, transversal, descritiva e de natureza quantitativa 

realizada no ano de 2019. O objeto de análise foram os 

prontuários dos indivíduos portadores de Linfoma Hodgkin e 

Linfoma Não Hodgkin do ano de 2016 a 2019.  Sua coleta foi 

feita através do preenchimento deum formulário 

semiestruturado, com as informações dispostas nos prontuários 

do local de estudo (Hospital Napoleão Laureano). 

 Foram incluídos nessa pesquisa, os dados dos usuários 

que fossem pacientes do hospital Napoleão Laureano no 
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intervalo de janeiro de 2016 a novembro de 2019. De forma que, 

excluiu-se os dados dos usuários que não possuem diagnóstico 

ou prontuários de entrada/diagnóstico de linfoma, nesse mesmo 

hospital. 

 Mediante a coleta foram analisados 97 prontuários e 

desses, 24% (n=23) eram de pacientes portadores de Linfoma 

Hodgkin e 78% (n=74) Linfoma Não Hodgkin. Após a obtenção 

dos dados, os mesmos foram tabulados e sumarizados no 

programa Microsoft Office Excel versão 2013. 

 Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, o estudo 

solicitou dispensa do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) porse tratar de um estudo não 

intervencionista (sem intervenções clínicas) e sem 

alterações/influências na rotina/tratamento do participante de 

pesquisa, e consequentemente sem adição de riscos ou 

prejuízos ao bem-estar dos mesmos, uma vez que só foram 

analisados dados já computadorizados dos pacientes 

assistidos nos anos de 2016 a 2019, assim não  havendo 

manipulação ou contato com pacientes participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro ponto abordado foi o número de casos de 

linfoma de acordo com o ano dos prontuários analisados. O ano 

2016 foi o de maior acometimento de ambas as doenças, 43% 

(n=32) para os casos de LNH e 62% (n=14) para os LH. Em 

sequência foi observada a faixa-etária dos pacientes, no grupo 

LNH foi de 70-79 anos (27%) e LH foi de 17-27 anos (33%) 

(figura 1). No que diz respeito ao sexo dos usuários, o LNH 

apresentou maior percentual para o sexo feminino 61%, em 
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quanto o LH foi do masculino com 62%, esses dados estão 

expressos na Figura 2. 

 

Figura1. Faixa etária dos portadores Linfoma Hodgkin e 

Linfoma Não Hodgkin atendidos no Hospital Napoleão 

Laureano, João Pessoa-PB. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

Faixa-etária N %

Faixa-etária LH

3 - 13 anos 3 14%

17 - 27 anos 8 33%

33 - 39 anos 5 19%

43 - 49 anos 1 5%

50 - 59 anos 3 14%

60 - 69 anos 2 10%

80 - 86 anos 1 5%

Total 23 100%

Faixa-etária LNH

3 - 13 anos 3 4%

17 - 27 anos 2 3%

33 - 39 anos 6 7%

43 - 49 anos 8 11%

50 - 59 anos 16 22%

60 - 69 anos 16 22%

70 - 79 anos 20 27%

80 - 86 anos 3 4%

Total 74 100%
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Segundo o INCA, o LNH pode acometer todas as idades 

e embora seja o tipo de linfoma que mais acometa crianças, têm 

se observado um crescente aumento nos últimos 25 anos dos 

casos de pessoas com mais de 60 anos. Dessa forma, o 

presente estudo distancia em relação a literatura no que tange 

ao acometimento infantil, no entanto, corrobora com o perfil de 

incidência no público com mais de 60 anos. Um estudo 

realizado a partir do levantamento dos casos de linfoma no 

Brasil, entre o período de 2010 a 2020, observou que a faixa-

etária mais acometida foi entre os 50-59 anos (18%) e a 

segunda foi de 60 anos ou mais (17,86%) (SALVARO et al., 

2021). Logo, o presente estudo assemelha-se ao perfil 

encontrado na literatura 

Como descrito na literatura, o LH é caracterizado pelo 

seu acometimento na fase reprodutiva do indivíduo entre a 

juventude e fase adulta. Um estudo desenvolvido com 

pacientes oncológicos no estado de Pernambuco entre 2014 e 

2017 com 342 portadores de LH demonstrou que 28% dos 

internos tinham idade entre 0-19 anos, dado que se mais se 

aproxima do presente estudo. Associado a isso, a principal faixa 

etária do estudo realizado em Pernambuco foi entre 20-39, 

sendo a segunda mais observada no presente estudo 

(ARAÚJO, 2018). 
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Figura 2. Distribuição percentual quanto sexo dos indivíduos 

acometidos por Linfoma Hodgkin e Linfoma Não Hodgkin 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa – PB. 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

De acordo com o INCA, os homens apresentam maior 

propensão a desenvolver o LNH. Para o ano de 2020 foi 

estimado 12.030 novos casos, e que dentre esses 6.850 em 

homens e 5.450 em mulheres. Além disso, um estudo realizado 

por Schuster e colaboradores, que observaram os casos de 

LNH no Rio Grande do Sul evidenciou que o público masculino 

é prevalente nos casos (59%). Dessa forma, o presente estudo 

difere da literatura (BRASIL, 2021a).  

Estatisticamente, assim como os casos de LNH, o sexo 

masculino possui maior probabilidade de desenvolver um 

quadro de LH. De acordo com o INCA, para o ano de 2020 foi 

estimado que 1.590 homens e 1.050 mulheres foseem 

acometidos pelo LH.No estudo realizado por Araújo, 2018, têm-

se que 53% dos participantes eram homens e 47% mulheres, 

Sexo N %

LH

Feminino 9 38%

Masculino 14 62%

Total 23 100%

LNH

Feminino 45 61%

Masculino 29 39%

Total 74 100%
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embora o presente estudo não se aproxime quantitativamente 

dos dados presentes na literatura, ambos refletem a mesma 

representatividade do sexo masculino nos casos de LH 

(BRASIL, 2021b). 

Foi observado também que etnia prevalente para ambos 

os linfomas foi a parda (62%), dados dispostos na Figura 3. 

Além disso, também constatou-se que o estado civil 

predominante foi o solterio tanto para os indivíduos com LNH foi 

(78%), como para os casos de LH(86%).  

 

Figura 3. Distribuição percentual da etnia dos indivíduos 

acometidos por Linfoma Hodgkin e Linfoma Não Hodgkin 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa – PB. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

De acordo com Salvaro e colaboradores (2021) a etnia 

mais evidente nos casos de LNH Brasil é a branca seguida da 

parda. Isso pode estar associado ao fato das principais regiões 

acometidas por essa doença serem no Sul do país, onde se 

Etnia N %

LH

Pardo 14 62%

Branco 3 14%

Ausente 6 24%

Total 23 100%

LNH

Pardo 46 62%

Branco 9 12%

Ausente 19 26%

Total 74 100%
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concentram a maioria dos imigrantes europeus, fazendo com 

que essas regiões possuam maior população da raça branca, 

ao passo que na região nordeste essa realidade não é 

prevalente.  

Sobre o perfil étnico dos portadores de LH, a literatura 

evidencia que é predominante em caucasianos. Segundo 

Araújo (2018), a maioria dos pacientes internados eram de etnia 

parda (48,83%), seguido dos ausentes com 34,79% e brancos 

13,15%, dados a qual a presente pesquisa se assemelha, outro 

estudo desenvolvido em Minas Gerais entre os anos de 2008 e 

2016 com portadores de LH evidenciou que 80% dos usuários 

eram pardos, dessa forma a presente pesquisa corrobora a 

esses dados (RESENDE et al, 2017). 

No que diz respeito à região de procedência dos 

usuários, obteve-se que a zona da mata apresentou o maior 

percentual nas duas doençasLNH (55%) e LH (67%), dados 

dispostos na Figura 4.  

 

Figura 4. Distribuição percentual da procência dos portadores 

de Linfoma Hodgkin e Linfoma Não Hodgkin atendidos no 

Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa – PB. 
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Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

A mesorregião da Mata paraibana compreende as 

cidades do litoral norte, litoral sul, Sapé, João Pessoa e região 

metropolitana (BRASIL, 2019). Dessa forma, como o hospital 

Napoleão Laureano está situado no município de João Pessoa 

e que essa por sua vez concentra o maior número de habitantes 

do estado, é esperado que a região da mata paraibana 

apresente um maior percentual. O baixo índice para região da 

Borborema pode estar relacionado ao fato de a principal cidade 

dessa mesorregião ser Campina Grande, e a mesma possui 

dois hospitais para o tratamento do câncer o que diminui a 

demanda para o hospital sede da pesquisa. 

Região de procedência N %

LH

Zona da Mata 15 67%

Sertão 6 24%

Borborema 1 5%

Outros estados 1 4%

Total 23 100%

LNH

Zona da Mata 41 55%

Sertão 24 32%

Outros estados 4 5%

Agreste 4 5%

Borborema 2 2%

Ausente 1 1%

Total 74 100%
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Ao passo que a mesorregião do sertão possui apenas 

um hospital voltado ao tratamento do câncer o que reflete na 

maior demanda do serviço para a o hospital Napoleão 

Laureano(BRASIL, 2019). 

O cuidado ao usuário portador de câncer é determinado 

pela Política Nacional de Prevenão e Controle do Câncer, 

decretada pela portaria 874/2013. Nessa portaria são 

estabelecidos critérios para que o usuário obtenha o cuidado 

integral, de forma regionalizada e descentralizada. Dentre 

esses critérios estão aqueles referentes a estrutura do local 

onde deve ser realizado o tratamento e ou diagnóstico. Esses 

locais recebem a nomenclatura de Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) e Centro de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon),a 

diferença entre eles deve-se a presença obrigatória do 

diagnóstico de todos os tipos de câncer e o serviço de 

radioterapia, presente no Cacon em detrimento do 

Unacon,  sendo o hospital Napoleão Laureano uma unidade 

Cacon, único no estado da Paraíba com essa categoria 

(BRASIL, 2013). 

Dessa forma, o antendimento a usuários de outras 

mesorregiões pode está relacionado ao fato de que somente o 

hospital Napoleão Laureano pode identificar todos os tipos de 

câncer, além do serviço de radioterapia necessário para o 

tratamento. 

Outro objeto de análise foi a ocupação dos pacientes, a 

profissão de maior incidência nos casos de LH foi a de agricultor 

(19%), enquanto nos pacientes de LNH foi aposentado (26%), 

(Figura 5 e 6). 
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Figura 5.Distribuição percentual em relação a ocupação dos 

portadores Linfoma Hodgkin atendidos no Hospital Napoleão 

Laureano, João Pessoa- PB. 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

 Uma parte considerável dos prontuários dos indivíduos 

com LH não continham informações a respeito da ocupação, o 

que dificulta a análise dessa variável. Todavia, para essa 

condição clínica é esperado um perfil de ocupação de 

estudantes e de indivíduos menor de idade, tendo em vista a 

faixa-etária de maior acometimento pela doença.  

 

Figura 6.Distribuição percentual em relação a ocupação dos 

portadores Linfoma Não Hodgkin atendidos no Hospital 

Napoleão Laureano, João Pessoa- PB. 
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Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

Com relação a ocupação dos usuários, o maior 

percentual para a classificação “aposentado” para os casos de 

LNH, pode estar relacionado ao fato de que cerca de 53% dos 

portadores de LNH possuíam idade superior a 60 anos, período 

esse caracterizado pela aposentadoria. 

O Brasil encontra-se entre os maiores consumidores 

mundiais de agrotóxicos no mundo. Essa prática, configura-se 

um problema de saúde pública, dada as contaminações no 

ambiente, em alimentos e as intoxicações na saúde humana 

(PIGNATI et al., 2017). Nesse sentido, já é observado na 

literatura, uma associação entre a exposição aos agrotóxicos e 

o desenvolvimento de LNH, na pesquisa realizada por Costa e 

colaboradores (2017) observou-se a associação de 10 

agrotóxicos, entre elesa diazinona, glifosato, malationa, 
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clordano, heptacloro, hexaclorobenzeno, lindano, mirex e 

pentaclorofenol ao desenvolvimento de LNH.  

Nesse sentido, o percentual para a ocupação de 

agricultor observado no presente estudo pode estar associado 

a exposição aos agrotóxicos. Esse grupo de pessoas é exposto 

ao contato e à contaminação por agrotóxicos ao longo de sua 

jornada de trabalho diária e muitos deles não utilizam os 

Equipamentos de Proteção Individual de forma adequada, o 

que pode facilitar a contaminação.  

Além disso, grande parte da população rural ainda possui 

acesso limitado às informações sobre a utilização dos 

agrotóxicos, como também dos riscos para a saúde que esses 

produtos ocasionam, fazendo com que essas pessoas se 

tornem mais susceptíveis ao desenvolvimento de condições 

clínicas adversas sem o devido acompanhamento, como é o 

caso do LNH (BORTOLOTTOet al., 2020). 

O maior percentual para a ocupação “do lar” referido nos 

casos de LNH pode estar relacionado ao maior percentual do 

sexo feminino nesse linfoma, e como socialmente e 

historicamente as mulheres, na maioria das vezes, ocupam 

espaços relacionados ao cuidado familiar e domiciliar, tal dado 

pode refletir esse contexto. 

Sobre o nível de escolaridade dos indivíduos, foi 

identificado que em ambas as doenças o maior percentual foi o 

de pacientes alfabetizados, apresentando valores aproximados 

nas classificações de ensino fundamental incompleto e ensino 

superior completo (Figura 7e 8). 
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Figura 7.Nível de escolaridade dos portadores de Linfoma 

Hodgkin atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João 

Pessoa-PB. 

 

 
 

 

Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

Um estudo realizado a partir da análise da dados de 

pacientes portadores de linfomas, de um hospital de referência 

em Minas Gerais, observou que a maioria deles possuem baixo 

nível de escolaridade, o que também pode ser observado na 

presente pesquisa. Entretanto, com base na ausência de dados 

não é possível ter um completa dimensãoacerca do nível de 

escolaridade dos indivíduos analisados (SOUZA et a., 2019).  
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Figura 8. Nível de escolaridade dos portadores de Linfoma Não 

Hodgkin atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João 

Pessoa-PB. 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 2019. 

 

A última variável analisada foi o tipo de demanda para a 

realização do tratamento, sendo averiguado que em ambos os 

linfomas o acesso ao tratamento se deu pelo setor público, 

representando 77% dos casos de LNH e 71% de LH.  

Embora não tenham sido encontrados estudos que 

discutam sobre o tipo de demanda para o acesso ao tratamento 

e diganósticado, a prevalência para o perfil público pode está 

atrelada ao fato de que no Brasil cerca de 80% da população é 

SUS dependente refletindo assim na busca por esse acesso. 

Outro fator que soma a esse cenário é a renda per capita da 

população paraibana, visto que segundo o IBGE o valor é de 

R$ 898,00, e tem em vista  o alto custo dos planos de saúde da 
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rede privada, para grande maioria da população torna-se 

inacessível o tramento, culminando assim na busca pelo público 

(DUARTE et al, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, é possível constatar que o perfil 

sociodemográficodos usuários acometidos por LH e LNH, está 

em consonância com a literatura. Além disso, a associação 

entre a ocupação e a presença dos casos de linfoma é um dado 

alarmente, que merece atenção das autoridades públicas, no 

que tange ao desenvolvimento de políticas que fisacalizemo 

uso e manejo dos agrotóxicos pela comunidade agricultora, 

afim de tornar esses indivíduos menos expostos.  

Somado a isso, o presente estudo contribui a literatura 

com informações que possam ser utilizadas no rastreio e 

melhor compreensão dessa doença. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARAÚJO, Adriana Heleny Borralho. Avaliação do perfil dos pacientes e 
da transferência de recursos federais para o tratamento hospitalar do 
linfoma de hodgkin na rede de assistência oncológica de Pernambuco. 
f. 120. 2018. Dissertação (Mestrado em gestão e Economia da Saúde)- 
Programa de Pós-graduação em gestão e economia da saúde, UFPE, 
Recife-PE, 2018. 
BORTOLOTTO, Caroline Cardozo et al. Exposição a agrotóxicos: estudo de 
base populacional em zona rural do sul do Brasil. Revista brasileira de 
epidemiologia, v. 23, p. 2-11. 2020. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Paraíba 
e João Pessoa - estimativa dos casos novos 2020. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/estimativa/estado-capital/paraiba-joao-pessoa. 
Acesso em 09 de nov de 2021. 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PORTADORES DE LINFOMA HODGKIN E 

LINFOMA NÃO HODGKIN DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO MUNCÍPIO 

DE JOÃO PESSOA - PB  

293 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Linfoma 
não Hodgkin2021a. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-
cancer/linfoma-nao-hodgkin. Acesso em 09 de nov de 2021.   
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Linfoma 
de Hodgkin 2021b. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-
cancer/linfoma-de-hodgkin. Acesso em 09 de nov de 2021.   
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2019. Disponível 
em: <https://www.inca.gov.br/onde-tratar-pelo-sus/paraiba>. 2019. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 874, de 16 de Maio de 2013. 
Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede 
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 2013. 
DUARTE, E., et al. 30 anos do Sistema Único de Saúde. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde. v. 27, n. 1, 2018. 
OLIVEIRA, Lorena Sena et al. Aspectos clínicos e histopatológicos dos 
linfomas Hodking e não Hodking: uma revisão sistemática. Brazilian 
Journal of Development, v. 7, n. 2, p. 15808-15815, 2021. 
OrganiazaçãoPanaericana da Saúde (OPAS). Câncer. Folha Informativa. 
2020. Disponível em: www.paho.org/pt/topicos/cancer. Acesso em: 09 de 
nov de 2021.  
PIGNATI, Wanderlei Antonio et al. Distribuição espacial do uso de 
agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a Vigilância em Saúde. Ciência 
& Saúde Coletiva, v. 22, p. 3281-3293, 2017. 
RESENDE, M. A., et al. Hodgkin lymphoma profile of women from the north 
of the state of Minas Gerais, Brazil. Unimontes Científica. Montes Claros-
MG, p. 82-90, 2017. 
SALVARO, M. M. et al. Análise epidemiológica das internações por Linfoma 
Não Hodgkin no Brasil. Hematology, TransfusionandCellTherapy, v. 43, 
p. S498, 2021. 
SCHUSTER, A. L.; BASSANI, B. F. B.; FARIAS, E. R. Análise epidemiológica 
das internações por Linfomas Não Hodgkin no estado do Rio Grande do Sul 
entre 2011 e 2020. Hematology, Transfusion and Cell Therapy, v. 43, p. 
S64, 2021. 
SOUZA, V. S de et al. O itinerário terapêutico dos pacientes portadores de 
linfoma. HU rev, v. 45, n. 2, p. 134-139, 2019. 

 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PORTADORES DE LINFOMA HODGKIN E 

LINFOMA NÃO HODGKIN DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO MUNCÍPIO 

DE JOÃO PESSOA - PB  

294 
 

CAPÍTULO 15 
 

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA 
DOS CASOS DE CÂNCER DE MAMA NUMA 

UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA 
COMPLEXIDADE ONCOLÓGICA 

 
Danielle Nascimento SOBREIRA 1 

Rayne Taveira Rocha do NASCIMENTO 2 

Bianca Ribeiro DANTAS 3 

Jussara Carneiro COSTA 4 
Railda Shelsea Taveira Rocha do NASCIMENTO 5  

1, 3 Graduandas do curso de Fisioterapia, UEPB; 2 Graduanda do curso de Odontologia, FIP;  
4 Profa. Dra. do Departamento de Ciências Sociais/UEPB; 5 Orientadora/Profa. Dra. do 

Departamento de Fisioterapia/UEPB.  

danielle.ns11@gmail.com 

 

RESUMO: O câncer de mama é o tipo oncológico mais 
incidente a nível mundial, com exceção dos tumores de pele 
não melanoma, ocupando a quinta posição de causas de 
mortalidade por neoplasias no mundo. O estudo objetivou 
analisar os aspectos epidemiológicos e clínicos dos casos de 
câncer de mama no ano de 2015 numa Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade Oncológica na Paraíba, sendo um estudo 
epidemiológico do tipo retrospectivo, transversal, descritivo com 
abordagem qualiquantitativa. A amostra foi composta por 220 
pacientes diagnosticados com câncer de mama e cadastrados 
no Sistema de Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do hospital 
da FAP, no ano de 2015. Como resultados, se observou 
prevalência da faixa etária de 43 a 52 anos (30,91%), 
pertencimento na sua maioria à 16ª região de saúde da Paraíba 
(117 pacientes), gênero feminino (216 pacientes) e residência 
em zona urbana (174 pacientes). Quimioterapia como 
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terapêutica mais utilizada de modo isolado e/ou combinado 
(68,61%), estadiamentos em nível II e III (ambos com 34,37%), 
CID-O C50.9 mais presente (99,1%), sobrevida prevalente de 6 
anos (73,64%) e percentual de óbito de 26,82%. Os dados 
permitiram obter uma análise das características 
epidemiológicas e clínicas inerentes aos pacientes 
diagnosticados com câncer de mama, contribuindo para o 
planejamento e ações direcionadas à prevenção e o manejo da 
doença, com consequente implementação de políticas públicas 
de saúde. 
Palavras-chave: Câncer de mama. Epidemiologia. Registros 

Hospitalares de Câncer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Genericamente, câncer é o nome dado a um 

agrupamento de mais de cem doenças. Sua capacidade de se 

desenvolver nas diversas células do corpo justifica a gama de 

neoplasias existentes. Dentre outros aspectos, possui potencial 

de invasão de tecidos circundantes e capacidade de realizar 

metástase; autossuficiência nos sinais de crescimento e 

capacidade de evadir dos mecanismos do organismo para sua 

destruição. O aumento da sua disseminação ao longo dos 

tempos o configura atualmente como um problema de saúde 

pública (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2016). 

O câncer manifesta-se por meio de um processo de 

múltiplos estágios, onde geralmente há progressão de uma 

lesão pré-cancerosa para um tumor maligno. Essas mudanças 

surgem da interação entre fatores genéticos pessoais e agentes 

externos, que incluem carcinógenos físicos, químicos e 

biológicos. É reconhecida a influência que fatores relativos ao 
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estilo de vida têm no desenvolvimento neoplásico, assim como 

a susceptibilidade genética, que pode alterar de modo 

considerável o risco de exposições ambientais (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

 Fazem parte da prevenção primária do câncer a não 

exposição à carcinógenos e a promoção de comportamento 

saudável. Principalmente em tumores que têm maior relação 

com fatores ambientais, a prevenção primária é a melhor 

estratégia para reduzir drasticamente suas incidências. Por sua 

vez, a prevenção secundária diz respeito à detecção e 

tratamento precoces do câncer, sendo essencial nas neoplasias 

nos quais há uma grande proporção de mutações de genes 

drivers ligados a eventos genéticos casuais (PELOSI; 

CASTELLI; TESTA, 2019). 

 Cerca de 19,3 milhões de novos casos e 10 milhões de 

mortes por câncer “incluindo o câncer de pele não melanoma 

em ambas” ocorreram em todo o mundo em 2020. É 

configurado como uma das principais causas de morte, sendo 

uma barreira notável para o aumento da expectativa de vida em 

todos os países do mundo (SUNG et al, 2021; BRAY et al, 

2021). 

A incidência dos cânceres passa por modificações ao 

longo do tempo, estando relacionados aos Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos países, como observado 

naqueles em desenvolvimento, onde nota-se uma redução dos 

casos ocasionados por infecções e aumento daqueles 

relacionados às melhorias socioeconômicas e ao processo de 

urbanização (BRAY et al, 2018). 

O câncer de mama, sem considerar os tumores de pele 

não melanoma, tornou-se, em 2020, o mais incidente a nível 
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mundial, acometendo 2,26 milhões de pessoas, o que 

compreendeu 11,7% de todos os casos de câncer. É o tipo mais 

incidente entre as mulheres, seguido pelo câncer colorretal e de 

pulmão, ocupando a quinta posição de causas de mortalidade 

por neoplasias no mundo (SUNG et al, 2021).  

São estimados para o Brasil, de acordo com o INCA 

(2019), 66.280 casos novos de câncer de mama, para cada ano 

do triênio 2020-2022, correspondendo a um risco de 61,61 

casos novos a cada 100 mil mulheres. Comparando com a 

estimativa anterior do INCA (2017), onde foram previstos 

59.700 casos novos de câncer de mama para cada ano do 

biênio 2018-2019, se observa um aumento de casos referente 

a esse tipo oncológico para os próximos anos. 

Nessa perspectiva epidemiológica, um dos recursos 

utilizados na vigilância do câncer é por meio dos Registros 

Hospitalares de Câncer, se caracterizando como centros de 

coleta de informações dos pacientes com diagnóstico 

confirmado de câncer, atendidos no hospital onde receberam 

diagnóstico e/ou tratamento. Permite a avaliação dos 

parâmetros clínicos e assistenciais, oferecendo informações 

valiosas que contribuem mutualmente para o paciente e para o 

gerenciamento hospitalar, além de uma rica contribuição em 

pesquisas oncológicas (INCA, 2012). 

Dessa maneira, o objetivo geral do estudo foi analisar os 

aspectos epidemiológicos e clínicos dos casos de câncer de 

mama no ano de 2015 numa Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade Oncológica na Paraíba, tendo como objetivos 

específicos quantificar os casos de câncer de mama 

cadastrados no RHC do Hospital da FAP no ano de 2015; 

Analisar os aspectos epidemiológicos dos casos 
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diagnosticados com câncer de mama cadastrados no RHC do 

Hospital da FAP no ano de 2015; Analisar os aspectos clínicos 

dos casos diagnosticados com câncer de mama cadastrados no 

RHC do Hospital da FAP no ano de 2015 e produzir indicadores 

para planejamento e efetivação de ações voltadas à prevenção 

e manejo da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo 

retrospectivo, transversal e descritivo com abordagem 

qualiquantitativa. A pesquisa foi executada no Centro de 

Cancerologia Dr. Ulisses Pinto, pertencente ao Hospital 

Fundação Assistencial da Paraíba – FAP. Foram utilizados o 

setor de informática, ao qual dispõe da base de dados dos 

Registros Hospitalares de Câncer (RHC) e o Laboratório de 

Ciências e Tecnologia em Saúde (LCTS).  

Constituiu a população os pacientes diagnosticados com 

câncer de mama atendidos no Centro de Cancerologia Dr. 

Ulisses Pinto do Hospital Fundação Assistencial da Paraíba – 

FAP, cadastrados nos Registros Hospitalares de Câncer (RHC), 

onde dentre estes, integraram a amostra 220 prontuários de 

pacientes, referentes ao ano de 2015.  

Foram incluídos na pesquisa os prontuários dos 

pacientes com diagnóstico de câncer de mama, sem distinção 

de idade, que realizaram algum tipo de procedimento 

relacionado à neoplasia no ano de 2015, no Centro de 

Cancerologia Dr. Ulisses Pinto do Hospital Fundação 

Assistencial da Paraíba – FAP. Não fizeram parte da pesquisa 

os prontuários que indicavam diagnóstico de neoplasias 
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benignas e demais neoplasias malignas cadastrados no RHC 

do Centro de Cancerologia da FAP no ano de 2015.  

 Foi elaborado um instrumento específico para a coleta, 

agregando informações com variáveis determinadas, adequado 

com base no formulário padrão do Sistema de Registros 

Hospitalares de Câncer (RHC) do Centro de Cancerologia Dr. 

Ulisses Pinto do Hospital Fundação Assistencial da Paraíba – 

FAP.  

 Inicialmente foram identificados os prontuários dos 

pacientes com diagnóstico de câncer de mama no arquivo do 

RHC do Hospital da FAP, em seguida, foram filtrados àqueles 

condizentes ao ano de 2015 para posterior coleta dos dados.  

 Após a seleção dos prontuários, correspondentes ao ano 

de 2015, foram apurados os dados de 220 pacientes 

diagnosticados com neoplasias de mama. A tabulação dos 

dados ocorreu utilizando variáveis epidemiológicas com ênfase 

em aspectos demográficos e variáveis clínicas, destacando: 

faixa etária, gênero, regiões de saúde da Paraíba que os 

pacientes procediam, residência em zona urbana e zona rural, 

CID-O, estadiamento, tratamentos isolados e combinados 

utilizados, óbito e sobrevida. Posteriormente, os dados foram 

repassados para uma planilha do programa Excel e revisado 

por pares, objetivando a realização de uma análise comparativa 

e correção, para que a quantificação fosse consumada.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, com protocolo 

CAEE: 53245415.1.0000.5187, seguindo as diretrizes e normas 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, através da 

Resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo 
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parte integrante do projeto “Retrato epidemiológico do câncer 

na Paraíba”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentados os resultados e análises 

dos aspectos epidemiológicos e clínicos dos casos 

diagnosticados com câncer de mama cadastrados no RHC do 

Hospital da FAP no ano de 2015.  

 Na tabela 1, é possível observar o quantitativo dos casos 

de câncer de mama (CID-O C50), diagnosticados e cadastrados 

na base de dados do RHC do Hospital da FAP, no ano de 2015, 

distribuído por faixa etária.  

 Ao observá-la, evidencia-se que a faixa etária 

predominante foi de pacientes que apresentaram idade entre 43 

e 52 anos (30,91%), seguida pela faixa etária de 53 a 62 anos 

de idade (24,54%). O paciente de menor idade foi diagnosticado 

aos 23 anos e o de maior idade aos 85, onde se observa uma 

redução gradativa nos casos com idade acima dos 60 anos. 
 

Tabela 1. Quantitativo dos casos de câncer de mama (CID-O C50), 
diagnosticados e cadastrados na base de dados do RHC do Hospital 
da FAP, no ano de 2015 (N=220) 

FAIXA ETÁRIA N PERCENTUAL (%) 

23|----32 4 1,82% 
33|----42 22 10% 
43|----52 68 30,91% 
53|----62 54 24,54% 
63|----72 48 21,82% 
73|----82 22 10% 
83|------- 2 0,91% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
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A idade é um dos principais fatores de risco atrelados ao 

câncer de mama, em que o aumento da sua prevalência está 

ligado diretamente com o aumento da idade, como constatado 

pelo resultado dessa pesquisa, onde apenas 1,82% dos casos 

foram em pacientes com idade entre 23 e 32 anos, aumentando 

gradualmente a partir dos 40 anos. Este fato pode ser justificado 

pelo diagnóstico tardio da doença, juntamente à elevação da 

exposição a fatores de riscos ligados à neoplasia mamária ao 

longo dos anos (ANDRADE et al, 2015).   

 A análise retrospectiva de Castillo, González e 

Domínguez (2018) apresentou resultados semelhantes aos do 

presente estudo, apontando um aumento gradativo dos casos 

diagnosticados com a doença a partir dos 30 anos, com maior 

número de casos apurados entre os 45 e 49 anos.  

 O estudo de Farina et al (2017) também corrobora com 

os achados dessa pesquisa, onde pacientes diagnosticados até 

os 30 anos compreenderam 3% dos casos; 32,1% dos casos 

foram diagnosticados na faixa etária de 41 a 50 anos, e 31,7% 

na faixa etária de 51 a 60 anos, havendo redução dos 

percentuais em idades acima dessa faixa etária, como nesse 

estudo.  

 Os diagnósticos tardios de pacientes refletem a 

necessidade de aprimorar as fases de rastreamento em nível 

primário, realizando consultas e submetendo-se a mamografias 

de acordo com as faixas etárias preconizadas.  

 Na tabela 2, se evidencia o quantitativo dos casos de 

câncer de mama (CID-O C50), por região de saúde da Paraíba 

e sua divisão segundo o gênero e o local de residência.  

 Constata-se que os pacientes pertencentes à 16ª região 

de saúde da Paraíba foram os que se encontraram em maior 
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quantitativo, com 117 pacientes. Dos 220 pacientes da amostra, 

174 são advindos da zona urbana, dentre os quais 172 são do 

gênero feminino e 2 do gênero masculino. Por sua vez, 46 

pacientes são da zona rural, sendo 44 do gênero feminino e 2 

do gênero masculino. 

 

Tabela 2. Quantitativo dos casos de câncer de mama (CID-O C50), 
por região de saúde da Paraíba e sua divisão segundo o gênero e o 
local de residência (N=220) 

Região de 

Saúde da 

Paraíba 

N ZONA URBANA 
 

ZONA RURAL 
 

         F                  M          F                  M 

2ª 4 3 0 1 0 

3ª 25 15 0 10 0 

4ª 21 16 1 4 0 

5ª 18 10 0 6 2 

6ª 11 7 0 4 0 

9ª 1 1 0 0 0 

12ª 5 4 0 1 0 

13ª 2 2 0 0 0 

15ª 16 10 0 6 0 

16ª 117 104 1 12 0 

Total 220 172 2 44 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Considerando a região de saúde originária dos pacientes 

diagnosticados, observa-se um maior número naquelas onde os 

municípios se encontravam em localidades mais privilegiadas 

no que concerne ao acesso aos serviços de saúde. Na 16ª 

região de saúde, a que obteve maior quantitativo de pacientes, 

observa-se também que há uma discrepância quanto à 
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residência dos pacientes, onde 105 pacientes de um total de 

117, independente do gênero, eram originados da zona urbana 

e apenas 12, independente do gênero, provinham da zona rural. 

Esses aspectos constatam a influência vinda do local que o 

paciente reside, onde, a depender, haverá mais ou menos 

acessos aos serviços de saúde, repercutindo diretamente 

desde o diagnóstico até o prognóstico da doença.  

 De modo geral, nesse estudo, houve prevalência de 

pacientes que residiam na zona urbana, em concordância com 

o estudo de Beltrán e Martínez (2019), no qual 50,9% da sua 

amostra habitavam na zona urbana.  

 As alterações vindas com a migração para os centros 

urbanos, como as relativas aos aspectos reprodutivos, estilo de 

vida mais estressante, má alimentação e ausência de 

atividades físicas estão ligadas a um maior risco de desenvolver 

o câncer de mama. Por sua vez, estudos demonstram que 

residir em zona rural, associado a possuir uma baixa renda, se 

apresenta como fatores de risco para essa neoplasia, podendo 

estar associado ao menor acesso a cuidados ligados tanto a 

prevenção quanto ao tratamento desse tipo de câncer e a 

informações relativas à saúde (ANDRADE et al, 2015).  

 A população rural também tende a ser mais atingida à 

contaminação por agrotóxicos que a população urbana, vindos 

principalmente da prática da agricultura, onde se observa o uso 

de uma diversidade de compostos químicos que possivelmente 

se relacionam ao desenvolvimento de diferentes cânceres, 

como o de mama (DUTRA et al, 2020). 

 Da amostra, se pode observar que apenas uma pequena 

parcela de pacientes era do gênero masculino. O câncer de 

mama no homem é considerado raro, representando 0,5-1% 
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dos casos dessa doença. Sua baixa incidência está associada 

à quantidade relativamente baixa de tecido mamário agregado 

à diferença em seu ambiente hormonal, no entanto, os fatores 

que levam às alterações malignas são semelhantes aos das 

mulheres (YALAZA; INAN; BOZER, 2016).  

 O câncer de mama masculino também está 

correlacionado a uma procura mais tardia de atendimento 

médico, o que repercute em diagnósticos mais tardios da 

doença (CARVALHO NETO; NUNES; PEREIRA, 2019).  

 Apesar dos dados dessa pesquisa estar em congruência 

com a maioria dos estudos relativos a neoplasias de mama no 

que diz respeito ao gênero, tratar de dados relativos a essa 

variável no âmbito oncológico torna-se delicado, uma vez que 

as informações presentes podem não condizer com a realidade 

do paciente, visto que este pode ser biologicamente do sexo 

feminino e seu gênero ser masculino ou pode ser 

biologicamente do sexo masculino e seu gênero ser feminino, 

além de outras particularidades de cada um.  

 Os aspectos epidemiológicos e clínicos de pacientes são 

constantemente coletados nos registros relacionados ao 

câncer. Por outro lado, a obtenção de informações ligadas às 

questões de identidade de gênero e orientação sexual não são 

padrão e não dispõem de um espaço apropriado como 

indicador nos registros, formulários ou prontuários oncológicos. 

As populações das Minorias Sexuais e de Gênero (MSG), 

dessa maneira, não foram identificadas ao longo do tempo para 

determinar as taxas de surgimento de novos casos de câncer, 

sendo reconhecida assim, a necessidade de uma monitorização 

imediata e cuidadosa desses indivíduos (HUDSON et al, 2017).  
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 O termo Minorias Sexuais e de Gênero (MSG), segundo 

o The National Institute of Health Sexual and Gender Minority 

Research Office (s/d), “abrange as populações de lésbicas, 

gays, bissexuais e transgêneros, bem como aquelas cuja 

orientação sexual, identidade e expressões de gênero ou 

desenvolvimento reprodutivo variam das normas tradicionais, 

sociais, culturais ou fisiológicas”. 

 Os indivíduos que se enquadram nesse grupo enfrentam 

consideráveis desigualdades relativas ao câncer. Tendem a 

buscar menos o rastreamento, experimentam diferentes 

barreiras de ordem estrutural, cognitivo e social, envoltos em 

questões como o próprio medo do preconceito e rejeição e pela 

heteronormatividade vigente (HUDSON et al, 2017). 

Quando as informações sobre orientação sexual e 

identidade de gênero são colhidas, estas tendem a serem 

colocadas em campos abertos dos prontuários ou anotadas 

como um dado avulso nos registros de câncer, pela ausência 

da existência de um indicador apropriado para esses quesitos. 

Logo, a coleta de dados em campo aberto também restringe a 

capacidade da instituição de consultar e verificar essas 

informações para garantias de qualidade ou melhorias 

(WHELDON et al, 2018). 

Ainda segundo o mesmo autor, essa falta de coleta 

rotineira e automatizada suprime o uso das informações em 

casos de vincular os pacientes a serviços apropriados, além 

disso, os dados podem não chegar prontamente aos demais 

integrantes da equipe prestadora de cuidados e dos serviços 

usados pelos indivíduos, alertando-os sobre o status do 

paciente, para que assim se evite suposições feitas sobre 

gênero ou identidade sexual.  
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A Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) 

traz, dentre suas recomendações, a exigência da coleta de 

rotina, assim como relatórios públicos de dados de pesquisa 

sobre indicadores que têm influência sobre os resultados do 

câncer, dentre os quais se destacam a orientação sexual e 

identidade de gênero, para que haja, assim, promoção da 

equidade na saúde (PATEL et al, 2020).  

Dessa maneira, a necessidade da coleta de dados desse 

público de modo sistemático e confiável através de um 

indicador próprio se mostra extremamente necessário, para 

que, a partir disso, as questões ligadas ao câncer nessa 

população sub-representada possam ser avaliadas e utilizadas, 

objetivando, dentre outros benefícios, uma melhor assistência 

prestada. Além disso, será responsável por uma melhor 

completude dos dados em pesquisas do âmbito oncológico.  

A tabela 3 refere-se aos aspectos clínicos, terapêuticos 

e sobrevida dos casos de câncer de mama (CID-O C50), 

diagnosticados e cadastrados na base de dados do RHC do 

Hospital da FAP no ano de 2015. 

 Em relação ao CID-O, se pode observar que os tumores 

em sua maioria, 99,1%, foram classificados como C50.9 – 

neoplasia maligna da mama sem especificação. Apenas um (1) 

caso, 0,45%, foi classificado como C50.4 – neoplasia maligna 

do quadrante superior externo da mama, e um (1) caso, 0,45%, 

como C50.8 – neoplasia maligna da mama com lesão invasiva. 

Os estadiamentos com maior percentual foram o II e III, ambos 

com 34,37%, seguido pelo estádio I, com 20,31%. 

 Nos tratamentos utilizados de modo isolado, houve 

predominância da quimioterapia (QT), com 32,85%, seguido 

pela radioterapia (RTx), com 21,90%. No que tange aos 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PORTADORES DE LINFOMA HODGKIN E 

LINFOMA NÃO HODGKIN DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO MUNCÍPIO 

DE JOÃO PESSOA - PB  

307 
 

tratamentos combinados, a cirurgia e a quimioterapia juntas, 

representaram 14,60% das terapêuticas utilizadas, em seguida, 

destaca-se o uso da cirurgia, quimioterapia e hormônio terapia 

em consonância, com 8,03%. No geral, de modo isolado e 

combinado, a quimioterapia esteve presente em 68,61% dos 

casos; os procedimentos cirúrgicos em 32,11%; a radioterapia 

em 29,93% e a hormonioterapia em 20,44%. 

 Da amostra, um total de 26,82% chegou a óbito. O maior 

percentual, 73,64%, apresentaram sobrevida de 6 anos, sendo 

configurados como pacientes curados. 5,91% apresentaram 

sobrevida de 1 ano, e 5,45% de 2 anos. 4,55% apresentaram, 

igualmente, sobrevida de 3 e 4 anos, e um menor percentual, 

de 2,27%, de 5 anos. 

 

Tabela 3. Aspectos clínicos, terapêuticos e sobrevida dos casos de 
câncer de mama (CID-O C50), diagnosticados e cadastrados na 
base de dados do RHC do Hospital da FAP, no ano de 2015, 
(N=220) 

CID-O                N                        Percentual (%) 

C50.4                1                             0,45% 

C50.8                1                             0,45% 

C50.9              218                           99,1% 

Total              220 

Estadiamento  

0                4                             6,25% 

I               13                           20,31% 

II               22                           34,37% 

III               22                           34,37% 

IV                3                             4,69% 

Total               64* 

Tratamentos Isolados  
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Cirurgia                8                5,84% 

Quimioterapia (QT)               45                            32,85%    

Hormônio Terapia (HTx)                3                             2,19% 

Radioterapia (RTx)               30                           21,90% 

Tratamentos Combinados                                                   

Cirurgia + QT               20                           14,60% 

Cirurgia + RTx                2                             1,46% 

Cirurgia + QT+ RTx                1                             0,73%         

Cirurgia + QT + HTx               11                            8,03% 

Cirurgia + QT + HTx + RTx                2                             1,46% 

Quimioterapia + HTx                9                             6,57% 

Quimioterapia + RTx                3                             2,19% 

Quimioterapia + HTx + RTx                3                             2,19% 

Total                                                            137* 

Sobrevida   

< 1 ano                8                             3,64% 

1 ano               13                            5,91% 

2 anos               12                            5,45% 

3 anos               10                            4,55% 

4 anos                10                            4,55% 

5 anos                5                             2,27% 

6 anos                162                         73,64% 

Total                220 

Vivos               161                         73,18% 

Óbitos                59                          26,82% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
*As diferenças nos totais são consequência da incompletude dos dados 

colhidos.  

 

De acordo com a literatura, o local mais comumente 

afetado na mama é o quadrante superior externo, estando 
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ligada a importância do tecido mamário nesse nível 

(RANAIVOMANANA et al, 2021; SAHRAOUI; KHANCHEL; 

CHELBI, 2017). O estudo de Chan et al (2017) demonstrou que 

60,9% das mulheres apresentavam tumor nesse quadrante. 

Verificou também que esse local apresentava uma maior área 

e uma maior densidade mamária quando comparado aos 

demais quadrantes.  

 O quadrante superior externo também se correlaciona a 

um maior envolvimento dos linfonodos axilares, tendo um 

resultado previsivelmente pior. No entanto, têm a probabilidade 

de ter o controle cirúrgico mais completo da carga tumoral, onde 

a dissecção axilar de Nível I e II é um procedimento padrão 

(CHAND et al, 2020).  

 Nessa pesquisa, se constatou um pequeno percentual 

relacionado ao diagnóstico de carcinoma no estágio in situ, com 

os maiores números para aqueles em estágios intermediários e 

localmente avançados, justificando o maior percentual relativo 

ao uso de tratamento sistêmico de quimioterapia isolada ou 

combinada. A apresentação da radioterapia como a segunda 

terapêutica de modo isolado mais utilizada, pode ser explicada 

pelo percentual de pacientes no estágio I, sendo um tumor 

localizado e passível de tratamento menos invasivo.   

 A radioterapia tem papel comprovado em carcinomas in 

situ, assim como se verifica menores taxas de recorrência 

quando utilizada junto com a cirurgia conservadora da mama. 

Seu papel também é destacado no controle da doença com 

comprometimento ganglionar local em muitos pacientes com 

câncer de mama em estágio II de alto risco ou linfonodo positivo 

e na maioria dos pacientes com câncer de mama em estágio III 

(MCDONALD et al, 2016).   
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 A não especificação do uso adjuvante ou neoadjuvante 

das terapêuticas e dos tipos de cirurgias empregadas nessa 

pesquisa pode ser apontada como uma limitação, uma vez que 

essa informação traria mais riqueza de detalhes para o debate 

dos mesmos.   

 Azevedo et al (2017) observou em sua pesquisa que o 

total de óbitos e a taxa de mortalidade por câncer de mama 

estavam relacionados à elevação da faixa etária, sendo 

especialmente mais elevadas após os 50 anos de idade, 

ocorrendo um aumento percentual de 73,7% na faixa etária de 

50 a 69 anos.   

 Por sua vez, no estudo de Sebastião et al (2014), 30,9% 

das mulheres diagnosticadas com idade inferior a 40 anos 

foram a óbito. As taxas elevadas de óbito nas faixas etárias 

mais jovens se devem à falta de ações de rastreamento, assim 

como a presença de maior densidade nas mamas, interferindo 

na análise do exame mamográfico. Também contribui a falsa 

percepção por parte dos profissionais de que não há risco da 

doença em faixas etárias mais jovens, ignorando possíveis 

sinais e sintomas iniciais, levando as mesmas a um diagnóstico 

avançado.  

Fayer et al (2016) relaciona a uma melhor sobrevida do 

câncer de mama pacientes que apresentam características de 

melhor prognóstico, sendo eles: tumor ≤ 2 cm, ausência de 

comprometimentos linfonodais, estadimentos I e II, assim como 

realização de cirurgia conservadora.  

 Dessa maneira, quando o diagnóstico é feito 

tardiamente, consequentemente o estadiamento se encontra 

mais avançado, logo, se faz necessária a realização de 

tratamentos mais radicais e onerosos, aumentando a 
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morbidade, provocando uma pior qualidade de vida, o que se 

reflete na sobrevida do paciente.  

 Em suma, os resultados da pesquisa constataram que, 

apesar do estadiamento se encontrar em sua maioria 

localmente avançados e utilizar um tratamento sistêmico em 

maior percentual (logo, mais agressivo), a sobrevida se mostrou 

com uma boa perspectiva, com sua maioria com prognóstico de 

cura da doença, ou seja, sobrevida > 5 anos. Esse fator, em 

parte, pode ser atribuído à faixa etária de diagnóstico prevalente 

na amostra, de ser considerada associada a um bom 

prognóstico. 

 

CONCLUSÕES  

 

O quantitativo de casos de câncer de mama cadastrados 

no RHC do Hospital da FAP durante o período estudado 

totalizou 220 pacientes.  

Relativo aos aspectos epidemiológicos, constatou-se a 

prevalência de pacientes na faixa etária entre 43 e 52 anos, 

pertencentes à 16ª região de saúde da Paraíba, do gênero 

feminino, residentes, em sua maioria, na zona urbana.  

Considerando, especificamente, a ausência de dados 

relacionados à identidade de gênero e orientação sexual fica 

evidenciado a lacuna desse indicador nos Sistemas de 

Registros Hospitalares de Câncer (RHCs), limitando estudos 

oncológicos com mais pluralidade e dados mais consistentes 

voltados a essa população sub-representada. 

 No que diz respeito aos aspectos clínicos, a proposta 

terapêutica mais utilizada foi a quimioterapia antineoplásica de 

modo isolado e/ou combinado, visto que os estadiamentos 
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predominantes foram o nível II e III, CID-O C50.9, 

potencializando a sobrevida prevalente de 6 anos e um 

percentual de óbito relativamente baixo.  

 Fica evidenciado que os indicadores pautados para 

análise das cacaracterísticas epidemiológicas e clínicas 

inerentes aos pacientes diagnosticados com câncer de mama, 

contribuirão para o planejamento e ações direcionadas à 

prevenção e o manejo da doença, favorecendo a 

implementação de políticas públicas de saúde na área.  
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RESUMO: O câncer é uma doença caracterizada pela 
proliferação sustentada de células com capacidade de invasão 
e metástase. É considerada a segunda maior causa de 
mortalidade no mundo, sendo o câncer cervical classificado 
como o quarto mais letal entre as mulheres. A etiologia para o 
desenvolvimento deste câncer se dá pela infecção persistente 
pelo Papilomavírus Humano (HPV). Por isso, a epidemiologia é 
importante para o controle de doenças e seus vetores, bem 
como melhoria da saúde da população e, sobretudo, adoção de 
políticas públicas de saúde. Nessa pespectiva, o presente 
trabalho objetivou expor informações epidemiológicas sobre o 
câncer de colo de útero, utilizando a base de dados PUBMED, 
Scielo, IARC e INCA, optando por artigos publicados nos 
últimos 5 anos. Os estudos estimam que em 2020 houveram 
604.127 novos casos de câncer cervical no mundo e 341.831 
novas mortes. A estimativa global de infecção por HPV é de 
11,7%, tendo prevalência nos países subdesenvolvidos. No 
Brasil, houveram 16 mil novos casos de câncer cervical em 
2020, sendo a Região Norte com maior incidência e a Região 
Sudeste com menor incidência da doença. Diante disso, é 
possível inferir que o câncer cervical é um problema de saúde 
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pública em países menos desenvolvidos, sendo necessária a 
implantação de políticas públicas para o combate dessa 
doença. 
Palavras-chave: Câncer. Câncer de colo de útero. 
Epidemiologia. HPV. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma denominação referente ao crescimento 

desordenado de células, podendo comprometer tecidos 

próximos ou órgãos distantes, processo denominado de 

metástase. Estas células têm como característica um 

comportamento agressivo e sem controle, bem como uma 

rápida multiplicação, o que contribui para o desenvolvimento de 

tumores (INCA, 2020). 

Entre os vários tipos de cânceres existentes, destaca-se 

o câncer de colo de útero (CCU), que é uma das neoplasias que 

afeta o sexo feminino de modo mais frequente, comprometendo 

de forma preocupante a saúde das mulheres (ZHANG et al., 

2020).  

O CCU é causado principalmente por lesões cervicais 

persistentes induzidas pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), em 

grande parte, por dois tipos específicos, HPV-16 e HPV-18, que 

penetram a mucosa ou pele presumidamente através de 

abrasões microscópicas da região anogenital (INCA, 2020, 

2021).  

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do 

CCU são as relações sexuais desprotegidas, existência de 

parceiros variados, ou, ainda, relações sexuais em idade 

imatura, uso prolongado de pílulas anticoncepcionais e 

tabagismo (INCA, 2020). 
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Além disso, o CCU pode não ter sintomas no seu estágio 

inicial. No entanto, em casos mais evoluídos, pode haver 

sangramento vaginal intermitente ou depois do ato sexual, 

secreção vaginal incomum, bem como dor no abdomem 

relacionada com reclamações intestinais ou urinárias (INCA, 

2020).  

No Brasil, o tratamento do CCU, conforme a Política 

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, deve ser feito 

nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia e nos Centros de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia, que fazem parte de hospitais de nível terciário. 

Este nível de atenção deve estar capacitado para determinar a 

extensão da neoplasia (estadiamento), tratar, cuidar e 

assegurar a qualidade da assistência oncológica (INCA, 2021). 

Entre os tratamentos mais comuns para o CCU, estão a 

cirurgia e a radioterapia. O tipo de tratamento específico 

dependerá do estadiamento da doença, tamanho do tumor e 

fatores pessoais, como idade e desejo de preservação da 

fertilidade (INCA, 2021). 

A prevenção primária do CCU está relacionada à 

diminuição do risco de contágio pelo HPV, principalmente 

através da vacinação. O Ministério da Saúde implementou, no 

calendário vacinal, a vacina tetravalente contra o HPV, tanto 

para meninas, quanto para meninos, que protege contra os 

subtipos 6, 11, 16 e 18 do vírus (INCA, 2021).  

Epidemiologicamente, estima-se que há, anualmente, 

cerca de 570 mil casos novos de câncer do colo do útero em 

todo o mundo, além de uma alta taxa de mortalidade, com 311 

mil mortes estimadas. Sendo assim, é enquadrado como um 

dos motivos mais frequentes de óbito por neoplasias em 

mulheres (IARC, 2020).  
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O câncer cervical era categorizado como terceiro tipo de 

câncer com mais ocorrência no sexo feminino quando 

considerado em posição mundial. Contudo, em 42 países que 

eram menos desenvolvidos, mostrou-se como o câncer mais 

prevalente em mulheres (ARBYN, 2020). 

Nesse cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

ratifica que o plano de ação para doenças não transmissíveis, 

como o câncer, é uma das etapas fundamentais para 

determinar um sistema de monitoramento e vigília com nível 

elevado de qualidade e segurança (ARBYN, 2020). 

Portanto, o referido estudo possui importância devido a 

grande relevância que os dados estatísticos trazem, que 

revelam a necessidade de haver melhores planejamentos 

efetivos de controle deste tipo de câncer, e tem como objetivo 

fazer um levantamento bibliográfico acerca dos dados 

epidemiológicos mais recentes correspondentes à neoplasia, 

com o propósito de fornecer um suporte para a elaboração das 

estratégias de saúde que visem combater esse problema 

crescente de saúde pública. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão de dados 

epidemiológicos acerca do câncer de colo de útero e, para 

tanto, adotou como critério inicial para seleção a consulta ao 

banco de dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e da 

International Agency for Research on Cancer (IARC), bases 

nacional e internacional, respectivamente, que, através de seus 

portais online, disponibilizam estatísticas de diferentes 

períodos.   

Além disso, para complementar a revisão, foram 

realizadas seleções de estudos nas plataformas PUBMED e 
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Scielo, através de seus sistemas de busca, utilizando como 

descritores as palavras-chaves “cervical cancer” e 

“epidemiology”, e os termos “cervical cancer” e “prevalence”.  

A seleção buscou artigos nos últimos cinco anos (2016-

2021), nos idiomas inglês e português. No PUBMED foram 

obtidos 72 resultados na primeira busca e 205 resultados na 

segunda busca. Enquanto que no Scielo foram obtidos 131 

resultados.  

Foi critério de inclusão: i) artigos que apresentassem  

dados epidemiológicos atuais sobre o câncer de colo de útero 

a nível mundial e nacional. Como critério de exclusão: i) artigos 

que não tratassem de dados epidemiológicos sobre o câncer 

cervical; ii) artigos com dados ultrapassados; iii) artigos com 

dados específicos restritos a um continente, país ou cidade, que 

não do Brasil. 

Após análise criteriosa dos textos, foram selecionados 

um total de 16 artigos que atendiam aos critérios de inclusão do 

trabalho, sendo 10 escolhidos do PUBMED e 6 do Scielo. 

Apenas 1 artigo foi escolhido com data de publicação anterior a 

2016.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer é um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo, uma vez que se encontra entre as quatro 

principais causas de morte prematura (de indivíduos com 

menos de 70 anos de idade) em muitos países. O aumento da 

incidência e da mortalidade por essa doença se deve, em parte, 

ao envelhecimento, ao crescimento populacional, e, também, 

às mudanças na prevalência dos fatores de risco, 

especialmente aos associados ao desenvolvimento 

socioeconômico (BRAY et al., 2018). 
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A estimativa mundial do ano de 2020 aponta que 

ocorreram cerca de 19,3 milhões de novos casos de câncer e 

quase 10 milhões de óbitos. De acordo com dados do Global 

Cancer Observatory (GLOBOCAN), as taxas de mortalidade 

para câncer de mama feminino e câncer cervical, em especial, 

foram consideravelmente mais altas nos países em 

desenvolvimento. 

No Brasil, em 2020, o número de novos casos foi de 

522.212, com aproximadamente 260.000 mortes. Os cânceres 

mais prevalentes na população em geral são próstata, mama, 

colorretal e pulmão. Nas mulheres, câncer de mama 

representou 30,3% dos novos casos, seguido por colorretal, 

tireóide e câncer de colo de útero (IARC, 2021). 

Entretanto, os dados do ano de 2019 do INCA mostram 

que existe uma grande variação na magnitude e nos tipos de 

câncer entre as diferentes regiões do Brasil. Nas Regiões Sul e 

Sudeste, por exemplo, o padrão da incidência mostra que 

predominam os cânceres de próstata e mama feminina, bem 

como o de pulmão e de intestino, enquanto nas regiões Centro-

Oeste, Norte e Nordeste, a incidência do câncer do colo do 

útero possui impacto bastante importante. 

O CCU é um dos mais importantes cânceres que atingem 

a população feminina em todo o mundo, e, em geral, é causado 

pela infecção persistente por alguns tipos de Papilomavírus 

humano (HPV), como o HPV16 e o HPV18 (INCA, 2019; 

STANLEY, 2010).  

A maioria dos indivíduos que possuem vida sexual ativa 

será infectada pelo HPV pelo menos uma vez na vida, pois a 

infecção genital por esse vírus é considerada a infecção 

sexualmente transmissível mais comumente diagnosticada. 

Entretanto, tal infecção é assintomática na maioria (70-90%) 

das vezes, de forma que se resolvem espontaneamente em 1-
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2 anos (INCA, 2019; SERRANO et al., 2018; SICHERO; 

PICCONI; VILLA, 2020).  

Globalmente, a maior prevalência da infecção 

assintomática pelo HPV é observada em jovens, ou seja, em 

todas as regiões do mundo, a prevalência do HPV atinge o pico 

em mulheres com menos de 25 anos, e depois diminui nas 

idades mais avançadas (SERRANO et al., 2018).  

Os estudos de Hammer et al. (2016) e Serrano et al. 

(2018), no entanto, mostram que, em algumas regiões, como 

nas Américas Central e do Sul, um modesto segundo pico de 

detecção de HPV é observado em mulheres mais velhas. O 

HPV16 se apresenta como o tipo oncogênico mais frequente, 

detectado em 3,2% das mulheres com citologia normal, seguido 

por HPV18 (1,4%), HPV52 (0,9%), HPV31 (0,8%) e HPV58 

(0,7%). O HPV16 e o HPV18 são responsáveis por 39-78% de 

todos os casos de câncer cervical, dependendo da região 

geográfica, tipo histológico e idade. 

No Brasil, um estudo demonstrou que a idade média de 

mulheres que desenvolvem o câncer cervical, a partir da 

infecção pelo HPV, independete do tipo histológico, era de 47 

anos (ROZÁRIO et al., 2019). Em outro estudo, no entanto, a 

idade não representou fator de risco para desenvolvimento de 

alterações citológicas significativas (MELO et al., 2017). Ainda, 

segundo Rosa et al. (2021), mulheres com idade entre 40 e 59 

anos representaram a maioria das que realizavam sessões de 

braquiterapia para cânceres ginecológicos. 

A principal via de infecção genital por HPV é a relação 

sexual, tanto vaginal quanto anal, que requer ao menos o 

contato pele-pele, pois a penetração da vagina ou ânus não é 

um pré-requisito. Portanto, parte dos fatores que potencializam 

a transmissão está relacionada predominantemente ao 

comportamento sexual, como número de parceiros sexuais, 
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idade precoce na primeira relação sexual e não aderência ao 

uso de preservativos (STANLEY, 2010). 

Além disso, mulheres tabagistas, com baixo nível 

socioeconômico e imunossuprimidas – que possuem HIV/AIDS, 

por exemplo – estão associados a maior risco de câncer cervical 

(ESCOBAR; PLUGGE, 2019). 

Mulheres que fumam possuem cerca de duas vezes mais 

chances de contrair câncer cervical do que aquelas que não 

fumam. Acredita-se que subprodutos do tabaco danificam o 

DNA das células do colo do útero e podem contribuir para o 

desenvolvimento do câncer cervical. Fumar também torna o 

sistema imunológico menos eficaz no combate às infecções por 

HPV (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2020). 

Como pessoas privadas de liberdade são mais 

propensas a fumar cigarros, ter HIV/AIDS, se envolver em 

trabalho sexual comercial e vir de um grupo socioeconômico 

mais baixo do que a população em geral, um estudo de Escobar 

e Plugge (2019) propôs que essas mulheres também são 

consideradas um grupo de risco para infecções pelo HPV, e, 

consequentemente, para o câncer de colo de útero. 

Ademais, segundo Roura et al. (2016), estudos 

destacaram fortes e positivas associações entre o uso de 

anticoncepcionais orais e o risco de câncer de colo de útero e 

lesões precursoras. Mais especificamente, o risco aumenta 

conforme a duração do uso dos anticoncepcionais aumenta, e 

diminui com a cessação do uso.  

Um possível mecanismo para explicar essas 

associações é que estrogênios podem interagir com receptores 

hormonais, principalmente progesterona, presentes no tecido 

cervical, e influenciar a história natural da infecção pelo HPV. 

Especificamente, acredita-se que os hormônios esteróides 

sexuais aumentem a expressão dos oncogenes HPV16 E6 e 
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E7, estimulando a degradação dos genes supressores de tumor 

p53 e aumentando a capacidade do DNA viral de transformar 

células e induzir a carcinogênese. 

 

Prevalência do câncer de colo de útero 

 

O CCU é o quarto câncer mais frequentemente 

diagnosticado e a quarta causa de morte por câncer em 

mulheres a nível mundial. É a neoplasia mais comumente 

diagnosticada em 23 países e a principal causa de morte por 

câncer em 36 países, com a grande maioria sendo da África 

Subsaariana, Melanésia, América do Sul e Sudeste Asiático 

(SUNG et al., 2021), o que ressalta a importância dos níveis 

socioeconômicos como fatores limitantes para o 

desenvolvimento do CCU. 

Segundo a International Agency for Research on Cancer, 

em 2020 foram registrados 604.127 novos casos de câncer 

cervical no mundo, representando 3,1% de todas as localidades 

de câncer, e 341.831 novas mortes. Em comparação com os 

dados do GLOBOCAN do ano de 2018, é notável que houve um 

aumento, tanto na incidência, quanto na mortalidade pelo CCU, 

como mostra a Tabela 1. 

A análise dos dados colhidos e presentes na tabela 

acerca do CCU demonstra que houve um aumento de cerca de 

6,02% nos casos (+34.280) do ano de 2018 para o ano de 2020, 

e de 9,78% na mortalidade da doença (+30.466). 

Além disso, as taxas desse tipo de câncer permanecem 

desproporcionalmente altas em localidades menos 

desenvolvidas. Há significativas diferenças na incidência e 

mortalidade não só entre países de diferentes Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH), mas também entre estados e 

cidades de diferentes situações socioeconômicas dentro de um 
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único país. Essa disparidade ressalta o fato, anteriormente 

citado, de que a condição socioeconômica das mulheres é um 

fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer 

cervical.  

 

Tabela 1. Número estimado de incidência e mortalidade em 
todo o mundo, mulheres, todas as idades. 

Tipos de Câncer  

Incidência 
em 2018 

Mortalidade 
em 2018 

Incidência 
em 2020 

Mortalidade 
em 2020  

Mama 
2.088.849 626.679 

2.261.419 684.996 

Colorretal 
794.958 387.057 

865.630 419.536 

Pulmão 
725.352 576.060 

770.828 607.465 

Colo de útero 
569.847 311.365 

604.127 341.831 

Tireóide 
436.344 25.514 

448.915 27.740 

Corpo de útero 
382.069 89.929 

417.367 97.370 

Estômago 
349.947 269.130 

369.580 266.005 

Ovário 
295.414 184.799 

313.959 207.252 

Fígado 
244.506 233.256 

273.357 252.658 

Linfoma não Hodgkin 
224.877 102.755 

240.201 112.576 

Fonte: adaptado de IARC, 2019, 2021. 

 

Analisando os dados brasileiros, há uma nítida relação 

entre a realização do exame preventivo citopatológico, o nível 

de escolaridade das mulheres e a baixa incidência do CCU. Um 

estudo realizado por Melo et al. (2017), revelou que a baixa 

escolaridade e a etnia não branca estiveram fortemente 

associadas ao desenvolvimento das lesões cervicais. 42,8% 

das mulheres desse estudo apresentavam menos de oito anos 
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de escolaridade, de modo que houve, então, quatro vezes mais 

chances das mulheres serem acometidas por lesões de alto 

grau, quando pertencentes a esse grupo. 

Estimou-se, no Brasil, para 2020, pouco mais de 16 mil 

novos casos de câncer cervical, com um risco estimado de 

15,38 casos a cada 100 mil mulheres. É a terceira localização 

primária de incidência e a quarta de mortalidade por câncer em 

mulheres no país, sem considerar tumores de pele não 

melanoma (INCA, 2021). 

Na análise regional, segundo o INCA (2017, 2019) sem 

considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo 

do útero é o primeiro mais incidente em mulheres na Região 

Norte (22,47/100,000), segundo no Nordeste (17,62/100,000) e 

Centro-Oeste (15,92/100,000), quarto na região Sul 

(17,48/100,000), e quinto na região Sudeste (12,01/100,000). A 

Figura 1 compara as estimativas de novos casos, por Estado, 

para os anos de 2018 e 2020. 
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Figura 1. Estimativa para os anos de 2018 e 2020 do número 
de casos novos de câncer de colo de útero, por Estado. 

 
*valores arredondados para múltiplos de 10 

Fonte: UCHÔA et al., 2021 
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De acordo estes dados, estimou-se aumento dos casos 

em oito Estados, sendo um da região Norte (Roraíma, com 

aumento de 25%), um do Centro-Oeste (Goiás, com aumento 

de 1,72%),  um do Nordeste (Ceará, com aumento de 2,02%), 

3 do Sudeste (Minas Gerais, com 42,70%, Rio de Janeiro, com 

+22,40% e São Paulo, com +16%) e dois do Sul (Paraná, com 

aumento de 20,73% e Santa Catarina, com aumento de 

106,40%). 

Ainda, dois Estados apresentaram estabilidade (Acre e 

Rondônia), enquanto os outros dezessete apresentaram 

diminuição dos casos: Amapá (18,20%), Amazonas (31%), 

Pará (9,30%), Tocantins (4,35%), Alagoas (6,25%), Bahia 

(11,40%), Maranhão (18,35%), Paraíba (21,62%), Pernambuco 

(29,13%), Piauí (9,30%), Rio Grande do Norte (3,13%), Sergipe 

(4%), Mato Grosso (41,20%), Mato Grosso do Sul (3,60%), 

Espírito Santo (4%), Rio Grande do Sul (14,30%) e Destrito 

Federal (10,35%).   

Quanto à mortalidade, é na região Norte onde são 

evidenciadas as maiores taxas regionais. Em 2019, esta taxa 

foi de 12,58 mortes a cada 100.000 mulheres, representando a 

primeira causa de óbito por câncer em mulheres da região. No 

Nordeste, a taxa de mortalidade foi de 6,66/100 mil, ficando 

como segunda causa, e no Centro-Oeste, ficou como terceira 

causa, com 6,32/100 mil. As regiões Sul e Sudeste tiveram as 

menores taxas (4,99/100 mil e 3,71/100 mil) representando a 

quinta e sexta posições, respectivamente, entre os óbitos por 

câncer em mulheres (INCA, 2021). Além disso, em um estudo 

realizado por Barcelos et al. (2017), as regiões Sul e Sudeste 

apresentaram melhor desempenho dos indicadores de 

qualidade do rastreamento do CCU, através do exame 

Papanicolau, em comparação ao Centro-Oeste, Nordeste e 
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Norte, o que justificaria as menores taxas de incidência e 

mortalidade dessas regiões. 

Essas taxas de incidência estimadas e de mortalidade no 

Brasil evidenciam valores intermediários em relação aos países 

em desenvolvimento. Entretanto, demonstram ser elevadas 

quando comparadas às de países desenvolvidos, com 

programas de detecção precoce bem estruturados (INCA, 

2021).  

Países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão e 

Austrália, por exemplo, são países que investem na prevenção 

ao câncer cervical, e, por isso, apresentam taxas muito 

menores do que as do Brasil (INCA, 2021). Ainda, segundo o 

Globocan, cerca de 85% dos casos de câncer do colo do útero 

ocorrem nos países menos desenvolvidos. 

 

Combate ao câncer de colo de útero 

 

O câncer cervical é considerado quase completamente 

evitável devido às medidas de prevenção primária (vacina 

contra HPV) e secundária (diagnóstico e rastreamento) 

altamente eficazes. No entanto, essas medidas não têm sido 

implementadas de forma totalmente equitativa entre os países 

e Estados.  

Até maio de 2020, por exemplo, menos de 30% dos 

países de baixa a média renda haviam implementado 

programas nacionais de vacinação contra o HPV, ao passo que 

mais de 80% dos países de alta renda já possuíam programas 

bem estabelecidos. Além disso, apenas 44% das mulheres de 

países de baixa-média renda já foram testadas para esse tipo 

de câncer, em comparação a mais de 60% em países de alta 

renda (SUNG et al., 2021). 
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Portanto, especialmente nas regiões de alta incidência e 

mortalidade, é de fundamental importância que haja a 

implementação de programas de qualidade de diagnóstico 

precoce e de vacinação. 

No Brasil, o programa de prevenção engloba a vacina 

contra o HPV, a realização do exame citopatológico 

(Papanicolau) e a utilização de preservativos durante as 

relações sexuais. O Ministério da Saúde oferece a vacina 

tetravalente contra o HPV para meninas, de 9 a 14 anos, e para 

meninos, de 11 a 14 anos. A vacina protege contra os subtipos 

6, 11, 16 e 18 do HPV, e devem ser tomadas duas doses, com 

intervalo de seis meses. Ainda assim, mesmo as mulheres 

vacinadas, quando alcançarem a idade preconizada, deverão 

realizar o exame preventivo, pois a vacina não protege contra 

todos os subtipos oncogênicos do HPV (INCA, 2018). 

O exame de Papanicolau, no Brasil, deve ser oferecido 

às mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, 

principalmente na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram 

atividade sexual. A priorização desta faixa etária como a 

população-alvo é justificada pela maior ocorrência de lesões de 

alto grau, passíveis de serem tratadas efetivamente para não 

evoluírem para o câncer, já que antes dos 25 anos prevalecem 

as infecções não-oncogênicas por HPV e as lesões de baixo 

grau, que regredirão espontaneamente na maioria dos casos 

(INCA, 2018). Esta faixa etária prevalece, inclusive, no dia a dia 

da Unidades Básicas de Saúde (UBS), pois um estudo 

analisado por Corrêa et al. (2017) mostrou que 75,2% dos 

exames realizados no Brasil foram de mulheres com idades 

entre 25 e 59 anos, enquanto apenas 16% deles foi realizado 

por mulheres com menos de 25 anos e 9% por aquelas com 

mais de 59 anos.  
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Outro estudo proposto por Barcelos et al. (2017), que 

analisou o rastreamento do CCU com 35.844 mulheres que 

frequentavam Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o 

país, avaliou a falta de acesso, atraso na realização e falta de 

recebimento de orientações acerca do exame citopatológico. 

Foi confirmado, por essa análise, o que vem-se duscutindo 

nesta revisão, acerca dos problemas de qualidade do 

rastreamento serem maiores de acordo com a diminuição do 

IDH e da renda familiar per capita. 

Das 35.844 mulheres, 2.368 – o que equivale a uma 

prevalência de falta de acesso de 6,61% – confirmaram nunca 

ter realizado o rastreamento de câncer de colo de útero 

anteriormente. Além disso, a frequência de exames atrasados, 

realizados há mais de 3 anos, foi de 11,2%, enquanto a 

prevalência de falta de orientações possuiu taxa ainda mais 

alarmante, de 19,2%. 

Um terceiro estudo, realizado por Terlan e Cesar (2021), 

analisou a realização do citopatológico por gestantes no Sul do 

país. A prevalência de não realização do exame variou de 

13,0% entre aquelas com 12 anos ou mais de escolaridade, até 

31,2% entre as mulheres com menos de 4 anos de 

escolaridade. Concluiu-se, então, que duas em cada 10 

gestantes, mesmo tendo realizado pelo menos uma consulta de 

pré-natal, não foram submetidas ao exame citopatológico de 

colo uterino, enquanto deveriam tê-lo feito. Isso enfatiza a 

necessidade não apenas da existência de programas de 

prevenção ao CCU, mas, principalmente, da melhoria na 

qualidade deles, para que o máximo de mulheres sejam 

orientadas da forma adequada. 

Ademais, os dados analisados sobre a falta de acesso 

ao exame ao longo da vida, de exame há mais de 3 anos e de 

falta de orientação foram significativamente menores em 
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usuárias de 35 a 49 anos, em comparação às de 25 a 35 anos 

e de 50 a 64 anos, que possuíram elevada prevalência. Já as 

mulheres de cor da pele branca apresentaram as menores 

prevalências de todas as 3 proporções analisadas, em 

contraste com usuárias autodeclaradas indígenas ou de cor da 

pele amarela, que apresentaram a pior situação para os três 

indicadores, o que, novamente, ressalta a relevância da 

situação socioeconômica na realização do exame e 

consequente prevenção da doença. 

Por fim, além dos programas de incentivo à prevenção 

do CCU através do exame de Papanicolau, o enfrentamento ao 

uso do tabaco e de seus derivados também pode ajudar a 

minimizar o risco de desenvolvimento da doença, já que é um 

dos fatores de risco mais recorrentes, e é uma das prioridades 

da Política Nacional de Promoção da Saúde, de forma que 

envolve um conjunto de medidas integradas e intersetoriais 

voltadas à redução da aceitação social do tabaco, prevenção 

da iniciação, promoção de ambientes livres da fumaça, 

substituição da fumicultura e tratamento para cessação do 

tabagismo (INCA, 2021). 

 

CONCLUSÕES  

 

O câncer é a segunda principal causa de morte no 

mundo, em razão de ser composto por mais de 100 diferentes 

tipos de neoplasias. O câncer cervical ocupa o quarto lugar da 

classificação dos cânceres mais letais entre as mulheres, visto 

que é causado pela infecção persistente pelo HPV, um vírus 

altamente transmissível por contato sexual. 

Dentre os 100 tipos de HPV, 14 são cancerígenos, 

contudo, destaca-se o HPV 16 e 18, que são responsáveis pela 

maioria dos cânceres de colo de útero e lesões pré-cancerosas. 
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Também há evidências científicas que relacionam o HPV com 

cânceres do ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe, ou seja, 

não acomete apenas o sexo feminino. 

Em 2020, foram registrados 604.127 novos casos de 

câncer cervical no mundo e 341.831 novas mortes, sendo 

possível observar maior incidência em países de baixa e média 

renda. No Brasil, a região Norte ocupa o primeiro lugar de 

incidência de CCU com taxa de de 12,58 mortes a cada 100.000 

mulheres., enquanto que as regiões Sul e Sudeste ocupam os 

últimos lugares do rancking. Isso se explica devido a qualidade 

do rastreamento do CCU nessas regiões em comparação com 

a região Norte. Desse modo, é viável correlacionar que a falta 

de cuidados paliativos contra o HPV corrobora para o aumento 

dos números de câncer cervical.  

Os métodos preventivos contra CCU são de extrema 

importância para a diminuição de novos casos e redução nas 

taxas de mortalidade por essas neoplasias. Como exemplo, 

pode-se citar a vacinação contra o HPV, o uso de preservativos 

durante as relações sexuais, a realização do exame 

citopatológico (Papanicolau) como triagem, e o tratamento 

precoce de lesões pré-cancerosas.  

Portanto, o presente trabalho comprova a importância 

dos dados epidemiológicos para a inclusão e/ou melhoria de 

medidas profiláticas contra o HPV, principalmentem em países 

de alta desigualdade socioeconômica, de forma a evitar o 

aumento do número de casos de câncer de colo de útero, uma 

doença altamente prevenível.  
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RESUMO: O aumento crescente da incidência de câncer 
aponta um problema de saúde pública grave que se reflete nas 
altas taxas de morbimortalidade da doença. A pesquisa 
intenciona analisar uma série histórica dos casos 
diagnosticados de câncer em uma Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade Oncológica (UNACON), na Paraíba. Trata-
se de um estudo epidemiológico do tipo retrospectivo, 
transversal e descritivo com abordagem qualiquantitativa. A 
população foi constituída pelos casos cadastrados no Registro 
Hospitalar de Câncer (RHC) do Centro de Cancerologia do 
Hospital da FAP (CCUP/FAP) entre 1999 e 2014, a amostra 
totalizada corresponde a 12.128 ocorrências. Como resultados 
foi possível observar o caráter evolutivo crescente da doença, 
apontando 454, 576, 616, 541, 595, 608, 648, 715, 769, 870, 
874, 806, 948, 963, 1161 e 984 novos, respectivamente. Em um 
recorte considerando os tipos de câncer mais incidentes nas 
mulheres, observa-se o câncer de mama com 950 casos, 
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seguido pelo de útero (395) e o câncer colorretal (144). Os 
indicadores produzidos contribuem para ampliar a 
compreensão de como as relações de gênero e/ou sexo atuam 
e exercem determinação na maneira como se organiza o perfil 
de morbimortalidade que, do ponto de vista epidemiológico, 
possibilita identificar a gravidade da doença e permite subsidiar 
as reflexões para planejamento e execução de ações voltadas 
para essa população, contribuindo para implementação de 
políticas públicas. 
Palavras-chave: Oncologia. Epidemiologia. Gênero. Registros 

Hospitalares de Câncer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estão previstos até 2040 a ocorrência de 28,4 milhões de 

novos casos de Câncer no mundo. Essa projeção é diretemente 

relacionada ao crescimento e envelhecimento da população, 

sendo potencializada pelo aumento da prevalência dos fatores 

de risco associados a doença (SUNG et al, 2021). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que até 

o ano de 2030 a incidência do câncer atingirá cerca de 27 

milhões de casos e 17 milhões de mortes pela doença, 

evidenciando que os efeitos desse aumento vão incidir 

potencialmente em países de baixa e média renda (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2021; BARBOSA, 2015). 

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 

para cada ano do triênio 2020-2022 a ocorrência de 625 mil 

casos. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, 

deverão ocorrer 420 mil novos casos de câncer, refletindo o 

perfil de um país que possui os cânceres de próstata e mama 

(66 mil casos cada), pulmão (30 mil casos), colorretal (41 mil) e 

estômago (21 mil) em evidência (INCA, 2019).  
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Nesse contexto, o problema do câncer no Brasil ganha 

relevância pelo perfil epidemiológico que essa doença vem 

apresentando em função das mudanças ocorridas em seu perfil 

demográfico, consequência, dentre outros fatores, do processo 

de urbanização populacional, da industrialização e dos avanços 

da ciência e da tecnologia e de como essas transformações 

afetam a população. A essas novas características da 

sociedade brasileira, unem-se os estilos de vida e a exposição, 

ainda mais intensa, a fatores de risco próprios do “estilo de vida” 

contemporâneo, considerando que aos processos de mudança 

demográfica apontados associam-se transformações nas 

relações entre as pessoas e seu ambiente e mudanças 

importantes no perfil de morbimortalidade (SUNG et al, 2021). 

A mais recente estimativa mundial, ano 2018, aponta que 

ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer e 

9,6 milhões de óbitos, pautando que o câncer de pulmão é o 

mais incidente no mundo (2,1 milhões) seguido pelo câncer de 

mama (2,1 milhões), cólon e reto (1,8 milhão) e próstata (1,3 

milhão). Os tipos de câncer mais frequentes nos homens foram 

o câncer de pulmão (14,5%), próstata (13,5%), cólon e reto 

(10,9%), estômago (7,2%) e fígado (6,3%). Nas mulheres, as 

maiores incidências foram câncer de mama (24,2%), cólon e 

reto (9,5%), pulmão (8,4%) e colo do útero (6,6%) (BRAY et al, 

2018).  

Para o enfrentamento do problema do câncer o governo 

brasileiro, através do Ministério da Saúde (MS), implementou 

políticas públicas a partir dos Sistemas de Registro Hospitalar 

de Câncer (RHC), objetivando a prevenção e detecção precoce 

da doença através de ações de saúde e do estudo 

epidemiológico que traça perfis dos pacientes diagnosticados 

em diferentes regiões do país, visando a redução das taxas de 
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mortalidade e dos gastos públicos gerados, visto que a  

heterogeneidade, os sintomas e fatores de risco são 

particulares de cada tipo de câncer (INCA, 2012). 

O sistema de RHC é uma fonte sistemática de 

informação implementado em hospitais especializados para 

coletar informações relativas ao diagnóstico, tratamento e 

seguimento dos casos de câncer diagnosticados, visando 

melhorar a qualidade dos registros de base populacional, 

possibilitando analisar o perfil epidemiológico dos pacientes, 

avaliar a eficiência dos serviços ofertados e otimizar sua 

qualidade. Vale salientar que a instalação do RHC tornou-se 

obrigatória nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (UNACON) e nos Centros de Assistência de Alta 

complexidade em Oncologia (CACON) a partir do ano de 1998, 

funcionando como incentivo na efetivação de políticas públicas 

de vigilância do câncer (DA LUZ, 2017).  

Nesse ínterim, observa-se que os dados coletados pelo 

RHC ainda são incipientes para atender a populações 

especificas, necessitando de uma releitura para reconectar 

indicadores de gênero e/ou sexo, epidemiologia e oncologia, 

visto que o reconhecimento de que as normas, os papéis e as 

relações de gênero podem influenciar e afetar a obtenção da 

saúde, do bem-estar mental, físico e social integram a posição 

assumida pela Organização Pan Americana de Saúde, em 

consonância com Organização Mundial da Saúde, desde a 60ª 

Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 2007.  

Destaque-se que, há pelo menos quatro décadas, as 

desigualdades de gênero são assumidas como fatores 

responsáveis pela desigualdade global no âmbito dos sistemas 

de proteção articulados no âmbito das Organizações das 

Nações Unidas/ONU. São cada vez mais recorrentes os 
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pronunciamentos e manifestações reiterando a compreensão 

de que a desigualdade, assim como a discriminação sofrida por 

mulheres, minorias étnicas, coletivos LGTBQIA+ e a população 

rural impedirá que os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável sejam alcançados em 2030. 

Entretanto, dentre as recomendações da Sociedade 

Americana de Oncologia Clínica (ASCO), é possível ressaltar a 

importância da coleta de indicadores epidemiológicos a respeito  

da orientação sexual e identidade de gênero, visando a 

promoção da equidade na assistência a saúde humana (PATEL 

et al, 2020).  

No âmbito da saúde, vários estudos vêm sendo 

realizados buscando identificar os fatores epidemiológicos, 

clínicos e de risco associados ao desenvolvimento e à 

progressão do câncer, bem como à ocorrência de complicações 

durante o tratamento, mas pouco tem se debruçado sobre os 

impactos das desigualdades de gênero nessa seara, embora 

esses fatores sejam importantes para avaliar as dinâmicas de 

restrição do acesso aos serviços de saúde, qualidade de vida, 

estabilização dos índices de morbimortalidade, em mulheres e 

homens, ao longo da vida (HUDSON et al, 2017; WHELDON et 

al, 2018).  

Sendo o gênero um marcador social classificatório usado 

para identificar as pessoas a partir de uma leitura de seu 

aparato reprodutivo, que varia conforme o tempo, a história e a 

cultura de cada povo, podendo mesmo nem existir como 

elemento de regulação social em algumas sociedades, 

reconhecemos, juntamente com a epidemiologista Nancy 

Krieger (2015), que a relação mútua entre gênero e bem estar 

é determinante para a produção dos estados de saúde, 

aportando uma miríade de possibilidades de análise e atuação 
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que, infelizmente, tem sido pouco aprofundada (ANTUNES, 

2015).   

Nesse sentido, se faz necessário ressaltar a maneira 

como isso interfere no delineamento da pesquisa oncológica, a 

partir da experiência acumulada pelo Laboratório de Ciências e 

Tecnologia em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba 

(LCTS/UEPB), na interlocução com o Núcleo de Investigações 

e Intervenções em Tecnologias Sociais (NINETS/UEPB). 

Isto posto, a presente pesquisa intenciona analisar uma 

série histórica retrospectiva dos casos diagnosticados de 

câncer em uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

Oncológica (UNACON), na Paraíba, tendo como objetivos 

específicos quantificar os casos de câncer mais incidentes entre 

as mulheres no período compreendido entre os anos de 2010 e 

2014 e apontar indicadores epidemiológicos de gênero para 

planejamento e efetivação de ações voltadas à prevenção e 

manejo da doença, especificas para essa população. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo 

retrospectivo, transversal e descritivo com abordagem 

qualiquantitativa.  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Ciências e 

Tecnologia em Saúde (LCTS) da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) que funciona nas dependências CCUP/FAP, o 

qual dispõe da base de dados do RHC. 

A população corresponde a série histórica dos casos de 

câncer diagnosticados e cadastrados no RHC do CCUP/FAP, 

durante os anos de 1999 a 2014, totalizando uma amostra de 

12.128 casos.  
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Foram incluídos na pesquisa os prontuários dos 

pacientes com diagnóstico de câncer, independente do gênero, 

sem discriminação de idade e que tenham sido submetidos a 

algum tipo de procedimento relacionado à doença no 

CCUP/FAP e cadastrados na base de dados do RHC, sendo 

excluídos os prontuários que indicavam diagnóstico de 

neoplasias benignas.  

 Para coleta dos dados foi desenvolvido um instrumento 

próprio contendo informações com variáveis fixas, adaptado a 

partir do formulário padrão do Sistema de RHC, do Ministério 

da Saúde,  o qual permite identificar de maneira sistemática os 

indicadores epidemiológicos relacionados as neoplasias. 

 No primeiro momento foram identificados os prontuários 

dos pacientes com diagnóstico de neoplasia no arquivo do RHC 

do CCUP/FAP, em seguida, foram filtrados àqueles relativos as 

neoplasias malignas para posterior coleta dos dados.  

Após a seleção dos prontuários, correspondentes ao 

período de 1999 e 2014, todos os dados brutos/por ano foram 

coletados e a posteriori repassados para uma planilha do 

programa Excel visando a revisão destes por pares, objetivando 

a realização de uma análise comparativa e correção, para que 

a quantificação fosse concluída, tabulada e computada tendo 

em vista a análise com a menor variação de erro possível para 

ajuste.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba com protocolo 

CAEE Nº 53245415.1.0000.5187 seguindo as diretrizes e 

normas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, através 

da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e no seu 

contexo mais amplo trata-se de um estudo prospectivo 

intitulado “Retrato epidemiológico do câncer na Paraíba”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão compilados os resultados e as análises 

referentes ao quantitativo dos casos de câncer diagnosticados 

e cadastrados no RHC do CCUP/FAP, durante o período 

compreendido entre os anos 1999 a 2014.  

 O gráfico 1 apresenta o quantitativo dos casos de câncer 

diagnosticados e cadastrados na base de dados do RHC do 

CCUP/FAP, durante o período de 1999 a 2014, onde é possível 

observar o caráter evolutivo crescente do total dos registros ao 

longo dos anos estudados, apontando 454 casos (1999); 576 

novos casos (2000); 616 (2001);   541 (2002); 595 (2003); 608 

(2004); 648 (2005); 715 (2006); 769 (2007); 870 (2008); 874 

(2009); 806 (2010); 948 (2011); 963 (2012); 1161 (2013); 984 

(2014), respectivamente. 

 

Gráfico 1. Quantitativo dos casos de câncer diagnosticados e 
cadastrados no RHC do CCUP/FAP, 1999-2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
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Considerando a amostra de 12.128 casos, observa-se 

como a organização dos indicadores delineados nos primeiros 

registros revelaram cenários complexos relacionados ao 

aumento significativo e crescente no quantitativo de casos de 

câncer no CCUP/FAP, na Paraíba (NASCIMENTO, 2015; 

NASCIMENTO, 2018). 

Este cenário, embora previsto, reflete a associação da 

incidência da doença oncológica com o envelhecimento da 

população, o índice de desenvolvimento humano (IDH), a 

desigualdade social e a dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, visto que a distribuição dos tipos de câncer com suas 

especificidades denota mudança epidemiológica diferenciada 

em curso (BRAY et al, 2018).  

É importante destacar que aproximadamente 19 milhões 

de novos casos de câncer com cerca de 10 milhões de mortes 

ocorreram no mundo em 2020. Dentre os tumores mais 

incidentes um dado chama atenção e diz respeito ao fato da 

incidência global do câncer de mama ter superado o câncer de 

pulmão entre mulheres e o câncer colorretal ultrapassado o 

câncer de próstata, manifestado em homens. Pondera ainda 

que, mais de 50 milhões de indivíduos estão vivendo com essa 

doença em todo mundo (SUNG et al, 2021; BRAY et al, 2021). 

No Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-

2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer,  dos 

quais 450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não 

melanoma, corroborando com os achados da pesquisa em 

pauta. No que se refere ao gênero  aos tumores mais incidentes 

entre os homens são: o câncer de pulmão, próstata e colorretal, 

diferente das mulheres que prevalece o câncer de mama, 

colorretal, pulmão e colo uterino (INCA, 2019).  
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Dentre as neoplasias malignas que prevalecem de um 

modo geral na população estão o câncer de próstata, mama, 

colorretal e pulmão. Entretanto, em mulheres embora os 

cânceres de mama e colorretal continuem sendo os mais 

frequentes, surge o câncer de tireóide em ascensão (INCA, 

2019; INCA 2020). 

Os achados da pesquisa evidenciaram que a Paraíba, 

estado localizado na região Nordeste, com desenvolvimento 

socioeconômico ainda reduzido, apresenta uma elevada 

incidência de neoplasia maligna, justificando que os indicadores 

epidemiológicos de incidência sobre o câncer são 

imprescindíveis para o monitoramento da doença, na medida 

em que a disponibilidade de dados referentes aos municípios 

assistidos pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia são de fundamental importância para a 

elaboração de políticas adaptadas às diferentes realidades 

sociais e econômicas locais.  

Castillo, González e Domínguez (2018) consolidam os 

achados da pesquisa em pauta apontando o aumento gradativo 

dos casos diagnosticados de câncer na população, além de 

fazerem uma correlação da doença com a dificuldade do 

rastreamento em nível primário de atenção a saúde a partir de 

consultas e exames de diagnóstico radiológico especializados 

e indicados para cada tipo específico de câncer. 

Entretanto, defrontamo-nos, nesse processo, com um 

problema que vem sendo apontado pelo Ministério da Saúde 

(MS) e se refere a existência de uma demanda reprimida 

potencialmente significativa. Trata-se, sobretudo, de indivíduos 

ainda não diagnosticados com a doença oncológica que 

convivem diariamente com as dificuldades de acesso aos 

serviços especializados, pressupondo que a ocorrência do 
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número de casos deve ser superior a apontada pelo estudo em 

discussão.  

O quadro 1 apresenta um recorte entre os anos de 2010 

e 2014, referente ao quantitativo dos cinco tipos de câncer mais 

incidentes entre as mulheres e cadastrados no sintema de 

Registro Hospitalar de Câncer do Centro de Cancerologia do 

Hospital da FAP, onde é possível observar que o câncer de 

mama é o tipo mais incidente com 950 casos diagnosticados, 

seguido pelo câncer de colo de útero e corpo uterino com 395 

registros, câncer cólon e de junção retossigmóide com 144 

novos casos, respectivamente, totalizando 1489 ocorrências no 

período correspontente ao estudo. 

 

Quadro 1. Quantitativo dos cinco tipos de câncer mais 
incidentes entre as mulheres cadastrados no RHC do Hospital 
da FAP, 2010 a 2014. 

Neoplasia (CID) 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Mama (C50) 150 178 176 215 231 950 

Colo de Útero (C53) 

Corpo de Útero (C54) 
100 76 72 80 67 395 

Cólon (C18) 

Retossigmóide (C19) 
26 21 33 33 31 144 

Total 276 275 281 328 329 1489 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), é fato que 

o câncer é um problema de saúde pública, impactando a 

população com cerca de 80% dos mais de 20 milhões de casos 

novos estimados da doença até o ano de 2025 (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2021). 
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Nesse estudo, quando das primeiras sistematizações, 

logo a presença fulgurante das mulheres no público que 

demanda os serviços do CCUP/FAP começou a corroborar as 

determinações exercidas por diferenças de sexo e gênero como 

agentes epidemiológicos extremamente significativos para a 

saúde da população (NASCIMENTO, 2015; NASCIMENTO, 

2018). 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente 

entre as mulheres em todo o mundo e também a maior causa 

de morte para esse gênero. Desconsiderando os tumores de 

pele não melanoma, o tumor de mama é o tipo mais comum 

entre as mulheres em todas as regiões brasileiras, exceto na 

região Norte, onde o câncer de colo de útero é o mais incidente 

(INCA, 2017; BRAY et al, 2021). 

O câncer do colo uterino é apontado como o segundo 

tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Sua incidência 

é mais frequente em países menos desenvolvidos, estando 

intimamente associado as condições socioeconômicas e a 

infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano 

(HPV) (SZENTIRMAY; VELECZKI; KÁSLER, 2017; BRAY et al, 

2018). 

Estima-se que 20.470 mulheres sejam acometidas pelo 

câncer colorretal, em especial durante o processo de 

envelhecimento uma vez que a evolução cronológica da idade 

potencializa o aparecimento desses tumores. Esses valores 

correspondem a um risco estimado de 19,03 para cada 100 mil 

mulheres  (INCA, 2019; INCA, 2020). 

Conforme a estimativa da Global Cancer Statistics, 

publicada em 2012, as neoplasias mais comuns no mundo 

foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 

milhão). Quando relacionadas especificamente as mulheres, as 
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maiores frequências foram mama (25,2%), intestino (9,2%), 

pulmão (8,7%), colo uterino (7,9%) e estômago (4,8%) 

(TORRE, 2015). 

Ao tempo em que fica evidente a prevalência aumentada 

de cânceres associados ao melhor nível socioeconômico, a 

exemplo do câncer de mama, próstata e colorretal, 

paralelamente, surge o aumento da incidência de neoplasias 

malignas na população economicamente menos favorecida, 

como os tumores de colo e corpo uterino (SINGH; JEMAL, 

2017). 

As neoplasias da mama influenciam substancialmente a 

saúde e qualidade de vida das mulheres, demonstrando a 

importância de ações de prevenção e controle doença para 

reduzir o impacto na população feminina (POLVERINI et al, 

2016; ERIKSSON et al, 2018; MEDINA et al, 2018). 

No entanto, olhar para os dados com mais acuidade fez 

perceber como a identificação de sexo/gênero organiza a 

demanda aportada não somente nos formulários de 

identificação e acolhida do paciente, espraiando-se pela 

complexidade dos serviços desenvolvidos e oferecidos pela 

instituição no conjunto de suas práticas.   

Considerando que a atuação terapêutica possibilita o 

contato aproximado com pacientes, percebe-se o embaraço 

criado para acolher e dar o devido encaminhamento a pessoas 

em processo de transição de gênero associado ou não a 

redesignação sexual e terapia hormonal que começam a 

aportar como demanda nos serviços, embaraçando desde o 

preenchimento/manuseio de formulários de identificação e 

recepção à própria expertise profissional. 
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Salienta-se que o alcance das questões ressaltadas 

na análise só se tornou possível mediante a abordagem 

multidisciplinar utilizada no processo de investigação, 

articulando saberes e métodos de várias áreas do 

conhecimento, cujos desdobramentos analíticos apontam 

como limitação da racionalidade institucional e seus 

aparatos para lograr, por exemplo, uma compreensão 

inteligível das pessoas transexuais.  

É também nesse intercurso que se torna possível 

perceber as maneiras como as relações de gênero e suas 

interações com a sexualidade se interpõem como agentes 

epidemiológicos emprestando contornos muito particulares 

a doença oncológica. 

Nesse sentido, embora  câncer de mama seja associado 

exclusivamente ao sexo feminino, os homens representam 

aproximadamente 1% dos novos casos que surgem por ano. 

Fato que pode ser justificado pelo desenvolvimento mamário 

masculino comportar pouco tecido mamário produto de fatores 

hormonais. Ademais, é possível que a incidência do câncer de 

mama no homem esteja relacionada com a procura demorada 

pela assistência especializada, justificando o diagnóstico tardio 

da doença (YALAZA; INAN; BOZER, 2016; CARVALHO NETO; 

NUNES; PEREIRA, 2019). 

Outra população comumente diagnosticada com câncer 

de mama são as mulheres cisgêneros, com mais de 65 mil 

novos casos/ano. Entretanto, de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Mastologia, é imprescindível registrar que 

transexuais e transgêneros também podem desenvolver a 

doença, embora um estudo observacional publicado pela 
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University Medical Center em 2019 tenha evidenciado que o 

risco geral das pessoas transgênero desenvolverem câncer de 

mama seja baixo, quando comparado a população em geral 

(SBM, 2021).  

Dessa forma, as estimativas mostram que o câncer 

permanece sendo uma doença com elevadas taxas de 

morbimortalidade no Brasil. Portanto, o enfrentamento à doença 

deve ser eleito como prioritário pela ação governamental em 

todas as suas esferas visando atender a demanda 

continuadamente aumentada que deve ser acolhida pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), elegendo suas especificidades.  

Entretanto, se faz necessário reconhecer que o Brasil se 

coloca entre os países que trabalharam para consolidar um 

sistema integrado de vigilância de informações sobre câncer e 

contribuindo com a produção de indicadores que favorecem as 

estimativas internas, porém extensivas ao contexto mundial. A 

estratégia adotada foi fortalecer os sistemas de Registros de 

Câncer de Base Populacional e Hospitalares ( RCBP/RHC), os 

quais permitem monitorar a evolução da doença oncológica 

como parâmetro de referência para definir as políticas públicas 

de  saúde em todo o país, mesmo em meio a diversidade e 

complexidade geográfica e heterogênea inerente a realidade do 

país. 

Vale ressaltar que o aumento no número de casos 

diagnosticados de câncer no país, exige da gestão tripartite um 

esforço diferenciado para atender de forma qualificada a 

imensa população que será acometida por essa doença nos 

anos que se aproximam. Este panorama reflete a inevitabilidade 

de assegurar investimentos para serem aplicados na promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde, 

visando modificar os padrões de exposição aos fatores de risco 
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para o câncer e assistência personificada para os indivíduos 

acometidos em tempo hábil para favorecer o melhor 

prognóstico e, consequentemente a cura da doença. 

 

CONCLUSÕES  

 

O quantitativo do registro das neoplasias malignas 

cadastradas no RHC do CCUP/FAP durante o período 

estudado evidenciou um cenário com aumento crescente no 

número de casos, totalizando 12.128 ocorrências.  

No que diz respeito aos tipos de câncer mais incidentes 

entre as mulheres o câncer de mama se destacou, seguido pelo 

câncer de colo de útero, corpo uterino, cólon e junção 

retrossigmóide, demonstrando a necessidade da importância 

de equalizar as diferenças que existem no acesso á saúde da 

população, atentando para os desfechos desta doença entre os 

gêneros e/ou sexo. 

Ainda nesse cenário ficou evidente no sistema do RHC 

do CCUP/FAP a inexistência de dados relacionados à 

identidade de gênero e orientação sexual em amplitude,  

limitando a pluralidade dos estudos voltados a essa população 

sub-representada na sua completude. 

A pesquisa reforça a importância da produção dos 

indicadores epidemiológicos para o câncer, visto que  permite 

identificar um cenário multifatorial em transformação 

envolvendo variáveis categóricas relacionadas à fatores de 

risco da doença oncológia.  

Os dados permitiram analisar a distribuição e gravidade 

das neoplasias malignas, produzindo indicadores que servirão 

de subsídios para planejamento e execução de ações das 

prioridades em relação à promoção, prevenção, planejamento 
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e gerenciamento dos serviços de saúde, além da 

implementação de políticas públicas específicas na área, visto 

que o controle do câncer representa um dos grandes desafios 

que a saúde pública enfrenta na atualidade.  
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RESUMO: O melasma é uma disfunção estética caracterizada 
por manchas acastanhadas localizadas mais comumente na 
face, embora possa acometer também região cervical, torácica 
anterior e membros superiores, onde, pessoas de qualquer raça 
podem ser afetadas, porém é mais comum em tipos de pele 
mais escura. Observar os recursos farmacêuticos e 
fisioterapêuticos mais eficazes e promissores durante e após o 
tratamento do melasma. Caracterizou-se por ser uma revisão 
bibliográfica realizada em 2021 nas bases de dados, SciELO, 
PubMed, LILACS e ColecionaSUS, foi realizado um corte 
temporal, incluindo artigos publicados nos últimos 5 anos, nos 
idiomas inglês e português. Foi visto de acordo com as revisões 
bibliográficas utilizadas que no tratamento desta 
hiperpigmentação pode ser realizado a partir de tratamentos 
farmacêuticos à base de cremes contendo alguns ácidos como 
o tranexâmico, hidroquinona, retinóico e azeláico, além do uso 
de fotoprotetores; como também os tratamentos 
fisioterapêuticos através de terapias de laser, como o laser não-
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ablativo e laser Q-comutado, a terapia de luz intensa pulsada, 
além do microagulhamento. Com isso, entende-se que a 
evolução do tratamento por mais complexo que seja, não é 
possível chegar à cura, entretanto as terapias existentes trazem 
resultados positivos e seguros, fazendo com que essas 
manchas passem a apresentar uma aparência mais suave, 
porém há a necessidade de maiores estudos clínicos para a 
determinação das condições terapêuticas ideais. 
Palavras-chave: Dermatopatias. Hiperpigmentação. 
Tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O melasma é uma disfunção estética na qual a 

etiopatogenia ainda não está completamente elucidada, 

acredita-se que diversos fatores, internos e externos, estejam 

relacionados à piora ou desenvolvimento da doença (RUFINO 

et al., 2020). 

Clinicamente, caracteriza-se por manchas 

acastanhadas, devido ao fato de ser uma doença pigmentar 

adquirida, localizadas mais comumente na face, embora possa 

acometer também região cervical, torácica anterior e membros 

superiores (RUFINO et al., 2020). 

Pessoas de qualquer raça podem ser afetadas, porém é 

mais comum em tipos de pele mais escura do que em tipos de 

pele mais clara, sendo particularmente mais comum em tipos 

de pele morena clara. Estudos relatam que mulheres são nove 

vezes mais afetadas do que os homens. O melasma se trata de 

uma doença rara antes da puberdade, porém comum nos anos 

reprodutivos, cujos fatores etiológicos podem incluir: influências 

genéticas, radiação ultravioleta (UV), gravidez, terapias 
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hormonais, cosméticos, medicamentos fototóxicos e 

anticonvulsivantes (BASIT et al., 2021). 

Em relação à fisiopatologia, o fator mais importante é a 

exposição à luz solar. A radiação ultravioleta induz a produção 

de hormônio estimulador de melanócitos alfa e corticotropina, 

bem como interleucina 1 e endotelina 1, o que contribui para o 

aumento da produção de melanina pelos melanócitos intra-

epidérmicos. A inflamação dérmica induzida por exposição 

prolongada aos raios ultravioleta e a ativação de fibroblastos 

regulam positivamente os fatores das células-tronco na derme 

do melasma, resultando em aumento da melanogênese (BASIT 

et al., 2021). 

O seu tratamento requer um estudo detalhado por parte 

do profissional, buscando assim avaliar as vantagens, 

desvantagens e indicações de uso de cada técnica das que 

atualmente estão disponíveis. Dentre os possíveis tratamentos 

podem incluir os de tipo tópico, oral, procedimental e os 

combinados. Estes visam vários aspectos da patogênese do 

melasma, incluindo fotodano, inflamação, vascularização e 

pigmentação (RUFINO et al., 2020). 

Esse estudo de revisão bibliográfica tem como objetivo 

apontar e discorrer de forma interdisciplinar sobre os principais 

recursos farmacêuticos como, por exemplo, medicamentos de 

uso tópico, cremes e medicamentos por via oral, além de 

recursos fisioterapêuticos, como o microagulhamento e os 

diferentes tipos de lasers e luz. Segundo a literatura atual, eles 

são indicados e eficazes no tratamento do melasma, 

observando a maneira como atuam, durante e após os 

tratamentos, seja através de terapia isolada ou combinada. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica, 

realizada em 2021, contendo um caráter descritivo e qualitativo 

acerca do melasma e seus respectivos tratamentos 

farmacêuticos e fisioterapêuticos, cuja a estrutura do trabalho 

foi desenvolvida a partir da pesquisa e análise de artigos 

científicos das bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), PubMed, Google acadêmico e 

ColecionaSUS. 

A busca bibliográfica foi realizada seguindo os 

Descritores em Ciências da Saúde – DECS, como: 

“Dermatopatias”, "Hiperpigmentação", “Tratamento”. Os artigos 

foram selecionados de modo a permitir traçar tratamentos 

eficazes e seguros no manejo do melasma. 

Os artigos foram selecionados de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão: textos completos e disponíveis, 

nos idiomas português e inglês e data de publicação nos últimos 

cinco anos, com o objetivo de obter um levantamento atualizado 

sobre a temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia 

– SBD (2017), o tratamento do melasma pode variar, porém 

sempre abrangendo um conjunto de medidas para clarear, 

estabilizar e impedir que o pigmento volte, além de, englobar as 
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orientações de proteção contra raios ultravioleta e à luz visível, 

na qual o cuidado deve ser redobrado no início do tratamento. 

Dentre as diversas formas de tratamento é aconselhável 

procurar o auxílio de um profissional de saúde estética como, 

por exemplo, o dermatologista, o farmacêutico, o biomédico, o 

fisioterapeuta, dentre outras profissões, para o diagnóstico 

correto e condução do melhor tratamento para cada caso 

(BARBOSA, 2016). 

 

1. Cremes 

 

Os cremes se configuram como um tipo de forma 

farmacêutica, especificamente, as semissólidas utilizadas para 

medicamentos de uso tópico, dentre eles nós podemos 

encontrar algumas substâncias, tais como os diversos tipos de 

ácidos que irão atuar no tratamento dessa disfunção estética, 

como, por exemplo, os ácidos: 

 

1.1. Ácido tranexâmico 

 

O ácido tranexâmico (ATX) é derivado sintético do 

aminoácido lisina, na qual, é conhecido quimicamente como um 

isômero trans-ácido 4-amino-metil-ciclohexano carboxílico 

(Figura 1).  Este ácido possui atividade antifibrinolítica, 

auxiliando no tratamento de hemorragias, e atividade redutora 

da hiperpigmentação, auxiliando no tratamento do melasma. O 

ATX pode ser utilizado tanto como medicamento oral, através 

dos comprimidos, como também para uso tópico, através dos 

cremes, géis e loções. (PIMENTA, 2019). 
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Figura 1: Estrutura química do ácido tranexâmico. 

 
Fonte: Adaptada de PIMENTA (2019). 

 

O ATX age através de um mecanismo competitivo que 

irá inibir os receptores de lisina na molécula de plasminogênio, 

impedindo a ativação da plasmina, uma proteína responsável 

pela dissolução do coágulo sanguíneo, e assim, preservando a 

função da fibrina na formação do coágulo, ou seja, sendo capaz 

de reduzir o sangramento. Entretanto, quando ocorre o 

impedimento da ativação da plasmina, o ativador vai aumentar 

a atividade dos melanócitos, dessa maneira, ao inibir o ativador, 

o ácido tranexâmico reduz a hiperpigmentação do melasma 

(PURIFARMA, 2021). 

 

1.2. Hidroquinona 

 

A hidroquinona (HQ) é um composto fenólico, aromático, 

conhecido quimicamente como 1,4-benzonodiol (Figura 2), 

usado como despigmentante há mais de 50 anos. Pode estar 

presente em diversos tipos de cosméticos, como, por exemplo, 

em tinturas de cabelos, com múltiplas funções, utilizando 

concentrações baixas (até 2%), como também, pode estar 
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presente em antioxidantes e nas fragrâncias, devido ao cheiro 

agradável que possui (METSAVAHT, 2017). 

 

Figura 2: Estrutura química da hidroquinona. 

 
Fonte: Adaptada de FABRIS (2019). 

 

De acordo com GOES et al. (2018) a hidroquinona 

apresenta vários mecanismos de atuação, no qual, um deles, 

consiste na inibição da tirosinase, que promove a redução da 

conversão da dopamina em melanina. Outro mecanismo de 

ação onde esse composto pode atuar é na promoção da 

destruição de melanócitos e melanossomos, onde a 

hidroquinona vai interferir na fabricação de uma nova melanina, 

causando modificações estruturais nas membranas das 

organelas dos melanócitos, ocasionando na destruição dos 

melanossomas, ao mesmo tempo em que compromete o 

metabolismo celular das membranas lipoproteicas das 

organelas citoplasmáticas, fazendo com que elas se rompam, 

ou seja, a hidroquinona afeta não apenas a formação, 

melanização e destruição dos melanossomos, como também 

afeta as estruturas membranosas dos melanócitos e, 
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ocasionalmente, causa necrose de melanócitos inteiros 

(OLIVEIRA et al., 2021). 

A hidroquinona pode ser considerada como o 

despigmentante mais frequentemente prescrito, na qual possui 

um bom retorno sobre o resultado adquirido com a utilização 

desse composto para o tratamento do melasma, 

particularmente do tipo epidérmico. Entretanto, alguns efeitos 

colaterais podem tornar-se evidentes após 5 a 7 semanas, o 

que faz com que haja uma constante busca por outras 

substâncias que possam atuar nesse tratamento (GOES et al., 

2018). 

As preparações de HQ são comumente usadas no 

tratamento de melasma em concentrações variando de 5 a 

10%, aplicadas uma vez ao dia. Essa substância pode ser 

empregada em algumas formas farmacêuticas, como, por 

exemplo, em cremes, pomadas, géis ou loções. Pode ser 

utilizada tanto isolada, como também, associada com outro 

componente, caso o seu uso isolado não obtenha o efeito 

terapêutico desejado. Geralmente, o tratamento com o HQ dura 

em torno de três meses a um ano (OLIVEIRA et al., 2021). 

 

1.3. Ácido retinóico 

 

O ácido retinóico é uma molécula derivada da vitamina 

A, podendo também ser chamada de vitamina A ácida ou 

tretinoína, é conhecida quimicamente como (2E,4E,6E,8E)-3, 7-

dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-

tetraenoic acid (Figura 3) (OLIVEIRA et al., 2021). 
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Figura 3: Estrutura química do ácido retinóico. 

 
Fonte: Adaptada de FERREIRA (2016). 

 

Este ácido pode ser considerado como um dos 

compostos que agem em combate as reações do desgaste 

tecidual, sendo capaz de remover impurezas que a pele vai 

adquirindo com o tempo, além disso, vem sendo utilizado 

atualmente contra os efeitos do envelhecimento, e agindo sobre 

a hiperpigmentação através do efeito esfoliativo que possui, 

facilitando assim, sua eliminação através das células 

epidérmicas, ou seja, diminui o tempo de contato entre os 

queratinócitos e os melanócitos, promovendo uma perda rápida 

do pigmento disperso (FREITAS; SILVA; MARTINS, 2020). 

O ácido retinóico pode ser associado a outros tipos de 

tratamento como, por exemplo, o peeling. O peeling desse 

ácido é considerado superficial, pois atinge somente o estrato 

córneo, sendo utilizado no tratamento do melasma. Além disso, 

também pode ser associado a outras substâncias e protocolos 

para potencializar os seus benefícios, ele é considerado um 

ácido de fácil manejo e seguro por evitar alguns efeitos 

adversos (OLIVEIRA et al., 2021). No entanto, esse tratamento 
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pode apresentar alguns desconfortos como a irritação, o 

ressecamento e a descamação (REIS, 2020). 

1.4. Ácido azeláico 

 

O ácido azeláico é um ácido carboxílico usado há 

bastante tempo na dermatologia. Produzido no fungo 

Pityrosporum ovale, que habita naturalmente na nossa pele, é 

conhecido quimicamente como nonanedioic acid (Figura 4). 

Pode ser considerado um ácido suave, promove uma leve 

esfoliação da pele, pela renovação epidérmica que gera, sendo 

também utilizado para o tratamento contra a oleosidade, 

redução de cravos, além de possuir efeito secativo da acne 

(TAVARES, 2021). 

 

Figura 4: Estrutura química do ácido azeláico. 

 
Fonte: Adaptada do FERREIRA (2016). 

 

Atua em uma enzima chamada enzima tirosinase, possui 

ação antiproliferativa, ação antimicrobiana contra o 

Propionibacterium acnes, é seletivamente citotóxico para 

melanócitos hiperativos, com efeitos mínimos na pele 

normalmente pigmentada, e possui ação como despigmentante 

cutâneo, inibindo a síntese de melanina nos melanócitos. 

(BARBOSA, 2016; TAVARES, 2021) 
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Esse ácido pode ser utilizado em formulações a 20% de 

creme ou 15% de gel. Existem vários estudos onde ele é 

associado à hidroquinona, com eficácia comprovada, 

entretanto, causa significativamente mais efeitos colaterais, 

como, por exemplo, a queima de eritema, o prurido e a 

descamação (OLIVEIRA et al., 2021). 

 

2. Tratamento via oral – comprimido 

 

O tratamento do melasma pode se dar também por via 

oral, com a utilização dos medicamentos, entre eles podemos 

citar: 

 

2.1. Ácido tranexâmico 

 

De acordo como foi descrito anteriormente, o ácido 

tranexâmico é um fármaco antifibrinolítico para tratar 

hemorragias e também é utilizado como off-label para tratar o 

melasma possuindo ação clareadora. São contraindicados para 

pacientes que coagulam facilmente, insuficiência renal, 

distúrbios da visão, gravidez, lactantes ou em terapia hormonal. 

O bloqueio da plasmina impossibilita a hiperpigmentação do 

melasma, pois essa substância leva a liberação de fator de 

crescimento de fibroblasto, (potente fator de crescimento de 

melanócito) e fabrica o ácido araquidônico, precursor de fatores 

melanogênicos, como, por exemplo, prostaglandinas e 

leucotrienos. O ATX é um oriundo sintético da lisina, conhecido 

por impedir a produção da melanina. Pesquisas indicam que 

seu uso aumenta a eficácia da terapia desta patologia, 

tornando-se um método terapêutico propício ao ser associado 
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ao microagulhamento, pois não apresenta consequências 

significativas (ANDRADE, 2019). 

Em 1979 foi feito o primeiro levantamento de uso do 

ácido tranexâmico para o procedimento do melasma. Desde 

então, muitos estudos compararam sua aplicação nas 

diferentes vias de administração. Ademais, o uso do ácido 

tranexâmico, conhecido agente hemostático na intervenção oral 

do melasma, vem sendo declarado como possível combinação 

ao tratamento tópico, demonstrando eficaz redução da 

hiperpigmentação (LEE et al., 2016). Foi visto durante a revisão 

bibliográfica um estudo clínico realizado com 25 mulheres, com 

o propósito de analisar o efeito do ATX sobre o melasma. Essas 

pacientes administraram três comprimidos, durante três vezes 

ao dia, e usaram o ATX tópico em todo o rosto, por duas vezes 

ao dia, ao decorrer de oito semanas (Figura 5). No final do 

estudo, analisaram que ocorreu redução da pigmentação 

epidérmica, da vascularidade e da quantidade de números de 

mastócitos (LOPES; SILVA, 2017; KONTZE; BIANCHETTI, 

2018). 
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Figura 5: Antes e depois da paciente submetida ao tratamento 

para o melasma com 8 semanas de regime triplo tópico e 

utilização de ácido tranexâmico oral. 

 
Fonte: BASIT; RAHMAN; UDDIN (2021). 

 

Baseado em estudos investigativos da literatura com o 

uso do ácido tranexâmico oral de 250mg, nos pacientes com 

manchas causadas pelo melasma, viu-se que das 561 

pacientes, 91,4% eram mulheres e 8,6% eram homens num 

período de 4 meses. De 503 que equivale a 89,7%, 

apresentaram bons resultados nos sintomas que apresentam o 

melasma, de 10 % que são 56 pessoas, já não obtiveram 

diferença e 0,4% tiveram piora. 

 

3. Fotoprotetores 

 

O cuidado com a pele contra as altas temperaturas 

solares e a fotoproteção são essenciais pelo fato dos altos 

índices de câncer que acomete a população. O Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2019) afirma que a principal causa dessa 

patologia é a exposição por muito tempo ao sol, por ser uma 
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doença muito comum em pessoas acima dos 40 anos de idade. 

Além disso, pessoas com a pele muito clara, albinas, com 

vitiligo ou em terapia com imunossupressores são as mais 

suscetíveis a radiação solar, sendo, portanto, mais predispostas 

ao câncer de pele. 

A pele tem função como uma barreira física, química e 

imunológica contra os agentes externos, onde se encontram 

radicais livres que estão comprometidos ao estresse oxidativo, 

pela peroxidação lipídica da pele. Uma vez que é provocado, 

ele se torna capaz de estimular a formação do processo de 

melanogênese, provocando manchas na pele, além de, ativar o 

processo de envelhecimento cutâneo. Por consequência, o 

combate a este estresse se dá pelas várias barreiras protetoras 

naturalmente presentes na pele, como enzimas, vitaminas, 

antioxidantes e entre outros (FREITAS et al., 2021). 

Os protetores solares ou também chamados de 

fotoprotetores são utilizados para a proteção da nossa pele, 

impedindo os danos causados pelos raios ultravioletas. A 

radiação UVA tem a capacidade de penetrar intensamente as 

camadas mais externas da pele, lesionando indiretamente o 

DNA por meio da geração de espécies reativas de oxigênio; já 

a radiação UVB, por sua vez, pode ser infiltrada na epiderme 

quase que em sua totalidade (GERALDO, 2019). 

Diante disso, a importância do uso do protetor solar é 

essencial para a proteção da pele, pois diminui o risco de 

melanoma por meio da inibição da formação de dímeros de 

ciclobutano pirimidina (uma fotolesão que dá origem a diversos 

tipos de câncer) e inibe o dano ao DNA, induzido pelas 

radiações UV (GODINHO et al., 2017). Existem alguns critérios 

de fotoproteção como, por exemplo, a mecânica, a oral e a 



TRATAMENTO DO MELASMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA E 
INTERDISCIPLINAR 

370 
 

tópica, sendo o filtro solar o mais conhecido e o mais aplicado 

para a proteção contra os raios UV. 

A utilização por meio mecânico é um dos meios mais 

econômicos, seguros e eficazes para a proteção. As medidas 

incluem uso de roupas, chapéus, óculos de sol, coberturas 

naturais ou artificiais. Para se ter os efeitos desejados, a 

fotoproteção necessita ser aplicada de forma correta na pele, 

tendo uma quantidade ideal, que é a de 2mg/cm2. Se caso 

houver a aplicação errada ou pouca quantidade do produto, ele 

não vai fornecer a proteção desejada, portanto, impedindo a 

eficácia dessas formulações na prevenção do câncer de pele 

(GERALDO, 2019). 

 

4. Laser e luz 

 

As terapias de lasers e luz estão sendo cada vez mais 

abordadas nos estudos como recursos promissores no 

tratamento do melasma. Dessa maneira, alguns dos tipos mais 

utilizados são: 

 

 

4.1. Laser não-ablativo 

 

Estudos apontam que o laser é um recurso de tratamento 

para o melasma com custo mais acessível e provoca menor 

estímulo doloroso. De acordo com o Acórdão nº. 293 de 16 de 

junho de 2012, publicado pelo Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional – COFFITO (BRASIL, 2012) o laser é 

indicado para tratamento de alterações de pele como a 

hiperpigmentação e também para os casos de 

hipopigmentação. 
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O laser não-ablativo é um dos tipos de lasers utilizados 

para o tratamento de manchas hipercrômicas e tem surgido 

como um recurso cada vez mais procurado para o tratamento 

de melasma, compreendendo que estudos demonstram que os 

efeitos do laser não-ablativo atingem apenas as camadas mais 

superficiais da pele. Mesmo sendo uma opção de tratamento, 

esse laser do tipo fracionado FP LUX, a curto prazo demonstra 

maior eficácia no tratamento do melasma em fototipos de 

acordo com a escala de Fitzpatrick, I e II, enquanto que em 

pacientes de fototipos III e IV não demonstrou resultados na 

pigmentação do melasma. (MACEDO et al., 2018). 

Macedo et al. (2018) afirmam que durante o tratamento 

com o laser não-ablativo pode ocorrer a redução das manchas, 

mas é possível que haja recidiva das hipercromias após o 

tratamento. Somado a isso, existe a possibilidade em alguns 

casos de surgirem outras alterações na pele em decorrência do 

tratamento, como manchas hipocrômicas, eritema, prurido e 

hiperpigmentação pós-inflamatória. 

O tratamento do melasma através do laser não-ablativo 

se mostra eficaz principalmente quando comparado a outros 

recursos, levando em consideração ainda que, apesar de haver 

recidiva após os tratamentos, o laser não-ablativo garante de 

três a seis meses de resultados positivos após a terapia, 

enquanto que na maioria dos outros, permitem a recidiva em 

menos de três meses na maioria dos casos (TRIVEDI; YANG; 

CHO, 2017).  

 

4.2. Lasers Q-comutados 

 

O laser Q-comutado, trabalha produzindo feixes de laser 

de intensidade elevada e pequena duração de pulso. Seu pulso 
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apresenta velocidade de cerca de um milhão de vezes mais 

rápida que o pulso de LIP (luz intensa pulsada). Agindo dessa 

maneira, atua sem causar morte celular, trabalhando apenas na 

destruição da melanina nas células-alvo (TRIVEDI; YANG; 

CHO, 2017). 

O laser Q-comutado sub-termolítico, conhecido também 

como tratamento de baixa fluência, é uma adaptação do uso do 

laser Q-comutado comum, para o tratamento de lesões 

pigmentadas. Os tratamentos com esse novo recurso atuam 

poupando parcialmente a epiderme e penetrando mais 

profundo na derme, através de um comprimento de onda de 

1064nm. Portanto, a utilização deste no tratamento do 

melasma, ocorre de acordo com a ideia de que apenas o 

pigmento será destruído enquanto que os melanócitos e 

queratinócitos serão evitados. Apesar de o laser Q-comutado 

sub termolítico ser um recurso de tratamento promissor, 

apresenta possíveis danos, contudo, essa taxa é inferior aos 

danos que o tratamento foto-termolítico tradicional pode causar 

(CHEN et al., 2016). 

Estudos mostram que, inicialmente, o tratamento do 

melasma por meio do laser Q-comutado de baixa fluência tem 

demonstrado eficácia, embora sejam necessárias várias 

sessões em um curto período de tempo. O laser ND: YAG Q-

comutado de baixa fluência, em específico, é o recurso que 

demonstra maior índice de resultados positivos, além deste tipo, 

existe também o laser ND: YAG Q-comutado de baixa fluência 

de pulso duplo da Lutronic, Spectra, que foi aprovado pela Food 

and Drug Administration (FDA) dos EUA em 2012 como recurso 

de tratamento do melasma (CHEN et al., 2016). 
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4.3. Terapia de luz intensa pulsada 

A terapia de luz intensa pulsada (LIP) surge como mais 

um dos recursos utilizados no tratamento do melasma, por seu 

mecanismo de funcionamento apresentar algumas vantagens 

sobre outros recursos. Estudos atestam que a LIP possui 

penetração que atinge a pele em diversos níveis de camadas, 

dessa maneira, age no tratamento do melasma dérmico e 

epidérmico ao mesmo tempo. Os estudos afirmam ainda que, a 

possibilidade de pigmentação pós-inflamatória decorrente de 

calor é baixa, devido ao pulso apresentar-se com duração de 

milissegundos. E devido o aparelho de LIP possuir cabeçote 

com tamanho maior que a maioria dos aparelhos de laser, 

oferece um tratamento acelerado das áreas acometidas pelo 

melasma. (TRIVEDI; YANG; CHO, 2017). 

Embora a terapia de LIP apresente vantagens, pode ser 

considerada uma terapia de eficácia mediana em pacientes que 

apresentam melasma refratário, por possuir uma parcela de 

recidiva após o tratamento, quando realizado de maneira 

isolada. Porém, quando essa terapia é utilizada após a luz 

intensa pulsada e associada ao uso do tratamento tópico, deve-

se manter a utilização deste medicamento externo agressivo 

por 6 a 12 meses em média, ocasionando na observação de 

melhores resultados relacionados à recidiva (VALGAS, 2018). 

Estudos indicam que o tratamento com terapia de luz 

intensa pulsada reage melhor e apresenta melhores resultados 

em pacientes com melasma do tipo epidérmico, se comparado 

aos tipos dérmico e misto (VALGAS, 2018). 
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5. Microagulhamento no tratamento do melasma 

 

O microagulhamento se trata de uma técnica 

caracterizada por ser pouco invasiva, atuando através de 

microlesões induzidas por um equipamento nomeado roller que 

garante uma cicatrização acelerada, sem causar prejuízos à 

epiderme, além de apresentar um valor acessível e de simples 

aplicabilidade. Esses fatores caracterizam o microagulhamento 

como um recurso cada vez mais indicado para o tratamento do 

melasma (GARCIA; LIMA; BONFIM, 2017). 

Estudos indicam que a técnica de microagulhamento age 

com resultados eficazes contra o envelhecimento cutâneo. Isso 

se dá devido as microagulhas ultrapassarem a epiderme, 

atingindo a derme papilar e estimulando a síntese de colágeno 

sem causar dano total ao epitélio, promovendo o processo de 

cicatrização (GARCIA; LIMA; BONFIM, 2017). 

Um estudo piloto evidenciou a melhora clínica e da 

qualidade de vida, onde indicou uma maior produção de 

colágeno dérmico, diminuição da melanina epidérmica e 

reparação da membrana basal. Este estudo apresentou 

evidências de espessamento do epitélio, redução da 

pigmentação de melanina e consistência do colágeno da derme 

superior em todos os casos. (LIMA et  al., 2017). 

O uso da técnica de microagulhamento associada a 

utilização de vitamina C promove uma maior eficácia no 

tratamento do melasma, visto que a vitamina C tem ação 

antipigmentária e ação antioxidante, agindo como barreira para 

os radicais livres, estimulando a produção de fibras colágenas 

e diminuindo a síntese de melanina. Esses efeitos são 

potencializados através do microagulhamento, pois permite que 
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a Vitamina C alcance as camadas da pele com maior facilidade. 

(GARCIA; LIMA; BONFIM, 2017). 

Em estudo comparativo de face dividida foi avaliada a 

eficácia do microagulhamento associado ao uso do ácido 

tranexâmico versus microagulhamento com o uso de vitamina 

C, onde ambos apresentaram resultados positivos, entretanto, 

a utilização do ácido tranexâmico indicou maior eficácia. Esses 

resultados positivos se dão pela facilitação de permeabilidade 

promovida pelo microagulhamento na epiderme através da 

formação de microcanais (MENON et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com a abordagem do estudo bibliográfico realizado, o 

melasma se caracteriza como uma doença causada pelo 

surgimento de manchas escuras na pele, que se localizam na 

maior parte dos casos na face, trazendo impacto na vida e na 

autoestima de muitas pessoas.  

Com a evolução do tratamento por mais complexo que 

seja, não é possível chegar à cura. Entretanto, pelo fato de 

existirem vários tipos de administração e de métodos 

terapêuticos, essas manchas passam a apresentar uma 

aparência mais suave. 

É relevante a importância de ter hábitos na rotina do uso 

de proteção contra os raios solares, isso faz com que a 

permanência do melasma seja cada vez mais reduzida. Por ser 

um procedimento longo, cabe ao profissional capacitado 

orientar seu paciente com os devidos cuidados na técnica que 

for realizada ao longo da terapia, para que ocorra o diagnóstico 

correto e a condução do melhor tratamento para cada caso, 

tendo assim, um resultado almejado. 
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RESUMO: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma 
doença neuromuscular pediátrica grave, de origem genética 
recessiva ligada ao cromossomo X, devido à mutação no gene 
da distrofina. Afeta predominantemente crianças do sexo 
masculino, caracterizando-se por dano muscular progressivo e 
degenerativo, o qual resulta em atraso do desenvolvimento 
motor, fraqueza muscular, perda de deambulação e deficiências 
cardiorrespiratórias, com baixa expectativa de vida. O 
tratamento convencional é o uso de corticosteroides, mas, 
devido aos comprometimentos generalizados, a fisioterapia se 
destaca como uma terapia primordial que objetiva o retardo da 
doença e melhora da qualidade de vida. O presente estudo 
objetivou analisar a literatura atual sobre esta temática e 
fornecer informações relevantes acerca da DMD. A pesquisa 
correspondeu a uma revisão narrativa da literatura sobre DMD 
nas bases de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. As 
informações referem-se ao estado da arte sobre o tema, com 
artigos publicados de 2016 a 2021, nas línguas inglesa, 
portuguesa e espanhola. Os dados foram sintetizados e 
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apresentados nos seguintes tópicos: definição e incidência, 
patogênese, manifestações clínicas, diagnóstico, intervenções 
terapêuticas medicamentosas, tratamento fisioterapêutico e a 
sobrecarga dos pais e a importância deles diante dos desafios 
da doença. O estudo teve o propósito de difundir o 
conhecimento geral sobre a DMD entre os profissionais e 
estudantes da área de saúde, contribuindo para a sua formação 
e tomada de decisão clínica. 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne. 
Manifestações clínicas. Fisioterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As distrofias musculares (DMs) são um grupo de 

patologias genéticas de caráter grave, consideradas raras, 

causadas por alterações em genes responsáveis pela formação 

de proteínas essenciais para o funcionamento de fibras 

musculares. Caracterizam-se por fraqueza muscular 

progressiva (miopatia) e perda excessiva da massa muscular 

(atrofia), com extensa distribuição corporal e níveis 

diversificados de lesão muscular (SZIGYARTO; SPITALI, 

2018). Em nível histológico, as DMs compreendem-se em uma 

combinação de necrose e degeneração muscular, associada ao 

aumento do tecido conjuntivo intersticial (gordura), que pode 

variar de acordo com a gravidade do estado clínico dos 

indivíduos com esta patologia (OSÓRIO et al., 2019).  

 Dentre os diferentes tipos de DMs, destaca-se a Distrofia 

Muscular de Duchenne (DMD), sendo considerada a mais 

comum e com evolução mais rápida (BIRNKRANT et al., 2018).  

Esta é uma doença neuromuscular pediátrica grave, de origem 

genética recessiva ligada ao cromossomo X, causada por 

mutações no gene da distrofina, uma proteína do citoesqueleto 
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que permite a força, estabilidade e funcionalidade das fibras 

musculares, que resulta em uma produção de distrofina 

deficiente ou ausente (RYDER et al., 2017). 

 Segundo Kolwicz et al. (2019), a DMD afeta 

predominantemente crianças do sexo masculino, sendo a 

incidência de 1 para cada 5.000 nascidos no mundo. É 

caracterizada por dano muscular progressivo e degenerativo, 

resultando clinicamente em atraso do desenvolvimento motor, 

fraqueza muscular, perda de deambulação, deficiência 

cardíaca e respiratória (ARAÚJO et al., 2018). Contudo, mesmo 

os comprometimentos sendo variáveis para cada paciente, as 

manifestações clínicas iniciam-se na infância e o óbito ocorre 

entre a segunda e a terceira década de vida, geralmente aos 21 

anos de idade, devido à insuficiência cardiorrespiratória 

(TEIXEIRA et al., 2020). 

 Nesse sentido, Fonseca et al. (2017) afirmam que a 

idade da morte não se relaciona com a idade de início da 

manifestação da doença, mas sim com o período em que a 

criança passa a usar a cadeira de rodas, ou seja, quanto mais 

cedo a criança parar de andar pior será o seu prognóstico. Por 

esse motivo, a detecção precoce e adequada é de extrema 

importância para o delineamento de todos os tratamentos 

potencialmente eficazes e o início mais rápido de uma 

intervenção multidisciplinar eficiente (BIRNKRANT et al., 2018). 

No entanto, sabe-se ainda que há um atraso visto que a média 

de idade do diagnóstico é de ± 4,9 anos (TEIXEIRA et al., 2020).     

 Embora a DMD não tenha cura absoluta, existem 

terapias para o manejo e retardo da sua progressão. A terapia 

convencional é o uso de corticosteroides, sendo a prednisona e 

o deflazacort os mais utilizados (BIRNKRANT et al., 2018), com 

benefícios na função motora e prevenção de complicações da 
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função respiratória e cardiomiopatias (ARAÚJO et al., 2017). 

Referente à restauração da função da distrofina, as terapias 

gênicas são uma abordagem primordial, com vários estudos 

realizados nas últimas décadas enfatizando o uso de atulareno 

e o eteplirsen (VERHAART; AARTSMA-RUS, 2019), os quais 

auxiliam na manutenção da funcionalidade e deambulação 

(MERCURI et al., 2020). 

Além disso, por ser uma doença debilitante e apresentar 

diversos acometimentos por todo o corpo, a fisioterapia é uma 

terapia física de extrema importância. Destaca-se por 

apresentar diversas técnicas como, por exemplo, a 

cinesioterapia e hidroterapia, e benefícios através das suas 

ações abrangentes, preventivas e reabilitacionais durante todos 

os estágios da doença. Seus principais objetivos são minimizar 

a dor, promover independência funcional e melhorar a 

qualidade de vida (BIRNKRANT et al., 2018). 

Nesse contexto, indaga-se acerca das particularidades 

envolvidas na distrofia muscular de Duchenne e sobre o estado 

de arte desta temática, desde a sua definição às possibilidades 

de tratamento, com o intuito de compreender melhor esta 

desordem. Logo, o objetivo desta pesquisa foi analisar a 

literatura atual e fornecer informações relevantes acerca desta 

patologia aos profissionais envolvidos na equipe multidisciplinar 

e à população em geral. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 O estudo correspondeu a uma revisão narrativa da 

literatura sobre a distrofia muscular de Duchenne. As 

informações referem-se ao estado da arte sobre o tema, com 

artigos publicados de 2016 a 2021, em língua inglesa, 

portuguesa e espanhola. 

Fizeram parte deste estudo pesquisas publicadas em 

periódicos acadêmicos nas bases de dados Pubmed, Scielo e 

Google Acadêmico. Os dados foram sintetizados e 

apresentados nos seguintes tópicos: definição e incidência, 

patogênese, manifestações clínicas, diagnóstico, intervenções 

terapêuticas medicamentosas, tratamento fisioterapêutico e a 

sobrecarga dos pais e a importância deles diante dos desafios 

da doença. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definição e incidência 

A DMD é uma doença neuromuscular, de origem 

genética e hereditária, relacionada com herança recessiva 

ligada ao cromossomo X, devido à mutação no gene 

responsável por codificar a proteína distrofina na região Xp21, 

que provoca a sua ausência ou defeitos estruturais (OSÓRIO et 

al., 2019). 

Considera-se a distrofia mais comum, acomete 

predominantemente crianças do sexo masculino, com uma 

incidência de 1/3.500 nascidos vivos no Brasil e mundialmente 

250.000 pessoas por ano (LE GUEN et al., 2021). 

Trata-se de uma doença progressiva, simétrica, bilateral 

e incurável (ARAÚJO et al. 2018), com média de sobrevivência 
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ampliada até os 30 anos de idade (MORAES et al., 2021; 

BIRNKRANT et al., 2018). Restringe-se ao sexo masculino, 

porque a chance de acometê-los é maior, devido a localização 

do gene da distrofina no cromossomo X, enquanto pacientes do 

sexo feminino são as portadoras assintomáticas, ou seja, as 

que carregam a informação genética (PEREIRA et al., 2020), 

pois sabe-se que ⅔ dos novos casos de DMD são herdados da 

mãe portadora e ⅓ é proveniente de novas mutações 

(TEIXEIRA et al., 2020). 

 

Patogênese 

Sabe-se que o gene da DMD, localizado no cromossomo 

X, é o maior gene humano conhecido, consistindo-se em 79 

exons que codificam a distrofina (SUN; SHEN; ZHANG; XIE, 

2020). A distrofina é uma proteína do citoesqueleto, que contém 

3.685 aminoácidos com a função de conectar o complexo 

proteico associado à distrofina (DAPC) e o citoesqueleto 

intracelular c-actina (SALMANINEJAD et al., 2020). Ela 

proporciona a estabilidade e estrutura da membrana do 

músculo e a sua ausência altera a estrutura e função das 

miofibrilas, que são essenciais para o crescimento fisiológico do 

tecido muscular (BIRNKRANT et al., 2018; ARAÚJO et al., 

2017), causando lesão na fibra do músculo, degeneração e 

necrose (FERREIRA et al., 2020). 
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Figura 1. Coloração imunohistoquímica para distrofina.  

A. Músculo normal com distrofina no sarcolema. B. Ausência de 

distrofina no sarcolema das fibras musculares da distrofia 

muscular de Duchenne. 

 
Fonte: WERNECK et al., 2019. 

 

 Nesse sentido, as investigações acerca do gene DMD 

iniciaram-se em 1987 e, desde então, diferentes tipos de 

mutações foram identificados (MIN et al., 2019), sendo comum 

os pacientes apresentarem mais de um exon afetado (grandes 

mutações). Este fato é importante, visto que existe correlação 

entre estas mutações e a gravidade da doença (SUN; SHEN; 

ZHANG; XIE, 2020). 

 

Manifestações clínicas  

Caracteriza-se principalmente pelo comprometimento 

muscular simétrico e progressivo, sendo iniciado nos músculos 

proximais dos membros inferiores (MMII), pela presença de 

fraqueza muscular e contraturas progressivas, levando ao 

comprometimento da marcha. Em seguida, há uma redução da 

força dos membros superiores (MMSS), a qual evolui para 

contraturas nos braços e comprometimento dos músculos 
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cardíacos e respiratórios (ARAÚJO et al., 2018), levando à 

paralisia total e à morte no início da vida adulta (MORAES et 

al., 2021). 

Os primeiros sintomas geralmente começam a ser 

detectados quando a criança inicia a fase de deambulação, 

entre 1 à 3 anos de idade. Assim, apresenta atrasos nos marcos 

motores, e músculos ao redor da panturrilha, pelve e coxa 

frequentemente são afetados primeiro, além de possuírem uma 

aparência mais volumosa do que o normal (pseudo-hipertrofia) 

(RYDER et al., 2017). 

A criança passa a ter fraqueza do músculo glúteo 

máximo, o que provoca a inclinação anterior da pelve, sendo 

compensada pelo aumento da lordose lombar. Também alarga 

a sua base de sustentação, produzindo uma marcha 

bamboleante e do tipo anserina (achado clínico da doença), 

proveniente do encurtamento dos músculos dorsiflexores 

(TEIXEIRA et al., 2020). Outras características são o déficit de 

equilíbrio, quedas frequentes e dificuldade para subir escadas, 

levantar-se e saltar devido à fraqueza na musculatura dos MMII 

(BIRNKRANT et al., 2018). A dificuldade para levantar-se é 

evidenciada pelo sinal de Gowers, que enfatiza a falta de força 

dos músculos do quadril e joelho para sair da posição agachada 

ou sentada para em pé, descrevendo o uso das mãos e braços 

por pacientes com DMD para “escalar” o próprio corpo e se 

levantar (GUERRA TORRES et al., 2019). 
  

Figura 2. Sinal de Gowers.  
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_de_Gowers  

 

Esta fraqueza muscular generalizada provoca uma perda 

da mobilidade e da deambulação, fazendo com que as crianças 

passem a utilizar cadeira de rodas por volta dos 8-14 anos de 

idade, o que repercute no aumento da projeção de 

complicações comórbidas no sistema musculoesquelético 

como, por exemplo, a escoliose e contraturas musculares, 

respiratórias e cardiovasculares (RYDER et al., 2017; MORAES 

et al., 2021; LIMA; CORDEIRO, 2020). Assim, este conjunto de 

características compromete a independência e leva à piora da 

qualidade de vida desses pacientes. 

 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico da DMD é realizado em torno dos 3 ou 4 

anos de idade (BIRNKRANT et al., 2018), e a importância de 

ser precoce é para garantir o início mais rápido das 

intervenções necessárias. Nesse sentido, é realizado através 

do histórico familiar, das manifestações clínicas e exames 

laboratoriais (com um aumento significativo da creatina 

quinase) (RYDER et al. 2017). A confirmação exata é realizada 

através do teste em amostra de sangue ou saliva para mutação 

de DMD, do sequenciamento do gene ou biópsia muscular, 

sendo este último raramente utilizado. Além disso, é necessário 
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que os médicos estejam cientes do quadro clínico da DMD, pois 

caso contrário é provável que haja atrasos no diagnóstico 

(RYDER et al., 2017). 

 

 

Intervenções terapêuticas medicamentosas 

 

- Corticosteroides 

 A terapia padrão ouro da DMD é o uso de 

corticosteroides orais, o qual foi utilizado pela primeira vez a 

prednisona, em 1974 (DRANCHMAN; TOYKA; MYER, 1974). 

Após a descoberta da proteína distrofina, estudos foram 

conduzidos para avaliar os benefícios da prednisona e, desde 

então, ela vem sendo amplamente prescrita (GRIGGS et al., 

1993). Sabe-se que a corticoterapia melhora a força muscular 

de MMSS e MMII, o que preserva a funcionalidade e prolonga 

o tempo de marcha, reduz a progressão de cardiomiopatia, 

atrasa a necessidade de ventilação invasiva, auxiliando nas 

funções do dia a dia e aumento da expectativa de vida 

(MCDONALD et al., 2018). Contudo, não apresenta efeito 

totalmente resolutivo e o seu uso crônico causa reações 

adversas, como: atrasos no crescimento, puberdade tardia, 

ganho de peso, alterações cutâneas, distúrbios 

comportamentais, aspecto Cushingóide, supressão adrenal, 

osteoporose com risco aumentado de fraturas vertebrais, 

catarata e alterações metabólicas (WERNECK et al., 2019). 

Atualmente, os corticosteroides mais usados são a 

prednisona e o deflazacort, ambos apresentam efeito anti-

inflamatório e aumentam a força muscular (BIRNKRANT et al., 

2018). No entanto, Shieh et al. (2018) compararam a eficácia e 



DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: DA DEFINIÇÃO AO TRATAMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO 

391 
 

segurança destes dois medicamentos na redução da 

progressão da DMD e sugeriram que a terapia com deflazacort 

inclui maior tempo até a perda da marcha e melhor 

funcionalidade para subir degraus, mas com efeitos colaterais 

maiores. No Brasil, este fármaco não está disponível no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e possui alto custo no mercado 

(TAWALBEH et al., 2020). 

 

- Terapias gênicas para restauração da distrofina 

 A causa principal da DMD é a falta da proteína distrofina 

no organismo (defeito primário), o que significa que restaurar a 

função ou expressão da distrofina é uma abordagem 

terapêutica primordial e óbvia. Nesse sentido, as terapias 

gênicas podem ser direcionadas à distrofina e atuar nos níveis 

de DNA, pré-mRNA ou mRNA (VERHAART; AARTSMA-RUS et 

al., 2019). No entanto, há alguns desafios perante estas 

terapias, visto que o tecido muscular é circundado por camadas 

de tecido conjuntivo, o que dificulta a entrega de vetores de 

expressão e, mesmo que a restauração da expressão da 

distrofina diminua ou interrompa a progressão da doença, ela 

não restaurará o tecido muscular lesionado (STRAUB et al., 

2016). 

 Dentre as terapias que tratam o defeito primário, 

destaca-se o atulareno. Trata-se de uma molécula biológica que 

atua no ribossomo e permite a leitura de diferentes códons de 

terminação prematura durante a transcrição do mRNA e, dessa 

forma, aumenta a taxa de transcritos de distrofina de 

comprimento total (MCDONALD et al., 2017). Este 

medicamento, na dose de 40 mg/kg/dia, é a primeira terapia 

modificadora da doença aprovada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo utilizado a partir dos 2 
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anos de idade (CAMPBELLC et al., 2020). Também foi 

aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), 

deve ser administrado por via oral três vezes ao dia e, segundo 

MERCURI et al. (2020), auxilia na manutenção da 

funcionalidade e deambulação. 

 Além disso, também existem as terapias de salto de 

exon, que visam restaurar o quadro de leitura em pacientes com 

DMD com deleções e permitir a produção de uma proteína 

distrofina parcialmente funcional (encurtada e defeituosa) no 

lugar de uma não funcional. Para isso, usa-se pequenos 

pedaços de RNA ou DNA modificado denominados 

oligonucleotídeos antisense (ASO), que se ligam a uma 

sequência específica no exon alvo no transcrito de distrofina 

pré-mRNA e mRNA (WURSTER; LUDOLPH, 2018). Esta 

terapia é aplicável a múltiplas mutações como, por exemplo, as 

deleções dos exons 45-50, 48-50, 50 ou 52, que são todas 

previstas para ter quadros de leitura restaurados pelo salto do 

exon 51 (KIANE et al., 2018), o que corresponde a cerca de 

13% dos pacientes com DMD (BAKER, 2017). 

Diante disso, há o tratamento com o uso de eteplirsen, o 

qual corresponde a oligômero morfolino fosforodiamidato 

direcionado para induzir o salto do exon 51 no pré-mRNA da 

distrofina, o excluindo. Foi aprovado pela Food and Drug 

Administration (FAD) e está em uso clínico generalizado, sendo 

infundido uma vez por semana (HEO, 2020), apresentando a 

capacidade de restaurar uma pequena quantidade de distrofina, 

melhora da deambulação e efeitos respiratórios (KIANE et al., 

2018). 

 

Tratamento fisioterapêutico 
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Mesmo com a melhora do prognóstico clínico de 

indivíduos com DMD, a doença é incurável, sua expectativa de 

vida ainda é muito baixa e, devido a evolução progressiva e alta 

gravidade, há vários acometimentos generalizados. Por esse 

motivo, é necessária uma abordagem multidisciplinar e 

coordenada (combinando consultas médicas, fisioterapia, 

assistência ventilatória não invasiva, tratamento cardíaco, 

nutricional e, algumas vezes, artrodese vertebral) que objetive 

o retardo da doença, a melhora da qualidade de vida e bem-

estar dos pacientes (ARAUJO et al., 2018; SANTOS et al., 

2020). 

 Dentre estas abordagens, a fisioterapia é primordial e 

benéfica. O tratamento constitui-se em várias opções 

destinadas à ação abrangente, preventiva e reabilitacional. 

Dessa maneira, concentra-se em minimizar a progressão da 

fraqueza muscular e da dor, manter o comprimento, 

extensibilidade dos grupos musculares afetados e integridade 

da pele, atrasar ou, sempre que possível, impedir o 

desenvolvimento de contraturas, proporcionar cuidados 

cardiorrespiratórios, otimizar a eficiência energética e a 

conservação de energia e promover independência funcional e 

qualidade de vida (BIRNKRANT et al., 2018). A fisioterapia 

associada ao uso de corticoides produz efeitos positivos 

(WERNECK et al., 2019). 

 A conduta terapêutica nesta patologia pode se modificar 

conforme o seu nível de progressão. Antes da perda da marcha, 

o objetivo da terapia é manter a flexibilidade dos músculos, 

prevenir e combater deformações ortopédicas e evitar ou 

minimizar a rigidez articular. Após a perda da marcha, o 

propósito, além dos já listados, é preservar a funcionalidade dos 

membros superiores e tentar estabilizar o quadro clínico 
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(SANTOS et al., 2020). Segundo Case et al. (2018), após a 

eventual artrodese vertebral, a finalidade terapêutica é 

combater as deformações, preservar a autonomia dos membros 

superiores e evitar complicações cardíacas e respiratórias. 

 Um documento de Diretrizes de Consenso recomenda o 

exercício submáximo regular para todos os indivíduos com 

DMD no estágio inicial ou ambulatorial até a fase adulta, com o 

intuito de evitar atrofia muscular ou outras complicações por 

inatividade, o treinamento de força de baixa resistência e a 

otimização da função dos membros superiores. No entanto, é 

necessário que o tratamento seja realizado de modo a não 

exigir muito esforço ao paciente, pois pode resultar em dor e 

mioglobinúria, que por sua vez aumenta a fadiga no músculo e, 

consequentemente, pode acelerar o processo degenerativo 

(MOREIRA-MARCONI et al., 2017).  

 

- Cinesioterapia 

Os protocolos fisioterapêuticos na DMD ainda são 

discutidos, mas sabe-se que alongamentos, mobilizações 

articulares e ajustes posturais possibilitam maior funcionalidade 

e conforto nestes pacientes. Além disso, o uso de órteses de 

repouso ou de alongamento tornozelo-pé (AFOs) são prescritas 

e necessárias, e seu uso noturno demonstra prevenir 

contraturas de flexão plantar progressiva. Case et al. (2018), 

ressaltam que essas técnicas melhoram a flexibilidade, tensão 

muscular e dores, além de prevenir contraturas e minimizar o 

gasto energético. 

No que se refere ao treino de força e resistência, ainda 

não há dados elucidados referente a frequência e intensidade, 

mas sabe-se que exercícios excêntricos e de médias e altas 

intensidades são prejudiciais (OSÓRIO et al., 2018). No 
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entanto, segundo Santos et al. (2020) a preservação de força e 

resistência dos membros superiores a partir da fase inicial da 

doença limita as perdas funcionais e preserva a independência. 

 

- Hidroterapia 

A fisioterapia aquática é mais um recurso dentro do 

programa de reabilitação que vem sendo bastante utilizado 

pelos pacientes com DMD (LIMA; CORDEIRO, 2020). A terapia 

é acessível, de baixo custo, prazerosa e pode proporcionar 

interação social e melhora da consciência corporal. Utiliza-se 

das propriedades físicas da água aquecida, não sofre a ação da 

força gravitacional por ser anulada pela força de empuxo, que 

facilita a movimentação em diversas posturas, reduz a dor, 

permite o relaxamento da musculatura e o fortalecimento dos 

músculos atrofiados, treino de marcha e equilíbrio, além de 

atividades lúdicas (MORAES et al., 2020). 

 Em relação ao tempo de sessão, sua frequência e 

duração, a revisão de escopo de Lima e Cordeiro (2020) relata 

maior eficácia em sessões de 45-60 minutos por duas a três 

vezes por semana, com duração de no mínimo 6 semanas e no 

máximo 16 semanas. 

 

- Manejo respiratório 

As complicações respiratórias são frequentes em 

pacientes com DMD, sendo uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade desta população. Elas incluem a 

fadiga dos músculos respiratórios, insuficiência respiratória, 

obstrução de muco, atelectasia e pneumonia. O tratamento 

inadequado deste quadro clínico pode levar os pacientes ao 

risco de dispneia grave, internações recorrentes e morte 

(BIRNKRANT et al., 2018).  O controle precoce dessas 
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complicações é importante para prevenir doenças cardíacas e 

comprometimento cognitivo (OSORIO et al., 2019). 

Nesse sentido, a fisioterapia também atua com um papel 

essencial. Dentre as formas de tratamento, os ventiladores 

mecânicos são utilizados para melhorar o efeito das técnicas 

manuais, as trocas gasosas, o volume inspiratório, promover 

uma tosse mais efetiva e reduzir a incidência de infecções 

hospitalares (FIORENTINO et al, 2016). Além disso, os 

exercícios respiratórios que também podem ser realizados na 

hidroterapia auxiliam na melhora da capacidade pulmonar 

(MORAES et al., 2020). 

 Chiou et al. (2017) em seu estudo transversal 

retrospectivo objetivou avaliar o efeito do recrutamento ativo de 

volume pulmonar sob a taxa de declínio na capacidade vital 

(CV) utilizando ventilação mecânica não invasiva (VNI). Como 

resultados, encontraram que a taxa de maior declínio na CV 

ocorreu na faixa etária de 20 a 21 anos, a CV e a capacidade 

de insuflação aumentaram 26,4% e 43,3%, respectivamente. 

Assim, concluíram que a VNI apresenta benefícios na DMD e o 

seu uso pode ajudar a preservar a CV. 

 

- Tecnologias de realidade virtual 

O uso de novas tecnologias, como a realidade virtual, 

estão sendo cada vez mais utilizadas, acessíveis e empregadas 

em programas de reabilitação na fisioterapia. Utilizam-se de 

vários dispositivos, como consoles de jogos, óculos, 

exoesqueletos e aplicativos, que capturam a atenção dos 

pacientes, mostrando-lhes sistemas virtuais interativos 

baseados em exercícios fisioterapêuticos (BAEZA-BARRAGÁN 

et al., 2020). Diante disso, os pacientes são desafiados de 

forma contínua a diversos estímulos que requerem uma 
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participação mais ativa nos exercícios solicitados, a fim de 

potencializar os resultados pretendidos, bem como 

proporcionar um ambiente divertido, melhorar o aprendizado, 

promover autonomia e acelerar o processo de recuperação 

(BAEZA-BARRAGÁN et al., 2020). 

 Pacientes com DMD podem se beneficiar do uso de 

tecnologias de realidade virtual, no entanto, elas devem ser 

selecionadas cuidadosamente atentando-se às necessidades 

desta população (DE FREITAS et al., 2019). Nesse sentido, De 

Freitas et al. (2019) em seu estudo, descobriram que indivíduos 

com DMD ao usarem jogos de computador com três interfaces 

de toque apresentaram melhores respostas em ambientes 

virtuais do que no mundo real, além de proporcionar maior 

desempenho funcional devido à ativação da função muscular 

distal e promover o bem-estar e a autonomia.  

 

A sobrecarga dos pais e a importância deles diante dos 

desafios da doença 

A DMD, por ser uma patologia crônica e progressiva, 

apresenta diversos comprometimentos e necessidade de 

tratamentos multiprofissionais. Por esse motivo, após o 

diagnóstico, a criança passa a ser cada vez mais dependente 

da mãe e familiares, e a família necessita fazer contínuas 

adaptações nas atividades de vida diária para suprir as 

necessidades da criança (FERREIRA et al., 2020).  

 Os cuidados com a criança geralmente são 

administrados pelas mães, as quais passam a executar esses 

cuidados como prioridade em seu cotidiano (FERREIRA et al., 

2020). O cuidado prestado é estressante e pode afetar o 

cuidador, conforme a progressão da doença. No entanto, isso 

não é abordado, pois a maioria dos estudos apenas avaliam a 
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qualidade de vida dos pacientes com DMD. O que é 

contraditório, visto que o impacto da doença interfere 

diretamente na função familiar, principalmente no emocional. 

Sendo assim, um agravamento do quadro clínico das crianças 

está diretamente associado a um maior impacto emocional nos 

pais (OLIVEIRA et al., 2018). 

 Nesse sentido, segundo Ferreira et al. (2020), os pais 

enfrentam dificuldades durante toda a trajetória da doença, 

desde a busca do diagnóstico, que por muitas vezes é tardio 

por falta de conhecimento dos médicos, até as dificuldades de 

tratamento e acesso aos direitos do seu filho. Eles têm a função 

de zelar de forma integral e intensiva o paciente, sendo os 

maiores apoiadores destas crianças, fazendo-se necessário a 

boa vivência, acompanhamento psicológico e apoio de amigos. 

Além disso, a equipe multiprofissional que atende os seus 

filhos, também pode os ajudar ao se atentar a sua saúde 

mental, oferecendo suporte e encaminhamento para avaliações 

e intervenções especializadas, com o objetivo de minimizar a 

sobrecarga emocional e física (EDUARDO et al., 2021). 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo apresentou informações atualizadas, 

com base nos últimos cinco anos sobre a DMD, levando em 

consideração a sua definição e incidência, patogênese, 

manifestações clínicas, diagnóstico, intervenções terapêuticas 

medicamentosas, tratamento fisioterapêutico, a sobrecarga dos 

pais e a importância deles diante dos desafios da doença. A 

apresentação destas informações teve o propósito de transmitir 

o conhecimento geral sobre a DMD entre os profissionais e 

estudantes da área de saúde, contribuindo para a sua formação 
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e tomada de decisão, considerando o tempo de diagnóstico, a 

fase da doença e os aspectos psicossociais, com o intuito de 

promover a melhor intervenção terapêutica e bem-estar. 
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RESUMO: Caracterizada pela incapacidade de controlar os 
movimentos da face, a paralisia facial é desencadeada por uma 
interrupção nervosa, seguida por um déficit motor e/ou 
sensorial, que pode ser temporário ou permanente gerando 
uma desorganização tanto estética quanto funcional. Pode ser 
classificada como Paralisia Facial Central ou Paralisa Facial 
Periférica. E a atuação da fisioterapia para este 
comprometimento tem como objetivo reestabelecer os 
movimentos musculares da face e auxiliar na realização das 
atividades diárias, no que envolve a expressão facial e estética 
dos sujeitos. Sendo assim, o presente estudo objetivou fazer 
uma revisão na literatura para atualização de quais os 
tratamentos fisioterapêuticos vêm trazendo melhores 
resultados para indivíduos com diagnóstico de paralisia facial 
periférica. Trata-se de uma revisão integrativa, que utilizou as 
bases: MEDLINE, LILACS, SciELO e BDENF, através dos 
descritores: “Peripheral Facial Palsy and Physiotherapy” e seus 
correspondentes na língua portuguesa, durante o mês de 
outubro de 2021. Foram encontrados 40 artigos, porém após 
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aplicação dos critérios de elegibilidade, restaram 10 artigos 
para análise. Foram identificados trabalhos que variaram com 
relação aos objetivos e intervenções e a partir das análises dos 
artigos incluídos no estudo, observou-se que a técnica utilizada 
com mais frequência foi a combinação da Terapia do Espelho 
(TE) associada a outras intervenções. 
Palavras-chave: Paralisia Facial. Fisioterapia. Reabilitação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao analisar uma face humana, pode-se detectar sinais 

que nos fornecem informações a respeito dos indivíduos, como 

atratividade, sexo, identidade (DALRYMPLE et al., 2017), a 

respeito da idade e do estado emocional, pois através da 

movimentação dos músculos expressamos diferentes tipos de 

emoções em diversos graus (AZNAR-CASANOVA; TORRO-

ALVES; FUKUSIMA, 2010; PEREIRA et al., 2019). 

Caracterizada pela incapacidade de controlar os 

movimentos da face, a paralisia facial (PF) é desencadeada por 

uma interrupção nervosa, seguida por um déficit motor e/ou 

sensorial, que pode ser temporário ou permanente gerando 

uma desorganização tanto estética quanto funcional no 

indivíduo (LAGO; OLIVEIRA; SOUSA, 2019).  

É considerada uma doença idiopática, porém pode estar 

correlacionada com mudanças brusca de temperatura ou 

choque térmico; por meio de infecções virais, traumas, doenças 

metabólicas, tóxicas, congênitas e tumores (LAGO; OLIVEIRA; 

SOUSA, 2019). 

  A PF pode ser classificada como Paralisia Facial Central 

(PFC) que se caracteriza por uma alteração no nervo facial na 

via motora central, antes das vias piramidais ou Paralisa Facial 

Periférica (PFP) que é uma alteração no nervo facial, podendo 
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ocorrer em qualquer ponto do seu trajeto (MARIA FILHO; 

CUNHA, 2018). Além disso, a PFP pode ser primária (Paralisia 

de Bell) ou secundária a múltiplas causas, sendo a primeira a 

mais frequente, constituindo cerca de 75% dos casos (MATOS, 

2011). 

 Em relação a sua incidência, os casos de PF variam de 

20 a 30 casos para cada 100.000 habitantes, porém é 

observado um número maior de casos com diagnóstico de PFP. 

A PFP atinge ambos os sexos na mesma proporção, 

independentemente da faixa etária, entretanto, é observada 

uma maior incidência de casos em indivíduos com média de 

35,5 anos (MARIA FILHO; CUNHA, 2018).  

Os sinais e sintomas da PF dependem da localização e 

tipo de nervo atingido. Porém, observa-se geralmente nos 

casos de PFP, sinais como: apagamento das pregas 

fisionômicas, desvio da comissura labial para o lado sadio, falta 

de enrugamento da fronte, lagoftálmo, alargamento da fenda 

palpebral, Sinal de Legendre (contração diminuída do músculo 

orbicular das pálpebras), Sinal de Bell (rotação do globo ocular 

para cima quando fecha o olho) e a não elevação da asa do 

nariz com a inspiração (PEREIRA et al., 2019; MATOS, 2011) 

Entre as opções de tratamento, a escolha entre um 

tratamento clínico ou cirúrgico é um processo que sofre 

mudanças ao longo da evolução da doença e meios 

diagnósticos e prognósticos cada vez mais precisos influenciam 

decisivamente nestas opções terapêuticas (PEREIRA et al., 

2019). 

 A atuação da fisioterapia nos casos de PFP, tem como 

objetivo reestabelecer os movimentos musculares da face, bem 

como auxiliar na realização das atividades diárias, no que 

envolve a expressão facial e estética dos sujeitos, tendo assim 
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um grande reflexo na qualidade de vida dos mesmos (MARIA 

FILHO; CUNHA, 2018). 

Dado o exposto, com base na predominância dos casos 

de PFP e da importância na escolha do melhor tratamento para 

obtenção da recuperação funcional e estética desses 

indivíduos, o presente estudo objetivou fazer uma revisão na 

literatura para analisar quais os tratamentos fisioterapêuticos 

vêm trazendo melhores resultados para indivíduos com 

diagnóstico de paralisia facial periférica.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa tratou-se de uma revisão integrativa 

da literatura sobre quais os tratamentos fisioterapêuticos vêm 

trazendo melhores resultados para indivíduos com diagnóstico 

de paralisia facial periférica. Os dados foram coletados nas 

bases de dados da MEDLINE, LILACS, SciELO e BDENF, 

através dos descritores: “Peripheral Facial Palsy and 

Physiotherapy” e seus correspondentes na língua portuguesa, 

durante o mês de outubro de 2021.  

Os critérios utilizados para inclusão dos artigos na 

revisão foram: estudos relevantes e relacionados ao tema, 

publicados em inglês, português ou espanhol, entre os anos de 

2016 e 2021. Excluíram-se os artigos de revisão sistemática ou 

integrativa, por serem estudos teóricos e artigos repetidos nas 

bases de dados. Seguiram-se os critérios do PRISMA 

(Principais Itens de Relatórios de Revisão Sistemática e Meta-

análise) para revisão integrativa e sistemática da literatura.  

Para composição da tabela com a sumarização dos 

achados, foram utilizados os tópicos:  Autor e ano de publicação 
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do artigo, Objetivo do estudo, Metodologia utilizada e 

Conclusões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a busca com os descritores predeterminados, 

foram encontrados 40 artigos, somando-se os resultados nas 

quatro bases de dados analisadas. Após aplicação dos critérios 

de elegibilidade, resultaram 10 artigos. As informações 

referentes ao percurso com as fases da revisão integrativa 

estão expostas no Fluxograma 1. 
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Fluxograma 1. Fluxograma de identificação e seleção dos 
estudos incluídos na revisão, consoante às recomendações do 
PRISMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A partir da análise dos dados dos artigos, as informações 

foram sumarizadas para facilitação da apresentação dos 

estudos. Assim, os achados referentes a cada artigo incluído na 

revisão estão dispostos na Tabela 1. 
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Número de artigos 

excluídos: 

Por serem estudos 

teóricos = 3 

 

Artigos 

identificados 

na MEDLINE 

= 32 

Número de relatos 

excluídos com base no 

título/resumo = 16 

Por serem revisão da 

literatura = 7 

 

Número de artigos 

duplicados excluídos = 4 

 

Número de artigos rastreados = 

40 

Número de relatos após 

primeira filtragem = 17 

Número de artigos selecionados 

para serem lidos na íntegra e 

aplicados critérios de exclusão = 

13 

Número de estudos incluídos em 

síntese qualitativa = 10 

Artigos 

identificados 

na LILACS = 

3 

Artigos 

identificados 

na SciELO = 

1 

Artigos 

identificados 

na BDENF = 

4  
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Tabela 1. Sumarização dos artigos incluídos na revisão. 
 

Autor 
(ano) 

Objetivo do 
estudo 

Metodologia 
utilizada 

Conclusões 

 
Mandrini 

et al. 
(2016) 

 
Explorar a 

presença de 
uma melhora 
persistente na 
função facial 
fora do efeito 
farmacológico 
da BoNT-A em 
indivíduos com 

PFP, após 
sessões 

repetidas de 
injeções de 

BoNT-A 
combinada com 
um programa de 

treinamento 
facial 

educacional 
usando 

exercícios de 
BE. 

 

 
27 pacientes com 

PFP foram tratados 
com no mínimo 3 

injeções de BoNT-
A em associação 

da reabilitação com 
B.  

Em um estágio 
crônico de 

sincinesia facial 
pós-parética, os 
pacientes podem 
se beneficiar de 

uma terapia 
combinada, 

obtendo uma 
melhora da função 

facial. Essa 
melhora reflete a 

capacidade 
adquirida de usar o 

músculo facial 
corretamente. 

Kasahara 
et al. 

(2017) 

Investigar a 
eficácia da 

reabilitação de 
feedback de 
gravação. 

 

12 pacientes com 
PFP, foram 

divididos em 2 
grupos. Grupo 

experimental (n=6) 
foram submetidos a 

reabilitação com 
feedback de 

gravação e Grupo 
controle com 

terapia 
convencional.  

 

O novo método de 
feedback pode 

ajudar a prevenir a 
deterioração da 
sincinesia óculo-

oral. 
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Fujiwara 
et al. 

(2018) 

Investigar os 
fatores que 

afetam o efeito 
da terapia física 
de reabilitação 
para sincinesia 
como sequela 
de paralisia do 

nervo facial.  
 

37 pacientes que 
apresentaram 

sincinesia 6 meses 
após o início da 

paralisia do nervo 
facial. Os 

participantes foram 
divididos em 2 

grupos por idade, 
sexo, causa da 

paralisia, valor da 
ENoG, início da 

sincinesia, 
tratamento inicial e 
tempo de início da 

reabilitação.  
 

A reabilitação física 
demonstrou 
prevenir a 

deterioração 
significativa da 
sincinesia em 

pacientes do sexo 
feminino e nos 

mais jovens com 
paralisia do nervo 

facial. 

Mäkellä et 
al. (2019) 

Estudar a 
viabilidade da 
estimulação 
elétrica com 
eletrodos de 

superfície para 
reanimação de 

diferentes 
músculos faciais 

em indivíduos 
com PFP. 

 

24 pacientes foram 
submetidos a 

estimulação nos 
músculos frontal, 

orbicular dos olhos, 
zigomático maior e 

os músculos 
orbiculares da 

boca.  

A estimulação pode 
produzir uma 

melhor 
movimentação 

mesmo nos casos 
em que os 
músculos 

estivessem 
clinicamente 

paréticos, às vezes 
também nas 

paralisias com 
vários anos, desde 
que o músculo não 

estivesse 
totalmente 

desnervado. 
 

Cappeli et 
al. (2020) 

Avaliar os 
fatores 

prognósticos e 
as modalidades 
fisioterapêuticas 

associados à 
recuperação 
funcional em 

Foram coletadas 
variáveis de 33 

pacientes 
submetidos ao 
tratamento no 

centro de 
reabilitação: idade, 

sexo, fatores de 

A recuperação da 
PFP foi associada 

ao grau de 
disfunção nervosa, 
ao tempo de início 
da reabilitação, ao 
sexo feminino, à 
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pacientes com 
PFP. 

risco, lado afetado, 
grau de paralisia 
facial (escala de 

HB), início da 
reabilitação e 

modalidade de 
terapia 

(cinesioterapia; 
cinesioterapia 
associada à 
eletroterapia; 
cinesioterapia 
associada à 

eletroterapia e 
terapia de 

fotobiomodulação). 
 

hipertensão arterial 
sistêmica. 

Medeiros 
et al. 

(2020) 

Analisar a 
relação entre 

comprometimen
to motor facial e 
bem estar em 
pacientes com 

PFP. 

20 pacientes foram 
avaliados por uma 
ficha de avaliação 

sociodemográfica e 
pelos instrumentos: 
Escala de HB e o 

IIF. 

Mesmo que o nível 
de 

comprometimento 
motor facial esteja 

acentuado, não 
houve correlação 
com o bem-estar 
dos participantes. 

 
Paolucci 

et al. 
(2020) 

 
Determinar os 

efeitos da 
abordagem 

neurocognitiva-
reabilitativa por 

meio da TE e da 
IM, integradas à 

reablibitação 
tradicional com 

mímica e 
abordagem 
miofascial.  

 

 
22 pacientes foram 
randomizados em 
dois grupos: MT e 

MI (N = 11) e 
Reabilitação 

tradicional com 
mímica e 

abordagem 
miofascial (N=11). 

Todos os pacientes 
foram submetidos a 
reabilitação durante 

3 meses. 
 

 
O uso integrado de 
TE e IM é eficaz na 

reabilitação da 
PFP, melhorando a 
função física facial. 
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Wertsén; 
Stenberg 

(2020) 

Investigar se o 
treinamento 

com uma tela 
oral pode 

melhorar a 
função oral em 
pacientes com 
AVC e PFP. 

8 pacientes com 
disfunção orofacial 

após o AVC e 7 
com PFP foram 
avaliados. Os 
participantes 

treinavam com a 
tela oral 2x ao dia 

por 5 mim.  
 

O treinamento com 
uma tela oral 

personalizada pode 
melhorar 

significativamente a 
força muscular 

perioral e a 
capacidade de criar 

pressão intraoral 
negativa. Os 

pacientes relataram 
menos vazamento 
de saliva, bebida e 
comida, bem como 
menos ferimentos 

por mordidas e 
menos acúmulo de 

alimentos. 
 

Micarelli 
et al. 

(2021) 

Testar a eficácia 
de um 

tratamento à 
base de 

colágeno para 
pacientes com 
PF que estão 
seguindo um 

protocolo 
utilizando kabat 

(grupo A) em 
comparação 
com o grupo 
submetido 

apenas ao kabat 
(grupo B). 

 

21 pacientes do 
grupo A foram 

comparados, após 
a randomização, a 

19 pacientes do 
grupo B pareados 

após 8 semanas de 
tratamento.  

A combinação de 
procedimentos 
possivelmente 

atuou nos 
fenômenos de 

reinervação/reorga
nização e 

demonstraram 
resultados 

promissores para 
pacientes com PF 
de longa duração. 
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Gil-
Martínez 

et al. 
(2021) 

Observar e 
descrever o 

comportamento 
gestual 

eletromiográfico 
nos músculos 
orbicular da 

boca, bucinador 
e frontal, ao 

adicionar a TE 
usando o 
software 

Specular Face. 

5 pacientes com PF 
foram avaliados em 

relação ao índice 
da deficiência facial 
e no teste clínico foi 

registrado a 
atividade 

eletromiográfica 
com e sem 

biofeedback gerado 
pelo software 

Specular Face. 

A TE altera o 
comportamento da 

sincinesia e a 
função muscular 
dos pacientes. O 

uso da TE por meio 
de um sistema 

computadorizado 
trouxe resultados 
promissores na 
modulação da 

atividade muscular 
de pacientes com 

PF. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
Legenda: IC – Insuficiência Cardíaca; HB - Escala de HouseBrackmann; IIF 
- Índice de Incapacidade Facial; BE- Biofeedback no Espelho; ENoG – 
eletroneurografia; BoNT-A- Onabotulinatoxina; PFP – Paralisia Facial 
Periférica; TE – Terapia do Espelho; IM – Imagética Motora; AVC – Acidente 
Vascular Cerebrla; PF – Paralisia Facial. 

 

Verificou-se que dos dez artigos selecionados após 

análise dos critérios de elegibilidade, apenas um foi publicado 

nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, quatro foram publicados 

em 2020 e até o presente momento da pesquisa, dois foram 

publicados em 2021. Analisando os locais de realização das 

pesquisas, seis foram de países do continente Europeu 

(Suécia, Espanha, Finlândia e Itália), dois foram do Japão e dois 

foram do Brasil. 

Na presente revisão integrativa, foram identificados 

trabalhos que variaram com relação aos objetivos e 

intervenções utilizadas para o tratamento de indivíduos com 

PFP. E a partir das análises dos artigos incluídos no estudo, 

observou-se que a técnica utilizada com mais frequência foi a 

combinação da Terapia do Espelho (TE) associada a outra 
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intervenção, como por exemplo, as injeções de BoNT-A ou 

Imagética Motora (IM). 

Paolucci et al. (2020) apresentou no seu estudo que a TE 

em associação a IM (Figura 1) levou o paciente a imaginar o 

movimento antes de executá-lo, permitindo-lhe perceber o 

movimento correto que deveria ser executado. Cada vez que o 

paciente tentava mover o rosto paralisado, ele recebia o 

feedback sensorial, por meio da visão e propriocepção e 

quando necessário, com o toque das mãos do fisioterapeuta, 

fazendo assim que o rosto movesse de forma simétrica. Com 

isso, os pacientes experimentaram uma maior recuperação 

funcional, evitando as sincinesias e obtiveram uma melhor 

qualidade de vida, principalmente no que diz respeito as 

funções sociais.  

 

Figura 1. Associação da técnica de Terapia do Espelho a 
Imagética Motora.  

 

Fonte: Paolucci et al., 2020. 
 

 Corroborando com os achados acima, Gil-Martínez et al. 

(2021) que também utilizaram TE no seu estudo, através do 
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programa Specular Face, ressaltaram que a TE parece facilitar 

a reorganização cortical, reequilibrar a rede neuronal intra-

hemisférica e a melhorar a função motora dos indivíduos com 

PFP. Além disso, apresentaram uma melhora nos dados 

eletromiográficos quando os músculos agonistas aumentaram 

sua capacidade contrátil, os antagonistas foram inibidos e os 

sinergistas forneceram suporte necessários, sem causar 

sincinesias.  

 Já no estudo realizado por Mandrini et al. (2016), a TE 

foi associada as injeções de BoNT-A. Os pesquisadores 

observaram que as injeções de BoNT-A podem ter facilitado o 

recrutamento correto de unidades motoras durante o período de 

efeito farmacológico da toxina, permitindo aos participantes do 

estudo ter um melhor controle dos movimentos faciais durante 

o uso da TE e também após, quando o efeito da toxina 

botulínica já havia encerrado. Isso sugere que em um estágio 

crônico de PF com sincinesia estabelecida, os pacientes podem 

se beneficiar desta terapia combinada para obter uma melhora 

na motilidade facial (Mandrini et al., 2016). 

 Entretanto Micarelli et al. (2021) apontam que embora 

transitórios, existem possíveis efeitos colaterais presentes na 

aplicação de toxinas como a BoNT-A, e por isso no seu estudo 

optaram por somar ao seu protocolo de Kabat aplicações de 

injeções a base de colágeno, pois não haveriam tais reações 

adversas. Além disso, o procedimento de injeção demonstrou 

um bom nível de satisfação dos pacientes, segurança e 

tolerabilidade conforme contabilizado pelo seu diário doméstico 

e pela Escala Visual Analógica. 

Ainda pensando em uma maneira de melhorar e/ou evitar 

as sincinesias, Kasahara et al. (2017) ressaltou nos seus 

resultados que todos os participantes tiveram dificuldade em 
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identificar as contrações da boca apenas através da sensação 

do dedo no início da sincinesia oral, porém com a terapia de 

feedback com tape, os pacientes perceberam com mais 

precisão as contrações e relaxamentos musculares. Além 

disso, a técnica permitia a realização de movimentos lentos, 

graduais e controlados que podem limitar o desenvolvimento da 

sincinesia (Figura 2).  

 

Figura 2. Identificação da contração da boca com o dedo 
(imagem a esquerda) e com a terapia de feedback com tape 
(imagem a direita). 
 

 
Fonte: Kasahara et al., 2017. 

 

 Fujiwara et al., 2018 trouxeram informações relevantes 

ao tocante da sincinesia em relação a melhor aceitação e 

resposta ao protocolo de reabilitação para pacientes com PF ao 

comparar os indivíduos em relação ao sexo e idade. E 

demonstraram que os pacientes mais jovens entendem melhor 

e são mais participativos no processo de reabilitação, para 

realizar a execução das massagens faciais em casa, orientadas 

pelo terapeuta, por exemplo. Além disso, os pacientes mais 
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idosos não se importam tanto com a aparência e isso pode ser 

determinante para procura, assiduidade e motivação durante as 

sessões.  

 Em relação ao sexo, os autores supracitados afirmam 

que a procura pelo tratamento e permanência nas sessões por 

meio das mulheres parece ser maior que a dos homens, pois 

de maneira geral, o sexo feminino aparenta ser mais motivado 

a participar da reabilitação e preocupam-se mais com o seu 

bem estar físico e aparência.  

 No estudo realizado por Mäkellä et al. (2019) foi utilizado 

uma outra abordagem como forma de tratamento para 

restauração da simetria e função facial. Em seus resultados 

conseguiram identificar que através da estimulação elétrica na 

PF, mesmo que apresentando durações variáveis e provocadas 

por diferentes causas, os participantes obtiveram bons 

resultados. A estimulação elétrica conseguiu produzir um 

movimento de melhor ativação quando comparada ao 

movimento voluntário, em 56% dos casos avaliados para o 

músculo frontal (Figura 3), em 36% para o músculo zigomático 

maior, e em 38% para o músculo orbicular da boca. 
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Figura 3. Ativação voluntária do músculo frontal (imagem a 
esquerda) em comparação com ativação estimulada. 
 

 
Fonte: Mäkellä et al., 2019 

 

  Wertsén e Stenberg (2020) buscaram avaliar a função 

oral através de dois grupos: PFC (provocadas por AVC) e PFP. 

E enquanto alguns do grupo de pacientes com AVC tiveram 

problemas com a mobilidade da língua e elevação da laringe, 

estes problemas não foram observados no grupo da PFP. 

Embora o estudo não tenha obtido melhora na função motora 

oral externa avaliada (movimento de bico e sorriso), outros 

sintomas melhoraram, como a redução dos problemas 

provocados pela má deglutição (risco de engasgo e tosse 

durante as refeições) que provoca no indivíduo uma situação 

constrangedora e muitas vezes acaba gerando isolamento 

social. 

 Corroborando com o estudo acima, Cappeli et al. (2020) 

reforçam através dos seus resultados que o isolamento social 

pode estar associado ao grau da paralisia. Ou seja, quanto 

maior grau de comprometimento, pior os resultados voltados a 

interação social. Demonstrando assim, que a PFP pode afetar 
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as relações sociais, autoestima, comportamento em público, 

desempenho no trabalho e comunicação interpessoal, gerando 

muitas vezes sentimentos depressivos que levam ao 

isolamento e uma má qualidade de vida.  

 Além disso, Medeiros et al. (2020) ressalta que apesar 

dos seus achados não terem apontando uma correlação 

significativa entre o grau de comprometimento e o bem-estar 

dos pacientes, compreender essa associação pode prever 

resultados mais precisos sobre as deficiências não motoras dos 

pacientes e pode ajudar a minimizar o impacto da PFP no seu 

bem-estar. Sendo assim, pode-se otimizar os processos de 

avaliação e tomada de decisão clínica, a fim de que estes 

atentem para as condições que se estendem para além das 

funções e estruturas do corpo. 

 

CONCLUSÕES  

 

A presente revisão integrativa objetivou analisar quais os 

tratamentos fisioterapêuticos vêm trazendo melhores 

resultados para indivíduos com diagnóstico de paralisia facial 

periférica. Nesse sentido, observou-se que a Terapia do 

Espelho vem sendo bastante utilizada como forma de 

tratamento visando melhorar função facial e diminuir 

sincinesias.  

 Além disso, jovens e mulheres parecem ser os que mais 

procuram e aderem ao tratamento mais precocemente, fato 

este que pode ser explicado pelo fato de que os pacientes mais 

idosos/homens não se importam tanto com a aparência e isso 

pode ser determinante para procura, assiduidade e motivação 

durante as sessões. 
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 Por fim, vale ressaltar que a paralisia facial não traz 

apenas problemas na função/estética facial do indivíduo, mas 

muitas vezes afeta o aspecto psicológico, gerando sentimentos 

depressivos, baixa autoestima e isolamento social, sendo assim 

é importante uma avaliação multiprofissional (fisioterapeuta, 

médico, fonoaudiólogo e psicólogo) para tratar esse paciente 

como um todo, respeitando cada um dos seus aspectos. 
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RESUMO: A prática da mobilização precoce (MP) na unidade 
de terapia intensiva (UTI), na pandemia da COVID-19, é um 
desafio para equipe multiprofissional, sobretudo, para o 
fisioterapeuta, profissional responsável por fornecer estratégias 
terapêuticas para prevenir e reabilitar precocemente a 
funcionalidade do paciente crítico. Assim, está revisão narrativa 
tem por objetivo descrever, os benefícios, os eventos adversos 
e as barreiras para a implementação de protocolos de 
mobilização precoce e exercícios terapêuticos para paciente 
admitidos na UTI com COVID-19. Foram analisados artigos 
publicados de 2016 a 2021, nas línguas inglesa, espanhola e 
portuguesa disponibilizados na integra. Observou-se que os 
principais benefícios foram o aumento da mobilidade funcional 
do paciente, o fortalecimento muscular e a diminuição dos dias 
de ventilação mecânica (VM) e internação. Os principais efeitos 
adversos, foram perda e/ou deslocamento de cânulas 
endotraqueais, necessidade de interrupção da MP decorrente 
de fadiga, agitação, frequência respiratória alta, dor, síncope, 
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readmissão por poliatralgia, diminuição de SpO2 e assocronia 
paciente ventilador. As barreiras encontradas foram a falta de 
comunicação entre a equipe multiprofissional responsáveis da 
UTI  e prioridades concorrentes, isolamento, medidas protetivas 
e aumento dos materiais de protençãos individual. Logo, 
sempre que possível, é recomendado a sua aplicabilidade, visto 
a superioridade de benefícios versus a chance de ocorrência de 
efeitos adversos. 
Palavras-chave: Mobilização Precoce. Unidade de terapia 

intensiva. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2), apresenta-se em diferentes fases, desde assintomática 

até um quadro clínico grave em que o paciente desenvolve 

síndrome da angústia respiratória aguda (SDRA) e, por 

consequência, a insuficiência respiratória aguda (IRA). São 

diversas as complicações e alterações causadas em pacientes 

com SDRA decorrente da COVID-19, as quais dependem da 

fase da doença e da assistência recebida (WU; MCGOOGAN, 

2020).  

 Cerca de 5% dos pacientes desenvolvem a forma mais 

critica da doença, necessitando de internação na UTI. Dos 

pacientes que precisam dos cuidados intensivos, quase 90% 

requerem intubação e VM, na maioria dos casos por tempo 

prolongado (YANG et al., 2020).  Neste ínterim, pacientes que 

desenvolvem a forma mais grave da doença, necessitam do uso 

da VM rigorosa com sedação profunda para evitar lesão 

pulmonar devido a uma dissincronia no ventilador e a condição 

pode levar a uma imobilização excessiva, um importante fator 

de risco para deselvover múltiplas complicações como, por 
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exemplo, a fraqueza muscular adquirida em UTI, 

consequentemente polineuropatia periférica, desmame 

ventilatório difícil e risco aumentado de morbimortalidade 

(HOKKOKU et al., 2021). 

Ademais, a alta necessidade de cuidados intensivos, 

agudização da doença, permanência prolongada na UTI e 

escassez de equipe multiprofissional, desecandeou uma 

sobrecarga dos sistemas de saúde. Consequente a isto, 

excederam-se as taxas de ocupação nas UTIS e, em alguns 

estados dos país, levou a lotação máxima, sobretudo, por 

estarem muitas vezes inedaquadamente dimensionadas e além 

disso a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde. 

Partindo dessa situação e da necessidade urgente de suportes 

ventilatórios avançados, a equipe multiprofissional manteve 

suas prioridades na prática da assistência ventilatória e não na 

prática preventiva dos efeitos deletérios a curto e longo prazos, 

ocasionados pelo tempo prolongado de VM e o imobilismo 

(BORNORINO; CANI, 2021).  

A prática da mobilização precoce na UTI, durante essa 

pandemia é um desafio para a equipe multiprofissional, 

principalmente para o fisioterapeuta, profissional que não se 

limita apenas à fornecer suporte de vida, no caso da terapia 

ventilatória, tem além disso, responsabilidade de fornecer 

estratégias terapêuticas para prevenir e reabilitar prococemente 

a funcionalidade do paciente critico (DAMIANI et al., 2021). 

Contudo, mesmo diante de algumas limitações impostas 

pela pandemia, alguns estudos demonstraram a importância e 

os benefícios da implementação de protocolos de MP e 

exercícios terapêuticos para pacientes com a COVID-19 

internados na UTI (BERTOLUCCI et al., 2021; MCWILLIAMS et 

al., 2020; ERGMANN et al., 2020).  
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Dado o exposto, objetivou-se descrever a partir da 

ánalise do estado da arte, quais são os benefícios, os efeitos 

adveros e as barreiras encontradas a partir  da implementação 

de protolocos de MP e exercícios terapêuticos para pacientes 

criticos admitidos na UTI com COVID-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura 

acerca dos eventos adveros, barreiras e benefícios da 

implementação da mobilização precoce para pacientes 

admitidos na UTI com COVID-19. As informações referem-se 

ao estado de conhecimento sobre o tema, com artigos 

publicados de 2016 a 2021 (com excessão de dois estudos de 

2012 e 2015, estritamente necessários que são considerados 

clássicos) nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa 

disponibilizados na integra. Os dados foram amplamente 

analisados, sintetizados e apresentados seguindo os itens: 

efeitos deletérios da imobilização nos sistemas corporais, 

mobilização precoce, efeitos adversos e barreiras, 

implementação de protocolos de mobilização precoce e 

exercícios terapêuticos na UTI e beneficios da implementação 

da prática de mobilização precoce e exercícios terapêuticos na 

UTI. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Efeitos deletérios da imobilização nos sistemas 

corporais  

 

A imobilização resultante de tempo prolongado no leito 

da UTI traz consigo inúmeros problemas sistêmicos, os quais 

podem complicar a doença de base e tornar-se um problema 

maior que a desordem primária (GUEDES; OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2018). 

Quadro inflamatório ocasionado pelo virus do SARS-

CoV-2 somado a fatores como sepse, VM, uso de 

medicamentos (sedativos, neurobloqueadores musculares e 

corticoides) e adicionalmente as comorbidades, como idade 

avançada, diabetes e hipertensão artéria sistêmica (HAS), 

levam a uma inatividade forçada e a uma deteriorização da 

capacidade funcional do paciente. Dessa maneira, esses 

fatores favorecem ao imobilismo, que, por sua vez, proporciona 

repercussões negativas, podendo ser permanentes, nos 

sistemas cardiorrespiratório, musculoesquelético, metabólico e 

nervoso (BONORINO; CANI, 2020 ).  

Em relação aos efeitos deletérios ocasionados no 

sistema respiratório, a dimuição da mobilidade e expansão da 

caixa torácica, decorrente do tempo prolongado em decúbito 

dorsal e ação da gravidade sobre o corpo, leva a uma 

resistência mecânica pulmonar, que desencadeia a 

hipoventilação pulmonar, diminuição da capacidade pulmonar 

total e  volume residual. A redução do volume residual pode 

levar a areás de colabamento alveolar e, associadas a outras 

alterações como presença de secreções pulmores, podem 
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ocasionar alterações na concentração de oxigênio no sangue 

(SAUDERS, 2015). 

Os pacientes submetidos a VM  têm um prejuízo ainda 

maior, visto que, a imobilidade apresenta-se com maior 

ponderança sobre os músculos respiratórios devido ao 

ventilador mecânico assumir parte do trabalho respiratório, 

ocasionando uma redução na mecânica respiratória 

espontânea do paciente. Este fato ocasiona uma redução da 

força muscular do diafragma e uma atrofia na extensão dos 

músculos respiratórios (DRES et al., 2017).  

 Outras importantes complicações decorrentes da VM, 

imobilismo e uso de sedativos, é diminuição dos batimentos dos 

cílios e do reflexo de tosse. Com isso, o deslocamento e a 

remoção da secreção se tornam ineficazes, promovendo o 

acúmulo de secreções contaminadas e aspirações das mesmas 

para as vias aéreas inferiores, predispondo o paciente quadros 

de peneumonias (GUEDES; OLIVEIRA; CARVALHO, 2018). 

No que se refere ao sistema cardiovascular, o mesmo 

também sofre com o imobilismo. Pacientes criticos com a 

COVID-19 tem uma incidência de complicações trombóticas, 

por consequência de possíveis fatores, tal como processo 

inflamatório excessivo, quadros de hipóxia, coagulação 

intravascular disseminada e tempo prolongado de repouso no 

leito (KLOK et al., 2020 ). Segundo dados do estudo de Ierardi 

et al. (2020), 19,7% da sua amostra total apresentou 

associação entre o  repouso prolongado no leito e a internação 

na UTI com a trombose profunda (TVP). Diante do quadro da 

COVID-19, o imobilismo e até mesmo uma mobilização precoce 

irregular, podem ser fatores de riscos para o agravamento do 

quadro da doença, podendo ainda desenvolver casos de 

embolia pulmonar e aumento da taxa de mortalidade. 
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Além disso, são observadas mudanças no débito 

cardiaco e na pressão artérial sistêmica desses pacientes que 

permanecem em decúbito dorsal por mais tempos. Percebe-se 

aumento do retorno venoso para o toráx e, consequentemente, 

uma elevação da frequência cardíaca inicialmente, menor 

tempo de contração diastólica e menor tempo de ejeção e, 

dessa forma, o coração não consegue responder a demandas 

acima dos níveis basais, diminuído o nível de oxigênio no 

sangue para nutrir o miocárdio e frequência cárdiaca de reposta 

ao exercício, levando a um descondicionamento cardiáco 

(SAUNDERS, 2015). 

Alterações fisiológicas que ocorrem no sistema 

metabólico e renal  incluem alterações, em nível de drenagem 

renal, excreção de cálcio e nitrogênio principalmente. Essas 

alterações favorecem para o desenvolvimento de cálculo renal 

e infecções do trato urinário, tendo em vista que a ação da 

gravidade tem influência sobre a drenagem da urina, 

juntamente com os restos do catabolismo e dessa maneira 

provoca uma estase urinária, sobrecarregando os rins e 

propociando o acumulo de bactérias no canal urinário 

(GUEDES; OLIVEIRA; CARVALHO, 2018). Essas alterações 

podem ter influência sobre outros sistemas, como no caso do 

sistema músculo esquelético, que sofre com o acúmulo de 

cálcio. 

  No tocante às alterações promovidas no sistema 

músculoesquelético, esse é um dos dos sistemas que mais 

sofre com o efeito prolongado da internação, sendo evidentes 

nas primeiras semanas de repouso. Nos pacientes com a 

COVID-19, um dos fatores contribuintes para a perda de massa 

muscular é o processo inflamatório sistêmico que medeia o 

desencadeamento de citocinas pró-inflamátorias sistêmicas e 
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altera o processo de catabolização dos músculos, 

(BORNORINO; CANI, 2021). Ademais, com a redução ou até 

anulação da carga imposta ao sistema músculoesqueletico 

durante o tempo de imobilidade no leito, déficit nutricional, VM 

prolongada, drogas neurobloqueadoras musculares, atrofia 

muscular por desuso, poderão sinergeticamente desencadear a 

fraqueza muscular adquirida na UTI (FMA-UTI) (DE FRANÇA 

et., 2012). Todos esses fatores mencionados anteriormente 

levam a um ciclo vicioso de fraqueza muscular (Figura 1). 

 

Figura 1: Mecanismo e consequencias da fraqueza muscular 
adquirida na UTI em pacientes críticos. 

 

 

Fonte: Adaptado  de França et al. (2012). 

 

 

A FMA-UTI pode ser classificada em 3 subtipos, com 

base nos componentes neuromuscular: polineuropatia de 

doença crítica (CIP) , miopatia de doença crítica (CIM)  e 
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neuromiopatia de doença critíca (CINM), sendo essa última 

uma forma combinada de CIM e CIM (MORAES; COSTA, 

NASCIMENTO, 2019). 

Além disso, com a inatividade o paciente também sofre 

deteriorização sobre seus componentes articulares, como 

tendões, ligamentos e cartilagens, os quais precisam de um 

grau de mobilidade para manterem-se íntegros e saúdaveis. 

Desse modo, desenvolve-se um processo de rigidez articular, 

contraturas, encurtamento e alterações sensoriais, que muitas 

vezes perduram após alta hospitalar e trazem um impacto 

negativo na sua funcionalidade (ASSOBRAFIR, 2017).   

Em relação ao sistema nervoso, pacientes com COVID-

19 grave apresentaram manifestações neurológicas 

associadas, como acidente vascular encefálico (AVE), 

neuropatia periférica, encefalopatia e delirium (MAO et al., 

2020). Quando associado ao maior tempo de internação, VM  e 

imobilismo, o paciente pode apresentar piores prognóstico e 

sequelas a longo prazo. Kumar, Romero, Dharaneeswaran, 

(2020) ressaltam a importância da mobilização precoce em 

pacientes neurocríticos, no entanto, com maiores precauções. 

Ademais, complicações congnitivas e emocionais 

também são prejuízos relacionados ao um maior tempo de 

internação e VM que podem perdurar por muito tempo e 

ocasionar uma síndrome nos sobreviventes pós cuidados 

intensivos (STAM et al., 2020 ). 

De tal modo, mediante os efeitos deletérios 

mencionados, se faz necessário a inserção cada vez maior de 

protocolos de mobilização precoce, visto que os mesmos 

podem ter influencia sobre a alta hospitalar mais rápida, menor 

tempo de VM e menores sequelas em curto e longo prazos. 
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Mobilização precoce, efeitos adversos e barreiras 

  

Dado os efeitos deletérios do imolismo e a importância 

da mobilização precoce nos pacientes com a COVID-19, um 

protocolo de mobilização e exercícios terapêuticos deve ser 

inserido nos planos de combate aos efeitos deletérios de curto 

e longo prazos no inicio da internação hospitalar, e não somente 

após as consequências. Neste ínterim, a fisioterapia tem um 

papel indispensável na recuperação funcional durante a 

internação e após a alta hospitalar, visando principalmente uma 

prevenção da readmissão destes pacientes ao ambiente 

hospitalar e  a sua reitegração à sociedade (SIMPSON; 

ROBINSON, 2020). 

A mobilização e exercícios terapêutico em pacientes 

críticos engloba toda a estratégia terapêutica de mobilização e 

as exercícios cinesioterapêuticos realizadas por fisioterapeutas, 

atribuídos aos pacientes internados em (UTI). Entre as 

possíveis intervenções,tem-se a cinesioterapia, que pode ser 

realizada na sua forma passiva, ativa, assistida, ativa livre e 

resistida, alongamento muscular, dinâmico e estático, 

eletroestimulação neuromuscular (EENM), treino de 

sesdestação e controle de tronco, treino de mobilidade para 

transferência do leito, cicloergometria em membros superiores 

e inferiores, ortostatismo, na prancha (ortostática ou assistida) 

e marcha (ROCHA et al., 2017). 

Para que a mobilização precoce e os exercícios 

terapêuticos sejam realizados de forma eficazes e suguros, é 

necessário a avaliação criteriosa do paciente, afim de identificar 

critérios de indicação e contra-indicação dos protocolos no 

determinado paciente e, desse modo, é indispensável saber os 
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potencias benefícios, bem como os efeitos adversos da prática 

terapêutica (AQUIM et al., 2019).  

Com base na revisão sistemática de Conceição et al. 

(2017) que dispõem das diretrizes brasileiras de mobilização 

precoce em UTI, no que diz respeito aos critérios da prática 

sugura da MP, estes devem ser avaliados antes do inicio da MP 

e depois no paciente crítico.  

Os critérios são dividos em 3 principais categorias:  

1- condições cardiovasculares, frequência cardiáca > 40 bpm e 

<130bpm, pressão arterial sistólica (PAS) >90mmhg e 

<180mmhg, pressão arterial média >60mmgh e <110mmhg; 

 2- condições respiratórias, frequência respiratória (FR)  >5 irpm 

e <40 irpm; saturação periférica de oxigênio (SpO2) > 88%, 

caso o paciente esteja em VM, verificar a fração inspirada de 

oxigênio (FIO2) <60% e/ou pressão positiva expiratória final 

(PEEP) <10 cmH2O; 

 3- condições neurológica, paciente não deve apresentar 

elevação da pressão intracraniana, nem estar agitado, deve ser 

capaz de entender e cumprir os comandos adequadamente, e 

de abrir os olhos ao estímulo verbal. 

No que diz respeito aos efeitos adversos da MP, os 

mesmos ocorrem em baixa frequência e não são considerados 

graves e podem ser revertidos sem a necessidade de qualquer 

terapia adcional. Sendo assim, os mais recorrentes são 

relacionados aos efeitos cardiovasculares, perda e/ou 

deslocamento de cânulas endotraqueais, necessidade de 

interrupção da MP decorrente de de fadiga, agitação, FR alta, 

dor, sÍncope, readmissão por poliatralgia, diminuição de SpO2 

e assocronia paciente ventilador. Além disso, existe a 

possibilidade do paciente se recusar, ou algum familiar, 

mediante alguma cultura da família e/ou alteração psicológica. 
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Foram considerados como eventos adversos graves, muito 

embora menos recorrentes, a embolia pulmonar, pneumotórax, 

arritmia cárdiaca grave, infarto do miocárdio e lesão muscular 

aguda e dor na regiao dorsal acompanhada de urgência 

hipertensiva (SARFATI et al., 2017).  

A MP está contra-indicada para pacientes com doenças 

terminais, hipertensão arterial sistólica > 170 mmhg; SpO2 

<90% independente da FIO2, hipertensão intracraniana, 

fraturas instáveis, infarto agudo do miocárdio recente, feridas 

abdominais abertas, queda de 20% ou mais da FC durante a 

realização da MP. Os déficits cognitivo e neurológico profundo 

podem ser considerados como limitações, mas não como 

contraindicações (AQUIM et al., 2019).  

Em pacientes com COVID-19, o fisioterapeuta deve 

iniciar o plano terapêutico de MP após fase aguda da COVID-

19 e na presença de estabilidade cardiorrespiratória e 

metabólica principalmente, com a preferência de realização 

após as primeiras 72 horas da internação (MARTINEZ; 

ANDRADE, 2020).  

Em relação à quantidade ideal de MP e exercícios 

terapêuticos, é imprescindível que se tenha uma tomada de 

decisão precisa, uma vez que, a escolha da quantidade ideal 

deve-se levar em consideração a eficácia clínica, a tolerância 

individual de cada paciente, a idade e as condições prévias em 

que cada paciente se encontra (SARFATI et al., 2017). 

Ademais, deve-se levar em consideração possíveis 

barreiras encontradas na UTI. Como uma falta de comunicação 

entre a equipe multiprofissional responsáveis da UTI, 

consequentemente conflitos de tempo com procedimentos 

diferentes e prioridades concorrentes. Ou seja, é necessário 

que se tenha uma equipe multidisciplinar estruturada, 
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comunicação clara e o reconhecimento da importância da 

mobilização precoce por parte dessa equipe (HASHEM; 

PARKER; NEEDHAM, 2016). 

Outra barreira, levando em consideração o período 

pandêmico é a necessidade das medidas protetivas de contato 

e isolamento dos pacientes com COVID-19, assim como o 

aumento dos custos relacionados a necessidade do aumento 

da equipe e matérias de trabalhos, os quais, portanto, poderão 

afetar o número de sessões de MP e exercícios terapêuticos, 

bem como a qualidade em que são ofertados aos pacientes 

(BERTOZZI et al., 2021). 

Portanto, levando em consideração todo quadro clínico 

do paciente, os critérios de indicação e contra-indicação,  a 

realização de um protocolo sistemático de mobilização e/ou 

exercícios terapêuticos, é considerada um aspecto importante 

do tratamento de pacientes com a COVID-19, que não pode ser 

deixado de lado. 

 

Implementação de protocolos de mobilização 

precoce e exercícios terapêuticos na UTI  

 

A implementação de um protocolo de mobilização 

precoce e exercícios terapêuticos em UTI, ou até mesmo 

enfermaria, deve ser orientado de acordo com a prática de cada 

instituição. Havendo necessidade de um consenso quanto à 

sua implementação, sobretudo, nesse atual período pandêmico 

que requer cuidados extras.  Para tanto, é primordial que a  

equipe tenha um olhar voltado para os benefícios e os cuidados 

necessários para a efetivação da MP nas UTIs (VALENZUELA 

et al., 2020). 
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No estudo observacional e transversal de Bertozzini et al. 

(2021), o qual foi realizado através de uma pesquisa online com 

fisioterapeutas que atuaram em Hospitais da Argentina, 

mencionaram limitações encontrados para realizar a MP nos 

pacientes com COVID-19. Alguns fatores limitantes relatados 

foram a dor, as contenções físicas, os cateteres, as sondas e 

as interfaces paciente-ventilador, a sedação profunda, o 

isolamento respiratório ou de contato, a necessidade de 

oxigênio suplementar e a falta de elementos de proteção 

individual. Essas limitações foram semelhantes às 

mencionadas por Valenzuela et al. (2020), além de relatarem 

que as intervenções diminuíram em relação à pratica usual e 

aos pacientes que não tinham a COVID-19, fato recorrente 

nessa pandemia. 

Ainda no estudo de Bertozzini et al. (2021), foi apontado 

pelos fisioterapeutas entrevistados que as principais metas 

alcançadas com a prática da MP beira leito nos pacientes com 

COVID-19 ventilados mecanicamente, foram a otimização da 

força muscular e a realização das atividades de vida diária pelo 

paciente, além de conseguir sentar na beira da cama, ficar de 

pé e realizar a marcha. 

 No estudo retrospectivo de Sakai et al. (2021), os autores 

demonstraram que dos 161 pacientes internados durante o 

período do estudo, apenas 95 foram submetidos à prática de 

reabilitação precoce, sendo que 78 deles realizaram na 

enfermaria geral e apenas 17 na UTI. Além disso, 36 deles se 

recusaram a realizar os exercícios (sendo um número bem 

considerável), dos quais 3 dos pacientes da UTI estavam na 

ECMO (membrana de oxigenação extra corpórea) e 17 

intubados. 
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 Em relação à mobilização na beira leito e os exercícios 

realizados nos pacientes que estavam na UTI COVID-19, os 

mesmos estavam em sedação profunda devido à VM, acesso 

vascular devido a ECMO ou hemofiltração arteriovenosa 

contínua e em posição prona. Por isso, a mobilização beira leito 

nesse momento foi reduzida para a mobilização passiva com 

exercícios de amplitude de movimento (ADM) e/ ou 

posicionamento dos membros dos pacientes. Na medida em 

que foi reduzida a sedação, ou após extubação, foram 

realizados exercícios ativos, como verticalização do paciente, 

sedestação na beira da cama, ortostatismo, deambulação e 

treino de força muscular com o paciente deitado (SAKAI et al., 

2021).  

 Muitas vezes a mobilização precoce pode não ser vista 

como prioridade, sobretudo na UTI, conforme a gravidade da 

doença,  o alto risco de contaminação, a alta demanda de 

pacientes e a necessidade de liberar o espaço nas unidades 

para novas admissões. De tal modo, fatores como 

sobrevivência, alta precoce e diminuição dos riscos de sequelas 

dos pacientes são colados em segundo plano (ESCALON; 

HERRERA, 2020).  

 No estudo de MCwilliams et al. (2021), por exemplo, os 

pacientes tiveram o inicio da primeira mobilização somente 14 

dias, em média, após sua admissão na UTI, devido à gravidade 

da doença, sedação, delirium e outros fatores como os 

mencionados anteriormente. A consequência disso, é aumento 

de tempo na UTI, risco aumentado de FMA-UTI e síndrome pós 

cuidados intensivos na alta hospitalar. 

No estudo de Kotani et al. (2021), os autores tiveram 

como um dos objetivos analisar a relação entre a reabilitação 

precoce na UTI de pacientes com a COVID-19  e a síndrome de 
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cuidados pós-intensivos (PICS). Aplicaram um protocolo de 

reabilitação precoce nas primeiras 48 da admissão na UTI, o 

qual consistia em 5 níveis: amplitude de movimento passiva, 

cabeça erguida em 30 graus, sedestação na beira da cama, 

transferência ativa para cadeira de rodas e bipedestação com 

auxílio, com duração de 20 minutos ou mais cada sessão. À 

medida que o paciente atingia o nível sem qualquer evento 

desfavorável, seguia para o próximo nível superior. Os 

pacientes foram avaliados durante a sessão de mobilização 

precoce e até 3 meses após a alta. Dos 13 pacientes, que foram 

inseridos no estudo, um iniciou o programa de MP 20 dias 

depois da sua admissão, doze iniciaram nas primeiras 28 horas. 

Neste interím, não foi encontrado associação entre a 

implementação da MP  e a incidência da PICS. 

 Na serie de 11 relatos de casos de Erggman et al. (2021), 

foi discutido sobre as estratégias e os desafios para 

implementação da reabilitação precoce de paciente com a 

COVID-19 aguda. Entre os tipos de casos relatados, foram 

mencionados pacientes com desmame difícil, com instabilidade 

hemodinâmica grave, disfagia, complicações neurológicas de 

AVC, delirium, dispeia e quadro de ansiedade exarcebada, 

enfim, selecionaram casos de diversos portes para demonstrar 

como a implementação da estratégia de intervenções foi 

desafiadora em cada caso. 

 Posto isto, as intervenções variaram desde a educação 

do paciente até o posionamento em prono, mobilização precoce 

na beira leito, exercícios respiratórios, terapia de higine 

brônquica e exercícios de fortalecimento muscular. Por 

exemplo, o caso do paciente com desmame difícil, o qual tinha 

um desmame ventilatório difícil, possivelmente, por 

consequência da fraqueza muscular respiratória e, para que o 
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paciente conseguisse evoluir foi necessário realizar a 

traqueostomia e exercícios de fortalecimento muscular 

respiratório (como estratégia inicial de reabilitação precoce), a 

partir disso o paciente conseguiu responder ao tratamento e 

finalmente começou apresentar melhoras e condições para 

realizar a MP um pouco mais ativa. Foi implementado 

inicialmente, a transferência do paciente da cama para a 

cadeira com ajuda de dois fisioterapeutas e ciclismo ativo por 

20 minutos (FIGURA 2). Esse e os outros casos, foram 

mostrados a partir de realidades diferentes de paciente para 

paciente, no intuito de ressaltar que a MP deve ser 

implementada de acordo com a individualidade de cada 

paciente. 

  

Figura 2: Paciente com VM assistida, pedalando em 
cicloergomêtro ativamente na cama com carga moderada. 
 

 
Fonte: Adaptado de Erggman et al. (2021) 
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 Realizou-se, também, a implementação da mobilização 

precoce em uma paciente grávida (23 semanas) com 

insuficiência respiratória aguda grave decorrente da COVID-19 

que estava sob VM e a ECMO (MARK et al. 2020). O protocolo 

de exercícios foi iniciado com exercícios de ADM na cama, 

exercícios ativos de fortalecimento muscular de extremidades 

para tentar ficar sentada na cabeceira da cama, em seguida 

com ajuda do terapeutas foi tentado coloca-lá em pé, mas a 

mesma relatou fadiga muscular, 2 dias depois a mesma 

conseguia se sustentar sentada na cama. 

 No 9º dia de internação a paciente inicou a deambulação 

após tentativa de tirar a ECMO e coloca-lá no modo de VM com 

pressão de suporte, a paciente conseguiu caminhar cerca de 3 

metros duas vezes, apesar de relatar hipotensão transitória ao 

final da caminhada, mas nenhum outro evento adverso. No 14º 

dia a paciente finalmente teve alta. Para isso acontecer foi 

necessária uma equipe preparada, levando em consideração 

todos os riscos e eventos adversos, como o de sangramento 

nos sítios de canulação, movimentação das cânulas, redução 

do fluxo sanguíneo durante os posicionamento da paciente e 

queixas de dor (LAGES; TIMENETSKY, 2020). 

 Sendo assim, é importante ressaltar que, para pacientes 

internados na UTI durante a pandemia de COVID-19, várias 

barreiras adicionais à reabilitação estavam presentes. No 

entanto, quando a equipe compreende a importância da 

inserção da MP, novos caminhos para ultrapassarem às 

barreiras devem ser traçados.  
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Beneficios da implementação da prática de mobilização 

precoce e exercícios terapêuticos na UTI  

 

Segundo dados do estudos de Martinez e Andrade 

(2020), os pacientes que tem a aplicação efetiva da reabilitação 

precoce durante o tempo de internação hospitalar reagem 

diferente dos que não tem aplicação de protocolos 

sistematizados de mobilização e/ ou exercícios terapêuticos 

precoces na UTI. Assim, também se espera esse resultado de 

pacientes em quadro de Sindrome do Desconforto Respiratório 

Agudo com COVID-19 (FIGURA 3). 

 
Figura 3: Condições de mobilidade de pacientes que 
realizaram ou não protocolos sistematizados de mobilização e/ 
ou exercícios terapêuticos precoces na UTI. 
 

 
Fonte: Adaptado de Martinez e Andrade (2020) 
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Quando uma paciente realiza a MP e os exercícios 

terapêuticos de forma abrangente nas fases aguda e subaguda, 

logo após sua admissão e se estende da UTI até as 

enfermarias, ele tem a garantia da continuidade dos cuidados 

necessário para minimizar o seu tempo de permanência nas 

unidades, diminuindo o custo-benefício para os sistemas de 

saúde, uma vez que, a reabilitação precoce é capaz de 

promover melhora  da capacidade clinica e funcional dos 

pacientes com a COVID-19 (BERTOLUCCI et al., 2021). 

No estudo de MCwilliams et al. (2021), embora os 

pacientes tenham iniciado sua primeira mobilização em um 

tempo relativamente atrasado, foi possivel observar que os 

pacientes alcançaram bons níveis de mobilidade desde o seu 

acordar até a alta hospitalar, assim como níveis melhor de força 

muscular que os possibilitou receber alta da UTI em alguns 

casos caminhando. 

Em um ensaio clínico randomizado com protocolo de 

reabilitação para pacientes criticos em VM, foi iniciada a 

primeira mobilização 8 dias após a admissão dos pacientes do 

grupo de intervenção. No total, foram realizadas 560 sessões 

em 43 dias de UTI, nesses pacientes também foi visto um 

alcance em níveis mais alta de mobilidade dos pacientes sendo 

capazes de sair andando no momento da alta, além disso foi 

observado também uma ligeira redução em dias de VM e a 

permanência na UTI (MCWILLIAMS et al., 2018). 

Os resultados obtidos no estudo de Erggman et al. 

(2021), mostraram que a progressão da melhora dos pacientes 

decorrente das intervenções precoce, foi mais lenta e gradual 

devido ao isolamento e a ansiedade dos pacientes. No entanto, 

de acordo com a evolução dos quadros, foi observado que 

houve melhora do delirium, troca gasosa e oxigenação, 
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aumento de força muscular e diminuição da ansiedade. Para 

tanto, eles sugerem que os pacientes devem ser avaliados 

regularmente em relação às indicações e sua evolução clinica. 

Deve-se, portanto, optar pela prática dos métodos de MP 

embasada no raciocínio clinico e em evidências cientificas 

previamente estabelecidas para seu tratamento. 

Alguns estudos de revisão sistemática destacaram os 

benefícios da MP em paciente críticos em uso de VM, como 

melhora no estado de mobilidade, força muscular periférica e 

pressão inspiratória máxima, redução na produção de citocinas 

pró-inflamatórias, maior sobrevivência fora do hospital aos seis 

meses, menor tempo de VM, menor tempo de internação 

hospitalar e maior qualidade de vida (TIPPING et al., 2017). Em 

contraste, outros estudos não mostraram efeitos significativos 

da MP, no tempo de VM, diminuição da FMA-UTI e dimuição da 

mortalidade, entretanto, a MP foi capaz de melhorar a 

mobilidade funcional e previnir a fraqueza muscular (ARIAS-

FERNÁNDEZ et al., 2018; ZANG et al., 2019). Talvez esses 

resultados, tenha sido obtidos por não haver, ainda, um 

protocolo de MP efetivo e progressivo ou até mesmo ter sido 

realizado tardiamente. 

No estudo de Kotani et al. (2021), cujo objetivo foi 

analisar se a MP tinha alguma relação com a PICS, observaram 

que não houve relação significativa entre a MP e PICS pós alta 

hospitalar. Entretanto, tendo em vista que a FMA-UTI, por 

exemplo, não foi demonstrada nos primeiros 3 meses após alta, 

isso poderia ser explicado devido à MP, que foi padrão e 

amplamente aceita, funcionou como esperado e reduziu ou 

aliviou o PICS. Com isso, subentende-se que a MP, poderá 

ajudar não somente na diminuição das sequelas a curto prazo, 

mas também em longo prazo. 
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CONCLUSÃO  

 

 Logo, dado os benefícos apresentados, é recomendado 

que, sempre que possuir praticabilidade clínica, uma equipe 

multidisciplinar treinada e técnicos disponíveis, um protocolo 

sistemático de mobilização e/ou exercícios terapêuticos 

precoces seja aplicado ao paciente com COVID-19. Essa 

prática deve ser individualizada, reportando-se aos princípios 

da cinesioterapia e da fisiologia do exercício. Ademias, os 

fisioterapeutas devem estar atentos ao uso de todos os EPIs 

para sua segurança, assim como dos pacientes e da equipe. A 

efetuação precoce desses protocolos contribuirá para redução 

dos efeitos deletérios da doença crítica, especialmente sobre a 

função neuro-músculo-esquelética, cardiopulmonar e 

funcionalidade. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AQUIM, E. E. et al. Diretrizes brasileiras de mobilização precoce em 
unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 
31, p. 434-443, 2019. 
ARIAS-FERNÁNDEZ, P. et al. Reabilitação e mobilização precoce no 
paciente crítico: revisão sistemática. Journal of Physical Therapy 
Science , v. 30, n. 9, pág. 1193-1201, 2018. 
ASSOBRAFIR, Efeitos da inatividade e benefícios da mobilização precoce. 
2017. Disponível em: https://assobrafir.com.br/efeitos-da-inatividade-e-
beneficios-da-mobilizacao-precoce/. Acesso em: 10 de novembro de 2021.  
BERTOLUCCI, F. et al. Comprehensive rehabilitation treatment for sub 
acute COVID-19 patients: an observational study. European Journal of 
Physical and Rehabilitation Medicine, v. 57, n. 2, pág. 208-15, 2021. 
BERTOZZI, M. N. et al. Descripción de la rehabilitación física en terapias 
intensivas de Argentina, práctica habitual y durante la pandemia COVID-19. 
Encuesta tipo online. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 33, p. 
188-195, 2021. 
BONORINO, K. C.; CANI, K. C. Early mobilization in the time of COVID-
19. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 32, p. 484-486, 2021. 

https://assobrafir.com.br/efeitos-da-inatividade-e-beneficios-da-mobilizacao-precoce/
https://assobrafir.com.br/efeitos-da-inatividade-e-beneficios-da-mobilizacao-precoce/


IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO PRECOCE PARA 
PACIENTES ADMITIDOS NA UTI COM COVID-19 

444 
 

CONCEIÇÃO, T. M. A. et al. Safety criteria to start early mobilization in 
intensive care units. Systematic review. Revista Brasileira de terapia 
intensiva, v. 29, p. 509-519, 2017. 
DAMIANI, L. F. et al. Cinesiologistas em face da pandemia COVID-19: 
Qual é o seu papel? Jornal chileno de doenças respiratórias , v. 37, n. 1 
p. 68-73, 2021. 
DE MORAES, A. V.; DOS SANTOS C. J.; DO NASCIMENTO, J. M. R. Os 
efeitos da eletroestimulação transcutânea em pacientes na unidade de 
terapia intensiva. Revista Pesquisa em Fisioterapia, v. 9, n. 4, p. 572-
580, 2019. 
DRES, M. et al. Coexistence and impact of limb muscle and diaphragm 
weakness at time of liberation from mechanical ventilation in medical 
intensive care unit patients. American journal of respiratory and critical 
care medicine, v. 195, n. 1, p. 5766, 2017. 
EGGMANN, S. et al. Early physical therapist interventions for patients with 
COVID-19 in the acute care hospital: a case report series. Physical 
therapy, v. 101, n. 1, p. pzaa194, 2021. 
ESCALON, M. X.; HERRERA, J. Adapting to the coronavirus disease 2019 
pandemic in New York City. American journal of physical medicine & 
rehabilitation, v. 99, n. 6, p. 453, 2020. 
FRANÇA, E. É. T.  et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: 
recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 
24, n. 1, p. 6-22, 2012. 
GUEDES, L. P. C. M.; OLIVEIRA, M. L. C. de; CARVALHO, G. de A. 
Efeitos deletérios do tempo prolongado no leito nos sistemas corporais dos 
idosos-uma revisão. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 
21, p. 499-506, 2018. 
HASHEM, M. D.; PARKER, A. M.; NEEDHAM, D. M. Early mobilization and 
rehabilitation of patients who are critically ill. Chest, v. 150, n. 3, p. 722-
731, 2016. 
HOKKOKU, K. et al. Intensive Care Unit-Acquired Weakness and 
Positioning-Related Peripheral Nerve Injuries in COVID-19: A Case Series 
of Three Patients and the Latest Literature Review. Brain Sciences, v. 11, 
n. 9, p. 1177, 2021. 
IERARDI, A. M. et al. Early detection of deep vein thrombosis in patients 
with coronavirus disease 2019: who to screen and who not to with Doppler 
ultrasound?. Journal of ultrasound, v. 24, n. 2, p. 165-173, 2021. 
KLOK, F. A. et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU 
patients with COVID-19. Thrombosis research, v. 191, p. 145-147, 2020. 
KOTANI, T. et al. Roles of Early Mobilization Program in Preventing Muscle 
Weakness and Decreasing Psychiatric Disorders in Patients with 



IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO PRECOCE PARA 
PACIENTES ADMITIDOS NA UTI COM COVID-19 

445 
 

Coronavirus Disease 2019 Pneumonia: A Retrospective Observational 
Cohort Study. Journal of Clinical Medicine, v. 10, n. 13, p. 2941, 2021. 
KUMAR, M. A .; ROMERO, F. G .; DHARANEESWARAN, K. Mobilização 
precoce em pacientes neurocríticos. Opinião atual em cuidados 
intensivos , v. 26, n. 2, pág. 147-154, 2020. 
LAGES, N. C. L.; TIMENETSK, K. T. Recomendações para a atuação dos 
fisioterapeutas nos casos de oxigenação por membrana extracorpórea 
(ECMO). ASSOBRAFIR Ciência, v. 11, n. Supl1, p. 161-173, 2020. 
MAO, L. et al. Manifestações neurológicas de pacientes hospitalizados com 
doença do coronavírus de 2019 em Wuhan. China. jama neurology, v. 77, 
n. 6, p. 683-690, 2020. 
MARK, A. et al. Mantendo a mobilidade em uma paciente grávida e com 
COVID-19 que requer oxigenação por membrana extracorpórea: um relato 
de caso. Fisioterapia , v. 101, n. 1, pág. pzaa189, 2021. 
MARTINEZ, B. P.; DE ANDRADE, F. M. D. Estratégias de mobilização e 
exercícios terapêuticos precoces para pacientes em ventilação mecânica 
por insuficiência respiratória aguda secundária à COVID-19. ASSOBRAFIR 
Ciência, v. 11, n. Suplemento 1, p. 121-131, 2020. Disponível em: 
https://assobrafirciencia.org/article/doi/10.47066/2177-
9333.AC20.covid19.012. Acesso em: 14 de novembro de 2021. 
MCWILLIAMS, D. et al. Rehabilitation Levels in Patients with COVID-19 
Admitted to Intensive Care Requiring Invasive Ventilation. An Observational 
Study. Annals of the American Thoracic Society, v. 18, n. 1, p. 122-129, 
2021. 
ROCHA, A. R M. et al. Early mobilization: Why, what for and 
how?. Medicina intensiva, v. 41, n. 7, p. 429-436, 2017. 
RODRIGUES,C. D. et al. Densidade mineral óssea em vértebras de ratos 
submetidos a imobilização e terapia aquática. Motricidade, v. 14, n. 1, 
2018. 
SAKAI, T. et al. Rehabilitation for Patients with COVID-19: A Japanese 
Single-center Experience. Progress in rehabilitation medicine, v. 6, p. 
20210013, 2021. 
SARFATI, C. et al. Efficacy of early passive tilting in minimizing ICU-
acquired weakness: a randomized controlled trial. Journal of critical care, 
v. 46, p. 37-43, 2018. 
SAUNDERS, C. B. Preventing secondary complications in trauma patients 
with implementation of a multidisciplinary mobilization team. Journal of 
Trauma Nursing, v. 22, n. 3, p. 170-175, 2015. 
SIMPSON, R.; ROBINSON, L. Rehabilitation after critical illness in people 
with COVID-19 infection. American journal of physical medicine & 
rehabilitation, v. 99, n. 6, p. 470, 2020. 
STAM, H.; STUCKI, G.; BICKENBACH, J. Covid-19 and post intensive care 
syndrome: a call for action. Journal of rehabilitation medicine, 2020. 

https://assobrafirciencia.org/article/doi/10.47066/2177-9333.AC20.covid19.012
https://assobrafirciencia.org/article/doi/10.47066/2177-9333.AC20.covid19.012


IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO PRECOCE PARA 
PACIENTES ADMITIDOS NA UTI COM COVID-19 

446 
 

TIPPING, Claire J. et al. Os efeitos da mobilização ativa e reabilitação em 
UTI na mortalidade e função: uma revisão sistemática. Medicina de 
terapia intensiva , v. 43, n. 2, pág. 171-183, 2017. 
VALENZUELA, P. L.; JOYNER, M.; LUCIA, A. Early mobilization in 
hospitalized patients with COVID-19. Annals of physical and 
rehabilitation medicine, v. 63, n. 4, p. 384, 2020. 
WU, Z.; MCGOOGAN, J. M. Characteristics of and important lessons from 
the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a 
report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and 
Prevention. Jama, v. 323, n. 13, p. 1239-1242, 2020. 
YANG, X. et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with 
SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, 
observational study. The Lancet Respiratory Medicine, v. 8, n. 5, p. 475-
481, 2020. 
ZHANG, L. et al. Early mobilization of critically ill patients in the intensive 
care unit: a systematic review and meta-analysis. PloS one, v. 14, n. 10, p. 
e0223185, 2019. 



USO DA RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO NA REABILITAÇÃO DE 

DIFERENTES CONDIÇÕES CLÍNICAS 

447 
 

CAPÍTULO 22 
 

USO DA RESTRIÇÃO DE FLUXO 
SANGUÍNEO NA REABILITAÇÃO DE 
DIFERENTES CONDIÇÕES CLÍNICAS 

 
Gilvane de Lima ARAÚJO 1 

Maria Beatriz Ribeiro de OLIVEIRA 1  

Viviann Alves de PONTES 2 

Aline Miranda de VASCONCELOS 3 

Géssika Araújo de MELO3 

1 Graduanda do curso de Fisioterapia, Centro Universitário, UNIESP; 2 Graduanda do curso de 
Fisioterapia, UFPB; 3 Doutoranda do Programa de Pós graduação em Neurociência Cognitiva 

e Comportamento, UFPB.  
gilvanearaujo18@gmail.com 

 

RESUMO: O treinamento com Restrição de Fluxo Sanguíneo 
(RFS) consiste na aplicação de um torniquete/manguito na 
porção mais proximal do membro que será treinado. Acredita-
se que a associação da técnica com exercícios de baixa carga 
induz adaptações benéficas que melhoram força e massa 
muscular no ambiente clínico. Objetivou-se analisar o uso da 
RFS na reabilitação de diferentes condições clínicas. Trata-se 
de uma revisão narrativa da literatura, as informações se 
referem ao estado da arte sobre o tema, com artigos publicados 
de 2017 a 2021. Fizeram parte deste estudo pesquisas 
publicadas nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola 
disponibilizadas na íntegra. Os dados foram sintetizados e 
apresentados seguindo os tópicos: Mecanismo de ação, 
Segurança do uso, Protocolos e Benefícios da técnica. Com 
relação à segurança do uso da técnica, observa-se que ainda 
há uma grande discussão. Nesse sentido, nos estudos 
avaliados, muitos indivíduos não apresentaram nenhum efeito 
colateral e alguns estudos não deixaram claro se houve ou não, 
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o que deve ser um ponto importante de exposição nos estudos. 
Percebeu-se grande heterogeneidade entre os estudos e 
algumas pesquisas não informam pontos importantes, 
dificultando uma avliação mais precisa. Por fim, de maneira 
geral, a RFS demonstrou ser um técnica eficaz na reabilitação 
de diferentes condições clínicas, melhorando 
consideravelmente a força e hipertrofia das populações 
estudadas. 
Palavras-chave: Fisioterapia. Oclusão vascular. Reabilitação.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O fluxo sanguíneo é encarregado de levar o oxigênio 

para os músculos, para que os mesmos consigam desenvolver 

suas atividades funcionais. No entanto, na atualidade, a 

restrição do sangue durante exercícios físicos tem se revelado 

uma alternativa benéfica no ganho de força e hipertrofia, 

semelhante aos exercícios tradicionais de alta carga, porém 

usando menor intensidade (GUIMARÃES; ALVES; LOPES, 

2020). 

Exercícios de resistência com alta intensidade, de 60-

80% da força máxima de 1 repetição de um indivíduo (1-RM), 

geralmente são os mais recomendados para alcançar 

resultados satisfatórios no ganho de força muscular e 

hipertrofia. Porém, a alta carga imposta por esses exercícios é 

constantemente contra-indicada ou inadequada na reabilitação 

de algumas populações clínicas, como por exemplo, algumas 

doenças crônicas, lesão pós-aguda, pós-operatório, 

deficiências musculoesqueléticas e com atletas durante a 

temporada competitiva (VANWYE; WEATHERHOLT; 

MIKESKY, 2017). 
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Para populações clínicas que não conseguem realizar 

exercícios de alta intensidade, mas necessitam melhorar força 

e hipertrofia muscular, vem sendo muito utilizada a combinação 

de exercícios de baixa intensidade (15-50% de 1RM) com a  

técnica de Restrição de Fluxo Sanguíneo (RFS). Essa 

associação possivelmente induz a adaptações benéficas que 

melhoram força e massa muscular no ambiente clínico, 

especialmente durante as fases iniciais da reabilitação 

(JESSEE et al., 2018). 

O treinamento RFS foi desenvolvido no Japão no final 

dos anos 1960, por Yoshiaki Sato, e denominado treinamento 

KAATSU, o qual consiste na aplicação de um 

torniquete/manguito na porção mais proximal do membro que 

será treinado. Assim, o manguito/torniquete é apertado 

manualmente ou inflado pneumaticamente com a intenção de 

restringir fisicamente o fluxo sanguíneo arterial e obstruir o 

retorno venoso, causando declínio na entrega de oxigênio e na 

depuração de metabólitos, criando assim um ambiente mais 

estressante e estimulando a adaptação física (BENNETT; 

SLATTERY, 2019). 

Segundo Bowman et al. (2019), os efeitos do exercício 

de baixa intensidade com a RFS incluem aumento na 

frequência cardíaca, aumento do recrutamento de fibras 

musculares e intensificação da produção de hormônios 

sistêmicos. Isso indica que o uso dessa técnica com os 

exercícios  de baixa carga pode ter a capacidade de estimular 

a adaptação fisiológica, ao mesmo tempo que minimiza a carga 

mecânica (BENNETT; SLATTERY, 2019). 

A RFS é uma técnica de fácil aplicação e baixo custo, no 

entanto a segurança do uso desse método é uma das questões 

muito discutidas pelos cientistas, visto que as alterações no 
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fluxo sanguíneo decorrente da RFS poderia causar efeitos 

colaterais  indesejáveis, como: rabdomiólise, dormência 

permanente, lesão nervosa, trombose venosa e dano muscular. 

Além disso, não se tem um protocolo bem determinado para as 

diferentes condições clínicas que possam delinear estudos e 

consolidar definitivamente o uso da RFS como uma alternativa 

terapêutica eficaz no ganho de força e hipertrofia muscular 

(PATTERSON; BRANDNER, 2018). 

Dado o exposto, o presente estudo objetivou analisar o 

uso da RFS na reabilitação de diferentes condições clínicas. 

Esperava-se que a RFS fosse eficaz como terapêutica para as 

tratamento de diferentes condições clínicas e que se tratasse 

de uma técnica segura e bem tolerada pelos indivíduos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo correspondeu a uma revisão narrativa da 

literatura sobre o uso da RFS na reabilitação de diferentes 

condições clínicas. As informações referem-se ao estado da 

arte sobre o tema, com artigos publicados de 2017 a 2021. 

Fizeram parte deste estudo pesquisas publicadas nas línguas 

inglesa, portuguesa e espanhola disponibilizadas na íntegra. Os 

dados foram sintetizados e apresentados seguindo os tópicos: 

Mecanismo de ação, Segurança do uso, Protocolos e 

Benefícios da técnica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mecanismo de Ação 

 

Os mecanismos de ação que explicam o tratamento com 

RFS não estão completamente elucidados. No entanto, 

acredita-se que neste processo estejam envolvidos fatores 

relacionados com mudanças hormonais, metabólicas, produção 

de radicais livres, dentre outros (AMANI-SHALAMZARI et al., 

2019).  

A aplicação da RFS geralmente está associado com 

exercícios físicos de baixa intensidade. No princípio, a restrição 

era aplicada com objetivo de gerar redução do fluxo sanguíneo 

arterial e obstrução do retorno venoso, para criar um ambiente 

metabólico distal à restrição através de feedback aferente que 

seria responsável por modificar o funcionamento 

neuromuscular da região tratada (JESSEE et al., 2018).  

Segundo Mattocks et al. (2017), o ato de limitar o fluxo 

de sangue enquanto se realiza um exercício de baixa 

intensidade diminui o trabalho que deve ser executado para 

chegar na falha voluntária, reduzindo assim o tempo que o 

sistema musculoesquelético está sob estresse mecânico. Além 

disso, o treinamento com RFS apresenta melhores resultados 

relacionados a hipertrofia muscular e força em comparação com 

o treinamento com uma carga baixa sozinho. 

 Em populações que não conseguem suportar o estresse 

mecânico relacionado ao exercício de alta intensidade, ou 

maiores volumes de exercício associados ao treinamento de 

baixa carga até o fracasso, a RFS atua como um método que 

gera a precipitação e adaptação muscular, fazendo com que o 
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exercício seja realizado e gere benefícios relevantes 

(MATTOCKS et al., 2017). 

Os mecanismos fisiológicos responsáveis por promover 

ganhos de força e massa muscular após a aplicação da RFS 

ainda não são exatos, mas acredita-se que o estresse 

metabólico seja o mecanismo protagonista dessa atividade 

(Figura 1). Para que ocorra a hipertrofia muscular é necessário 

que o ambiente intracelular possibilite um balanço protéico 

positivo, que é obtido através do aumento na síntese de 

proteína muscular, diminuição na degradação de proteína 

muscular, ou ambos. Evidências apontam que a restrição pode 

induzir a hipertrofia junto com o exercício de baixa carga pela 

elevação da tradução de proteínas na musculatura, sendo que 

o aumento da síntese de proteínas através da RFS é mediado 

pelo complexo 1 da proteína alvo mecanístico da rapamicina 

(mTORC1) (JESSEE et al., 2018). 

O benefício hipertrófico com RFS sem adicional de 

exercício pode ser explicado pela teoria do inchaço celular. 

Nessa hipótese, a aplicação da restrição na ausência de 

exercícios resulta em inchaço celular devido ao acúmulo de 

metabólitos na musculatura trabalhada, formando um edema 

que reduzirá a quebra ou aumentar a síntese de proteínas, 

criando um balanço protéico positivo, levando ao aumento do 

músculo (OZAKI; LOENNEKE; ABE, 2017).  
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Figura 1: Mecanismos fisiológicos propostos para ganhos de 
força e massa muscular induzidos por treinamento com RFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cerqueira, 2021. 

 
Segundo Jessee et al. (2018), a fadiga neuromuscular 

induzida por metabólitos também pode explicar a hipertrofia. O 

uso da RFS antes do exercício é responsável por realizar a 

estimulação metabólica das fibras aferentes ou inibir o ciclismo 

da ponte cruzada na musculatura trabalhada, o que gera a 

fadiga neuromuscular. Assim, estando o músculo já fadigado, 

na hora do exercício é necessário que ocorra o recrutamento de 

unidades motoras de limiar mais alto para conclusão da 
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atividade, resultando em estímulo mecânico hipertrófico para 

uma proporção maior de fibras musculares totais.  

A aplicação da RFS, em conjunto com exercícios de 

baixa carga, também pode melhorar a força dos indivíduos 

(NIELSEN et al., 2017). Não está bem elucidado na literatura o 

mecanismo que gera o ganho de força através do uso da 

restrição e exercício de baixa intensidade, mas acredita-se que 

estejam envolvidos mecanismos neuromusculares centrais e 

periféricos (COOK et al., 2018).  

Outra teoria para explicar o ganho de força durante o 

exercício com RFS relata que  ocorre um estresse metabólico 

em decorrência da diminuição de oxigênio nas fibras 

musculares. Com isso, o metabolismo energético que usa o 

oxigênio como substrato primário acaba sendo essencialmente 

glicolítico durante o exercício com restrição e, mesmo com a 

intensidade reduzida, as fibras relacionadas com a força são 

estimuladas em primeiro plano (YOW et al., 2018).  

Corroborando com as informações anteriores, Fatela et 

al. (2018), afirmam que os mecanismos para ganho de força 

com o exercício de baixa intensidade, associado à RFS, estão 

relacionados com as adaptações neuromusculares, sendo esse 

método capaz de pontencializar o recrutamento de alta 

unidades motoras de limiar durante o exercício. Outro estudo 

explica que o ganho de força através da aplicação do método 

de restrição combinado ao exercício se dá por uma série de 

repostas corporais induzidas por esse tipo de terapia. Assim 

sendo, dentre essas respostas, incluem-se  o aumento do 

recrutamento de fibras do tipo II, elevação da secreção do 

hormônio do crescimento (GH), redução dos níveis de 

miostatina, aumento da síntese de óxido nítrico e mTORc1, e, 
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principalmente, acúmulo de metabólitos e estimulação de 

fatores de crescimento anaeróbicos (PEREIRA et al., 2018).  

A massa muscular também sofre influência dos 

exercícios com RFS. Devido a capacidade que a restrição tem 

de gerar hipóxia tecidual de forma monitorada e controlada, há 

um estresse local juntamente acúmulo de metabólitos que são 

responsáveis por promover ganhos significativos de massa 

muscular, mesmo com cargas externas muito baixas ou durante 

caminhada e sem danos no tecido muscular (BARBALHO et al., 

2019).  

 

Segurança do uso 

 

Na atualidade, ocorre uma grande reflexão a cerca dos 

efeitos adversos e segurança do uso da RFS. Acredita-se que 

a segurança desse método pode variar de acordo com o terapia 

que será associada com a restrição (exercícios aeróbicos, 

resistidos, estimulação elétrica, etc), modos de aplicação da 

oclusão, tipo e posicionamento correto do manguito (Figura 2), 

dentre outros (JESSEE et al., 2018). O uso do método de 

restrição quando utilizado em indivíduos de forma isolada, sem 

adicional de esforço físico, aparenta ser seguro, pois não 

aumenta o risco de trombose e também demonstra baixo risco 

para lesões nervosas (BARBALHO et al., 2019). 
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Figura 2: Posicionamento correto dos manguitos no membro 
superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://openaccess.blucher.com.br/download-pdf/400/21171 
 

Os efeitos colaterais relatados após a aplicação da 

oclusão do membro podem incluir: dormência, dor muscular,  

desconforto, tontura/desmaio, hematoma, risco de aumento da 

pressão arterial, eventos trombolíticos e danos à vasculatura, 

sendo em sua maioria leves. No entanto, não há evidências que 

sugiram que os riscos de complicações após aplicação da 

restrição com e sem exercício são maiores do que os modos 

tradicionais de exercício. Além disso, existem uma série de 

fatores modificáveis que podem minimizar esses riscos, por 

exemplo: realizar a seleção do manguito e pressão a ser usada 

de forma apropriada, realização de um avaliação criteriosa a fim 

de identificar fatores de risco, aplicar a técnica através de um 

profissional treinado e competente (BRANDNER et al., 2018). 

Em relação às respostas vasculares centrais e 

periféricas desencadeadas pela RFS, é possível observar que 

https://openaccess.blucher.com.br/download-pdf/400/21171
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a técnica afeta parâmetros hemodinâmicos quando é associada 

a exercícios aeróbicos, de resistência e também na ausência de 

exercício. Entretanto, o aumento na resposta cardiovascular 

durante o exercício retorna à linha de base agudamente após a 

interrupção do exercício. Além disso, essas alterações sofrem 

influência direta da pressão exercida e da permanência ou não 

do manguito no intervalos de descanso do método, sendo que 

pressões menores produzem respostas mais discretas e a 

permanência do manguito nos períodos de pausa parece 

aumentar os parâmetros cardiovasculares (PATTERSON et al., 

2019).  

Existe uma preocupação inerente acerca da formação de 

uma Trombose Venosa Profunda (TVP) em decorrência da 

compressão externa na vasculatura, que é realizada pela 

técnica de RFS. Por isso, é necessário que antes da aplicação 

do método seja realizada uma avaliação rigorosa do indivíduo 

e a técnica da restrição seja executada por um profissional 

capacitado e com conhecimento extenso sobre TVP, evitando 

assim que eventos adversos negativos ocorram (TENNENT et 

al., 2017). 

Segundo Patterson et al. (2019), existem poucos estudos 

que relatam eventos adversos associando  a TVP com a 

aplicação de RFS. Sendo assim, para garantir a segurança dos 

participantes na realização do método, é necessário que sejam 

utilizados marcadores sanguíneos diretos para coagulação. 

Dentre os testes mais empregues para essa avaliação está o 

dímero-D, que é um produto de degradação da fibrina, protéina 

ligada na formação de coágulos e que consegue identificar 

alterações no processo de coagulação.  

 Segundo Tennent et al. (2017), o esvaziamento do 

manguito de torniquete na RFS pode criar uma espécie reativa 



USO DA RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO NA REABILITAÇÃO DE 

DIFERENTES CONDIÇÕES CLÍNICAS 

458 
 

de oxigênio, que em quantidade moderada induz a mecanismos 

de defesa antioxidante adaptativos. Em alto nível, é associado 

a disfunções e problemas no sistema de coagulação do sangue, 

mas, desde que aplicados de forma correta  a restrição em 

conjunto com o exercício de baixa carga não tem capacidade 

para impactar sobre os marcadores  sanguíneos que são 

responsáveis pela formação de trombina e de coágulos 

intravasculares.  

Uma preocupação comum na aplicação de RFS, com ou 

sem exercício, é a possibilidade de que esse estímulo possa 

levar ou aumentar o dano muscular por lesão de reperfusão 

isquêmica. Este  é o dano que surge no tecido com a 

restauração do fluxo sanguíneo, após um período de isquemia, 

contudo, a aplicação de restrição de fluxo em conjunto com 

exercício de baixa intensidade parece não induzir a uma 

resposta de lesão muscular quando feita em  protocolos de 

exercícios únicos de até cinco séries a falha volitiva 

(PATTERSON et al., 2019). Em contrapartida com esta a 

afirmação, Wernbom et al. (2020), afirmam que as evidências 

disponíveis sugerem que a restrição de fluxo aplicada com 

exercício pode induzir a lesão muscular. 

Rabdomiólise é uma lesão nas células do músculo 

esquelético em que seu conteúdo (mioglobina, creatina quinase 

- CK, lactato desidrogenase - LDH, alanina aminotransferase 

(ALT), aspartato aminotransferase - AST, e aldolase) vaza para 

a circulação. Observou-se que que após uma aplicação de RFS 

com exercício de baixa carga indivíduos sofreram rabdomiólise. 

O principal motivo para o surgimento dessa lesão seria que a 

atividade excessiva e exaustiva de oclusão e exercício pode 

induzir aumento dos marcadores de CK e mioglobina 

consistentes com o dano muscular induzido por exercício. Em 
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casos mais sérios, a rabdomiólise poderia ocorrer em indivíduos 

saudáveis não acostumados a este tipo de treinamento. 

Portanto, para reduzir o riscos de lesões seria indicado aplicar 

protocolos que levam apenas à fadiga leve ou moderada, ou 

que envolvem volumes e durações de exercício mais modestos 

(WERNBOM et al., 2020). 

Com base no que foi apresentado, observa-se que existe 

uma série de complicações que podem resultar do uso da RFS 

quando aplicado de forma isolada ou em conjunto com 

exercícios de baixa intensidade. Porém esses efeitos parecem 

ser bem reduzidos ou inexistentes quando a aplicação da 

técnica é feita seguindo uma avaliação cautelosa, executada 

por um profissional capacitado, realizando adequações de 

acordo com o indivíduo e o protocolo aplicado é organizado de 

forma eficaz, garantindo a técnica uma aplicação segura e 

eefetiva. 

 

Protocolos de aplicação  

 

Na atualidade existe uma discussão frequente a cerca da 

forma correta de aplicação do exercício com RFS. Para 

estabelecer um protocolo de uso é necessário levar em 

consideração diversos fatores que podem determinar se a 

técnica será eficaz ou não. Além disso, os estudos disponíveis 

apresentam protocolos de aplicação divergentes, sendo preciso 

mais investigações a fim de alcançar uma padronização da 

técnica (FREITAS et al., 2020a). Alguns dos fatores que devem 

ser considerados nos protocolos de aplicação da RFS são: tipo 

do manguito e exercício associado, pressão da restrição de 

fluxo, intensidade do exercício, quantidade de séries e 

repetições, tempo de relaxamento entre exercícios e séries, 
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duração da atividade e frequência semanal de aplicação 

(PATTERSON et al., 2019). 

Para aplicação da RFS é preciso usar um dispositivo 

externo de compressão, que geralmente é um manguito 

pneumático ou faixas elásticas. Para que esse dispositivo seja 

adequado é necessário que ele seja flexível, esteja posicionado 

nas extremidades dos membros superiores e/ou inferiores e 

tenha capacidade de medir a pressão que será utilizada, a fim 

de evitar que seja aplicada uma compressão inadequada no 

local, o que prejudicaria a eficiência da RFS, e 

consequentemente, resultaria em efeitos negativos ao 

praticante (FREITAS et al., 2020b). 

A pressão da oclusão diz respeito ao nível de insuflação 

do manguito que será empregada para gerar a interrupção do 

fluxo sanguíneo nas extremidades. Quando uma mesma 

pressão é aplicada a um indivíduo usando um manguito largo e 

um estreito, o manguito largo restringirá o fluxo sanguíneo em 

um grau maior e em pessoas com circunferência do membro 

maior é preciso mais pressão para obstruir o fluxo sanguíneo. 

Além disso, altas pressões geradas pelo manguito podem 

desencadear respostas cardiovasculares adversas, 

comprometendo a segurança dos indivíduos. Por isso, para 

garantir a integridade do participante e criar um protocolo 

replicável, é fundamental levar em consideração a pressão de 

restrição em relação ao manguito que está sendo usado para 

restrição e ao indivíduo em que será aplicado a técnica 

(JESSEE et al., 2018). 

Uma revisão sistemática recente demonstrou que a 

prescrição da pressão do manguito em protocolos de RFS deve 

ser individualizada para cada indivíduo, pois garante maior 

segurança e permite a progressão do treinamento com RFS. 
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Ademais, nos protocolos a pressão de oclusão deve ser feita 

através de um manguito que ajude a dispersar a compressão 

em torno da circunferência da extremidade do membro 

(MINNITI et al., 2020). 

Segundo Patterson et al. (2019), a RFS pode ser 

aplicada em protocolos em conjunto com exercício aeróbico ou 

de baixa intensidade, ou feita de forma passiva sem  sem 

exercício. Com isso, a aplicação da técnica pode sofrer 

variações, principalmente quando relacionada com exercícios e 

de acordo com a finalidade, seja para ganho de força ou 

hipertrofia muscular. Em relação à carga do exercício associado 

a RFS, acredita-se que o ideal seja entre 20 e 40% de uma 

repetição máxima (1RM) e a carga que será aplicada no 

exercício também pode ser utilizada para definir a  pressão que 

vai ser imposta pelo maguito.  

No tocante à quantidade de séries e repetições da RFS 

associada com exercício de baixa intensidade, pode ser 

utilizado um esquema de 75 repetições máximas, que serão 

divididas em quatro séries (30, 15, 15, 15), sendo suficientes 

para levar a adaptações nos indivíduos. Outra possibilidade é 

trabalhar com volumes de séries e repetições que levam até a 

falha concêntrica da musculatura, devendo ser levada em 

consideração a população alvo da técnica (MAY, BRANDNER, 

WARMINGTON, 2017).  

O tempo de relaxamento também faz parte dos 

protocolos de RFS com exercício. Geralmente esses períodos 

são curtos, comumente entre 30 a 60 segundos e nesse tempo 

de descando a restrição normalmente é mantida, pórem 

acredita-se que retirar a RFS durante o tempo de repouso 

possa reduzir o inchaço e estresse metabólico provocado na 

musculatura (LADLOW et al., 2018).  
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Ladlow et al. (2018), enfatizam que a frequência ideal do 

treinamento com RFS e exercício é entre 2 a 3 sessões por 

semana, pois essa frequência de aplicação é capaz de 

estimular a hipertrofia do músculo esquelético e promover 

adaptações de força no indivíduo. Em relação à duração do 

treinamento para hipertrofia e adaptações de força muscular, 

observam-se ganhos em intervalos de tempo curtos, em média 

de 1 a 3 semanas já se obtem resultados positivos.   

Um estudo utilizou a RFS em mulheres idosas para 

comparar o efeito de 16 semanas de treinamento resistido com 

diferentes pressões de restrição, seguidas de 6 semanas de 

destreinamento sobre os níveis de força muscular. O protocolo 

de RFS consistiu em 3 sessões por semana, durante 16 

semanas e cada sessão teve duração de 40 minutos, sendo 

apenas 20 minutos de RFS. A RFS foi administrada entre 3 a 4 

séries de 15 repetições (20-30% de 1RM), com 30 segundos de 

descanso e um descanso de 90 segundos entre os diferentes 

exercícios. O manguito foi insuflado e mantido durante todas as 

séries, inclusive nos intervalos de descanso, e foram 

desinsuflados durante a transição entre os exercícios (LETIERI 

et al., 2018). 

A RFS foi associada com mobilização passiva em 

pacientes na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com 

aplicação de RFS todos os dias da internação do paciente. A 

pressão do manguito foi estabelecida em 80% da pressão 

arterial sistólica do paciente e, após a colocação do manguito 

no membro ocluído, foi realizado um protocolo de mobilização 

passiva com três séries de 15 movimentos de flexo-extensão do 

joelho, considerando 2 segundos na fase de flexão e 2 

segundos na fase de extensão (BARBALHO et al., 2019). A 

RFS vem sendo bastante utilizada em populações que não 
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conseguem realizar exercícios de alta intensidade, no entanto 

o estudo não deixa claro alguns aspectos do protocolo como: 

intensidade do exercício, tempo de relaxamento entre 

exercícios e séries, duração da atividade e frequência semanal 

de aplicação, o que dificulta a sua replicação na prática clínica.  

A RFS também pode ser utilizada em adultos jovens 

fisicamente ativos. Nesse cenário, um protocolo foi 

administrado em conjunto com exercícios de baixa intensidade 

com 30% de 1RM e o volume de treinamento foi calculado por 

séries de 3 repetições e 3 cargas. O manguito foi inflado a 20 

mmHg abaixo da pressão arterial sistólica, sendo que a oclusão 

do manguito foi parcial, afim de impedir apenas o fluxo venoso 

e administrar uma terapia menos agressiva que a oclusão total 

que impede o fluxo venoso e arterial. Como resultado, esse 

estudo mostrou ganhos de força e hipertrofia no indivíduo 

(RAMIS et al., 2020). 

Um estudo avaliou os efeitos de 6 semanas de 

treinamento de resistência de baixa carga com RFS na função 

neuromuscular, força e hipertrofia dos extensores do joelho. O 

protocolo de RFS foi: pressão do manguito entre 180 mmHg a 

200 mmHg, 2 séries de 25 repetições e uma terceira série até a 

falha usando 20% 1-RM, com duração de 20 minutos. A RFS foi 

mantida continuamente ao longo de cada exercício, incluindo 

períodos de descanso entre séries, mas foi liberado entre os 

exercícios. O estudo mostrou ganhos significativos no tamanho 

e força muscular (2,5%; d = 0,09) após seis semanas de 

treinamento com RFS e exercício de baixa intensidade (COOK 

et al., 2018).  
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Benefícios da técnica 

 

Atualmente a técnica de RFS associada com exercícios 

de baixa intensidade é muito utilizada para tratamento de lesões 

do sistema  osteomuscular, fraturas nos membros, reabilitação 

cardiopulmonar, em atletas, jovens, idosos e até voltada para 

estética corporal. Além disso, a RFS é considerada uma 

alternativa eficiente para promover ganhos de força e hipertrofia 

muscular nesses indivíduos (HUGHES et al., 2017).  

Acredita-se que a RFS associada com exercícios de 

baixa carga pode promover benefícios em indivíduos que 

possuem restrições a exercícios de alta intensidade. Para 

avaliar a eficácia da técnica em idosos, foram utilizadas 16 

semanas de treinamento com RFS e exercício de baixa carga 

em mulheres idosas e, em seguida, 6 semanas de 

destreinamento. Após o final do protocolo foi observado 

aumento da força muscular, que reduziu um pouco após o 

destreinamento, mas ainda permaneceu alguma preservação 

da força após a finalização, além de não ser demonstrado 

nenhum evento adverso nas idosas (LETIERI et al., 2018). 

Outra condição em que a RFS é muito aplicada é a 

reabilitação musculoesquelética. Nesse contexto, um estudo 

randomizado e controlado comparou a aplicação da RFS 

associada ao exercício de baixa carga versus o treinamento 

convencional de alta carga mecânica em 28 adultos com lesões 

nos membros inferiores.  Após  o programa intensivo de 

reabilitação durante 3 semanas, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos experimental e 

controle. No entanto, o grupo de RFS associado ao exercício de 

baixa carga mostrou melhorias significativas no volume 

muscular, na resistência e no equilíbrio ( p <0,01) e redução dos 
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escores de dor  (p = 0,024) após o tratamento, também sem 

eventos adversos relatados durante o estudo (LADLOW et al., 

2018).  

O resultado mostra que a RFS associada com 

treinamento de baixa intensidade pode ser uma opção viável de 

tratamento na reabilitação musculoesquelética, principalmente 

por não demonstrar efeitos adversos nos participantes.  

Ramis et al. (2020), também fizeram uma comparação 

entre a RFS associada ao exercício de baixa carga e o 

treinamento resistido de alta carga, desta vez em uma 

população de adultos jovens fisicamente ativos. O protocolo 

durou 8 semanas e foi observado  que o grupo de RFS 

apresentou um aumento significativo da espessura e força 

muscular em ambos os grupos. O estudo também aferiu as 

repostas vasculares através da medição de flow-mediated 

dilation (FMD)  e da concentração de nitrato e nitrito (NOx), 

como resultado não houve diferença na concentração de NOx 

entre os grupos e no grupo RFS houve uma diferença 

significativa FMD em repouso entre pré e pós-treinamento, o 

que mostrou benefícios na função vascular dos participantes do 

grupo RFS.  

Um ensaio clínico randomizado comparou os efeitos do 

exercício com RFS e do treinamento resistido de alta 

intensidade sobre a força e hipertrofia de 24 homens 

sedentários. Os os participantes foram divididos em 2 grupos: 

1- treino com RFS e 2- treino resistido de alta intensidade, 

ambos os grupos realizaram 10 sessões de exercício e, ao final,  

identificou-se que tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 tiveram 

aumentos significativos em relação à força, mas a 

circunferência, somente o treino de RFS demonstrou aumento 

estatisticamente quando comparado o aumento entre os 
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grupos. Sendo assim, o treinamento com RFS mostrou-se 

eficaz no ganho de força e aumento de circunferência, 

apresentando melhores resultados que o grupo de treinamento 

resistido com alta intensidade (LIMA et al., 2020). 

A RFS também pode ser associada ao treinamento 

aeróbio e resistido. Assim, vinte mulheres foram submetidas a 

um protocolo para tratamento de osteoporose que comparou 

respostas de 4 grupos: 1- treinamento resistido de alta 

intensidade (HI); 2- treinamento resistido de baixa intensidade 

com RFS (LI-RFS); 3- treinamento aeróbio com RFS (ARFS), e 

4- grupo controle (GC). Observou-se que o HI e CG tiveram 

menor níveis de força do que os grupos LI-RFS e ARFS, o grupo 

ABFR exibiu um aumento significativo no membro entre a 1ª e 

a 12ª semana (21,6%, P = 0,008). O grupo LI-RFS exibiu 

aumento na musculatura do membro entre a 1ª e a 12ª semana 

(24,2%, P = 0,003) e entre a 6ª e 12ª semana (12,8%, P = 

0,030). Percebe-se que a RFS combinada com o treinamento 

aeróbico e o de baixa intensidade promovem ganhos de força e 

aumento da musculatura de forma semelhante, mas a RFS com 

exercício de baixa carga é mais promissora para indivíduos com 

osteoporose, sendo uma alternativa de tratamento para aqueles 

que não podem tolerar treinamento de alta intensidade 

(PEREIRA et al., 2018).  

Os pacientes que se encontram na UTI estão em risco 

constante de perder massa, além de apresentarem  fraqueza e 

atrofias musculares, sendo que após dois meses de inatividade, 

um músculo pode perder metade do seu volume. Com o intuito 

de de reverter essa situação, foi aplicado em 34 pacientes 

comatosos internados em uma UTI, um protocolo de RFS 

associado à mobilização passiva para membros inferiores, que 

durou o tempo de internação do paciente. A RFS foi adicionada 
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apenas para um lado de forma concomitante e, ao final, tanto o 

grupo de intervenção quanto o controle apresentarem atrofia, 

no entanto, a taxa de atrofia foi menor no membro com RFS em 

relação ao membro controle (-2,1 vs. -2,8 mm, respectivamente, 

na espessura muscular; P = 0,001). Além disso, o membro com 

RFS também teve uma redução menor na circunferência da 

coxa do que o membro controle (–2,5 vs. –3,6 cm, 

respectivamente; P = 0,001), o que demonstra resultados 

benéficos da aplicação de RFS em pacientes internados na UTI 

(BARBALHO et al., 2019). 

O exercício vem sendo associado aos efeitos benéficos  

em pacientes renais crônicos, na qual essa modalidade pode 

ainda aumentar a adequação da hemodiálise e a qualidade de 

vida. Diante disso, um estudo comparou o  efeito do exercício 

aeróbio intradialítico e RFS com o exercício convencional na 

força muscular e na resistência à marcha em em 59 pacientes 

com doença renal crônica. Como resultado, houve um aumento 

significativo no teste que mede a distância de caminhada em 6 

minutos no grupo de RFSem comparação com o grupo de 

exercícios convencionais. Não houve diferença significativa na 

mudança de força entre os grupos, como isso observa-se que 

o exercício intradialítico de baixa intensidade com RFS foi mais 

eficaz em melhorar a resistência ao caminhar do que o exercício 

convencional (CARDOSO et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

A RFS demonstrou ser um técnica eficaz na reabilitação 

de diferentes condições clínicas, como por exemplo, 

osteoporose, em pacientes com  doença renal crônica e em UTI, 

em idosos e pessoas com lesão de membros inferiores. Com 
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relação à segurança do uso da técnica, observa-se que ainda 

há uma grande discussão. Nesse sentido, nos estudos 

avaliados, muitos indivíduos não apresentaram nenhum efeito 

colateral e alguns estudos não deixaram claro se houve ou não, 

o que deve ser um ponto importante de exposição nos estudos, 

para ajudar na consolidação da técnica como segura ou 

desolver mais pesquisas que possam cooperar para mitigar 

esses efeitos.  

No tocante aos protocolos de aplicação, percebeu-se  

grande heterogeneidade entre os estudos e algumas pesquisas 

não informam pontos importantes como, por exemplo,  tipo do 

manguito e exercício associado, pressão da restrição de fluxo, 

intensidade do exercício, quantidade de séries e repetições, 

tempo de relaxamento entre exercícios e séries, duração da 

atividade e frequência semanal de aplicação, o que devem ser 

explicitados nos protocolos de RFS. Sendo assim, faz-se 

necessário mais estudos que padronizem protocolos de acordo 

com a necessidade do indivíduo e deixem claro o passo a passo 

de aplicação da técnica para que ela possa ser replicada na 

prática clínica. 

Por fim, de maneira geral, a RFS demonstrou ser um 
técnica eficaz na reabilitação de diferentes condições clínicas, 
melhorando consideravelmente a força e hipertrofia das 
populações estudadas. 
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RESUMO: A infecção humana pelo SARS-CoV-2 tem 
ocasionado a doença pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19), 
a qual apresenta espectro clínico que varia desde quadros 
assintomáticos à sintomas respiratórios leves e graves. Estudos 
têm mostrado que pacientes que desenvolvem o nível grave da 
doença poderão apresentar sequelas  musculoesqueléticas e 
na funcionalidade cardiorrespiratória, que podem interferir na 
qualidade de vida.  Assim, este estudo teve como objetivo de 
buscar evidências científicas da importância da fisioterapia na 
reabilitação física de pacientes que tiveram COVID-19 
grave/severa. Realizou-se uma busca de artigos nas bases de 
dados Pubmed, ScieLo e Lilacs, utilizando os descritores 
“reabilitação”, “fisioterapia”, “terapia por exercício” e “COVID-
19”, em diversas combinações, tanto no idioma inglês como 
português. De 1.946 títulos encontrados nos bancos de dados, 
apenas 10 se encaixavam nos critérios de inclusão. Os estudos 
mostram que a fisioterapia deve ser utilizada em todas as 
etapas da doença, inclusive após alta hospitalar, uma vez que 
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utiliza diversos recursos para otimizar a recuperação física e 
independência funcional, bem como para promover a melhora 
na qualidade de vida e uma posterior reintegração comunitária. 
Concluímos então que é de suma importância a presença de 
fisioterapeutas na equipe multidisciplinar para tratamento de 
pacientes com COVID-19, pois esses profissionais podem 
utilizar várias técnicas que podem ajudar no processo de 
reabilitação, promoção da saúde e qualidade de vida do 
paciente. 
Palavras-chave: Síndrome Respiratória Aguda Grave. Sars-
Cov-2. Reabilitação. Pandemia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de fita simples, 

identificado como o agente etiológico da doença pelo novo 

coronavírus 2019 (COVID-19),  que tem infectado milhares de 

pessoas e se espalhado pelo mundo inteiro desde o surto inicial 

em Wuhan, China, no final de 2019 (VELAVAN et al., 2020). 

Após o surto de síndrome respiratória aguda grave de 

coronavírus (SARS-CoV) em 2002 e o surto de síndrome 

respiratória de coronavírus no Oriente Médio (MERS-CoV) em 

2012, ele se destaca como  terceiro coronavírus a surgir na 

população humana nas últimas duas décadas, colocando as 

instituições globais de saúde pública em alerta máximo 

(MUNSTER et al., 2020).  

A infecção pelo SARS-CoV-2 nos humanos pode 

apresentar  um amplo espectro de apresentação clínica, 

variando desde quadros assintomáticos à sintomas 

respiratórios leves e graves. Nos indivíduos sintomáticos, os 

sinais e sintomas mais comuns são em especial respiratórios 

(dificuldade para respirar), além de febre, tosse, fadiga, 
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anosmia, ageusia, diarreia e vômito. Pacientes com formas 

mais graves da infecção apresentam dispneia e podem evoluir 

para falência respiratória, sendo os idosos e pessoas com 

cormobidades os mais vulneráveis para atingir esse nível da 

doença, com alto risco de letalidade (LOPES NETO et al., 

2020).  

Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde 

revelam que a maioria dos infectados apresentam quadro leve 

da doença (80%), e se recuperam sem necessitar de tratamento 

hospitalar (BRASIL, 2020). No entanto, segundo a BRASIL 

(2021), 10% a 15% dos pacientes com COVID-19 desenvolvem 

falência respiratória aguda, necessitando de internação 

hospitalar e cuidados em Unidades de Terapia Intensivas 

(UTI’s), que dependendo da evolução do quadro clínico, 

deverão ser intubados e ventilados mecanicamente.  

Nesse sentido, nasce a preocupação com os 

sobreviventes que necessitam de cuidados intensivos. Pois 

estudos têm mostrado que esses pacientes poderão apresentar 

sequelas  musculoesqueléticos e na funcionalidade 

cardiorrespiratória, que podem interferir na realização de suas 

atividades de vida diária (AVD) (LOPES NETO et al., 2020).  

Tais sequelas podem ser decorrentes diretamente da doença, 

devido a inflamação exacerbada da infecção, ou em 

decorrência dos cuidados hospitalares, relacionada à 

imobilidade, controle glicêmico abaixo do ideal e uso de 

esteroides e bloqueadores neuromusculares (SIMPSON; 

ROBINSON, 2020).  

Assim, os profissionais de reabilitação parecem ter um 

papel fundamental no período de internação hospitalar, ainda 

na fase mais precoce da doença, otimizando a recuperação 

física e independência funcional, bem como promovendo a  
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melhora na qualidade de vida e uma posterior reintegração 

comunitária (SIMPSON; ROBINSON, 2020; THOMAS et al., 

2020). Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 

buscar evidências científicas sobre a atuação da fisioterapia na 

reabilitação física de pacientes que tiveram COVID-19 na forma 

grave/severa. 

  

MATERIAIS E METÓDO 

 

Para atender aos objetivos desejados, foi realizado uma 

revisão integrativa da literatura. A revisão foi conduzida através 

das seguintes fases: identificação do tema, definição da 

questão da pesquisa, delineamento metodológico, 

estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, coleta e 

seleção de dados, avaliação dos estudos incluídos na revisão, 

interpretação dos resultados e apresentação da revisão.  

A coleta de artigos foi realizada nas bases de dados US 

National Library of Medicine National Institutes of Health 

(PUBMED), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), no mês de Julho de 2021, utilizando os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): Reabilitação, Fisioterapia, 

terapia por exercício e COVID-19. Os descritores foram 

utilizados em diversas combinações, tanto no idioma inglês 

como português. 

Dessa busca foram selecionados artigos que 

preenchessem os critérios de inclusão para esta revisão. Foram 

incluídos os estudos clínicos ou observacionais, que utilizou 

algum programa de reabilitação em pacientes que tiveram 

COVID-19 na forma grave e severa, publicados nos idiomas 

português, inglês ou espanhol. Foram excluídos os artigos 
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duplicados nos bancos de dados e os que não correspondiam 

os objetivos deste estudo. A figura 1, mostra a estratégia de 

busca e seleção dos estudos. 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia de coleta de dados e 

seleção da literatura. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dez artigos foram incluídos na revisão. Os estudos foram 

publicados no idioma inglês (n=8) e português (n=2), e foram 

publicados nos anos de 2019 a 2021. O país de origem das 

publicações variaram entre Brasil (n=3), Itália (n=3), China 

(n=2), Estados Unidos da América (n=1) e Japão (n=1), sendo 

3 estudos de triagem clínica, 5 relatos de casos, 1 relato de 

experiência e 1 observacional de coorte (Tab. 1).  
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O tamanho das amostras variaram de 1 a mais de 400 

pacientes, com idade que variou de 10 meses a 70 anos. Os 

estudos consultados utilizaram protocolos de estudo que 

incluíam técnicas de fisioterapia respiratória, estimulação 

elétrica neuromuscular (EENM), fisioterapia manipulativa, de 

mobilização precoce e exercícios de Liu Zi Jue.   

Apenas Tang et al. (2021) avaliou pacientes pós-alta 

hospitalar em seu estudo e Tozato et al. (2021) utilizou casos 

com gravidades variáveis de COVID-19.  Dois estudos foram 

baseado em pacientes pediátricos, sendo os demais com 

idosos e adultos. A tabela 1 resume os dados dos artigos 

incluídos na revisão. 

  

Tabela 1. Resumo dos artigos incluídos na revisão 

 

Autor/ano  Origem 
Tipo de 
estudo 

N 
Faixa etária 

(anos)   
Intervenção 

Nakamura 
et al., 2019 

Japão 
Triagem 
clínica 

94   ≥ 20  
 

EENM e PMP.  

Curci et al., 
2020 

Itália 
Coorte 

Observacional  
 

32  

> 18 

(72,6 ± 10,9) 
 

 
Exercicios de 
equilíbrio e 

marcha, FM, 
AM, TC-6, 

espirometria e 
TEP. 

Liu et al., 
2020 

China 
Triagem 
clínica 

72 
≥ 65 

(Gi 69.4± 8,0; 
Gc 68.9 ±7,6) 

TC-6, TMR, e 

alongamento. 

Iannaccone 
et al., 2020 

Italia 
Relato de 

experiência 
>400 Média 70 

VNI, gestão da 
postura/terapia 

posicional e 
exercícios para 

RM. 



A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM 
COVID-19 GRAVE E SEVERA: EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS 

478 
 

Pancera et 
al., 2020 

Itália 
Relato de 

caso 
1 51 

Cuidados 
respiratórios, 

oxigenoterapia, 
MP e EENM. 

Boezaart; 
Botha, 2021 

USA 
Relato de 

caso 
2 60 e 64 

Estimulação 
transcutânea do 

nervo vago 
auricular. 

Souza; 
Veiga; 

Mota, 2021 
Brasil 

Relato de 
caso 

1 5,9 

Alinhamento 
Biomecânico, 

exercícios 
repiratórios, 

cinesioterapia, 
mobilizações no 

leito. 

Schaan et 
al., 2021. 

Brasil 
Relato de 

caso 
2 9,9 e 0,8   

Aspiração de 
tubo 

endotraqueal e 
vias aéreas 
superiores, 

cinesioterapia, 
alongamentos e 

treinos de 
transferência. 

Tang et al., 
2021. 

China 
Triagem 
clínica 

33  43.2±10.4  
Exercícios Liu Zi 

Jue 

Tozato et 
al., 2021. 

Brasil 
Relato de 

caso 
4 Média 56  

PRP com 
exercícios 
aeróbios  e 
exercícios 
resistidos. 

Fonte: Pesquisa direta. 2021. EEM: estimulação elétrica neuromuscular. 

PMP: protocolo de mobilização precoce. FM: força muscular. ADM: 

amplitude de movimento. TC-6: teste de caminhada por 6 minutos. TMR: 

treinamento muscular respiratório. TEP: treinamento de expansão pulmonar. 

RM: recuperação de mobilidade. MP: mobilização precoce. 

 

 Os protocolos utilizados variaram quanto ao número de 

sessões e tempo de duração, e as intervenções eram aplicadas 

de acordo com as condições clínicas do paciente (Tab. 2).   
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Tabela 2. Resumo dos artigos incluídos na revisão. 
 

Autor/ano  
Número de 

sessões/tempo 
da intervenção    

Principais Resultados Observados   

Nakamura et al., 2019 
20 min/dia/10 

dias. 

 
Redução na taxa de perda de 

volume muscular.  

Curci et al., 2020 
30 min/dia/2-3 

semanas.  

 
Com o protocolo utilizado, 43,7% 

conseguiu deambular e 18,8% teve 
TC-6 viável com distância média de 

45,0 ± 100,6 metros.  

Liu et al., 2020 
 

10 min/dia/6 
semanas.  

 
Melhora da função pulmonar, 

qualidade de vida e ansiedade, 
porém baixa melhoria em idosos 

com depressão.   

Iannaccone et al., 2020 34 dias  

 
Restabelecimento quase total das 

funções cognitivas, motoras e 
cardiorrespiratórias de 80% dos 

pacientes.  

 
Pancera et al., 2020 

20-30 min/dia/19 
dias. 

 
O paciente alcançou uma marcha 

independente e capacidade 
funcional quase integra.  

Boezaart; Botha, 2021 
60 min/dia/10 

dias  

 
Melhora na saturação de O2 , 

redução de IL-6 e CRP, e 
recuperação total em relação aos 

sitomas da doença.  
 

Souza; Veiga; Mota, 
2021. 

4x/dia/10 dias 

 
Redução do desconforto 

respiratório, melhora na SpO2 e 
não houve declínio funcional 

secundário ao período de 
internamento. 

 

Schaan et al., 2021. 2-3 x /dia/18 dias 

 
Minimização do comprometimento 

cardiovascular, musculoesquelético 
e respiratório.  

 

Tang et al., 2021 
20 min/dia/4 

semanas  
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Alivio da dispneia, melhora da 
capacidade física e da qualidade de 
vida, bem como alívio significativo 

dos estados de ansiedade e 
depressão. 

 

Tozato et al., 2021. 
300min/semana/

3 meses. 

 
Recuperação cardiovascular, 

redução da dispneia por esforços, 
aumento da força muscular e 
independência da capacidade 

funcional. 
 
 

Fonte: Pesquisa direta. 2021. IL-6: Interleucina 6. CRP: proetína C reativa. 

TC-6: teste de caminhada de seis minutos. SpO2: saturação periférica de 

oxigênio. 

 

Apesar de haver uma grande quantidade de publicações 

sobre a COVID-19, existe poucos estudos clínicos e 

observacionais sobre a temática. Os registros encontrados para 

esta revisão mostram que a fisioterapia é essencial para a 

recuperação do paciente, independentemente do grau de 

desenvolvimento da doença.  

Um estudo realizado por Curci et al. (2020) propôs um 

protocolo de reabilitação precoce (PRP) para pacientes 

internados em unidade de reabilitação na Itália, pós fase aguda 

de COVID-19. Neste estudo foram incluídos 32 pacientes (22 

homens e 10 mulheres), com média de idade de 72,6 ± 10,9 

anos, onde foram submetidos a 2 sessões diárias de 30 minutos 

por 2 a 3 semanas. Esse protocolo incluía exercícios 

respiratórios, ativos de membros, e treinamento de força, 

marcha, postura e equilíbrio, segundo as condições de pressão 

arterial de oxigênio (PaO2) e fração inspirada de oxigênio 

(FiO2) do paciente. 43,7% conseguiu deambular e o TC-6 foi 

viável em 18,8% pacientes com uma distância média de 45,0 ± 
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100,6 metros. Esses autores afirmam que o protocolo pode ser 

útil na prática clínica de pessoas com COVID-19 em estágios 

iniciais de recuperação e alertam que o profissional de 

reabilitação deve ter cuidado ao considerar o estado funcional, 

condições prévias de saúde, necessidades de monitoramento e 

suporte respiratório.  

Tozato et al. (2021) descreveu a experiência de quatro 

casos, de diferentes gravidades, que realizaram um programa 

de reabilitação cardiopulmonar pós-COVID-19, durante 3 

meses de protocolo de, no mínimo, 300 minutos por semana. 

Os quatro casos apresentaram aumento da distância percorrida 

no teste da caminhada e aumento da força muscular periférica, 

mostrando impacto positivo sobre a capacidade funcional, 

mesmo com a variabilidade da gravidade dos casos após a 

COVID-19. 

Liu et al. (2020), por sua vez, submeteu 36 pacientes à 

um protocolo de reabilitação que incluía testes de função 

pulmonar, de funcionalidade (TC-6), de qualidade de vida 

(escores SF-36), de atividades da vida diária (medida de 

independência funcional, Escores FIM) e testes de estado 

mental (escores de ansiedade e depressão). Este estudo 

verificou que após 6 semanas, o grupo que recebeu intervenção 

apresentou diferenças significativas em comparação ao grupo 

controle, com excessão do estado mental que não apresentou 

diferença significativa em ambos os grupos. 

Iannaccone et al. (2020) relatou a experiência do 

Hospital San Raffaele de Milão, Itália, que utilizou programas de 

tratamento para reailitação respiratória, motora e cognitiva, 

segundo os sintomas e deficiências funcionais dos pacientes. A 

experiência vivenciada pela equipe multidisciplinar do San 

Raffaele incluiu intervenções fisioterapêuticos como manejo da 
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ventilação não invasiva (VNI), a gestão da postura correta do 

paciente (e possível variação de postura), e recuperação da 

mobilidade. A telemedicina também foi utilizada para pacientes 

após a alta hospitalar para o acompanhamento dos pacientes 

em casa.  

Esses resultados mostram que a fisioterapia deve ser 

utilizada em todas as etapas da doença, inclusive após alta 

hospitalar. Pois a literatura mostra que a infecção pelo SARS-

CoV-2 pode afetar diversos sistemas, trazendo danos diretos e 

indiretos. Os danos diretos são relacionados à infecção viral, 

afetando principalmente as células pulmonares; no entanto, já 

está bem notificado que pacientes de COVID-19 podem 

desenvolver danos secundários à doença (declínio funcional, 

disfunção musculoesqueléticas e respiratória), sendo 

decorrentes da imobilização e do tratamento no período de 

internação hospitalar (SIMPSON; ROBINSON, 2020; SOUZA; 

VEIGA; MOTA, 2021).  

Assim, os estudos remanescentes que observaram o 

papel da fisioterapia na recuperação de pacientes com COVID-

19 são promissores, uma vez que o objetivo desta área de 

estudo, é preservar, manter, desenvolver ou reabilitar a 

integridade de órgãos, sistemas e/ou funções, utilizando de 

conhecimento e recursos próprios, como parte do processo 

terapêutico para promover melhoria de qualidade de vida 

(BRASIL, 1969; BALARDINA et al., 2018). Neste sentido, 

Pancera et al. (2020) descreveram um caso clínico de um 

homem de 51 anos, residente na Lombardia (Itália), com 

diagnóstico Síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SDRA) causado por infecção pelo SARS-CoV-2. Após 

traqueostomia para ventilação invasiva, o paciente foi 

submetido a reabilitação respiratória e funcional na fase 
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subaguda da doença com exercícios respiratórios, exercícios 

aeróbicos, treinamentos de resistência e de posição sentada, 

bem como EENM para fortalecimento do quadríceps.  Após 26 

dias de alta da UTI e 38 dias de internação geral, o paciente 

apresentou função muscular recuperada e aumento do 

tamanho do quadríceps, mehora na pressão inspiradora e 

expiratória máxima. 

Com o objetivo de reduzir a perda de volume muscular, 

Nakamura et al. (2019) também submeteu pacientes 

gravemente enfermos com COVID-19 em um Hospital 

Universitário, Japão, a sessões diárias de EEEM e a um 

protocolo de mobilização precoce (PMP). Neste estudo, 

fisioterapeutas submeteram 47 pacientes à EENM utilizando 

eletrodos (20 Hz, 250 μs) em correia para estimular áreas ao 

redor cintura, acima dos joelhos e acima dos tornozelos de 47 

pacientes, além de um PMP que incluia exercícios de amplitude 

de movimento, estabilidade de chute bola, exercício em pé e 

exercício de deambulação, dependendo a condição do 

paciente, por 20 minutos ao dia. Outro grupo (n=47) foi 

submetido apenas ao PMP. Este estudo mostrou que a técnica 

tem o potencial de inibir a perda de volume muscular em 

pacientes em cuidados intensivos. Nesse mesmo sentido, 

Boezaart e Botha (2021) relatou dois casos em que os 

pacientes com estágio 3 de COVID-19 recebeu estimulação 

transcutânea no nervo vago auricular e tiveram redução 

drástica dos níveis sanguíneos de IL-6 em um período de tempo 

relativamente curto.  

De acordo com Oliveira et al. (2011) as citocinas são 

necessárias para a resposta inflamatória, favorecendo a 

cicatrização apropriada da ferida. No entanto, a produção 

exagerada de citocinas pró-inflamatórias pode provocar 
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instabilidade hemodinâmica ou distúrbios metabólicos, pois as 

citocinas agem  enviando diversos  sinais  estimulatórios, 

modulatórios ou mesmo inibitórios para as diferentes células do 

sistema imunológico. De maneira análoga, pacientes com 

COVID-19 grave vivenciam a chamada “Cascata de Citocinas”, 

a qual se apresenta no indivíduo como uma hiperinflamação, 

que se caracteriza pelo aumento dos níveis de citocinas, 

causando a Síndrome da Angústia Respiratória Grave (SARG) 

ou Severe Acute Respiratory syndrome (SARS) e falência 

multiorgânica fulminante (XU et al., 2020). Além disso, 

evidências sugerem que a resposta imune exagerada muito 

provavelmente contribuem para a patologia de COVID-19, pois 

altos níveis de citocinas são notificados em nos casos mais 

severos que necessitavam de internação na UTI, quando 

comparado com aqueles pacientes sem esta necessidade 

(ANTÔNIO et al., 2020).  

Assim, vários estudos tem procurado alternativas 

terapêuticas que visem a solucionar/minimizar a “cascata de 

citocinas” na COVID-19. EENM tem sido citado na literatura e 

já tem sido utilizada em estudos clínicos em pacientes com 

COVID-19 por já existir evidências científicas de sua efetividade 

na inibição do aumento sistêmico dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias (PARÉ; MARTYNIUK; LEVIN, 2017; NAKAMURA 

et al., 2019; BOEZAART; BOTHA, 2021). 

O tempo de internação tem uma relação signicativa no 

desenvolvimento de disfunções e incapacidades funcionais em 

pacientes hospitalizados. Estudos apontam que o tempo médio 

de internação hospitalar de pacientes críticos com COVID-19 

variam em torno de 14 a 18 dias (INOUE et al., 2019; XIA et al., 

2020). Consequentemente, esses pacientes que se encontram 

por um longo período de tempo internados se tornam mais 
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suscentíveis às complicações musculoesqueléticas e 

respiratórias (QIN et al., 2020; WEI et al., 2020) entre elas, a 

Síndrome do Imobilismo (SI) que conforme Silva, Filoni & 

Suguimoto (2017) é definida como um conjunto de alterações e 

redução da capacidade funcional nos sistemas 

musculoesquelético, como a instabilidade postural, 

encurtamento muscular e contraturas; circulatório e respiratório, 

incluindo descondicionamento cardiorrespiratório e 

tromboembolismo; tecido tegumentar como as úlceras por 

pressão; tecido conjuntivo, sistema metabólico e sistema 

geniturinário. 

Apesar de a COVID-19 ser em nível severo ser mais 

notificado em adultos e idosos, 1,79% de crianças têm sido 

internadas em UTIs com SRAG no ano de 2021. Souza, Veiga 

e Mota (2021) demonstraram que a intervenção fisioterapêutica 

com técnicas de higiene brônquica, manobras reexpansivas e 

condutas motoras ativas, contribuiu com a evolução clínica da 

paciente evidenciando melhora na SpO2 e no desconforto 

ventilatório. Esses dados mostram que as intervenções 

fisioterapêuticas apresentam resultados positivos na melhora 

das trocas gasosas e desconforto respiratório, 

independentemente da faixa etária do paciente, bem como 

influencia na redução do risco de declínio funcional. 

 

CONCLUSÕES  

 

No presente artigo foi discutido a importância da 

intervenção fisioterapêutica no quadro clínico de pacientes com 

COVID-19 grave e/ou severa que necessitaram de cuidados 

intensivos, além de evidenciar a necessidade da fisioterapia 
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desde o período de internação hospitalar na fase mais precoce 

da doença e no pós covid-19.  

    Desse modo, foi relatado experiências, triagens 

clínicas e relatos de casos com ênfase nos procedimentos 

fisioterapêuticos entre eles podemos destacar à aplicação da 

cinesioterapia e de cuidados respiratórios, nos quais foram 

obtidos resultados positivos no quadro funcional e de melhora 

desses pacientes. Destaca-se, portanto, que é imprescindível a 

presença de fisioterapeutas na equipe multidisciplinar para o 

tratamento de pacientes com COVID-19. O fisioterapeuta é um 

profissional capacitado que podem utilizar técnicas diversas 

que podem auxiliar no processo de reabilitação, promoção da 

saúde e qualidade de vida do paciente. 
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