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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 2: os desafios do novo cenário” tem 

conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Os eixos temáticos abordados como Saúde da criança, Saúde 

do adolescente, Saúde da mulher, Saúde do idoso, Trabalho 

multiprofissional, Educação em saúde e Educação física 

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. 

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 
 

AUMENTO DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO 
EXÓGENA MEDICAMENTOSA EM 

CRIANÇAS 
 

Francisca Benedito da Silva CARDOSO 1 

Felipe Alves LINS 1 

Kátia Cristina Barbosa FERREIRA 2 

1 Graduandos do curso de Bacharelado em Farmácia, CES/UFCG, Cuité/PB;  
2 Orientadora/Graduada em Enfermagem, UEPB, Campina Grande/PB.  

franbenedito54@gmail.com 

 

RESUMO: Os medicamentos estão entre os principais agentes 
causadores de intoxicação exógena no Brasil, sendo um 
desafio a saúde pública, pois são amplamente utilizados, desse 
modo, os casos envolvendo crianças ocorrem 
predominantemente em domicílios por circunstâncias 
acidentais, ademais, ressalta-se os medicamentos infantis que 
possuem sabor e odor atrativos favorecendo esses acidentes. 
O trabalho possui objetivo de analisar os índices de intoxicação 
por fármacos em crianças no período de 2016 a 2020. Realizou-
se um estudo descritivo de cunho retrospectivo, com 
abordagem quantitativa, a partir de dados da plataforma 
DATASUS vinculada ao Ministério da Saúde. Analisando os 
casos, nota-se o aumento na incidência ao longo dos anos, 
sobretudo em 2019 que indicou incidência de 37,52/100.000 
habitantes, sendo sudeste e nordeste, as regiões com maiores 
índices decorrentes de quadros acidentais em crianças na faixa 
de 1 a 4 anos, também foi notado os índices entre raças, onde 
as crianças brancas e pardas registraram os maiores 
percentuais, em relação ao sexo, os casos prevaleceram sobre 
as meninas, ao passo que os meninos foram os menos 
afetados, além disso, embora tenha ocorrido um aumento das 

mailto:franbenedito54@gmail.com
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intoxicações, grande parte dos casos não evoluíram com 
sequelas e poucos óbitos foram registrados. Observa-se, 
portanto, a importância de conhecer os aspectos envolvidos nos 
casos de intoxicação medicamentosa, em virtude de as 
crianças serem indivíduos indefesos que necessitam de 
cuidados. 
Palavras-chave: Intoxicação. Saúde da criança. 

Medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os medicamentos estão entre as principais causas de 

intoxicações exógenas no Brasil e no mundo, nos casos 

envolvendo crianças, deriva-se de erros de medicação e 

principalmente circunstâncias acidentais uma vez que os 

medicamentos são armazenados inapropriadamente (MAIOR; 

CASTRO; ANDRADE, 2020). 

No período de 2010 a 2017, os medicamentos ocuparam 

o primeiro lugar entre as causas de intoxicações no país, 

correspondendo a 52,8% dos casos, sendo o sul e o sudeste as 

regiões com maiores números de notificações devido 

possuírem um alto índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

(ANDRADE et al., 2020). 

No Brasil, entre as faixas etárias incluídas nos dados 

apresentados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas (Sinitox), as intoxicações acusadas por 

medicamentos possuem maior frequência no público infantil 

(ALMEIDA et al., 2020). 

As crianças são mais suceptiveis a ingestão acidental de 

medicamentos devido a diversos fatores como: curiosidade 

natural, paladar em desenvolvimento e incapacidade de 

reconhecer o perigo, logo, essas razões contribuem para o 
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elevado número de casos de intoxicação nesse público 

(ROCHA et al., 2019). 

Tendo em vista a prevalência dessas incidências no 

público infantil, as intoxicações causadas por medicamentos se 

mostraram como um desafio a saúde pública, em virtude da 

elevada utilização dos medicamentos que favorecem os 

acidentes relacionados a estes produtos (OLIVEIRA et al., 

2017). 

Grande parte das ocorrências desses acidentes são 

predominantemente em domicílios onde a criança costuma 

passar boa parte do tempo, sendo assim, a faixa etária de dois 

anos possui maior incidência pois são crianças que levam 

constantemente objetos a boca por estarem em fase de 

exploração dos sentidos, como o paladar (VILAÇA; VOLPE; 

LADEIRA, 2020). 

Dentre os agentes causais envolvendo substâncias 

exógenas medicamentosas, estão os antipiréticos e 

psicotrópicos devido ao fato de estarem entre os mais utilizados 

na atualidade, portanto, é importante ressaltar que qualquer 

classe de medicamento disponível ao alcance das crianças, 

podem ser fonte de envenenamento de acordo com a 

concentração ingerida (MEDINA et al., 2020). 

As intoxicações medicamentosas produzem uma série 

de manifestações clínicas com sinais e sintomas 

característicos, de acordo com cada classe de medicamento, 

por influência dos perfis de farmacocinética que 

consequentemente geram ações farmacodinâmicas específicas 

resultando em algumas diferenças nos perfis toxicológicos 

(SILVA; JESUS; BRANCO, 2020). 

Na maioria dos casos, as manifestações clínicas mais 

comuns são: sedação, sonolência, confusão mental, depressão 
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respiratória, hipotensão arterial, taquicardia, convulsões, 

vertigem, cefaleia, perda dos reflexos, espasmos, rigidez 

muscular, e em casos mais graves pode ocorrer óbito (ARAÚJO 

et al., 2020). 

Nos procedimentos realizados para reverter os quadros 

de intoxicações, quando se sabe a classe medicamentosa 

envolvida, são utilizados fármacos que atuam como 

antagonistas para diminuir ou cessar os efeitos toxicológicos, 

entretanto, não são todos os medicamentos que possuem 

antídoto e, desse modo, se faz necessário a lavagem gástrica 

no intuito de retirar parte do princípio ativo que não tenha sido 

absorvido pelo organismo e, assim, reverter o quadro clínico 

(RANGEL; FRANCELINO, 2018). 

A conduta clínica pode ser guiada através dos exames 

laboratoriais, como: a checagem dos parâmetros hematológicos 

(eritrócitos, hemoglobina, hematócritos, leucócitos e plaquetas), 

bem como, os parâmetros bioquímicos para verificar a 

homeostase (soro da poteína total, ureia, creatinina, sódio, 

potássio, cloro, glicose, bilirrubina, ALT e AST) e teste de 

gasometria, a fim de avaliar acidose ou alcalose metabólica 

(TUFKOVA; YANKOV; PASKALEVA, 2017). 

Algumas formas farmacêuticas, como os xaropes, são 

mais atrativas ao público infantil, desse modo, apesar de seu 

sabor doce ser um fator positivo em relação a facilidade de 

realizar a medicação nas crianças, também é o motivo de 

induzi-las a ingerir o medicamento na ausência dos pais e 

causar a intoxicação (FARNAGHI et al., 2021). 

Embora seja significante o número de publicações 

científicas em relação as intoxicações causadas por 

medicamentos, quando se direciona a busca apenas ao público 

infantil, esse quantitativo é baixo, sendo assim, o presente 
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trabalho visa analisar os índices de intoxicação exógena 

medicamentosa em crianças entre o período de 2016 a 2020, 

em virtude dos fármacos estarem associados aos principais 

casos de intoxicação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tipo de estudo 

  

Trata-se de uma análise descritiva, retrospectiva, com 

abordagem quantitativa. Segundo Romanowski e Carmago 

(2019), a pesquisa decritiva de cunho retrospectivo tem como 

objetivo determinar a distribuição de doenças conforme a 

frequência da ocorrência em uma população ou subgrupo alvo 

com informações dos fatores de exposição durante um 

determinado período, já a abordagem quantitativa, refere-se a 

quantificação das informações expressadas em números que 

serão classificados e analisados. 

 

Local do estudo e período da realização 

 

A pesquisa foi realizada por meio da plataforma 

eletrônica do Sistema de Informação e Agravos de Notificação 

(SINAN), disponibilizados pelo Departamento de Informação do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) que dispõe as 

notificações dos números de casos epidemiológicos em todo o 

território brasileiro. 

O Brasil é um país situado no continente sul americano, 

possuindo 27 estados e 5.570 municípios. Sua população é 

estimada em 213.317.639 habitantes no ano de 2021, e sua 

área territorial possui 8.510.345,538 km², dividindo-se em cinco 
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regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (IBGE, 

2021; IBGE, 2017). 

A pesquisa foi desenvolvida durante os meses de 

outubro e novembro de 2021 com dados coletados referentes 

aos casos de intoxicação medicamentosa em crianças, 

notificados entre o período de 2016 a 2020. 

  

População e amostra 

 

A população designada neste estudo consiste nos 

residentes de todas as regiões do Brasil e a amostra empregada 

nas análises correspondem as crianças de zero a 14 anos que 

sofreram intoxicação medicamentosa durante o período 

analisado. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão foram: dados relacionados a 

intoxicação exógena medicamentosa na faixa etária de zero a 

14 anos, dados referentes ao período de 2016 a 2020, e dados 

somente da plataforma do SINAN. 

Os critérios de exclusão foram: dados relacionados a 

outras intoxicações exógenas, dados de faixa etária acima de 

15 anos, dados fora do período estipulado, e dados de outras 

plataformas eletrônicas. 

 

Variáveis analisadas 

 

As categorias selecionadas para compor a pesquisa 

foram designadas conforme as variáveis qualitativas (nominais 

ou ordinais) e quantitativas (discreta ou contínua). Qualitativas 
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nominais: circunstância, evolução clínica, sexo, raça e região. 

Qualitativas ordinais: faixa etária. Quantitativa discreta: ano de 

ocorrência. Quantitativa contínua: incidência. 

Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde 

(2010), a incidência consiste em uma tática para determinar a 

ocorrência de uma doença ou outro evento de saúde na 

população atuando como um estimador de risco, à vista disso, 

a análise da incidência dos casos de intoxicação 

medicamentosa anual foi realizada para 100.000 habitantes 

através do seguinte cálculo: 

 

Incidência =  
nº anual de casos de intoxicação

População anual
 x 100.000  

 

A população anual para este cálculo está relacionada a 

faixa de zero a 14 anos empregada no estudo, dessa forma, a 

estimativa populacional foi coletada por meio do endereço 

eletrônico do DATASUS para cada período anual. 

 

Procedimento da coleta de dados 

 

O procedimento da coleta de dados foi efetuado a partir 

da seleção das variáveis segundo a faixa etária na plataforma 

do SINAN, onde foram dispostas, e em seguida se obteve os 

dados das notificações. 
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Análise de dados 

 

Após o procedimento de coleta, os dados extraídos 

foram aplicados em planilhas do software Microsoft Excel® para 

a realização das tabelas e análises estatísticas. 

Os dados foram revisados e atualizados entre os dias 04 

e 05 de agosto de 2021, contudo, as informações referentes aos 

anos de 2018 a 2020 estão sujeitos a revisão. 

 

Considerações éticas 

 

Os dados aplicados no estudo são de acesso público, 

portanto, não houve necessidade de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa, descrito na Resolução nº 466, de 

12/12/2012 do Conselho Nacional em Saúde (CNS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de 2016 a 2020 foram contabilizados o total 

de 67.343 casos de intoxicação medicamentosa no público 

infantil, como mostra a tabela 1 sobre incidência dos casos nos 

últimos anos, sendo assim, observa-se que há um aumento na 

incidência dos casos entre 2016 e 2019, no entanto, em 2020 

ocorre uma queda no número de casos. 

Nota-se que 2019 apresentou o maior número de casos 

registrados (16.639; 24.71%) sendo o ano com a maior 

incidência, correspondendo a 37,52/100.000 habitantes, ao 

passo que 2020 registou um menor número casos (11.538; 

17.13%) que, consequentemente, interferiu na incidência, 

equivalendo a 26,11/100.000 habitantes respectivamente. 
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Tabela 1: Notificação da Incidência do total de casos de 
intoxicação exógena medicamentosa, na faixa etária de 0 a 14 
anos, por Ano de Ocorrência. 

Ano de ocorrência n % Incidência 

2016 10.119 15.03 22.51 

2017 13.860 20.58 31.02 

2018 15.187 22.55 34.12 

2019 16.639 24.71 37.52 

2020 11.538 17.13 26.11 

Total 67.343 100  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

Em virtude do aumento nos registros, o Ministério da 

Saúde incluiu as intoxicações exógenas medicamentosas na 

Lista de Notificação Compulsória (LNC) pela portaria nº 2.472 

de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). O fato do decréscimo no 

ano de 2020 está relacionado diretamente com a pandemia que 

causou impacto nos perfis epidemiológicos de diversas 

doenças, agravos e eventos de notificação compulsória, assim, 

resultando na subnotificação de casos (NASCIMENTO et al., 

2021). 

Entre as circunstâncias que ocasionaram os quadros de 

intoxicação, como mostra a tabela 2, a maioria foram de origem 

acidental (32.885; 48,93%), seguido do uso terapêutico (3.979; 

5,91%), erros de administração (2.949; 4,38%) e por último a 

prescrição médica apresentando um dos menores registros 

(150; 0,22%), como também os casos considerados como 

ignorado/branco (2.644; 3,93%), e os que tiveram outras 

circunstâncias (24.736; 36,73%). A faixa etária que mais 

apresentou notificações foi de 1 a 4 anos, principalmente de 
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característica acidental, onde foram notificados 23.748 casos 

do total de 32.885 desta classificação. 

A tabela 2 também expõe os dados referentes a evolução 

das intoxicações, onde, embora tenha sido registrado um 

elevado número de casos ao longo dos anos, poucos evoluíram 

para óbito (150; 0,15%), assim como, a cura com sequelas (546; 

0,81%), além dos casos que obtiveram outras evoluções (979; 

1,45%) e que constaram como ignorado/branco (9.367; 

13,91%), os quais apresentaram percentuais baixos em virtude 

do predomínio da cura sem sequelas (56.349; 83,67%). 

Entre os casos contabilizados na variável raça, os 

maiores registros foram entre crianças brancas (26.026; 

38,65%) e pardas (24.986; 37,10%), enquanto os menores 

registros ocorreram em crianças pretas (2.167; 3,22%), 

amarelas (308; 0,46%) e indígenas (263; 0,39%), além disso, 

outros casos foram dados como ignorado/branco (13.593; 

20,18%). 

Em relação a variável sexo, o feminino (0.864; 60,68%),  

prevalece sobre o masculino (26.469; 39,30%) correspondendo 

praticamente a metade dos casos notificados, essa 

preponderância se deve principalmente a faixa dos 10 a 14 anos 

onde foram registrados 18.539 casos nas meninas, enquanto 

os meninos foram 4.051 casos, contudo, quando trata-se das 

faixas 1 a 4 anos e 5 a 9 anos, o sexo masculino apresenta um 

maior quantitativo. 
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Tabela 2: Notificações das Circunstâncias, Evolução, Raça e 
Sexo segundo Faixa Etária dos casos de intoxicação 
medicamentosa. 

Faixa etária 

 < 1 
ano 

1 – 4 5 – 9 10 – 
14 

 

n n n n 

Circunstância Total 

n % 
Ign/branco* 289 864 472 1.019 2.644 3.93 

Acidental 1.819 23.748 5.756 1.562 32.885 48.93 

Uso 
terapêutico 

913 1.420 892 754 3.979 5.91 

Prescrição 
médica 

34 51 47 18 150 0.22 

Erro de 
administração 

774 1.046 704 425 2.949 4.38 

Outras causas 2.307 1.950 1.665 18.814 24.736 36.73 

 67.343 100 

Evolução Total 

n % 

Ign/branco* 946 3.831 1.302 3.288 9.367 13.91 

Cura sem 
sequela 

5.027 24.690 8.038 18.594 56.349 83.67 

Cura com 
sequela 

51 175 63 257 546 0.81 

Óbito 13 28 10 51 102 0.15 

Outras causas 99 355 123 402 979 1.45 

 67.343 100 

Raça Total 

n % 

Ign/branco* 1.312 6.850 2.103 3.328 13.593 20.18 

Branca 2.252 11.048 2.994 9.732 26.026 38.65 

Preta 158 750 317 942 2.167 3.22 
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Amarela 25 104 32 147 308 0.46 

Parda 2.337 10.211 4.041 8.397 24.986 37.10 

Indígena 52 116 49 46 263 0.39 

 67.343 100 

Sexo Total 

n % 

Ign/branco* 1 6 1 2 10 0.02 

Masculino 2.642 14.872 4.904 4.051 26.469 39.30 

Feminino 3.493 14.201 4.631 18.539 40.864 60.68 

 67.343 100 

*Ignorado/Branco. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Considerando que os maiores registros deriva-se de 

circunstâncias acidentais, onde envolvem sobretudo crianças 

de 1 a 4 anos, estes números estão relacionados com a 

vulnerabilidade pelos fatores inerentes do desenvolvimento 

infantil. Nessa idade as crianças estão na fase de exploração 

do ambiente e dos sentidos de forma íntima que, 

consequentemente, as conduzem a ingerir quaisquer objetos 

que estejam ao seu alcance, inclusive medicamentos 

(DOMINGOS et al., 2016). 

Os fármacos mais envolvidos nas intoxicações exógenas 

por exposição acidental, são os psicotrópicos, podendo ser letal 

em até duas doses consecutivas em crianças com 10kg, 

todavia, quando trata-se de prescrição e administração, os 

opioides possuem maior fatalidade caso não seja administrado 

na dose correta e de acordo com o histórico clínico, dado que a 

literatura descreve alguns casos que resultaram em óbitos no 

público infantil após a administração de metadona, naloxona e 

oxicodona (SÁNCHEZ et al., 2020). 
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Outros estudos que analisaram a evolução dos quadros 

confirmados para intoxicação medicamentosa, mostram que os 

casos de cura sem sequela tiveram um resultado similar a 

presente pesquisa, predominando sobre a cura com sequela e 

a taxa de mortalidade (MARASCHIN et al., 2020). O 

atendimento emergencial prévio é um fator que contribui para a 

evolução positiva dos quadros de intoxicação, por outro lado, a 

demora no atendimento colabora para ocorrência dos óbitos 

(MAIOR; CASTRO; ANDRADE, 2020). 

Em relação aos dados apresentados de acordo com a 

raça, possivelmente  estão relacionados com a estimativa racial 

da população brasileira, onde 46,8% dos brasileiros se 

autodeclaram pardos, 42,7% como brancos, 9,4% como pretos 

e 1,1% como amarelo ou indígena, consequentemente, quanto 

maior uma determinada população, maior a probabilidade de 

eventos ocorrerem (IBGE, 2020). 

Embora o sexo feminino tenha se destacado sobre o 

masculino, outros estudos revelam um maior número de casos 

em meninos, ademais, são mais propensos as intoxicações 

devido os pais darem mais liberdade, portanto, são mais 

suscetíveis a sofrerem outros tipos de acidentes (BRITO et al., 

2019; BEGO; PEREIRA; NOGUEIRA, 2020). 

Conforme a figura 1, as regiões que mais registraram 

casos de intoxicação por fármacos foram o sudeste (29.733; 

44,15%), seguido do nordeste (16.864; 25,04%) e o sul (12.904; 

19,16%), enquanto o centro-oeste ( 5.672; 8,42%) e o norte 

(2.164; 3,21%) corresponderam as regiões que tiveram um 

menor número de notificações, além dos casos (6; 0,01%) que 

foram dados como ignorado/branco. 
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Figura 1: Notificação dos casos de intoxicação medicamentosa 
por Região no período entre 2016 – 2020. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O motivo do sudeste e nordeste serem as regiões 

demográficas onde houve o predomínio no número dos casos, 

está relacionado com o fato de possuirem maior população 

comparado as outras regiões brasileiras, além disso, o nordeste 

possui uma área territorial vasta apresentando mais estados 

(IBGE, 2020).  

Entretanto, análises envolvendo toda população 

brasileira mostraram que o sudeste e o sul foram as regiões 

mais afetadas pelas intoxicações correspondendo a 53,56% e 

30,32% respectivamente, para mais, aponta o sudeste como o 

maior consumidor de medicamentos e correlaciona esta 
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circunstância com a taxa de casos de intoxicação apresentada 

(RANGEL; FRANCELINO, 2018). 

Sobre os dados anuais conforme as idades das crianças 

de acordo com a figura 2, ao longo do período de 2016 a 2020 

a faixa etária entre 1 a 4 anos sobressaiu em relação as outras 

até 2019, onde perdeu o lugar para o grupo dos 10 a 14 anos 

que correspondeu a 40,01% dos casos naquele ano, entretanto, 

em 2020 as crianças de 1 a 4 anos lideraram novamente a taxa 

de registros. No que se refere os grupos etários < 1 ano e de 5 

a 9 anos, apresentaram pequenas alterações nos números de 

intoxicações entre os anos averiguados. 

 
Figura 2: Percentuais dos casos de intoxicação por 
medicamentos no período entre 2016 a 2020 referentes a faixa 
etária de 0 a 14 anos. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 
Outros trabalhos que analisaram as intoxicações 

medicamentosas em crianças também apontaram o grupo 

etário de 1 a 4 anos como as maiores vítimas devido sua 

vulnerabilidade, ademais, alertam para a medicação realizada 

pelos pais sem orientação de um profissional e os 

medicamentos infantis com sabor, odor e embalagens atrativas 

(ALMEIDA et al., 2020; FERNANDES et al., 2021). 

No entanto, uma pesquisa realizada com o público de 

zero a 9 anos residente no estado do Tocantins, apontou as 

crianças de 5 a 9 anos como as principais vítimas das 

intoxicações derivadas de medicamentos, logo, diferindo do 

padrão de outras pesquisas elaboradas no Brasil (BRITO et al., 

2019). 

O aumento perceptível das intoxicações 

medicamentosas na faixa etária de 10 a 14 anos entre 2016 e 

2019, transmite um sinal de alerta para descobrir quais foram 

as causas, à vista disso, um estudo realizado com crianças de 

até 12 anos atendidas por um centro de controle de veneno em 

Londrina-SC, apontou taxas de tentativa de suicídio em 

crianças de 6 a 11 anos utilizando fármacos, dentre os 

principais fatores que levam a estes resultados destacaram os 

conflitos familiares, distúrbios psiquiátricos, abuso sexual e 

bullying (TIROLLA; GIROTTO; GUIDONI, 2021). 

Nesse contexto, percebe-se a importância da atenção 

dos pais ou responsáveis no intuito de evitar possíveis 

acidentes envolvendo fármacos, e auxiliar seus filhos na 

questão do sofrimento psíquico, conflitos familiares ou externos, 

e periogo, tendo em vista que as crianças necessitam de 

cuidados essenciais que vão desde o afeto até a administração 
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de medicamentos no processo saúde-doença (LIMA et al., 

2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os dados apresentados, percebe-se maior 

incidência das intoxicações em 2019, prevalecendo linearmente 

ao longo do tempo na faixa etária de 1 a 4 anos, 

consequentemente, devido a desatenção dos pais ou 

responsáveis considerando que grande parte dos casos são 

derivados de acidentes que ocorrem em domicílios onde essas 

crianças passam grande parte do tempo. 

Outro dado relevante é o aumento significativo dos casos 

na faixa dos 10 a 14 anos, sobretudo no sexo feminino, 

comunicando um sinal de alerta tendo em vista que estão 

associados a tentativa de suicídio, onde envolvem questões 

além do processo saúde-doença físico e psíquico, portanto, é 

essencial o apoio multidisciplinar, familiar e acompanhamento 

psicológico no intuito de promover ajuda e evitar maiores 

incidências nos casos de intoxicação por medicamentos neste 

grupo. 

Neste cenário, observa-se a importância de conhecer 

todos os aspectos que estão envolvidos nos casos de 

intoxicação medicamentosa, considerando que as crianças são 

indefesas, necessitando de atenção e cuidados para evitar 

esses acidentes. No que se refere as crianças com sofrimento 

psíquico, por questões como abuso e bullying, é de suma 

importância detectar indícios de comportamento suicida, além 

de oferecer acolhimento e escuta. 
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RESUMO: A pandemia do coronavírus trouxe diversas 
mudanças no contexto familiar, inclusive dentro dos hábitos 
alimentares. As crianças desenvolvem seus pensamentos 
através da interação com o outro e a formação de conceitos 
inicia-se na infância e se desenvolve até a adolescência, devido 
em parte à interação com os outros. A fase pré-escolar, entre 
dois e sete anos incompletos, caracteriza-se por estabilização 
do crescimento estrutural e do ganho de peso. Já a fase escolar 
que compreende crianças de 7 a 10 anos incompletos é 
caracterizada por um período de crescimento e demandas 
nutricionais elevadas. Realizou-se uma revisão de literatura 
utilizando as bases de dados Bvsalud (Biblioteca Virtual em 
Saúde), PUBMED (Public Medline) e Scopus (Elsevier). Os 
Descritores em Ciências da Saúde (DECs) utilizados foram: 
“Comportamento alimentar”, “Crianças”, “Pandemia”, “Nutrição 
da criança” e “COVID-19”; e no idioma inglês “Feeding 
Behavior”, “Child”, “Pandemics” e “Child Nutrition”. Para a 
elaboração do estudo, três artigos atenderam os critérios pré-
definidos, mostrando resultados capazes de responder à 
pergunta da pesquisa e favorecer discussões acerca do 
assunto. Foi concluído que as mudanças alimentares entre 
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crianças de 1 a 12 anos de idade estão associadas aos fatores 
estressores que a pandemia causou. Contudo, ações de 
alimentação saudável para as famílias que incluam as crianças 
durante contextos de isolamento social, podem auxiliar no 
controle do aparecimento de doenças crônicas não 
transmissíveis.  
Palavras-chave: Crianças. Comportamento alimentar. 

Pandemia.  Nutrição da criança.  Covid-19.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A infância é o período de formação dos hábitos 

alimentares. O entendimento dos fatores determinantes 

possibilita a elaboração de processos educativos, que são 

efetivos para mudanças no padrão alimentar das crianças 

(RAMOS e STEIN, 2000). 

Segundo Vigotsky, a criança desenvolve seus 

pensamentos através da interação com o outro. A formação de 

conceitos inicia-se na infância e se desenvolve até a 

adolescência, todo o tempo em interação com os outros 

(PIASETZKI e BOFF, 2018). 

A infância apresenta aspetos importantes para a 

formação de hábitos e práticas comportamentais em geral e, 

especificamente, alimentares. Inserida no contexto familiar, a 

criança começa a formar e a internalizar os padrões de 

comportamento alimentar em termos de escolha e quantidade 

de alimentos, horário e ambiente das refeições. Trata-se de um 

processo que se inicia nesta fase e se estende por todas as 

demais fases do ciclo de vida (YOKOTA et al., 2010).  

A população infantil é também atingida pela transição 

nutricional que se caracteriza pelo aumento do consumo de 

alimentos ricos em gordura, sal e açúcares refinados e pobres 
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em micronutrientes e fibras, tais como refrigerantes, lanches 

tipo fast food, balas, chocolates, frituras e sorvetes, entre outros 

(YOKOTA et al., 2010).  

A fase pré-escolar, entre dois anos e sete anos 

incompletos, caracteriza-se por estabilização do crescimento 

estrutural e do ganho de peso. Assim, nessa etapa do 

desenvolvimento infantil, há uma menor necessidade de 

ingestão energética quando comparada ao período de zero a 

dois anos e a fase escolar. A criança desenvolve ainda mais a 

capacidade de selecionar os alimentos a partir de sabores, 

cores, experiências sensoriais e texturas, sendo que essas 

escolhas irão influenciar o padrão alimentar futuro. Nessa faixa 

etária, as escolhas alimentares da criança sofrem intensas 

influências dos hábitos alimentares da família. A formação da 

preferência da criança pode, então, decorrer da observação e 

imitação dos alimentos escolhidos por familiares ou outras 

pessoas e crianças que convivem em seu ambiente (CARTILHA 

DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL INFANTIL, 2013). 

            Já a fase escolar compreende crianças de 7 anos a 10 

anos incompletos e é caracterizada por um período de 

crescimento e demandas nutricionais elevadas. O cardápio das 

crianças nessa faixa etária já está adaptado às disponibilidades 

e costumes dietéticos da família. Assim, é importante, reforçar 

às famílias sobre a importância de uma alimentação saudável e 

equilibrada, pois isso irá refletir na saúde da criança da mesma 

forma. Nessa fase é comum a criança ter um alto gasto 

energético devido ao metabolismo que é mais intenso que o do 

adulto. Além disso, há nessa faixa etária intensa atividade física 

e mental. Assim, a falta de apetite comum à fase pré-escolar é 

substituída por um apetite voraz (CARTILHA DE ORIENTAÇÃO 

NUTRICIONAL INFANTIL, 2013). 
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Contudo, o consumo alimentar de crianças pode ser 

influenciado por diversos fatores, dentre eles a interação social 

(ROSSI, MOREIRA, e RAUEN, 2008), que foi afetada durante 

a pandemia do novo coronavírus. 

A pandemia do novo coronavírus teve início em Wuhan, 

considerada a maior cidade da província chinesa de Hubei, 

durante o segundo semestre de 2019. A pessoa infectada pode 

apresentar quadros de síndrome respiratória aguda grave, 

afetando principalmente pacientes com 60 anos ou mais 

(BRASIEL, 2020). 

A pandemia vem forçando diversos países a implementar 

medidas de isolamento social para evitar sua rápida 

disseminação. Com o fechamento das escolas, a necessidade 

de distanciamento físico, a proibição de atividades culturais 

presenciais, a pandemia gera impactos acadêmicos, sociais, 

econômicos e psicológicos. Desse modo, os pais de crianças e 

adolescentes, são sobrecarregados pelas mudanças de vida 

exigidas nesta situação e, têm também de gerenciar o dia a dia 

de seus filhos, atenuando o impacto das atuais circunstâncias 

na saúde das crianças e adolescentes (ALMEIDA, et al., 2020).  

Segundo Abbas e Kamel (2020) a melhor recomendação 

para permanecer saudável durante a quarentena é seguir os 

conselhos de saúde, como comer uma dieta balanceada, 

manter-se hidratado, ser fisicamente ativo, dormir o suficiente e 

controlar o estresse.  

Pietrobelli et al., (2020) apresenta que a pandemia, ao 

restringir as crianças de frequentar a escola, faz aumentar os 

fatores de risco para o ganho de peso e obesidade. Em 

conjunto, a pandemia leva a um crescente abastecimento nas 

casas com alimentos ultra processados e de alto valor calórico.  
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Frente a isso, as recomendações alimentares durante a 

infância, são de que os pais ou cuidadores forneçam às 

crianças refeições e lanches saudáveis, equilibrados, nutritivos 

e que permitam às crianças escolher a qualidade e a 

quantidade que elas desejam comer desses alimentos 

saudáveis (MURAD et al., 2020).  

Conforme a ASBRAN (2020), no Guia para uma 

alimentação saudável em tempos de Covid-19, a 

recomendação é que durante o planejamento das refeições na 

pandemia, deve-se incluir as crianças no preparo e limpeza dos 

alimentos. Os pais podem conciliar o ensino de matemática, 

ciências e da escrita durante o planejamento das principais 

refeições.  

Junto à pandemia, diversas mudanças no contexto 

familiar foram percebidas, inclusive nos hábitos das famílias. Os 

pais vieram enfrentando o desafio de assumir papéis que antes 

não eram vistos, seja preparando as refeições da casa ou 

pedindo diariamente comida por aplicativos de entrega. Além 

disso, orientam e educam seus filhos em casa em período 

integral, lidam com a ansiedade e com o tempo de sobra, o que 

impacta no psicologicamente. Nessa situação, os pais ficam 

sem atividades de ocupação, o que tem sobrecarregado as 

tarefas diárias (MURAD et al., 2020). 

Posto isto, o presente estudo tem como objetivo avaliar 

as evidências científicas disponíveis na literatura sobre como a 

pandemia do Covid-19 influenciou nos hábitos alimentares de 

crianças entre 1 a 12 anos de idade.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura. 

O trabalho foi elaborado com base na revisão bibliográfica de 

periódicos científicos nacionais e internacionais que contêm 

artigos relevantes ao tema posto em pauta.  

As plataformas digitais utilizadas para a pesquisa, foram: 

Bvsalud (Biblioteca Virtual em Saúde), PUBMED (Public 

Medline) e Scopus (Elsevier). A busca pelos artigos foi realizada 

entre setembro e novembro de 2021. Foram selecionados 

artigos publicados nos últimos 2 anos, ou seja: de 2020 a 2021.  

Para a busca dos estudos publicados, foram utilizados os 

seguintes descritores, de acordo com a Biblioteca Virtual em 

Saúde: em português “Comportamento alimentar”, “Crianças”, 

“Pandemia”, “Nutrição da criança” e “COVID-19”; e no idioma 

inglês “Feeding Behavior”, “Child”, “Pandemics” e “Child 

Nutrition”.  Foram utilizados os operadores booleanos AND e 

OR nos campos de busca para combinar os descritores da 

pesquisa. Além disso, foi utilizado como critério de inclusão, 

artigos que respondessem à pergunta da pesquisa: “Como os 

hábitos alimentares de crianças foram influenciados pela 

pandemia do Covid-19?”. Os demais critérios de inclusão, bem 

como os de exclusão estão descritos no quadro 1.   

 

Quadro 1. Critérios de inclusão e exclusão. 

Inclusão Exclusão 

Artigos publicados nos 

últimos 2 anos, ou seja: de 

2020 a 2021;  

 

Artigos publicados há 3 anos 

ou mais; 
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Artigos de ensaio clínico, 

meta-análise e de teste 

controlado e aleatório; 

 

Artigos disponíveis para 

download na íntegra; 

 

Artigos onde o grupo de 

estudo é de até 12 anos de 

idade; 

Artigos de revisão e capítulo 

de livro; 

 

Artigos não disponíveis para 

download na íntegra; 

 

Artigos onde o grupo de 

estudo é de 13 anos ou mais 

de idade; 

Fonte: Autoria própria, 2021.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 41 artigos, 3 desses se repetiram 

uma vez em diferentes bases de dados e foram eliminados, 

resultando em 38 artigos. Destes 38, 26 não satisfizeram os 

critérios de inclusão, resultando em 12 artigos (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Artigos sobre a alimentação de crianças durante a 

Covid-19.  

Nº Título do artigo Referência 

1. 

Problemas relacionados ao sono e hábitos 
alimentares durante o confinamento da 

COVID-19 em uma amostra de jovens do sul 
do Brasil 

López-Gil, J. 
F. et al., 

2021 

2. 

Aquisição de alimentos e vida diária para 
famílias dos EUA com crianças de 4 a 8 anos 

de idade durante COVID-19: resultados de 
uma pesquisa nacionalmente representativa 

Ferrante, M. 
J. et al., 

2021  



HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-

19: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

42 
 

3. 
Estresse parental, práticas parentais 

alimentares e ingestão de lanches infantis 
durante a pandemia de COVID-19 

Jansen, E. 
et al., 2021 

4. 
Hábitos alimentares de crianças e 

adolescentes durante o COVID-19 pandemia: 
o impacto do isolamento social 

Teixeira, M. 
T. et al., 

2021 

5. 

O impacto do COVID-19 no comportamento 
de saúde, estresse, segurança financeira e 

alimentar entre famílias canadenses de renda 
média e alta com crianças pequenas 

Carroll, N. et 
al., 2020 

6. 

Obesidade infantil e bloqueio COVID-19: 
observações sobre hábitos alimentares de 

pacientes inscritos em um programa de 
educação alimentar 

Nicodemo, 
M. et al., 

2021 

7. 

A pandemia de COVID-19 e a educação 
remota contribuem para a melhoria dos 

comportamentos nutricionais e aumento do 
tempo de tela em uma amostra populacional 

polonesa de adolescentes do ensino 
fundamental: dieta e atividade dos jovens 

durante o estudo COVID-19 

Kolota, A., 
Glabska, D., 

2021  

8. 
Hábitos alimentares infantis, atividade física, 

sono e uso da mídia antes e durante a 
pandemia de COVID-19 na Polônia 

Luszczki, E. 
et al., 2021 

9. 
Os efeitos do COVID-19 nos hábitos 

alimentares de crianças e adolescentes na 
Itália: um estudo piloto de pesquisa 

Pujia, R. et 
al., 2021 

10. 
Insegurança alimentar, ambiente alimentar 

doméstico e práticas de alimentação dos pais 
na era do COVID-19 

Adams, E. 
L. et al., 

2020 
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11. 

Comportamentos alimentares infantis, práticas 
de alimentação dos pais e motivações de 
compra de alimentos durante o bloqueio 

COVID-19 na França: como eles mudaram? 

Philippe, K. 
et al., 2021 

12. 

Hábitos alimentares entre alunos do ensino 
fundamental e médio na Faixa de Gaza, 

Palestina: um estudo transversal durante a 
pandemia COVID-19 

Radwan, A. 
et al., 2021 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.  

 

 Após a avaliação por completo, foram excluídos 9, 

resultando em 3 artigos (Quadro 3).  

 

Quadro 3. Características dos estudos selecionados: 

autores/ano, objetivos, metodologia e resultados encontrados. 

Autores/an
o 

Objetivos Métodos Resultados 

Caroll, N. 
et al.  
(2020) 

Examinar 
como os 
comportame
ntos de 
saúde (ou 
seja, 
atividade 
física, 
alimentação 
padrões, 
sono, tempo 
de tela) e 
nível de 
estresse 
familiar, 

Os pais 
(mães, n = 
235 e pais, n = 
126) de 254 
famílias que 
participaram 
de um estudo 
e 
responderam 
a uma 
pesquisa 
online que 
inclui 
perguntas 
fechadas e 

Mais da metade 
da amostra 
relatou que 
suas rotinas 
alimentares  
mudaram desde 
o início da 
pandemia do 
COVID-19; as 
alterações mais 
comumente 
relatadas foram 
comer mais 
salgadinhos e 
passar mais 
tempo 
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segurança 
financeira e 
alimentar 
entre uma 
amostra de 
famílias 
canadenses 
mudaram 
desde que 
as restrições 
físicas do 
COVID-19 
foram 
implementad
as. 
 

abertas. A 
estatística 
descritiva foi 
utilizada para 
resumir os 
dados 
quantitativos e 
as respostas 
qualitativas 
foram 
analisadas por 
meio de 
análise 
temática. 
  

cozinhando. O 
tempo de tela 
aumentou entre 
74% das 
mães, 61% dos 
pais e 87% das 
crianças e a 
atividade física 
diminuiu entre 
59% das mães, 
52% dos pais e 
52% das 
crianças. Os 
principais 
fatores que 
influenciam o 
estresse familiar 
inclui equilibrar 
o trabalho com 
creche / 
educação em 
casa e 
instabilidade 
financeira. 
Embora alguns 
comportamento
s prejudiciais 
pareçam ter 
sido 
exacerbados, 
outros 
comportamento
s mais 
saudáveis 
também 
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surgiram desde 
o COVID-19. 
 

Philippe, 
K. et al.  
(2021) 

Avaliar 
possíveis 
mudanças 
nos 
comportame
ntos 
alimentares 
em crianças 
de 3 a 12 
anos, nos 
comportame
ntos 
alimentares 
e de 
cozinhar dos 
pais, nas 
práticas de 
alimentação 
dos pais e 
também nas 
motivações 
dos pais ao 
comprarem 
comida 
durante o 
confinament
o, em 
comparação 
com o 
período 

Os pais de 
498 crianças 
com idades 
entre 3–12 
anos (238 
meninos; M = 
7,32; SD = 
2,27) 
completaram 
uma pesquisa 
online com 
itens de 
questionários 
validados (por 
exemplo, 
CEDQ, CEBQ, 
HomeSTEAD). 
Eles relataram 
a situação 
atual de seus 
filhos durante 
o lockdown, e 
retrospectivam
ente no 
período 
anterior ao 
lockdown. 
 

Muitos pais 
relataram 
mudanças na 
alimentação da 
criança 
comportamento
s, práticas 
alimentares e 
motivações de 
compra de 
alimentos. 
Quando as 
mudanças 
ocorreram, o 
apetite infantil, 
o prazer da 
comida, a 
capacidade de 
resposta 
alimentar e a 
excessiva 
alimentação 
emocionais 
aumentaram 
significativamen
te durante o 
bloqueio. O 
tédio infantil 
aumentado 
predisse 
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antes do 
bloqueio. 
 

significativamen
te o aumento da 
responsividade 
alimentar, 
excessos 
emocionais e 
frequência de 
lanches entre as 
refeições. 
Quando os pais 
mudavam suas 
práticas, 
geralmente se 
tornavam mais 
permissivos: 
menos regras, 
mais 
calmantes com 
a comida, mais 
autonomia da 
criança. Eles 
compraram 
alimentos 
prazerosos e 
sustentáveis 
com mais 
frequência, 
prepararam 
mais refeições 
caseiras e 
cozinharam 
mais com a 
criança. O nível 
de escolaridade 
e o aumento do 
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nível de 
estresse 
previram 
mudanças nas 
práticas e 
motivações dos 
pais. 
 

Jansen, 
E. et al.  
(2021) 

Investigar o 
impacto do 
estresse 
associado à 
pandemia 
nas práticas 
parentais de 
alimentos, 
incluindo 
interações 
em torno de 
lanches e 
dieta infantil. 
 

Os pais (N = 
318) de 
crianças de 2 
a 12 anos 
completaram 
uma pesquisa 
online 
transversal 
avaliando o 
estresse atual 
específico do 
COVID-19, 
estresse pré-
COVID-19, 
estresse 
financeiro (por 
exemplo, 

O estresse, 
incluindo 
dificuldades 
financeiras, era 
maior em 
comparação 
com antes da 
crise. A maioria 
das crianças 
tinha horários 
regulares para 
as refeições e 
lanches 
irregulares. O 
maior estresse 
específico de 
COVID-19 foi 
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insegurança 
alimentar), 
práticas 
parentais 
alimentares e 
frequência de 
ingestão de 
lanches 
infantis. A 
Modelagem de 
Equações 
Estruturais foi 
usada para 
modelar 
caminhos 
simultâneos 
de 
relacionament
os e testar 
efeitos diretos 
e indiretos. 
 

associado ao 
uso mais não 
nutritivo de 
alimentos e 
lanches (por 
exemplo, 
alimentação 
emocional e 
instrumental), 
mas também a 
mais estrutura e 
interações 
positivas (por 
exemplo, comer 
ou se envolver 
com a criança 
na hora das 
refeições). O 
maior estresse 
específico do 
COVID-19 
também foi 
associado à 
maior 
frequência de 
ingestão de 
lanches doces e 
salgados pelas 
crianças, com 
Algumas 
evidências de 
mediação por 
práticas 
parentais de 
lanches. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.  

 

 Segundo Silva, Costa e Giugliani (2016), os hábitos 

alimentares dos seres humanos são influenciados por fatores 

genéticos, culturais, socioeconômicos, étnicos e religiosos. 

Estes hábitos começam desde o período gestacional, através 

do contato do feto com o líquido amniótico, e percorrem durante 

a infância, entre 2 a 3 anos de vida, quando irá sofrer mudanças 

com o decorrer do tempo. Entre os fatores que colaboram para 

as mudanças, estão: família, amigos, escola e a mídia.  

 O ato de se alimentar diz muito sobre as relações sociais 

que percorrem esse comportamento, já que aprendemos a 

comer com o outro e a influência da família tem um grande 

papel nisso. A modificação no hábito alimentar que a pandemia 

trouxe às famílias, é de grande relevância para o estudo do 

comportamento alimentar durante o período de lockdown 

(BARBOSA, 2021). 

 

Alimentação durante a pandemia  

 

Carroll et al., (2020) investigou os comportamentos de 

saúde em famílias canadenses com crianças entre 1,5 a 5 anos 
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de idade durante a pandemia. Dentre os comportamentos de 

saúde analisados, a alimentação familiar foi um componente em 

que houve mudanças importantes. Muitas famílias relataram o 

aumento da ingestão de alimentos, assim como comer mais 

alimentos considerados mais energéticos (batata frita e 

biscoitos).  

Pais de crianças entre 3 a 12 anos de idade responderam 

uma pesquisa acerca da alimentação anterior e durante o 

período de lockdown pela pandemia do COVID-19. Dentre as 

famílias analisadas, 66% dos pais relataram pelo menos uma 

mudança no consumo de alimentos durante a pandemia. Houve 

um aumento da ingestão de doces, refrigerantes, batata frita, 

sorvete, bolo, biscoitos, sobremesas, snacks, entre outros. Pelo 

menos 36% das crianças começaram a fazer mais um lanche 

entre as refeições (PHILIPPE et al., 2021).  

Em comparação a estes resultados, uma pesquisa 

descritiva de opinião pública de Neves et al., (2021) mostrou 

que 100% das crianças em idade escolar realizavam o lanche 

da tarde durante o período de isolamento social.  

 

Alimentação emocional  

 

Em um estudo transversal que avaliou o estresse do 

COVID-19, além de práticas alimentares de famílias com 

crianças entre 2 a 12 anos, foi observado que a ingestão de 

sorvete, batata frita, snacks industrializados nesse estudo, foi 

associada a alimentação emocional das crianças (JANSEN et 

al., 2021).  

Sanseverino et al., (2021) descreve que os estressores 

causados pela pandemia, devem ser enfrentados pelos pais, 

pois se não houver interferências, estes estressores podem 
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impactar diretamente no consumo alimentar e resultar em um 

maior comer emocional nas crianças.  

No estudo de Philippe et al., (2021), o aumento do tédio 

entre as crianças foi diretamente relacionado com o excesso de 

alimentação emocional, aumentando o número de lanches 

consumidos, além de aumento da ingestão alimentar. Os pais 

relataram a oferta de “alimentos de conforto” às crianças. 

Segundo Barbosa, (2021) o conceito de comfort food se 

denomina como “uma refeição realizada com o intuito de 

provocar sensação de conforto ou consolo, em oposição a 

sentimentos negativos”. Em resposta a isso, sob efeitos de 

estresse, tende-se a optar por alimentos com maior 

palatabilidade e valor energético, principalmente os ricos em 

açúcar e gordura.  

É sabido que durante a pandemia, os pais ofereciam aos 

filhos uma variedade de lanches (saudáveis ou não), com o 

intuito de melhorar o humor (JANSEN et al., 2021).  

 

Como o estresse familiar durante o lockdown influenciou 

na alimentação 

 

Os resultados do estudo de Jansen et al., (2021) 

sugerem que o nível de estresse vivenciado na pandemia do 

COVID-19 pelas famílias, foi associado a frequência maior de 

refeições como lanches, tanto doces, quanto salgados.  

O aumento do estresse pelos pais durante a pandemia, 

fez com que houvessem mudanças nas práticas alimentares, os 

pais foram mais permissivos em relação ao o que oferecer às 

crianças, deram maior autonomia às crianças para escolher o 

que comer e a quantidade da comida (PHILIPPE et al., 2021). 

Também foi observado que a maior frequência de ingestão de 
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doces e snacks pelas crianças estava associada às práticas 

alimentares e estresse dos pais frente à pandemia, quando o 

consumo de lanches pelas crianças era maior (JANSEN et al., 

2021) 

Além dos prejuízos físicos, de acordo com Faustino e 

Castejon (2021), é necessário considerar os prejuízos 

psicológicos decorrentes do excesso de peso durante a 

pandemia. Fatores como o desenvolvimento de depressão, 

ansiedade, distúrbios do sono, baixa autoestima, imagem 

corporal distorcida, rendimento escolar baixo e dificuldades de 

relacionamento são altamente ligados com a alimentação 

infantil. 

 

Práticas de inclusão das crianças no preparo de alimentos 

 

A importância da interação entre os pais ou cuidadores e 

as crianças no contexto da pandemia surge também na 

culinária, onde o trabalho em equipe, práticas de higiene dos 

alimentos, estímulos à imaginação, concentração e 

coordenação motora entre outras atividades podem contribuir 

para a maior autonomia e independência das crianças. Além 

disso, o estímulo ao ambiente da cozinha e ao ato de cozinhar 

é uma excelente promoção da alimentação saudável na infância 

e uma forma de trabalhar a educação alimentar (ASSUNÇÃO 

et al., 2020).  

Em um estudo em que os pais responderam um 

questionário online, foi relatado que durante a pandemia do 

COVID-19, houve um aumento do número de refeições com a 

participação dos filhos, além de que os pais envolveram as 

crianças no preparo das refeições com uma frequência maior 
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em comparação com antes do isolamento social (CARROLL et 

al., 2020). 

Philippe et al., (2021) mostrou que 66% dos pais 

relataram preparar mais pratos caseiros do que no período 

anterior à pandemia. Durante a pandemia, a escolha por 

preparar alimentos ou receitas que sejam reconfortantes foi o 

que 57% dos pais relataram. A alimentação com os filhos, 

trazendo-o para o preparo dos pratos, também foi observada 

em 71% dos pais que responderam à pesquisa.  

Em vista disso, Assunção et al. (2020) indica que este 

processo de inclusão das crianças no preparo de alimentos 

pode ser reforçado para além do contexto pandêmico. As 

vantagens em incluí-los nessa atividade, promove o contato da 

criança a novos alimentos, fazendo com que eles apresentem 

maior ânsia em prová-los. O benefício dessas práticas pode 

diminuir a insegurança alimentar e nutricional, além de evitar o 

excesso de peso e desnutrição na infância.  

 

CONCLUSÕES  

 

Entre os estudos, há autores que sugerem que devem 

existir maiores informações baseadas em evidências para evitar 

ou extinguir o estresse das famílias frente a uma pandemia, pois 

essas intercorrências podem levar a práticas de alimentação 

inadequadas.  

Há necessidade de se investigar, não apenas os hábitos 

e comportamentos alimentares durante o isolamento social, 

mas também, identificar as possíveis variáveis que influenciam 

tais atitudes. Existem muitas evidências de que a saúde mental 

durante este período é uma das variáveis a serem analisadas 

acerca disso, principalmente pelos hábitos alimentares em 
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crianças serem totalmente ligados à sua saúde, nutrição e em 

seu desenvolvimento cognitivo e social. 

Os sentimentos ligados a valores negativos, como: 

estresse, tédio, tristeza e insegurança, assim como, a falta da 

escola presencialmente durante a pandemia, interferiu na 

alimentação das crianças entre 1 a 12 anos de idade.  

A percepção dessas mudanças de hábitos entre as 

famílias para com as crianças, pode ajudar a prevenir doenças, 

além de evitar a obesidade. 

Em síntese, a literatura comprova o apoio a ações que 

minimizem o estresse familiar no contexto pandêmico. Pode-se 

incluir ações para alimentação saudável, apoio emocional, 

garantia de renda adequada para aquisição de alimentos, entre 

outras formas de subtrair efeitos psicológicos que afetam a 

alimentação das crianças.  
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RESUMO: O Hospital Napoleão Laureano, localizado na capital 
paraibana, é uma Instituição de referência para o tratamento do 
câncer infantil. Assim, o objetivo principal desse trabalho foi 
traçar o perfil clínico e sociodemográfico de 834 crianças que 
passaram pelo ambulatório pediátrico do referido hospital, entre 
janeiro de 2017 e março de 2020. Trata-se de um estudo 
exploratório, de corte transversal, com análise quantitativa dos 
resultados obtidos, mediante consulta ao banco de dados do 
hospital. Foram investigados: sexo, cor, idade, procedência, 
unidade federativa, grau de instrução, tipo de atendimento e 
diagnóstico. Após a categorização das variáveis, estas foram 
analisadas no programa estatístico SPSS versão 17.0. Foi visto 
que 53,5% do público-alvo pertencia ao sexo masculino, com 
média de idade de 14 anos. Quanto à escolaridade, 14,1% 
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apresentou ensino fundamental incompleto. E ainda, 66% dos 
responsáveis referiu à cor branca para as crianças. 74,6% dos 
indivíduos procediam da Paraíba, sendo 40% destes residentes 
na Zona da Mata. Ademais, 95,8% dos pacientes procuraram o 
ambulatório pediátrico para realizar consultas atreladas à 
quimioterapia ou cirurgia/internação. Constatou-se que 
leucemias (19,1%), linfomas (9,5%) e tumores do SNC (6,8%) 
foram os cânceres mais recorrentes nesse público. Traçar o 
perfil clínico e sociodemográfico dessas crianças é importante 
para aprimorar o cuidado oferecido, contribuindo para que 
município e hospital fortaleçam o suporte emocional e 
socioeconômico a essas crianças e familiares.  

Palavras-chave: Câncer infantil. Leucemia. Perfil clínico. Perfil 

Sociodemográfico. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Os processos de transição demográfica, epidemiológica 

e nutricional trouxeram grandes mudanças para a população 

mundial, que vivencia uma maior predominância das chamadas 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e uma 

considerável diminuição de enfermidades infectocontagiosas, 

modificando o perfil de morbimortalidade.   

Ademais, sabe-se que a pandemia causada pelo 

coronavírus trouxe mudanças desfavoráveis relacionadas aos 

hábitos alimentares dos brasileiros, que passaram a consumir 

mais alimentos ultraprocessados e reduzir a ingestão de frutas 

e vegetais (MALTA et al., 2020; WERNECK et al., 2020ab), o 

que contribui para o desenvolvimento e piora das DCNT. O 

Global Burden of Disease Study (2018) evidenciou que as 
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DCNT se apresentam como a maior fração de causa de mortes 

em todo o mundo, revelando a necessidade de hábitos que 

reduzam o risco de adquirir tais doenças.  

Nesse contexto, inclui-se o câncer, que é caracterizado 

por um crescimento desordenado de células, podendo 

acometer diferentes locais, atingindo tecidos vizinhos e 

possibilitando até mesmo a ocorrência de metástases em 

regiões mais distantes via corrente sanguínea (SILVA E 

SOUSA; SILVA; PAIVA, 2019). 

O câncer pediátrico acomete indivíduos entre 0 e 19 

anos, sendo mais predominante no sistema sanguíneo e 

tecidos de sustentação. São tumores de natureza embrionária, 

em sua maioria, compostos por células indiferenciadas, o que 

leva a respostas mais eficientes nos tratamentos. Vale ressaltar 

que os tipos mais frequentes de câncer nessa faixa etária 

incluem leucemias, linfomas e tumores do Sistema Nervoso 

Central (INCA, 2020).  

Os carcinomas infantis correspondem ao percentual de 

1 a 4 % do total de tumores malignos na maioria das 

populações, atingindo, principalmente, pré-escolares com cinco 

anos de idade em média, sendo os meninos mais acometidos 

do que as meninas (SPOSITO et al., 2018). Nesse sentido, a 

estimativa de novos casos abrange 4.310 para o sexo 

masculino e 4.150 para o feminino (INCA, 2020). Em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, o câncer pediátrico representa 

de 3 % a 10 % do total de neoplasias (SPOSITO et al., 2018). 

Esse tipo de doença traz mudanças profundas na rotina 

das famílias, sensibilizando-as de maneira a interferir nos 

relacionamentos entre seus membros, gerando dúvidas 

constantes, problemas no trabalho e de ordem financeira, 
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privações, crises conjugais etc. Além disso, a criança muitas 

vezes precisa abandonar a escola, se afastar dos amigos e 

colegas, o que prejudica seu rendimento escolar e saúde 

emocional. Com isso, não restam dúvidas de que o câncer 

infantil impõe vários desafios a todos os envolvidos (MENDES-

CASTILO; BOUSSO, 2016). 

Diante desse contexto, o Hospital Napoleão Laureano, 

localizado na cidade de João Pessoa, PB, é uma Instituição 

filantrópica de referência para o tratamento oncológico no 

Estado, atendendo 72,2% de todos os pacientes portadores de 

câncer na Paraíba e estados circunvizinhos. Nesse contexto, 

crianças e adolescentes, tanto de convênios particulares quanto 

do SUS, recebem a terapêutica adequada para as diversas 

neoplasias existentes (HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, 

2020). 

De acordo com o exposto, é fundamental conhecer o 

perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes em tratamento 

oncológico admitidos na pediatria do Hospital Napoleão 

Laureano, uma vez que esses dados serão disponibilizados a 

referida unidade hospitalar, e, dessa forma, qualquer 

intervenção a ser feita com esses pacientes, até mesmo ações 

de prevenção, podem ser mais efetivas, abordando os grupos 

de risco prevalentes. E ainda, as informações obtidas podem 

ser de grande contribuição para demais pesquisas na área da 

oncologia pediátrica, gerando um impacto positivo na qualidade 

de vida desses indivíduos.  

Portanto, esse estudo tem como objetivo traçar o perfil 

clínico e sociodemográfico das crianças e adolescentes em 

tratamento no ambulatório pediátrico do Hospital Napoleão 

Laureano, investigando características como: idade, cor, sexo, 
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escolaridade, regiões e cidades das quais provêm, diagnóstico 

e tipo de atendimentos realizados.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracteriza-se como exploratório, 

transversal, com análise quantitativa dos resultados obtidos. Foi 

realizado no Hospital Napoleão Laureano, localizado em João 

Pessoa-PB, que é referência para o tratamento oncológico no 

estado. 

A população é composta por pacientes que realizaram 

tratamento no ambulatório pediátrico do Hospital Napoleão 

Laureano, tendo sido incluídas 834 crianças e adolescentes 

portadoras de neoplasias malignas, que foram atendidos no 

período de janeiro de 2017 a março de 2020. 

Referente ao procedimento para a coleta de dados, a 

referida unidade hospitalar disponibilizou duas planilhas 

contemplando informações sobre as crianças admitidas no 

hospital no período supracitado. Por conseguinte, utilizando o 

programa Excel, foram compilados os dados de interesse ao 

desenvolvimento da pesquisa, formando uma planilha única. 

Dessa maneira, foi possível conhecer o perfil clínico e 

sociodemográfico do público-alvo, organizando as variáveis do 

estudo, a saber: sexo, cor, idade, procedência, unidade 

federativa, grau de instrução, tipo de atendimento e diagnóstico. 

Os dados coletados foram analisados através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 17.0. As variáveis foram categorizadas, atribuindo-se 

numeração a cada uma, sendo elas: sexo (feminino=1 e 

masculino=2); cor (branca=1, negra=2, parda=3 e sem 

informação=4); idade (≤ a 5 anos=1, > que 5 e ≤ a 10=2, > que 

10 e ≤ a 15=3, > que 15=4 e sem informação=5); procedência 

(Agreste=1, Sertão=2, Mata=3, Borborema=4, sem 
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informação=5 e outro estado=6); unidade federativa 

(Paraíba=1, Rio Grande do Norte=2, Pernambuco=3 e sem 

informação=4); grau de instrução ( analfabeto=1, educação 

infantil=2, fundamental incompleto=3, fundamental completo=4, 

médio incompleto=5, médio completo=6 e sem informação=7. 

Para o tipo de atendimento realizado, que poderia ser consulta, 

quimioterapia e internação, foram concedidos os números 1, 2 

e 3, respectivamente. Para o diagnóstico, assim seguiram-se: 

leucemia=1, linfoma=2, neuroblastoma=3, 

rabdomiosarcoma=4, Tumor de Células Germinativas (TCG)=5, 

costelas=6, parótida=7, tireoide=8, mama=9, mediastino=10, 

nasofaringe=11, ovário=12, pâncreas=13, pele=14, retina=15, 

seio da face=16, Sistema Nervoso Central (SNC)=17, 

testículo=18, hepático=19, ósseo=20, renal=21, bexiga=22, 

cólon=23, pulmão=24, sem informação=25. Vale ressaltar que 

a designação “sem informação” foi atribuída para crianças que 

não possuíam dados em relação às variáveis trabalhadas, uma 

vez que fora facultativo ao responsável pelo paciente preencher 

ou não todas as informações contidas na ficha. 

Este estudo foi aprovado no dia 14 de junho de 2017 pelo 

Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (número do processo: 

67282417.000.5188). E ainda, a carta de anuência para a 

realização da pesquisa foi fornecida pela direção do Hospital 

Napoleão Laureano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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  Entre janeiro de 2017 e março de 2020, 834 crianças e 

adolescentes portadoras de neoplasias malignas foram 

atendidas no Ambulatório Pediátrico do Hospital Napoleão 

Laureano (Figura 1).  
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Figura 1: Hospital Napoleão Laureano. 

 

 
 

Fonte: site hlaureano. 2017. 

 

Através da compilação dos dados disponibilizados por 

meio de planilhas no Excel (figura 2), que foram analisados no 

programa estatístico SPSS, foi constatado que mais da metade 

pertencia ao sexo masculino (53,5%), com média de idade de 

14 anos. No Brasil, pesquisas atuais revelam que o câncer 

pediátrico está acometendo cada vez mais indivíduos menores 

de 5 anos (TEIXEIRA et al., 2017), englobando uma série de 

malignidades diversas. Dessa forma, precisa ser estudado 

separadamente por apresentar diferentes locais primários, 

origens histológicas e comportamentos do ponto de vista clínico 

(INCA, 2016). 

 

Figura 2: Variáveis analisadas no estudo, organizadas através 

do programa Excel. 
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Fonte: Autores. 2021. 

 

Concernente ao exposto, sabe-se que os tipos mais 

comuns de leucemias, as neoplasias malignas mais frequentes 

no público infanto-juvenil, são a Linfóide Aguda (LLA) (figura 3) 

e a Mielóide Aguda (LMA), ocorrendo, principalmente, em 

indivíduos menores de 15 anos (MACHÍN-GARCÍA et al., 2017).  

 

Figura 3: Células imaturas na medula óssea, caracterizando a 

LLA. 
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Fonte: Newslab. 2019. 

 

Nesse contexto, no período estudado, o Hospital 

Napoleão Laureano atendeu pacientes com uma média de 14 

anos de idade, corroborando com os dados descritos acima. 

Ademais, nos EUA são diagnosticados anualmente cerca de 

2.400 pacientes com menos de 20 anos de idade com LLA, 

porém, há uma tendência forte no aumento dos casos em 

crianças de 2-3 anos (CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, 2016). 

A literatura mostra que a leucemia não é tão 

diagnosticada em regiões como a África, sendo igualmente 

subdiagnosticada em negros nos EUA. Mas isso pode estar 

relacionado, não à questão racial, mas a problemas de acesso 

aos cuidados de saúde e situação financeira prejudicada. 

Nesse sentido, crianças brancas hispânicas nos EUA, de 0-14 

anos de idade, possuem uma incidência mais elevada dessa 

neoplasia maligna. Aspectos genéticos, associados à 

ancestralidade nativa americana podem estar ligados a esse 

fato (STELIAROVA-FOUCHER et al., 2017). 

Nesse sentido, de acordo com a média de idade 

encontrada nesta pesquisa, estudos mostram dois picos etários 

nas taxas de incidência de Linfoma não- Hodgkin (LNH), que é 
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de 1 a 4 anos e de 15 a 19 anos. Ressalta-se que o LNH mais 

frequente é o linfoma de Burkit, afetando crianças entre 5 e 15 

anos. E ainda, o neuroblastoma, um tumor do sistema nervoso 

simpático, é o carcinoma sólido extracraniano mais frequente. 

Assim, a média nas taxas de incidência encontrada foi de 6,63 

casos por milhão no grupo de 10-14 anos e 5,14 casos por 

milhão entre 0 a 19 anos para esse tipo de câncer (INCA, 2016).  

Referente aos tumores ósseos, estes representam, 

mundialmente, 5% das neoplasias malignas que surgem no 

período da infância e adolescência, sendo o osteossarcoma o 

mais predominante na faixa etária de 0 a 19 anos, observando-

se que ocorre um aumento progressivo na incidência associado 

à idade. No Brasil, as maiores taxas de incidência foram 

constatadas na população de 15 a 19 anos, tendo destaque os 

municípios de Campo Grande (24,38 por milhão) e João Pessoa 

(23,08 por milhão) (INCA, 2016). Frente ao exposto, na 

presente pesquisa, os tumores ósseos representaram 5,8% dos 

cânceres diagnosticados entre os pacientes atendidos pelo 

Hospital Napoleão Laureano no período estudado. 

 Com relação à cor, foi visto que aproximadamente 66% 

dos responsáveis pelos pacientes atendidos referiram à cor 

branca para as crianças, seguida dos negros (7,6%). E ainda, 

1,2% do público-alvo se encaixou no grupo dos pardos, de 

acordo com as famílias desses indivíduos. Ressalta-se que a 

incidência do tipo de câncer em todo o mundo é diferente, o que 

pode indicar que esse processo se relaciona à exposição a 

diversos fatores de risco, que divergem de local para local, bem 

como à genética, ligada às questões de raça (FELICIANO; 

SANTOS; POMBO-DE-OLIVEIRA, 2018).  
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Contudo, pardos e pretos foram os indivíduos mais 

acometidos pelo câncer infantil, seja ele associado ao sistema 

hematopoiético, SNC ou linfonodos, em pesquisa feita com 

crianças e adolescentes portadores de câncer tratados em 

Minas Gerais, entre os anos de 2007 e 2016 (NASCIMENTO, 

2018). É sabido que a raça é uma das características que estão 

relacionadas aos tipos de neoplasia. Nesse sentido, a 

incidência do tumor de Wilms e do sarcoma de Ewing apresenta 

grande variação de acordo com a etnia. Esses tipos de câncer 

podem advir de células embrionárias que persistem após o 

nascimento ou de eventos oncogênicos ocorridos no útero 

(FELICIANO; SANTOS; POMBO-DE-OLIVEIRA, 2018). 

Ao ser traçado o perfil de pacientes com câncer infanto-

juvenil, em 2017, na Unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON), localizada em Rio Branco – Acre foi 

detectada uma maior prevalência de pardos (70%), com apenas 

30% de brancos. Com isso, esses achados divergem dos 

resultados do presente estudo, o qual mostrou que 1,2% do 

público-alvo se encaixou no grupo dos pardos, de acordo com 

seus responsáveis (NASCIMENTO, 2020). Contudo, reforça-se 

que a etnia está entre as variáveis que influenciam o câncer 

pediátrico, uma vez que algumas raças estão mais protegidas 

contra certos tipos de câncer. Sabe-se que a leucemia 

linfocítica é rara nos orientais e o Sarcoma de Ewing (uma forma 

de tumor ósseo) é muito raro na população negra. Logo, pode-

se afirmar que esses fatos devem estar ligados à própria 

genética do indivíduo e ao meio no qual este se encontra 

inserido, com estilos de vida variados, bem como diferentes 

exposições ambientais (INCA, 2018). 
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No que se refere ao grau de instrução ou escolaridade, 

foi encontrado que os pacientes apresentavam ensino 

fundamental incompleto (14,1%), porém, a maioria não possuía 

essa informação para análise (79,1%). Nesse sentido, é 

importante salientar que a escolarização dessa população 

mostra-se como desafiadora, haja vista que o tratamento 

oncológico impacta diretamente nas atividades habituais de 

escola e lazer por desencadear situações de dor, mutilações e 

efeitos colaterais que, por sua vez, geram graves reações 

físicas e emocionais (SILVA; HORA, 2018). 

Esses dados corroboram com os achados referentes à 

análise do ponto de vista desse público frente ao adiamento do 

início ou interrupção da educação escolar. Assim, em entrevista 

com crianças e adolescentes com câncer, sendo sete do sexo 

masculino e cinco do feminino, com idades entre 8 e 17 anos, 

foram mencionadas as dificuldades de ordem clínica e 

psicológica, bem como a mudança de rotina e impossibilidade 

de frequentar a escola. Ainda, pode ser destacado que para os 

adolescentes ter que lidar com essa evasão é difícil, visto que 

estão mais próximos de ingressar no ensino superior ou no 

mercado de trabalho (MENDES; GOÉS; BRAIN, 2018). 

 É notório que existe uma indicação médica para o 

distanciamento dessa população da escola por um tempo 

indeterminado (INCA, 2016). Assim, um trabalho referente ao 

desempenho escolar de 241 crianças sobreviventes de câncer 

infantil na Coréia, verificou que 41% apresentou dificuldade na 

aprendizagem, sendo relatado que, depois do retorno às 

atividades educacionais, obtiveram médias inferiores em 

relação ao que alcançavam antes do adoecimento (PARK et al., 

2018). Nesse sentido, destaca-se que os impactos do câncer 
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na escolarização de crianças e adolescentes podem variar em 

virtude das sucessivas e imprevisíveis internações, questões 

emocionais e socioeconômicas que os familiares precisam lidar, 

além das possíveis limitações físicas e cognitivas em 

decorrência da doença e do tratamento (SILVA; HORA, 2018). 

Concernente à procedência, foi evidenciado que a 

maioria das crianças (74,6%) eram oriundas do Estado da 

Paraíba, sendo que 40% residiam na mesorregião da Zona da 

Mata, a qual engloba a cidade de João Pessoa e área 

metropolitana, além de outros municípios, como Sapé, Mari e 

Marcação (IDEME, 2016). No entanto, 11,9% eram do Agreste, 

20,9% do Sertão e 1,8% da Borborema, sendo necessário 

percorrer longas distâncias para o tratamento. 

Esta realidade é comum, e em um estudo que analisou 

o perfil clínico e epidemiológico de crianças e adolescentes em 

um serviço de oncologia no estado de Tocantins também ficou 

explícita. Todavia, na pesquisa citada, apenas 24,4% dos 

pacientes residiam na mesma cidade da unidade de saúde, 

além de que, em alguns casos, provinham dos estados do Pará 

e Maranhão, necessitando percorrer mais de mil quilômetros 

para chegar ao destino (MUTTI et al., 2018). 

Em análise sobre o fluxo de viagens de crianças e 

adolescentes com câncer entre os locais de residência e os 

serviços de saúde, foi identificado que grandes distâncias 

precisavam ser percorridas por pacientes da região Norte do 

País (GRABOIS; OLIVEIRA; CARVALHO, 2013). Dessa forma, 

é importante pontuar que o acesso a esses centros em termos 

de tempo, distância e custos de transporte tem impacto 

relevante na qualidade de vida dos pacientes e de seus 

familiares. 
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Nesse contexto, sabendo que o tratamento oncológico 

requer muitas viagens ao hospital para a realização de 

consultas ambulatoriais, procedimentos terapêuticos e exames, 

as casas de apoio prestam suporte às famílias de baixa renda 

que residem a grandes distâncias do local de realização do 

tratamento (GRABOIS; OLIVEIRA; CARVALHO, 2013). Na 

Paraíba, podemos destacar a Associação Donos do Amanhã 

(figura 4), que não possui fins lucrativos e é focada no 

atendimento de crianças e adolescentes vindos de todo o 

estado, a fim de, receber tratamento médico em João Pessoa. 

A assistência realizada inclui o fornecimento de cestas básicas 

e suplementos alimentares, disponibilização de locais voltados 

ao descanso e aguardo dos atendimentos, direcionamento para 

a obtenção de documentações, além do suporte emocional 

prestado pela equipe de voluntários e atendentes. Cabe 

salientar que a associação está localizada em frente ao Hospital 

Napoleão Laureano, o que possibilita uma melhor 

acessibilidade e rapidez em situações de emergência 

(ASSOCIAÇÃO DONOS DO AMANHÃ, 2021). 
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Figura 4: Fachada da Associação Donos do Amanhã. 

 

 
 

Fonte: Portal T5. 2021. 

 

Outra instituição que recebe esses pacientes é a Casa 

da Criança com Câncer (figura 5), fundada em 1997, por 

iniciativa do médico hematologista Gilson Espínola Guedes, 

que presenciou, por vários anos, a angústia e o sofrimento de 

crianças e mães que não possuíam um local adequado para 

descansar após o tratamento oncológico realizado na capital 

paraibana. Atualmente, além desse acolhimento, a Casa da 

Criança também proporciona assistência psicológica, 

odontológica, atividades pedagógicas e recreativas. E, para os 

acompanhantes, oferta vários cursos através do centro de 

capacitação. Certamente, essas casas contribuem para a 

desmistificação da ideia de que um lugar que abriga pacientes 

oncológicos é triste e sombrio. Na realidade, esses espaços são 

alegres, coloridos e calorosos, o que, com certeza, traz um 

pouco mais de alívio e segurança aos pacientes e familiares 

(CARVALHO, 2016). 
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Figura 5: Fachada da Casa da Criança com Câncer. 

 

 
 

Fonte: Facebook. Casa da Criança com Câncer-PB. 

 

Foi visto também que 95,8% procuraram o ambulatório 

pediátrico em busca de realizar consultas com o oncologista, 

atreladas a quimioterapia ou cirurgia/internação. 

Outrossim, é possível inferir que leucemias (19,1%), 

linfomas (9,5%) e tumor de SNC (6,8%), foram as neoplasias 

malignas mais recorrentes no grupo estudado. Em seguida, 

aparecem o tumor renal (5,9%), o ósseo (5,8%), 

rabdomiossarcoma (3,5%), câncer ovariano (3,1%), 

neuroblastoma (1,1%) e tumor hepático (1,1%). Todavia, é 

importante ressaltar que 40,5% dos indivíduos não tinham 

diagnóstico estabelecido. Ademais, foi evidenciado uma 

ocorrência menor de outros tipos de câncer, como o de 

pâncreas, células germinativas, nasofaringe, retina, cólon, 

costelas, glândula parótida, mama, mediastino, seio da face, 

bexiga e pulmão. 

Frente ao exposto, é relevante mencionar que os 

tumores malignos mais frequentemente diagnosticados em 

crianças e jovens são as leucemias, os tumores do sistema 
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nervoso central e os linfomas, o que está em concordância com 

os resultados encontrados nesta pesquisa. Porém, existe uma 

variação de casos conforme o desenvolvimento da região. Por 

exemplo, países desenvolvidos possuem os linfomas como os 

terceiros mais recorrentes nesse público, o que não ocorre em 

países como o Brasil, onde esse tipo de câncer ocupa a 

segunda posição, ficando atrás das leucemias (OLIVEIRA et al., 

2021). Mutti et al. (2018), identificaram os linfomas (18,47%) 

como o segundo tipo de câncer com maior predominância em 

estudo feito em Tocantins, o que se interliga com os resultados 

obtidos para as crianças do Hospital Napoleão Laureano.  

Referente às leucemias, Nascimento et al. (2020), em 

estudo sobre o perfil dos pacientes atendidos na Unidade de 

Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) em Rio Branco, no 

Acre, demonstraram que maioria das crianças (45,0%), foi 

acometida por esse tipo de câncer, o que converge com os 

dados da presente pesquisa. Além disso, Nascimento et al. 

(2020) também constataram que a quimioterapia foi o 

tratamento mais recebido pelas crianças e adolescentes 

(95,8%), corroborando com os achados desta pesquisa. Assim, 

destaca-se aqui que o público infantil responde melhor ao 

tratamento, sendo a quimioterapia a melhor escolha, pois a 

radioterapia acarreta efeitos colaterais tardios ao 

desenvolvimento orgânico (SILVA et al.,2020). 

Outrossim, Paula et al. (2019), que caracterizaram as 

internações infantis em um Centro de Alta Complexidade de 

Montes Claros-Minas Gerais, verificaram que as leucemias 

foram o tipo de neoplasia com maior prevalência (55,0%). 

Ainda, Mutti et al. (2018), com a finalidade de entender o perfil 

das crianças e adolescentes atendidos na unidade de oncologia 
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de um hospital público localizado na Região Norte do Brasil, 

identificaram as leucemias como o tipo de câncer mais 

frequente (47,2%). Dessa forma, esses dados convergem com 

os achados acerca dos pacientes do Hospital Napoleão 

Laureano apresentados no presente trabalho. 

Concernente aos tumores do Sistema Nervoso Central 

(SNC) (figura 6), que estão como os terceiros mais prevalentes 

nesta pesquisa, com 6,8%, sabe-se que são bem recorrentes 

no público infanto-juvenil, sendo mais comum na primeira 

década de vida. Ademais, apresentam-se como de histologia 

embrionária, na maioria dos casos diagnosticados. Diante 

disso, ressalta-se que são Tumores de Células Germinativas 

(TCGs), ou seja, advindos de células germinativas primordiais 

que passam por modificações na fase de migração da crista 

neural até as gônadas, ocorrendo esse processo no período 

embrionário (LIMA et al., 2008) 

 

Figura 6: As neoplasias do SNC englobam tumores no cérebro, 

tronco cerebral, cerebelo e medula espinhal. 

 

 
 

Fonte: Dr Samuel Salu. 2019. 
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Os dados encontrados neste estudo para esse tipo de 

câncer corroboram com a maioria dos resultados dispostos na 

literatura, pois geralmente, os tumores do SNC estão ocupando 

a terceira posição em muitas pesquisas. Frente ao exposto, 

Oliveira et al. (2021), verificaram que 17,2% dos diagnósticos 

realizados na cidade do Recife-PE era referente a tumores do 

SNC, ficando atrás das leucemias e linfomas, como traz esta 

pesquisa. Ressalta-se que existem diferenças raciais e 

geográficas na distribuição das neoplasias do SNC, bem como 

diferentes fatores de risco que podem estar relacionados ao 

aparecimento desses tumores na infância. Nesse sentido, 

aspectos como síndromes hereditárias, neurofibromatose tipo I 

e II, esclerose tuberosa, síndrome das células basais dos 

nevóides, dentre outras, podem estar associados. E ainda, o 

fator de risco mais conhecido para o desenvolvimento de 

tumores cerebrais é a radiação (OROZCO-FORERO et al., 

2020). 

Além disso, é válido salientar que esses resultados já 

são esperados para países que estão em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. Pois, para países considerados 

desenvolvidos, o câncer cerebral está como o segundo mais 

incidente. Portanto, a taxa de ocorrência de tumores do SNC é 

elevada em países de alta renda, o que está claramente 

relacionado à ampla disponibilidade de instalações de 

diagnóstico. Pesquisa de Steliarova-Foucher et al. (2017) 

encontrou que, entre as crianças de 0 a 14 anos, os principais 

tipos de câncer nas regiões mundiais analisadas foram: 

leucemia, seguida por tumores do SNC e linfomas. Novamente 

reforçando que a incidência neoplásica varia conforme a 

localidade e outros fatores. 
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Um estudo que se mostra em discordância com os dados 

obtidos para as crianças do Hospital Napoleão Laureano, 

encontrou que os tumores do SNC foram os mais prevalentes, 

com 46%, uma porcentagem bastante significativa. Neoplasias 

de origem hematológica ocuparam a segunda posição com 

30%. No entanto, os pacientes eram advindos do Hospital 

Garcia de Orta, localizado em Portugal, um país considerado 

desenvolvido (CARNEIRO et al., 2019). 

No tocante aos demais tumores sólidos, de forma geral, 

os dados encontrados no presente estudo mostraram menor 

prevalência destes se comparados aos tumores do SNC, 

leucemias e linfomas, corroborando com a literatura. No que se 

refere aos dados do grupo de tumores sólidos, com exceção do 

SNC discutido anteriormente, os resultados desse estudo 

mostraram maior prevalência dos tumores renais com 5,9% de 

incidência. Achados semelhantes a esse estudo foram 

encontrados em outros trabalhos, retomando a pesquisa 

realizada por Carneiro et al. (2019) onde os resultados obtidos 

de 105 casos de tumores pediátricos analisados mostraram que 

os demais tumores sólidos tiveram menor incidência. Somado 

a isso, dentro desse grupo os tumores renais tiveram maior 

índice (9,5%). 

Outra pesquisa realizada por Hintz et al. (2019), ao 

analisar dados de 296 pacientes que passaram por internações 

no Hospital da Criança Santo Antônio, constatou um percentual 

menor do grupo dos demais tumores sólidos em comparação 

aos outros tumores de maior incidência. Ainda, nesse grupo os 

tumores renais tiveram maior prevalência com 6,4%. 
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 CONCLUSÕES 

 

 A partir do desenvolvimento do presente estudo foi 

possível identificar que os tipos de neoplasias malignas mais 

prevalentes na infância, relatados na literatura, convergiram 

com os dados presentes nesta pesquisa, reafirmando a 

necessidade de realização de mais estudos envolvendo esta 

temática, a fim de, identificar fatores que estão relacionados 

com a incidência dessas doenças, visando fortalecer o sistema 

de saúde no tocante a identificação de fatores de risco, 

formulação de estratégias de prevenção e promoção de 

terapêutica cada vez mais adequada. 

 Considerando o fato de o câncer infantil ser uma 

patologia que interfere diretamente no estilo de vida dos 

pacientes, privando-os das suas atividades cotidianas e sociais, 

considerando ainda que o cuidador (geralmente os pais), 

também necessita repentinamente mudar sua rotina para 

acompanhar a criança em seus compromissos relativos ao 

tratamento, interferindo negativamente na sua vida social, 

profissional e financeira, faz-se importante conhecer essas 

dinâmicas, buscando estratégias capazes de minimizar esse 

desgaste emocional. 

Desta forma, o conhecimento sobre o perfil clínico e 

sociodemográfico de crianças e adolescentes com câncer 

identificados nesta pesquisa é imensamente importante, uma 

vez que os aspectos analisados exercem influência direta na 

terapêutica, além de possibilitar a sensibilização dos 

profissionais envolvidos, para que fortaleçam o cuidado 

multiprofissional, humanizado e holístico, enxergando o 

paciente não apenas do ponto de vista clínico, mas levando em 
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consideração suas emoções e realidade social. A equipe do 

Hospital Napoleão Laureano já apresenta esse olhar mais 

ampliado de assistência, consistindo em importante rede de 

apoio às crianças e seus familiares. Não obstante, pesquisas 

como esta contribuem para o aprimoramento das ações já 

desenvolvidas. 
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RESUMO: A cárie dentária está intimamente ligada a crianças 
com baixo peso.  E isso acontece, na maioria dos casos, porque 
as crianças desnutridas apresentam doenças agudas ou 
crônicas, devido ao seu estado nutritivo. Estes podem causar 
defeitos no desenvolvimento do esmalte, o que pode facilitar o 
aparecimento da cárie dentária.O presente estudo teve como 
objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a 
associação entre a desnutrição infantil e a cárie dentária. O 
tema abordado baseou-se em evidências bibliográficas 
encontradas nas bases de dados BvS e PubMed, utilizando as 
seguintes palavras-chave: “cárie dentária”, “desnutrição” e 
“criança”, no período de 2016 a 2021 com desenho de estudo 
observacional. Com a participação de dois revisores, foram 
incluídos estudos publicados em inglês e português que 
apresentaram seus textos publicados na íntegra com o rigor 
metodológico pré-estabelecido. Foram excluídas monografias, 
dissertações e teses, bem como estudos em que o resumo não 
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condizia com os objetivos do estudo. Observa-se que, os efeitos 
causadas pela doença cárie, podem ter levado à desnutrição. 
Dessa maneira, crianças com cárie na primeira infância tinham 
um peso corporal significativamente menor. A compreensão da 
associação desses dois fatores relacionado a crianças é de 
suma importância para que seja enfatizado a importância do 
assunto e uma maneira de se pensar em estratégias para que 
uma equipe multiprofissional possa atuar como multiplicadores 
de saúde. 
Palavras-chave: Cárie Dentária. Desnutrição. Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

          A desnutrição infantil é uma doença de natureza clínico-

social multifatorial causada por uma ingestão alimentar 

deficiente quantitativa e qualitativamente, relativa ou absoluta, 

de um ou mais nutrientes essenciais. A literatura mostra que 

esta doença atinge classe social desfavorecida. Seu início pode 

ocorrer precocemente na vida intrauterina caracterizada pelo 

baixo peso ao nascer ou nos primeiros anos da infância 

(CLAUDIA et al., 2020). 

          O estado nutricional deficiente pode afetar tanto a 

estatura, nomeada em desnutrição crônica, quanto o peso, 

classificada em desnutrição aguda da criança. Pode causar 

crescimento retardado e afetar o desenvolvimento 

neuropsicomotor.  

A prevalência varia principalmente de acordo com a faixa 

etária e status socioeconômico, sendo mais comum nas 

crianças com idade intermediária e de grupo social 

desfavorecido que encontram dificuldades para acessar 
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programas preventivos e saúde curativa  (CLAUDIA et al., 

2020). 

          A cárie dentária é uma doença biofilme-açúcar-

dependente que tem uma etiologia complexa e multifatorial. 

Está relacionada a  microorganismos cariogênicos, tendo como 

principal envolvido os streptococcus do grupo mutans, que 

agem na fermentação dos carboidratos da dieta e assim 

produzem ácidos que provocam as desmineralização dos  

dentes. A  falta ou falha na  higienização da cavidade bucal em 

conjunto de  hábitos alimentares ricos em sacarose e/ou 

carboidratos fermentáveis e e a estrutura dental, trazem um  

caráter agressivo e de rápido desenvolvimento característico da 

doença (COSTA et al., 2010).  

          Dados coletados  nos Estados Unidos relatam que  a 

prevalência de cárie dentária é cinco vezes maior em 

comparação com doenças alérgicas e respiratórias, como a 

asma. Atinge 80% da população infanto-juvenil americana. 

(PIERCE; ROZIER; VANN, 2003). Foi registrado pelo Projeto 

SB Brasil 2010,  aos 5 anos de idade, uma criança continha, em 

média, o índice de 2,43 dentes com experiência de cárie, com 

predomínio do componente cariado, sendo ele responsável por 

mais de 80% da amostra. Quase 60% das crianças com 5 anos 

de idade apresentaram cárie dentária, (BRASIL, 2010). 

         Determinantes sociais, políticos e culturais são 

considerados causas distantes da desnutrição infantil, pois 

influenciam os cuidados com o estado saúde-doença da 

criança. Ela também possui um evidente  fator  social, que 

acaba sendo mais prevalente em situações de desigualdade 
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social, tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento (VIEIRA et al., 2020). 

         Dentre os fatores associados à gênese da desnutrição 

destacam-se a privação alimentar ao longo da vida; ocorrência 

de repetidos episódios de doenças infecciosas, com destaque 

das diarreias e respiratórias; problemas socioeconômicos; 

precária instrução materna sobre os cuidados nutricionais e 

odontológicos com a criança.  A subnutrição causa hipoplasia 

do esmalte dentário, além de hipofunção glandular da saliva, 

por alterações da síntese protéica ou disponibilidade de 

minerais para composição salivar (SANTOS et al., 2021). 

         Dessa forma, percebeu-se que crianças com ingestão 

alimentar inadequada apresentam maior risco de 

desenvolvimento e/ou de progressão de lesões cariadas, 

devido a defeitos estruturais no esmalte dentário e disfunção 

glandular salivar. Além disso, foi observado que a cárie dentária 

também pode ser fonte de desnutrição infantil, visto que cárie 

não tratada e infecções associadas podem gerar dor e 

desconforto, dificultar a alimentação, provocar distúrbios de 

apetite e sono, afetar a produção de glucosteróides e alterar as 

vias metabólicas das citocinas, consequemente um declínio do 

crescimento geral da criança (CHANDRASHEKAR et al., 2018). 

         Sabendo que a alimentação é importante para o 

crescimento infantil, bem como a saúde bucal, investigar a 

relacao das duas variáveis é necessário.  Além disso, pode 

esclarecer aspectos nutricionais e odontológicos preventivos e 

curativos nos serviços da atenção básica em saúde e nas 

escolas, a fim de melhorar a qualidade de vida infantil. Dessa 
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forma, pode se evitar déficits de peso e estatura, defeitos na 

formação do esmalte dentário e a produção salivar.  

          Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo 

verificar a associação existente na literatura entre a desnutrição 

e cárie dental nas crianças. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento desse estudo, foi realizado um  

levantamento bibliográfico, que foi dividido em quatro etapas. A 

primeira etapa constitiu na busca por artigos nas seguintes 

bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE/PUBMED)Utilizaram-se, como critérios de busca, os 

documentos publicados no período de 2016 a 2021 e que foram 

encontrados no modo de “pesquisa avançada”. Foram 

utilizados cruzamentos com os seguintes unitermos indexados 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Cárie 

dentária”, “Desnutrição” e “Criança” Em seus respectivos 

termos em inglês “Dental Caries”, “Child” e “Malnutrition”.  Os 

estudos incluídos foram localizados a partir da combinação e 

cruzamento dos unitermos da pesquisa com a utilização do 

operador booleano “AND”.  

A segunda etapa constituiu-se pela leitura dos títulos dos 

artigos. Na terceira etapa, dentre os resumos levantados, foi 

feita a leitura  daqueles que contemplavam o título e resumo 

equivalentes ao intuito da pesquisa. A quarta etapa, então, 

consistiu na leitura dos textos na íntegra, seguida pela 
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construção da tabela com as informações levantadas nesse 

processo. 

Foram adotados como critérios de inclusão estudos com 

crianças, artigos originais de publicação eletrônica, em idiomas 

português e inglês relacionados ao tema proposto, estudos 

transversal, caso-controle, coorte. 

Foram excluídos da pesquisa os trabalhos da literatura 

cinzenta como trabalho de conclusão de curso, dissertações, 

teses, além de artigos duplicados, textos incompletos, livros, 

opiniões de especialistas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, foram encontrados 89 artigos na base de 

dados da BVS e 15 artigos no PubMed, mediante aplicação dos 

critérios já citados na metodologia, não sendo encontrado 

nenhum artigo na base de dados do Scopus após a aplicação 

dos descritores e filtros. 

           Após breve leitura dos títulos e dos resumos dos estudos 

encontrados, foram selecionados aqueles que obedecessem 

aos critérios de exclusão e inclusão e abordassem as temáticas 

desejadas para atingir os objetivos desse trabalho. Assim, 

foram escolhidos para uma análise mais detalhada, 09 artigos 

na BVS (Tabela 1) e 0 artigos no PubMed como referência para 

a construção da amostra quantitativa desta pesquisa.  
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Tabela 1. Artigos selecionados na BVS distribuídos em título, 

autoria, ano, revista, tipo de estudo e resultado. 

TÍTULO AUTOR ANO REVISTA TIPO DE 

ESTUDO 

RESULTADO 

Associati

on of 

Undernut

rition and 

Early 

Childhoo

d Dental 

Caries 

Janakira

m, 

Chandr

ashekar

, et al 

 

 

 

2018 

Academi

a Indiana 

de 

Pediatria 

Estudo 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 

Avaliação 

do estado 

nutriciona

l em 

relação à 

presença 

de cárie 

dentária 

em 

crianças 

Santos, 

Marluci 

Mendes 

dos, et 

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Arquivos 

de 

Ciências 

da Saúde 

da 

UNIPAR, 

Umuaram

a 

Estudo 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 
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de 4 a 6 

anos do 

município 

de 

Cajamar - 

São 

Paulo 

Prevalen

ce and 

severity 

of early 

childhood 

caries in 

malnouris

hed 

children 

in 

Mendoza, 

Argentina 

Fernánd

ez, 

Claudia 

N, et al 

 

 

 

 

 

2020 

Acta 

odontológ

ica 

latinoame

ricana 

Estudo 

correlacio

nal, 

descritivo 

e 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 

Relations

hip of 

Body 

Dikshit, 

Parajeet

a, et al 

 

 

 

Jornal da 

Associaç

ão 

Estudo 

transvers

al 

Não há 

associação 

entre a 



ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

92 
 

Mass 

Index 

with 

Dental 

Caries 

among 

Children 

attending 

Pediatric 

Dental 

Departme

nt in an 

Institute 

 

 

 

 

 

2018 

Médica 

do Nepal 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 

Chronic 

malnutriti

on and 

oral 

health 

status in 

children 

aged 1 to 

5 years: 

Vieira, 

Karlla A, 

et al 

 

 

 

 

 

 

2020 

Medicine 

(Baltimor

e) 

Estudo 

observaci

onal, 

analítico 

e 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 



ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

93 
 

An 

observati

onal 

study 

Early 

Childhoo

d Dental 

Caries, 

Mouth 

Pain, and 

Malnutriti

on in the 

Ecuadori

an 

Amazon 

Region 

So, 

Marvin, 

et al 

 

 

 

 

 

 

2017 

Jornal 

Internacio

nal de 

Pesquisa 

Ambienta

l e Saúde 

Pública 

Estudo 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 

Early 

Childhoo

d Oral 

Health 

and 

Nutrition 

Tsang, 

Chloe, 

et al 

 

 

 

 

2019 

Jornal 

Internacio

nal de 

Pesquisa 

Ambienta

Estudo 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 



ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

94 
 

in Urban 

and Rural 

Nepal 

l e Saúde 

Pública 

Early 

Childhoo

d Junk 

Food 

Consump

tion, 

Severe 

Dental 

Caries, 

and 

Undernut

rition: A 

Mixed-

Methods 

Study 

from 

Mumbai, 

India 

Athaval

e, 

Priyank

a, et al 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Jornal 

Internacio

nal de 

Pesquisa 

Ambienta

l e Saúde 

Pública 

Estudo 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 



ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

95 
 

Associati

on 

between 

early 

childhood 

caries 

and 

malnutriti

on in a 

sub-

urban 

populatio

n in 

Nigeria 

Folayan

, 

Morenik

e 

Oluwato

yin, et al 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

BMC 

Pediatrics 

Estudo 

transvers

al 

Há associação 

entre a 

desnutrição 

infantil e a 

cárie dentária 

 

 



ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

96 
 

Figura 1.  Fluxograma 

          Os estudos incluíram que não se pode considerar a 

desnutrição como um fator etiológico para cárie, porém existem 

relações e associações que podem levar o paciente pediátrico, 

com desnutrição, a desenvolver lesões de cárie. 

  Uma pesquisa mostrou que o rápido desenvolvimento 

econômico, a super valorização do capitalismo, o realocamento 

para regiões mais desenvolvidas, além da falta de tempo e a 

correria dos dias, levaram as pessoas a mudar sua alimentação 

tradicional. Esta é composta por alimentos poucos 

processados, de origem vegetal, para dietas com grandes 

concentrações de açúcar, sal e gordura, que são extremamente 
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processados. E isso acontece principalmente em países de 

baixa renda (ATHAVALE, 2020).   

  O  frequente e contínuo consumo de açúcar que está 

presente nos líquidos das mamadeiras, lanches e bebidas ricos 

em carboidratos e açucarados, é identificado como  uma das 

principais causas de cárie na primeira infância, em crianças 

menores de seis anos. Outros fatores de risco para cárie na 

infância incluem a escovação dentária insuficiente, pouco 

contato com o flúor com concentração ideal, acesso precário a 

atendimento odontológico, fatores socioeconômicos e 

educacionais familiares (ANIL; ANAND, 2017). 

  Existem resultados controversos a respeito da relação 

entre o estado nutricional e o acometimendo de cárie dentária 

em crianças. Alguns dados desmonstram que o excesso de 

peso apresenta uma relação com a cárie dentária, o que pode 

ser atribuído ao fato de que o aumento ou a perda de peso 

ocorre devido ao consumo de alimentos e hábitos alimentares 

intimamente relacionados àqueles que causam a doença cárie, 

como alto teor de carboidratos refinados e doces. Estes estão 

frequentemente presentes nos lanches antes, depois ou que 

são substituídos pelas refeições (SANTOS et al., 2021). 

          Uma dieta balanceada capaz de fornecer nutrição 

adequada contribui para um estado de saúde bucal 

desejável. Portanto, a alimentação inadequada e a ingestão de 

alimentos específicos exercem influência na cavidade oral ( 

VIEIRA et al., 2020). 

          A cárie dentária é desenvolvida pela interação de alguns  

fatores associados como o dente, microrganismos e a dieta 

daquele indivíduo determinando. Além dos microorganismos 
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envolvidos no processo de desmineralização do esmalte 

dentário, o tipo de dieta que aquele paciente ingere pode e tem 

grandes impactos para contribuir para esse processo. 

          Alguns estudos documentaram uma associação entre a 

cárie  e a desnutrição infantil. Em países de alta renda, os 

estudos demonstraram que existem associações entre as 

lesões de cárie na primeira infância e obesidade, relacionados 

aos riscos nutricionais em comum. Já em países 

subdesenvolvidos também é notado uma associação que 

levaram a correlação bidirecional, com a desnutrição por 

interferir no processo de formação do esmalte do dente. Este, 

quando erupcionado, pode apresentar perda de estrutura, como 

a  hipoplasia do esmalte, e esta condicao aumenta a 

probabilidade de cárie dentária. Alem disso, a  cárie dentária 

pode contribuir para a desnutrição, devido a infecções dentais 

crônicas podem causar dor de dente e ingestão nutricional 

deficiente (ATHAVALE, 2020). 

          Em um estudo relatou-se que  a desnutrição da criança 

foi associada à cárie daqueles que consomem leite, e em  pré-

escolares. Nesse estudo, crianças que tinham desnutrição 

como valor limítrofe tinham a probabilidade duas vezes maior 

de ter cárie, enquanto  crianças com desnutrição tinham três 

vezes mais probabilidade de apresentar lesões de cárie, sendo 

comparado com crianças eutróficas (FERNÁNDEZ, 2020).  

          Entretanto, grande parte dos estudos indicam que a cárie 

dentária está intimamente ligada a crianças com baixo peso.  E 

isso acontece, na maioria dos casos, porque as crianças 

desnutridas apresentam doenças agudas ou crônicas, devido 

ao seu estado nutritivo. Esta condição pode causar defeitos no 
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desenvolvimento de seus dentes, o que pode acometer o 

aparecimento da cárie dentária (DIKSHIT et al., 2018). 

          Em contrapartida, os efeitos causados pela cárie dental,  

pode ter levado à desnutrição, tendo em vista que a progressão 

da cárie causa dor, infecção, alteração dos padrões alimentares 

e do sono. Pode levar a uma diminuição no peso corporal, pois 

esses fatores vão fazer com que o idivíduo não se alimente bem 

e diminua suas funções de manutenção corporal. Dessa 

maneira, observaram que crianças com cárie na primeira 

infância tinham um peso corporal significativamente menor 

(JANAKIRAM et al., 2018). 

         O rápido processo de globalização levou toda a população 

a ter um acesso mais rápido, fácil e cômodo a fast foods, 

principalmente pais que tem uma vida de trabalho muito corrida, 

começam a aderir, com mais facilidade esse tipo de 

alimentação na vida de seus filhos, principalmente na primeira 

infância. Esta fase é a descoberta e quase sempre a introdução 

de uma alimentação saudável não é uma tarefa fácil. Então, é 

muito mais fácil pagar por algo pronto e de fácil acesso, porém 

crianças com esse tipo de alimentação podem progredir para o 

viés da falta de nutrientes que seriam necessários para o seu 

desenvolvimento e para sua saúde, fazendo com que algumas 

doenças se desenvolvam mais rápido. Entre o doce e a fruta, a 

adesão do açúcar sempre vai ser mais facilitada, e ele não vai 

estar presente apenas no doce em si, mas também em sucos 

industrializados, leites e bebibas lácteas (ATHAVALE et al., 

2020; TSANG et al., 2019). 

       A nossa saliva possui diversas funções importantes na 

nossa cavidade bucal, e uma delas está diretamente 
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relacionada ao desenvolvimento da cárie dentária. Ela está 

ligada ao processo de homeostase, ou seja, ela é responsável 

por manter o equilíbrio de determinadas situações, entre eles o 

processo de Desmineralizacao e remineralizaçáo do esmalte. O 

fluxo reduzido da saliva pode ocasionar diversos 

comprometimentos sistêmicos e gerar impacto da qualidade de 

vida do homem. Indivíduos com graus de desnutrição tem 

impacto na produção da saliva, pois a desnutrição crônica, 

principalmente na primeira infância, está totalmente relacionada 

a redução do fluxo salivar, que acontece quando há uma atrofia 

nas glândulas salivares. Pode aumentar a probabilidade de 

desenvolvimento da cárie dentária. Em relação a cárie, uma das 

principais funções da saliva é o efeito tampão, que evita a 

redução do PH intraoral, principalmente após o cosumo de 

açúcar. Ela também vai auxiliar na remoção de 

microorganismos com potencial cariogênicos da cavidade 

bucal. Então, pode-se considerar que a maior prevalência de 

cárie dentária em crianças com desnutrição também se deve a 

diminuída capacidade de produção de saliva e a redução do 

fluxo salivar, também podendo ocasionar erosão dentária 

(VIERIA et al., 2020). 

          Foi observado que a cárie dentária pode ser fonte de 

desnutrição em crianças. Entretanto, a deficiência dos fatores 

nutricionais pode ser a causa do surgimento da cárie. E, para 

explicar isso, consideraram o fato das crianças com pouco peso 

terem mais chances de apresentar defeitos estruturais no 

esmalte do dentário, hipoplasia do esmalte, além de hipofunção 

glandular salivar e alterações da composição da saliva. Todos 

esses fatores associados podem fazer com que haja um alto 



ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

101 
 

risco para o desenvolvimento e/ ou progressão da cárie. Dessa 

forma, observamos que existe  uma maior probabilidade e 

prevalência de cárie dentária em crianças com desnutrição 

energético-protéica em relação às crianças com estado 

nutricional saudável (SANTOS et al., 2021). 

         Evidências permite a entender que crianças com cárie 

dentária apresentam taxas bem mais elevados de citocinas pró-

inflamatórias. As citocinas atuam como mediadores do 

processo de inflamação, infecção e processos imunológicos. 

Elas aumentam com o aumento da gravidade da cárie dentária. 

As citocinas pró-inflamatórias produzem radicais livres que 

geram peróxidos, prostaglandina E2, interleucina 6, fator de 

necrotização tumoral -alfa e leucotrienos cisteínicos, que são 

agentes poderosos para a  resposta inflamatória que estão 

singularmente associados ao aumento do risco da condição 

nutricional. As atividades inflamatórias observadas na cárie 

dentária são um componente da patologia da desnutrição 

relacionada a doença, podendo assim prejudicar o crescimento 

da criança. A cárie dentária com maior grau de severidade  está 

associada à anemia por deficiência de ferro, que faz com que o  

fluxo salivar seja reduzido, vitamina D, vitamina A, cálcio e 

albumina. O desenvolvimento dessas deficiências fazem com 

que no momento da formação do esmalte desenvolva defeitos 

como hipoplasia ou hipomineralização e ainda a perda do efeito 

protector de ferro, vitaminas e zinco para os dentes (FOLAYAN 

et al.,2019). 

          O presente estudo apresenta limitações por ser uma 

revisão integrativa de literatura, nao permite verificar a relacao 

da carie dentaria e desnutrição. Estudo como desenhos mais 
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elaborados como revisao sistemática são necessários. Além 

disso, apresenta restrição de ano de publicação          Porém, o 

estudo destacou a necessidade de direcionamento de 

estratégia de saúde bucal para as crianças, com atuação de 

uma equipe multiprofissional para prevenir a carie dentaria bem 

como a desnutrição e suas complicações na qualidade de vida 

 

CONCLUSÕES  

 

          Foi observado que a associação entre a cárie dentária e 

a desnutrição infantil baseia-se em uma relção de causa e 

consequência, visto que tanto a progressão da infecção cariosa 

pode levar a um declínio no peso corporal, por causar dor, 

desconforto e alterar os padrões alimentares e do sono, quanto 

a deficiência dos fatores nutricionais pode causar o surgimento 

da cárie, por gerar defeitos estruturais no esmalte dentário, 

hipoplasia do esmalte, hipofunção glandular salivar e alterações 

da composição da saliva. Crianças com infecções cariosas na 

primeira infância podem apresentar estado nutricional e 

crescimento infantil deficientes.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ATHAVALE, Priyanka; KHADKA, Nehaa; ROY, Shampa; MUKHERJEE, 
Piyasree; MOHAN, Deepika Chandra; TURTON, Bathsheba (Bethy); 
SOKAL-GUTIERREZ, Karen. Early Childhood Junk Food Consumption, 
Severe Dental Caries, and Undernutrition: a mixed-methods study from 
mumbai, india. International Journal Of Environmental Research And 
Public Health, [S.L.], v. 17, n. 22, p. 8629, 20 nov. 2020. MDPI AG. 
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17228629. 

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17228629


ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

103 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica . SB Brasil 
2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 

Fernández, Claudia N., et al. "Prevalence and severity of early childhood 
caries in malnourished children in Mendoza, Argentina." Acta Odontológica 
Latinoamericana 33.3 (2020): 209-215. 

Folayan, MO, Arije, O., El Tantawi, M. et al. Associação entre cárie na 
primeira infância e desnutrição em uma população suburbana na 
Nigéria. BMC Pediatr 19, 433 (2019). https://doi.org/10.1186/s12887-019-
1810-2. 

Folayan MO, Kolawole KA, Oziegbe EO, Oyedele T, Oshomoji OV, 
Chukwumah NM et al. Prevalence, and early childhood caries risk indicators 
in preschool children in suburban Nigeria. BMC Oral Health. 2015; 15(72):1-
12. 

Janakiram C, Antony B, Joseph J. Association of Undernutrition and Early 
Childhood Dental Caries. Indian Pediatr. 2018 Aug 15;55(8):683-685. PMID: 
30218516. 

Keyes PH. Recent advances in dental research: bacteriology. Int Dent J 
1962;12:443-464. 

SANTOS, M. M. dos; SCABAR, L. F.; MELLO, A. V. de; COELHO, H. D. de 
S. Avaliação do estado nutricional em relação à presença de cárie dentária 
em crianças de 4 a 6 anos do município de Cajamar - São Paulo. Arquivos 
de Ciências da Saúde da UNIPAR, Umuarama, v. 25, n. 2, p, 105-110, 
maio/ago. 2021. 

SHEN, Anqi; BERNABÉ, Eduardo; SABBAH, Wael. Undernutrition is 
associated with change in severe dental caries. Journal Of Public Health 
Dentistry, [S.L.], v. 80, n. 3, p. 236-243, 2 ago. 2020. Wiley. 
http://dx.doi.org/10.1111/jphd.12374. 

Singh A, Purohit BM. Malnutrition and Its Association with Dental Caries in 
the Primary and Permanent Dentition: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Pediatr Dent. 2020 Nov 15;42(6):418-426. PMID: 33369551. 

SO, Marvin; ELLENIKIOTIS, Yianni; HUSBY, Hannah; PAZ, Cecilia; 
SEYMOUR, Brittany; SOKAL-GUTIERREZ, Karen. Early Childhood Dental 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/BRASIL.%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde.%20%20Departamento%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica/1010
https://doi.org/10.1186/s12887-019-1810-2
https://doi.org/10.1186/s12887-019-1810-2
http://dx.doi.org/10.1111/jphd.12374


ASSOCIAÇÃO ENTRE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL E A CÁRIE DENTÁRIA: uma 

revisão integrativa da literatura 

104 
 

Caries, Mouth Pain, and Malnutrition in the Ecuadorian Amazon 
Region. International Journal Of Environmental Research And Public 
Health, [S.L.], v. 14, n. 5, p. 550, 22 maio 2017. MDPI AG. 
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14050550. 

TSANG; SOKAL-GUTIERREZ; PATEL; LEWIS; HUANG; RONSIN; BARAL; 
BHATTA; KHADKA; BARKAN. Early Childhood Oral Health and Nutrition in 
Urban and Rural Nepal. International Journal Of Environmental 
Research And Public Health, [S.L.], v. 16, n. 14, p. 2456, 10 jul. 2019. MDPI 
AG. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16142456. 

Vieira KA, Rosa-Júnior LS, Souza MAV, Santos NB, Florêncio TMMT, 
Bussadori SK. Chronic malnutrition and oral health status in children aged 1 
to 5 years: An observational study. Medicine (Baltimore). 2020 
May;99(18):e19595. doi: 10.1097/MD.0000000000019595. PMID: 
32358344; PMCID: PMC7440136. 

 

 

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14050550
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16142456


BULLYING, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM CRIANÇAS DE UMA CIDADE DO 
INTERIOR DO PIAUÍ 

105 
 

CAPÍTULO 5 
 

BULLYING, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM 
CRIANÇAS DE UMA CIDADE DO INTERIOR 

DO PIAUÍ 
 

Fernanda Catarina Pereira de SOUSA 1 

Maria Carolina de Carvalho SOUSA 1 

Gabrielly Oliveira SILVA 1 
Emerson Diógenes de MEDEIROS 2 

Paloma Cavalcante Bezerra de MEDEIROS 3 

1 Graduandas do curso de Psicologia, UFDPar ; 2 Professor UFDPar ;  3Orientadora/Professora 
UFDPar.  

palomacbmedeiros@gmail.com 

 

RESUMO: A violência entre pares está entre as demandas que 
a escola enfrenta, sendo um problema que ocorre, muitas 
vezes, de forma velada. As consequências desse fenômeno 
são várias, a nível individual e coletivo. Nesta pesquisa 
escolheu-se trabalhar com duas das principais consequências: 
a ansiedade e depressão. Foi realizado um estudo descritivo e 
quantitativo de natureza ex post facto para responder aos 
objetivos, que consistiu em verificar a frequência de vitimação, 
comportamentos ansiosos e depressivos, bem como comparar 
a vitimação entre grupos (meninos e meninas) e além disso, 
analisar a relação entre a idade dos participantes e o bullying.  
A amostra é composta por 55 crianças de 8 a 11 anos de idade, 
oriundos do ensino fundamental de escolas públicas de uma 
cidade do interior do Piauí. A idade média dos participantes é 
de 9,15 (dp=0,911). A coleta ocorreu durante o momento 
pandêmico, de forma online através do Google Formulários. Os 
participantes responderam a um questionário 
sociodemográfico, bem como as escalas psicométricas EGB, 
SCARED e CDI, a fim de avaliar vitimação, sintomas 
depressivos e ansiosos. Nos resultados alcançados, foi 
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possível observar que o número de vitimação é alto, bem como 
sintomas ansiosos e depressivos, sugerindo que, ainda no atual 
momento, onde prevalece o ensino remoto, essa problemática 
está presente. 
Palavras-chave: Ansiedade. Bullying. Depressão.   
 

INTRODUÇÃO 

 

O Bullying é um problema presente em escolas e 

reconhecido a nível mundial. Os comportamentos agressivos de 

bullying são expressos de forma repetitiva, sendo de cunho 

ofensivo e de ordem verbal, física e psicológica. As agressões 

são de forma intencional, envolvendo intimidação, humilhação 

e exclusão, apresentando desequilíbrio de poder e prejudicando 

o outro que não sabe como se defender (EYUBOGLU et al., 

2021; MEDEIROS et al., 2015). 

Existem dois diferentes tipos de bullying, são eles: direto 

e indireto. O tipo direto classifica-se como verbal, como proferir 

ofensas, insultos, alcunhas pejorativas; físico, como bater, 

empurrar, chutar; e psicológico, como manipulação, 

chantagens. Esse tipo direto é mais fácil de ser identificado. Já 

o indireto, apresenta-se como ações de exclusão da vítima dos 

demais grupos e a difamação, por meio do espalhamento de 

fofocas, que prejudicam as relações sociais da vítima 

(OLWEUS; LIMBER; BREIVIK. 2019; MEDEIROS et al., 2015). 

Dentro dessa relação agressiva continuada entre pares, 

existem diferentes tipos de envolvidos, a saber: agressor, vítima 

e testemunhas/espectadores; e também as vítimas que são ao 

mesmo tempo agressoras, chamadas vítimas-agressoras. O 

agressor é aquele que se mostra superior e busca controle pelo 

grupo de pares, por meio do abuso de poder contra o alvo, 

expressando comportamentos agressivos. As testemunhas são 
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as que observam sem se envolver diretamente, não intervém, 

pois temem que possam se tornar o próximo alvo para o 

agressor, dessa forma ficam neutras frente às situações. A 

vítima é quem sofre dos ataques e por vezes é frágil, submissa, 

não possui mecanismos para se defender e costuma evitar 

pedir ajuda por medo de que mais ataques aconteçam. Já as 

vítimas que também são agressoras, reproduzem toda a 

intimidação sofrida (EYUBOGLU et al., 2021; MEDEIROS et al., 

2015). 

Essa violência de âmbito escolar, que se caracteriza 

como um problema de saúde pública, vem sendo investigada 

ao longo dos últimos anos na literatura educacional nacional e 

internacional. Na primeira revisão sistemática com meta-análise 

de um período de 20 anos (1978 a 1997), (HAWKER; 

BOULTON, 2008) de estudos transversais de vitimação entre 

pares, já evidenciou que o bullying traz efeitos negativos para 

todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente e para 

além da escola (PALACIOS et al., 2019). É importante citar que 

as formas de quantificar esses fenômenos, também foram 

evoluindo em diferentes países, por meio das validações de 

escalas psicométricas e trazendo resultados fidedignos. 

Com o avanço das tecnologias de comunicação e 

informação e o mundo globalizado, surge o cyberbullying, este 

segue a mesma definição do bullying, porém tendo como 

principal cenário o ambiente virtual, principalmente as redes 

sociais, que também são muito utilizadas por crianças e 

adolescentes. Na internet, o perpetrador pode, de forma 

anônima, expor ofensas para a vítima por meio de textos ou até 

fotos e vídeos, estas podem viralizar e tornar um alcance maior 

para diferentes pessoas (SAMARA et al., 2017). E embora a 

prevalência por meio digital seja mais baixa que o tradicional, 
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essa prática também representa uma grande ameaça para a 

saúde mental dos escolares pois vai além dos muros da escola, 

não possuindo limite de espaço físico (LUTRICK et al., 2020; 

BOTTINO et al., 2015). 

Pesquisas atuais mostram que a violência entre pares 

prediz consequências tais como, sofrimento psicológico, sendo 

fator risco para transtornos mentais (ALCKMIN-CARVALHO et 

al., 2021). Além disso, causa prejuízos ao desenvolvimento 

infantil (SINGHAM et al., 2017) e o uso de substâncias 

psicoativas na adolescência (HORTA et al., 2018). Outra 

consequência é o comprometimento no desempenho escolar, 

como por exemplo, desinteresse e problemas de aprendizagem 

(ZEQUINÃO et al., 2017). Esses efeitos estão associados 

também ao risco à evasão escolar (DIONÍSIO; MAROS; 

MATOS, 2020). 

Segundo Jarros, Toazza e Manfro (2016), a ansiedade e 

depressão na infância podem surgir em decorrência de 

problemas escolares, dentre eles o bullying. Essas 

psicopatologias são as mais comuns em decorrência da 

violência entre pares. A ansiedade não patológica se 

caracteriza por uma reação natural do ser humano, no qual o 

sistema de luta e fuga são acionados no sistema nervoso, a fim 

de alertar possíveis ameaças. A ansiedade patológica, se torna 

um problema quando há uma exacerbação de pensamentos de 

perigo iminente, preocupações excessivas, bem como seguidos 

de reações físicas. Há ainda, prejuízos no funcionamento social 

do indivíduo, e que gera sofrimento (DUMAS, 2018).  O 

transtorno de ansiedade é classificado em vários tipos, e podem 

estar interligados a outros transtornos emocionais ou não. Os 

tipos de ansiedade podem ser caracterizados de formas 

distintas, no entanto características como preocupações 
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excessivas e o medo exacerbado são os principais indicadores 

de acordo com o DSM-V (APA, 2018). 

 Os sintomas de ansiedade, ainda que possam variar de 

acordo com o tipo de transtorno de ansiedade, apresentam-se 

entre problemas em aspectos cognitivos e psicomotores, que 

segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais, DSM-V (APA, 2018) são: inquietação, dificuldades 

para dormir, dificuldades de concentração, aperto no peito, 

sudorese, esquiva de situações, tremores, etc. 

Relacionando a ansiedade ao bullying, no estudo de 

Singham e colaboradores (2017) participaram 11.109 gêmeos 

(5.894 meninas e 5214 meninos), num período de 5 anos para 

a pesquisa, que tinha como objetivo identificar fatores de risco 

da exposição ao bullying, em que medida esse fenômeno atribui 

consequências para a saúde mental. Os resultados forneceram 

evidências de ansiedade e depressão em larga escala, além de 

pensamentos paranoicos e desordem cognitiva. No estudo de 

Escortell e colaboradores (2020) com crianças do 5º e 6º ano 

do ensino fundamental, buscou-se correlacionar os traços de 

personalidade do Big Five ao cyberbullying, os resultados 

indicaram que agressores tiveram pontuações altas em 

neuroticismo. Esse estudo buscou variáveis explicativas por 

meio da personalidade de autores que estão por trás do 

cyberbullying. 

Tendo em conta essas pesquisas, é possível observar 

que dados de vitimação estão presentes em diferentes países, 

sendo um fenômeno comum e também generalizado, 

independente de fatores culturais, e que acarretam em 

patologias como a ansiedade. 

Outro transtorno, a depressão, vai além da tristeza 

normal e momentânea, esta é classificada como um transtorno 
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de humor e evoca distorções cognitivas que geram tristeza, 

culpa e inadequação. O DSM-V (APA, 2018) classifica os 

sintomas em somáticos e cognitivos, sendo estes: humor 

deprimido, desinteresse em atividades que antes sentia prazer, 

fadiga, diminuição do apetite, dificuldades de concentração, 

modificação da autopercepção etc. As crianças depressivas 

podem sentir desinteresse em atividades cotidianas, como ir à 

escola por exemplo e perder o interesse em atividades que 

antes eram prazerosas. 

A relação entre depressão e bullying vem sendo 

estudada à medida que esse fenômeno vem ganhando mais 

notoriedade. Pesquisadores investigaram a correlação de 

sintomas depressivos nos quatro tipos de bullying (WANG; 

NANSEL; IANNOTTI, 2012) indicando que ser vítima é um fator 

de risco para depressão, de forma que eventos estressantes 

podem desencadear a doença. No estudo de Forlim, Stelko-

Pereira e Williams (2014), foi observado que a chance de sofrer 

depressão sendo alvo é de 83,75%, uma porcentagem alta e 

significativa, considerando que a variável depressão 

correlacionou-se positivamente com o bullying. Comparando 

aos alunos que não estão envolvidos em bullying, a 

probabilidade é de 6 a 9 mais chances de se tornarem 

depressivas (SILVA et al., 2020). 

Ainda considerando a relação entre esses dois 

fenômenos, estudos como o de Chu et al. (2018) examinaram 

os sintomas depressivos decorrentes do bullying e 

cyberbullying usando como variável a ruminação, que é a 

regulação emocional inadequada com recorrência em 

experienciar pensamentos negativos com mais frequência, e 

que pode ser uma explicação para os sintomas depressivos 

consequentes da vitimação, além disso, a ruminação está 
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associada ao pessimismo. Os sintomas depressivos e de 

ansiedade em crianças possuem associações longitudinais 

com o bullying. Ademais, esses sintomas podem ser 

diagnosticados em qualquer faixa etária, no entanto são mais 

prevalentes com o aumento da idade (SADOCK; SADOCK, 

2018).  

Levando em conta o pessimismo e os agravos que a 

vitimação pode proporcionar, a ideação suicida e tentativa de 

suicídio são um dos comportamentos potencialmente fatais da 

depressão, já que as vítimas estão sob pressão psicológica, 

não sabendo como lidar com tal problema. Analisa-se que o 

suicídio está interligado como fator de risco devido a vitimação, 

e além de comportamentos fatais, tendo como a variável gênero 

o sexo masculino como mais prevalente, onde os meninos 

estão mais envolvidos que meninas considerando essas duas 

variáveis, e tendo mais caso em adolescentes (COSTA; 

MIRANDA, 2020) 

Diante do exposto, a importância científica deste trabalho 

é apresentar dados, de forma empírica, acerca da prevalência 

de vitimação em decorrência da violência entre pares e suas 

consequências, estas representam uma ameaça para a saúde 

e o desenvolvimento de jovens (ARMITAGE et al., 2021) e que 

em muitas vezes passa-se despercebido pela escola e a 

família. Dessa forma, o apoio familiar no combate ao bullying é 

uma ferramenta primordial, tendo em vista que escola e família, 

em conjunto, podem traçar estratégias de enfrentamento, 

fortalecendo as habilidades sociais (FERNANDES et al., 2018). 

Por isso, também a importância de implementação de políticas 

públicas para o enfrentamento desse fenômeno social com a 

perspectiva de enfrentamento e promoção de saúde mental, 

pois ainda que algumas leis nacionais fossem instituídas, as 
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ações para o combate são de responsabilidade das instituições 

escolares (OLIBONI et al., 2019). 

Pretende-se colaborar com esses dados, bem como 

alertar para propostas de intervenção sobre essas 

consequências, que devem ser mais investigadas e debatidas, 

já que se trata de uma questão de saúde pública.  Nesta 

pesquisa escolheu-se trabalhar com duas das principais 

consequências, a ansiedade e depressão.  

O objetivo principal do presente trabalho é verificar 

frequência de vitimação de bullying, sintomas depressivos e 

ansiosos, bem como a comparação de entre meninos e 

meninas acerca dos comportamentos de vitimação de bullying, 

e a averiguar a relação entre bullying e idade, numa amostra de 

crianças de 8 a 11 anos do ensino fundamental de uma cidade 

do interior do Piauí.  

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo quantitativo, de natureza ex post 

facto. A pesquisa foi realizada de forma online, através do 

Google Formulários, com alunos de escolas públicas de uma 

cidade do interior do Piauí. 

Participaram da amostra acidental por conveniência 55 

crianças do ensino fundamental, com idades de 8 a 11 anos. 

Para realizar a pesquisa foram utilizados: 

(1) Questionário Sociodemográfico, elaborado pelos 

pesquisadores, objetivando caracterizar a amostra. 

(2) Escala Global de Bullying (EGB) - trata-se de uma 

escala elaborada em contexto brasileiro por Medeiros (2018). 

Com o objetivo de identificar os comportamentos de 

perpetração e vitimação de bullying. A EGB é formada por 
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quatro fatores (tipos de bullying: físico, verbal, relacional e 

cyberbullying), composta por 24 itens em uma escala do tipo 

likert de cinco pontos que vai de “0=nenhuma vez” a “4=quatro 

vezes por semana”, no enunciado da escala é solicitado para 

que o aluno indique com que frequência sofre ou é vítima de 

bullying em relação às afirmativas no último mês.  Para essa 

pesquisa foi utilizada a subescala de vitimação. 

(3) Rastreio de Transtornos Emocionais Relacionados à 

Ansiedade Infantil (SCARED): foi desenvolvida nos Estados 

Unidos por Birmaher et al., (1999), há uma versão para crianças 

e outra para pais. Neste trabalho será utilizada a versão para 

crianças, com 41 itens, na qual contém três opções de resposta 

em que (0= não é verdade ou quase nunca é verdade, 1= um 

pouco verdadeiro ou às vezes verdadeiro e 2= muito verdadeiro 

ou frequentemente verdadeiro). 

(4) Inventário de Depressão Infantil (Children's 

Depression Inventory-CDI): O CDI foi proposto por Kovacs em 

1983 advindo de uma adaptação do BDI- Beck Depression 

Inventory. Trata-se de uma escala de autoavaliação de 27 itens, 

destinada a identificar os sintomas de depressão em pessoas 

de 7 a 17 anos. No Brasil, o CDI foi adaptado para a população 

brasileira por Gouveia et al. (1995), composto por 20 itens, 

avalia sintomas afetivos, cognitivos e comportamentais da 

depressão a partir da seguinte pontuação: a = 0 pontos; b = 1 

ponto; c = 2 pontos. 

Para início dos procedimentos, foi realizada visita às 

escolas públicas para solicitação de carta de anuência, para 

que então o projeto fosse submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa e que está aprovado sob o número CAAE: 

27044819.1.0000.5214. Para iniciar a coleta de dados, houve 

novamente contato com os diretores das escolas, enfatizando 
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o objetivo da pesquisa e solicitando permissão para que os 

instrumentos fossem respondidos através do Google 

Formulários e não mais de forma presencial, devido ao período 

pandêmico. No formulário online, na primeira página destacava-

se o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) que os 

responsáveis das crianças deveriam ler e autorizá-las a 

responder ou não.  

O referido termo informa sobre o caráter voluntário, o 

sigilo das respostas, o objetivo da pesquisa, os danos 

(considerando a possibilidade de que os instrumentos podem 

causar algum constrangimento) benefícios leves (contribuição 

para o desenvolvimento de uma pesquisa com tema atual e 

relevante para a sociedade) e, ainda, que os sujeitos poderiam 

desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa 

estatístico SPSS-IBM, na versão 21, onde foram feitas análises 

descritivas (média e desvio padrão). Além disso, foi realizada 

estatística de comparação de grupos e correlação entre 

variáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As crianças que participaram da pesquisa são todas de 

escolas públicas, sendo n= 33 do sexo feminino (60%), e n= 22 

do sexo masculino (40%). A média de idade foi de 9,15 

(dp=0,911). Uma das perguntas do questionário 

sociodemográfico, foi: “ao presenciar episódios de bullying com 

algum colega, como você se sente?”, observou-se que a média 

foi de 21,5% para ''fico assustado, com medo de ser a próxima 

vítima''. Nesse sentido, Strindberg, Horton e Thornberg (2020), 

através de entrevistas com alunos suecos de 11-12 anos de 
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idade, evidenciaram que há uma percepção que a vítima é 

socialmente estigmatizada, isolada e difamada. Ademais, o 

medo de tornarem-se a próxima vítima seria preocupação 

principal dos alunos e, portanto, a força motriz para abster-se 

de intervir em defesa de um colega vitimado. 

Para responder aos objetivos, foram realizadas 

tabulações cruzadas a fim de investigar a prevalência de 

bullying, depressão e ansiedade na amostra. Desse modo, 

optou-se por cruzar tais variáveis com a idade dos participantes. 

Dessa forma, nos resultados de prevalência de bullying foram 

encontrados, 8 anos (30,9%), 9 anos (27,3%), 10 anos (38,2%), 

11 anos (3,6%). Nesse sentido, consoante Singham et al. 

(2017), há evidências que atestam a contribuição prejudicial 

direta do bullying para a saúde mental das crianças e que essa 

exposição infantil pode ser observada como vulnerabilidade 

preexistente, embora tais vítimas também possuam um 

potencial de resiliência significativo. 

Em relação à escala de ansiedade, as crianças de 8 anos 

pontuaram (17%), 9 anos (21,2%), 10 anos (60,6%), 11 anos 

(1,2%). As meninas também pontuaram mais (57,6%) que os 

meninos (42,4%) nos sintomas ansiosos, e a pontuação mínima 

foi de 20 pontos. Na literatura, Coelho e Romão (2018) 

corroboram essa ideia, através de um estudo realizado em 

escolas públicas em um distrito de Lisboa, ao destacarem que 

meninas apresentaram mais ansiedade social que os meninos. 

Além disso, a pesquisa também destaca que vítimas de bullying 

e cyberbullying exibiram níveis mais elevados de ansiedade 

social que os alunos que não estavam envolvidos com o 

construto. 

Já ao investigar prevalência de depressão, na faixa etária 

de 8 anos pontuaram (30,9%), 9 anos (27,3%), 10 anos 
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(38,2%), 11 anos (3,6%) em sintomas depressivos. A 

pontuação mínima foi de 44 pontos. Ressalta-se que o ponto de 

corte da escala CDI é de 17 pontos. Nesse sentido, Silva et al. 

(2020) observaram que as vítimas-agressoras eram nove vezes 

inclinadas a pontuarem em sintomas depressivos quando 

comparados aos alunos não envolvidos com bullying, enquanto 

as vítimas eram seis vezes mais propensas. 

Outrossim, pesquisas realizadas em amostras 

piauienses demonstram que o bullying tem alta prevalência no 

estado, a exemplo está o estudo de Medeiros et al. (2015) com 

prevalência na idade de 11 anos (29,9%). Nesse cenário, pode-

se observar que na presente pesquisa essa faixa etária foi a 

que pontuou menos, mas tendo como motivo o número menor 

de participantes nessa idade. Outro estudo em amostra 

piauiense é o de Carvalho (2019), no qual a prevalência foi de 

85% na faixa etária de 10 a 14 e com predominância de 

vitimação no sexo feminino. 

Para responder ao objetivo de comparação entre grupos, 

foi realizada a comparação entre as médias de vitimação de 

meninos e meninas, através do Teste t de Student para 

amostras independentes (tabela 1), não sendo possível 

encontrar diferença significativa entre os sexos, onde 

t(54)=0,221; p= > 0,05. Ainda que nesse resultado estatístico 

não tenha sido possível observar diferenças, as meninas 

apresentaram maior representatividade nas pontuações, 

assemelhando ao estudo de Oliboni et al. (2019) e, mais 

recente ao estudo de Bork-Huffer, Mahlknecht e Kaufmann 

(2020), este também realizado no período pandêmico, onde as 

meninas tiveram mais prevalência na vitimação. Outro estudo 

que corrobora a esse resultado é o Grandjean, Petot e Petot 

(2016), que analisaram as consequências psicológicas, 
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especificamente nas vítimas de bullying, no qual as meninas 

relataram sofrer mais exclusão e pontuaram mais alto nas 

escalas de ansiedade do que meninos, que por sua vez 

sofreram mais violência física. 

Como citado anteriormente, o estudo de Carvalho (2019) 

também apresenta resultados semelhantes acerca das 

meninas vitimadas. Contudo, os resultados da presente 

pesquisa divergem de estudos que mostram que o sexo 

masculino está mais predominante em comportamentos de 

bullying (MELLO et al., 2018), sugerindo que as inferências 

sobre o sexo dos participantes e os construtos investigados 

podem variar de acordo com o contexto ao qual o bullying 

ocorre, os diferentes instrumentos utilizados, o local onde a 

pesquisa foi realizada e os critérios de seleção da amostra. 

Outra análise realizada foi o teste de correlação a partir 

do coeficiente de Pearson, entre as variáveis idade e bullying, 

a fim de averiguar a associação, à vista que as prevalências 

indicaram altos escores. Constatou-se uma correlação positiva, 

fraca e com nível de significância abaixo do padrão (r= 0,151), 

o que indica que não houve correlação significativa entre essas 

duas variáveis. Dessa forma, na amostra da presente pesquisa, 

a faixa etária de 10 anos foi mais predominante nas três 

variáveis pesquisadas, o que corrobora com alguns estudos 

(SOUSA et al., 2019) trazendo a relação entre idade e bullying, 

onde a vitimação tende a aumentar com a idade. 

As escolas, em decorrência do decreto de fechamento, 

estavam com aulas de forma remota. Nesse cenário, embora o 

contato físico esteja ausente, foi possível observar que existe 

evidência de violência entre pares nessas instituições, e isso 

reforça o caráter universal do fenômeno. Além disso, mostrando 
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que a violência entre pares pode ocorrer sem restrição de idade, 

sexo, e aspectos regionais.  
 

Tabela 1. Frequência entre as variáveis 
 

faixa etária da 

amostra (anos) 

Bullying 

(%) 

Ansiedade 

(%) 

Depressão 

(%) 

8 30,9 17 30,9 

9 27,3 21,2 27,3 

10 38,2 60.6 38,2 

11 3,6 1,2 3,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Tabela 2. Test t para amostras independentes entre bullying e 

sexo 

Sexo média desvio 

padrão 

erro padrão 

da média 

Masculino 3,17 4,914 1,025 

feminino 2,88 4,910 0,855 

Fonte: dados da pesquisa 

 

CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa observa a prevalência de bullying, 

sintomas ansiosos e depressivos em uma amostra de 

escolares, que ainda que tenha sido pequena, os resultados 

indicaram que o número de participantes envolvidos com o 

bullying é alto. Dessa forma, é importante considerar que a 
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violência entre pares, que muitas vezes ocorre de forma velada, 

deve ser mais monitorada pelos educadores, reforçando que 

programas de prevenção e combate ao bullying devem ser 

implantados para combater esse fenômeno, se estendendo 

para além do âmbito escolar. 

Como observado, as crianças da amostra são 

estudantes do ensino fundamental, este é caracterizado como 

um período de grande relevância na vida da criança, pois, ele 

prepara para todas as etapas seguintes, ensino médio e 

posteriormente o superior. Mas, além disso, é na escola, e 

principalmente no ensino fundamental, que a criança aprende a 

socializar, por meio da interação com pares, e a escola assume 

o compromisso na participação do desenvolvimento infantil 

juntamente com a família.  

Muitas são as práticas educativas de prevenção que vêm 

sendo estudadas e sobre como podem ser eficientes no 

enfrentamento dessa problemática, como por exemplo o 

método da educação humanizadora. Dessa forma é crucial que 

o apoio social seja mais fortalecido, haja vista que a 

humanização das relações promove um ambiente saudável.  

Em parceria e trabalhando em conjunto, escola e a família, 

podem traçar estratégias de caráter longitudinal, para que as 

relações interpessoais possam ser mais harmônicas e a escola, 

ser além de um lugar de formação educacional, um espaço de 

construção de vínculos saudáveis. 

Destaca-se como limitação da pesquisa o período 

pandêmico, que trouxe desafios acerca da coleta, tendo um 

número pequeno de participantes, mas que apesar disso, os 

resultados encontrados são consideráveis. Essa limitação torna 

evidente o desafio de se fazer pesquisas nessa época, mas que 

são através das mesmas que é possível colher dados de como 
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está a realidade durante esse período, destacando a 

importância da ciência para entender esses fenômenos.  

Ademais, o formato online inviabilizou um contato mais 

próximo com a amostra pesquisada, mas os resultados 

discutidos fornecem que a problemática do bullying continua 

acontecendo mesmo que não exista um contato presencial 

entre os pares, até porque essa violência entre pares pode 

ocorrer por meio das tecnologias, o cyberbullying. 

Acredita-se que identificar evidências de prevalências, é 

um grande começo para determinar mudanças no campo da 

saúde coletiva e pública, principalmente no atual momento 

pandêmico, onde a retomada ao ensino presencial exigirá uma 

readaptação de toda a comunidade escolar e estratégias anti-

bullying precisam continuar sendo reforçadas para que a 

problemática não seja naturalizada. Até mesmo porque com o 

uso frequente de métodos tecnológicos durante esse período 

de afastamento, a tecnologia pode ser alicerce para o 

enfrentamento, como a promoção de informações de caráter 

instrumental para crianças e adolescentes, servindo como fator 

de proteção. 

Pesquisas futuras podem investigar acerca do 

cyberbullying no modelo híbrido de ensino, como também a 

relação entre ansiedade e depressão, como essas duas 

consequências, que são consideradas como mais comuns, 

podem estar associadas. Dessa forma, poderá-se obter 

resultados mais robustos acerca das comorbidades que a 

violência entre pares pode ocasionar. 
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RESUMO: Há uma ideia corrente no meio científico e cultural 
de que o homem não cuida de sua saúde. As estatísticas 
mostram que a mortalidade entre os jovens é preocupante e a 
mortalidade masculina é superior à feminina em todos os ciclos 
da vida. Considerando a escola como um espaço excelente 
para mudança dessa realidade realizou-se uma pesquisa, com 
objetivo de conhecer a visão de adolescentes sobre 
morbimortalidade masculina e como evitá-las. Utilizou-se um 
questionário, com sete perguntas abertas e uma fechada, 
relacionadas com as atribuições da escola, dos adolescentes e 
da família para prevenir as doenças e a morte precoce. Os 
dados foram coletados em uma escola pública, categorizados e 
analisados de acordo com as perguntas e a variável sexo. Este 
foi respondido por 188 estudantes, do 6º ao 9º ano, sendo 
52,1%, feminino e 47,9% masculino. A idade variou entre 11 a 
19 anos. A análise mostrou que há uma compreensão entre os 
adolescentes de ambos os sexos biológico de que a escola é 
também lugar de se aprender a cuidar da saúde física mental e 
de estimulação ao comportamento saudável; conseguirem 
diferenciar comportamentos e atitudes saudáveis dos 
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prejudiciais à saúde e a vida e, que a família deve ser mais 
participativa e acolhedora. Conclui-se julgando a investigação 
positiva para várias ações de Saúde no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Morbimortalidade. Masculinidades. Saúde do 

homem. Saúde na Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A saúde do homem é um tema atual e vem ganhando 

visibilidade na sociedade pela sua importância. A noção de 

cuidados com a saúde voltada a esse universo tornou-se alvo 

de discussões aprofundadas em decorrência do número de 

morbidade e mortalidade que vem se apresentando de forma 

expressiva. Entretanto, a preocupação com este problema, 

conforme informa Rouquayrol (2006) vem sendo abordado há 

bastante tempo. Segundo a autora, um arquivo de Paróquias 

Londrinas, escrito há mais de 300 anos, revela uma mortalidade 

feminina inferior à dos homens. 

O primeiro passo para a busca de novos dados é 

conhecer as estatísticas referentes à morbimortalidade nas 

faixas etárias que englobam a infância, a adolescência e a 

juventude. Nos guiando no caminho certo, Souza e Siviero 

(2020) destacam a tendência de não uniformidade na queda 

histórica da mortalidade, entre os sexos. Segundo as autoras, 

praticamente em todos os países do planeta Terra, a 

mortalidade masculina é superior à feminina, assim como é 

maior a esperança de vida, em todos os ciclos de vida das 

mulheres. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2020, dos 

20.415 óbitos por causas evitáveis de pessoas de 10-19 anos, 
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15.409 são homens. Dentro dessas causas evitáveis, 

destacamos o afogamento e morte por armas de fogo, levando 

em conta a faixa etária de 10 a 19 anos. Dos 416 casos de 

afogamento, tanto em águas naturais como em piscinas, 361 

eram homens. Das 39 mortes por armas de fogo, 37 foram de 

homens (BRASIL, 2021). 

A observação da maior mortalidade masculina nos leva 

a justificá-la, não como a variável biológica sexo, mas atribuí-la 

a fatores sociais e comportamentais (variável gênero). Como 

indicam Laurenti, Jorge e Gotlieb (2005), não podemos negar a 

existência do fator biológico, porém, o enfoque de gênero não 

pode deixar de ser considerado quando se deseja caracterizar 

e analisar a saúde de homens e mulheres. 

O modelo masculino segundo Badinter (1993), sofreu 

poucas mudanças com o passar do tempo e o sistema patriarcal 

influenciou de forma direta ou indiretamente no decorrer desse 

processo. A autora reforça a necessidade de que sejam levadas 

em consideração as questões culturais que aderiu ao modelo 

ideal da masculinidade e ao mesmo tempo, criou seus próprios 

modelos. 

Referenciar Badinter (1986, 1993) pode ser considerado 

uma “referência” ultrapassada, mas, neste trabalho, é essencial 

quando nosso objetivo é identificar riscos de adoecimento e 

morte precoce por causa evitáveis. Marcondes Filho (2019) 

também cita Badinter ( Um é o outro, 1986), assim como 

Beauvoir (O segundo sexo, vol. 1, 1970), para a sua análise de 

comunicação entre homens e mulheres. 

Voltando a Badinter (1986) e as questões da construção 

das masculinidades ou identidade masculina, ela diz que 

nenhum papel social pode ser atribuído a apenas um sexo. Em 
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seus estudos sobre as sociedades menos complexas, ou mais 

primitivas, não havia a supremacia masculina. As mulheres não 

estavam condenadas a imanência: “ao poder físico e metafísico 

do homem caçador, correspondia o poder procriador da mulher” 

(BADINTER, 1896, p.50) 

Com a ascensão do patriarcado absoluto se inicia a 

exclusão das mulheres nas atribuições sociais mais relevantes. 

Marcondes Filho (2019, p. 72), baseando-se em Badinter, 

comenta que isso se dá  em decorrência de “  dois tipos de 

medo: o da revolta das mulheres, que poderia fazer ruir o 

edifício de poder e de vantagens construído pelos homens em 

seu proveito e o da castração, relacionado à dificuldade de os 

homens lidarem com a sexualidade feminina”. 

Nos últimos anos no Brasil, assim como em diversos 

países, pesquisadores e pesquisadoras, ONGs, e profissionais 

de saúde vêm investigando como a construção social das 

diferentes masculinidades afeta a saúde dos homens em suas 

diferentes fases de vida. Estes estudos oferecem ideias 

concretas sobre como trabalhar com o homem adolescente 

para promover a sua saúde e bem-estar, assim como o das 

mulheres adolescentes (BRASIL. 2018a, 2018b; POZZATI, 

2013; BARKER, 2010). 

No livro Gênero e Saúde. Programa Saúde da Família 

em questão, organizado por  Villela e Monteiro (2005), em 

várias de suas páginas, encontramos condutas de mulheres 

(como usuárias e como profissionais da saúde) que 

desmistificam um pouco a máxima de que a baixa frequência 

de homens as Unidades Básicas de Saúde é atribuída à 

resistência por parte deles, não reconhecendo que a mesma 

está ligada a falta de estratégias dos serviços para atender 
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esses homens de forma acolhedora, competente e humanitária. 

As ações preventivas, por exemplo, são dirigidas quase 

exclusivamente às mulheres, restringindo-se a assistência aos 

homens à dimensão curativa ou aos programas de controle de 

HIV/ Aids (SCHRAIBER, 2005). 

Expressam Villela e Monteiro (2005, p.52) que existem 

três espaços e ações dos serviços que aproximam os homens 

da saúde: a farmácia, a odontologia e os grupos de doenças 

crônicas. Com base no observado, escrevem as autoras:“pode-

se dizer que as equipes têm medo dos homens, sejam eles 

usuários ou apenas moradores da comunidade, e temem 

represálias violentas por parte deles quando se trata de 

intervenção em assuntos tidos como de âmbito privado”. Além 

disso, considerando-se  os padrões tradicionais de gênero, 

predomina nas usuárias e na equipe de saúde a imagem 

clássica da principal utilizadora dos serviços de saúde: mãe, 

esposa, dona-de-casa e cuidadora da família. 

O perfil epidemiológico da Aids vem se alterando.  À 

medida que diminui a incidência de casos entre homossexuais 

e bissexuais, aumenta entre os heterossexuais. Já a análise da 

transmissão do HIV, entre usuários de drogas, não encontra 

respaldo nas questões de gênero. O risco da contaminação é 

uniforme entre usuários, na dependência, apenas, do 

compartilhamento de seringa e agulhas; no entanto, a 

drogadição é mais frequente entre os homens. Outro aspecto 

marcante na saúde masculina é o alcoolismo em suas diversas 

manifestações. A Organização Pan-Americana de Saúde 

reconheceu que o uso de álcool, assim como de outras 

substâncias psicoativas, cresceu de maneira significante nos 

países da América entre 1970 e 1980 (LAURENTI, JORGE, 
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GOTLIEB, 2005) e vem crescendo assustadoramente entre 

adolescentes. 

A realidade exposta no parágrafo anterior, induziu o 

Ministério da Saúde a perceber a necessidade de incluir os 

homens no modelo de atenção básica, o qual priorizava apenas 

as mulheres nos seus diferentes ciclos da vida e as pessoas 

idosas. No Perfil da morbimortalidade masculina no Brasil 

(BRASIL, 2018b) os dados são sobre a população masculina de 

20 a 59 anos de idade, que no Censo de 2010 representava 

mais de 52 milhões de indivíduos, pouco visibilizados nas 

estratégias públicas de atenção à saúde. Além desse grupo tem 

o de adolescentes (mais de 17 milhões com idade entre 10 a 19 

anos), que não fez parte da pesquisa do Ministério da Saúde 

(BRASIL 2018a, 2018b). 

Diante desses dados e considerando a necessidade de 

proteger a saúde dos homens, foi lançada a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), instituída 

por meio da Portaria GM/MS nº1944, de 27 de agosto de 2009 

e voltada prioritariamente para a população masculina na faixa 

20 a 59 anos, cuja proposição é de qualificar a saúde dessa 

população; na perspectiva de linhas de cuidados que 

resguardem a integralidade da atenção. (BRASIL, 2009) 

Com a proposta da PNAISH, Campanucci e Lanza 

(2011), investigaram as principais características da Atenção 

Primária à Saúde do Homem e apontam os motivos pelos quais 

este nível de atenção é pouco utilizado pela população 

masculina, quais sejam: 

Os homens sofrem mais de condições graves e 
crônicas de saúde do que as mulheres e, em 
consequência disso, vivem menos do que elas; “há 
uma relação entre a construção da masculinidade 
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e o comprometimento da saúde dos homens”; tal 
construção e suas implicações na saúde devem 
ser interpretadas a partir da ótica relacional de 
gênero; a agressividade resultante da construção 
da masculinidade, erroneamente concebida como 
natural pela sociedade, pode fazer dos homens 
“um fator de risco”; e, “devido à centralidade que o 
trabalho ocupa na identidade do homem como ser 
provedor, problemas relacionados ao desemprego 
podem também comprometer o bem-estar 
masculino e contribuir para o aumento de suicídios 
de jovens  [...]. Como uma das formas de quebrar 
os paradigmas que transformam os homens em 
reféns da própria identidade no que se refere ao 
hábito de cuidar da própria saúde é preciso 
também envolver os homens em reflexões e ações 
que possam promover a ruptura com padrões 
culturais fortemente arraigados nas práticas dos 
profissionais de saúde (CAMPANUCCI e LANZA, 
2011, p. 8)  

Com o avanço dos estudos de gênero observamos uma 

tendência em substituir a palavra sexo por gênero. Contudo, 

sexo é uma condição biológica determinada, basicamente, 

pelas leis da genética, que definem uma anatomia corporal e 

uma fisiologia específica. Por outro lado, gênero é uma 

construção social a partir das diferenças entre os sexos, que 

varia historicamente e está sujeita a mudanças por intervenções 

de políticas na ordem social, econômica e jurídica. Ser homem 

e ser mulher, assim como as relações que se estabelecem entre 

os mesmos obedecem a papéis definidos pela sociedade em 

determinados períodos de evolução histórica da humanidade. 

(OPS/OMS, 2018; LAURENTI, JORGE e GOTLIEB, 2005) 

Quando analisamos e percebemos as diferenças, em 

todos os sentidos, entre homens e mulheres podemos inferir 

que sob a visão de gênero, os homens são socialmente 

construídos para ocuparem espaços e ter comportamentos que 
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põem em risco sua saúde e sua vida. Por esta razão, as 

estatísticas de mortalidade e morbidade são fontes importante 

de dados para conhecer “o perfil epidemiológico, analisar 

tendências, indicar prioridades, avaliar programas [...], 

colaborando para a elaboração de indicadores e planejamento 

de Ações Educativas e reguladoras, para sensibilização 

continuada dos profissionais de saúde” (OLIVEIRA, 2017, p. 

389) e da população como um todo. 

Com base nas estatísticas do perfil epidemiológico sobre 

a mortalidade de jovens por causas evitáveis e no compromisso 

de tentar mudar a estrutura desse quadro, traçamos como 

objetivo do presente estudo Investigar a opinião de 

adolescentes, no espaço escolar, sobre os fatores culturais, 

sociais e familiares que contribuem para a morbidade e 

mortalidade  do público infantojuvenil masculino, com a 

intenção de promover ações de promoção à saúde, tendo a 

escola, a família e o adolescente como mediadores desse 

processo. 

O nosso interesse pela área de saúde do homem surgiu 

através da experiência profissional enquanto professora e 

estudantes, desenvolvendo atividades em Unidade Básica de 

Saúde, onde tivemos a oportunidade de observar que não havia 

demanda masculina, assim como, a inexistência de um 

atendimento específico a essa clientela. Isso nos motivou a 

elaborar um trabalho voltado às questões da saúde dos 

adolescentes, não só pela vulnerabilidade a doenças, mas 

pelos riscos aos quais são submetidos, como o uso de drogas 

lícitas e ilícitas, a violência, os acidentes de trânsitos, entre 

outros (ROSA, 2019; BARKER, 2010). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pelo seu histórico e caminhos metodológicos podemos 

contextualizar este estudo como descritivo, uma vez que 

permite a observação, o registro, a análise e a correlação entre 

fatos ou fenômenos. Também pode ser visto como uma 

pesquisa de opinião, que consiste em um método que sintetiza 

informações relevantes sobre determinada temática e usa o 

produto (resultados) para orientar a prática e para planejar 

novas pesquisas. (CERVO et al 2007; GIL, 2007) 

Com relação aos perfis de morbimortalidade em ambos 

os sexos se justifica que essa variável representa um eixo 

transversal na investigação em saúde que é uma aposta na 

possibilidade de que a produção de evidências sobre 

desigualdades na saúde entre mulheres e homens, são 

decorrentes das desigualdades de gênero (OLIVEIRA et al., 

2017). Este fato nos fez analisar as questões do questionário 

de acordo com o sexo biológico. 

O estudo foi desenvolvido em uma escola pública da 

Rede Municipal de Ensino, campo de prática da disciplina 

Saúde do Adolescente, com estudantes do 6º ao 9º ano, em 

novembro de 2019. O instrumento utilizado foi um questionário, 

com sete perguntas abertas e uma fechada, relacionadas com 

as atribuições da escola, dos adolescentes e da família para 

prevenir as doenças agora, no futuro e a morte precoce. 

Por se tratar de uma pesquisa de informação para ação 

de promoção à saúde, não é exigido o cadastro da pesquisa no 

Conselho de Ética, conforme a Resolução Nº 510, de 07 de abril 

de 2016. Entretanto, garantimos sua realização através de uma 
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carta de Anuência da direção da escola e do Secretário 

Municipal de Educação, assim como o termo de compromisso 

assinado pela coordenadora da pesquisa e chefia do 

departamento de Enfermagem em 10 de setembro de 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Consideramos importante apresentar o Programa Saúde 

na Escola – PSE – por entendê-lo como fundamental ao 

crescimento e desenvolvimento de crianças, adolescentes e 

jovens, no ambiente escolar. Pelo PSE, a Unidade Básica de 

Saúde vai à escola para fazer seu real trabalho de atenção 

primária, não esperanto que o grupo populacional citado a 

procure. Isso porque a Escola é a área essencial neste encontro 

entre educação e saúde, assim como, um espaço para a 

convivência social e relações favoráveis à promoção da saúde 

e troca de saberes. É como se lê na própria apresentação do 

Programa: “Mais do que uma estratégia de integração das 

políticas setoriais, o PSE se propõe a ser um novo desenho da 

política de educação e saúde”, uma vez que considera a 

educação e a saúde  como parte de uma “formação ampla para 

a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos”; 

permitindo ações integradas entre o sistema educacional e de 

saúde para crianças e adolescentes, além  de promover a 

articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, 

comunidade escolar e sociedade em geral na construção e 

controle social das políticas públicas (BRASIL, 2011, p.25) 

Os dados aqui apresentados foram coletados em uma 

escola pública cadastrada no PSE. Depois categorizados e 
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analisados de acordo com as perguntas do questionário e a 

variável sexo, como já referido.  

Participaram da investigação 194 estudantes que 

estavam presentes no dia da coleta. Foram excluídos 06 

questionários por não conter dados analisáveis. Dos 188 

analisados, temos 98 do sexo feminino (52,1%), 90 do sexo 

masculino (47,9%). A idade variou entre 11 a 19 anos, sendo 

71% na faixa de 13 a 15 anos. Quanto ao ano escolar, 46 

(24,5%) estavam cursando o 6º ano, 56 (29,8%) o 7º, 52 

(27,7%) o 8º e 34 (18, %) o 9º ano. 

Das 8 questões selecionadas para o questionário 03 são 

referentes a escola, 03 aos estudantes e 02 a família. Por 

escolha estética e didática as respostas serão expostas em 

quadros e analisadas a seguir. O número de respostas não 

corresponde ao número de questionários respondidos posto 

que, em todas as questões houve mais de uma resposta. Estas, 

também pela estética foram agrupadas de acordo com a 

aproximação de significado. 

As respostas indicam que não houve diferenças 

significativas com relação ao sexo. O grupo entende a 

importância e responsabilidade da escola enquanto instituição 

primeira pela formação formal, informal e não formal. Também 

ficou evidente que a escola é um espaço para a 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, assim como para o 

fortalecimento de vínculos familiares. A coluna “não  respondeu” 

significa que a pergunta ficou em branco. Já a “não sabe” 

representa o “não sei”, “não entendi” e “sei lá!”. Aparentemente 

é uma situação pouco valorizada como dado de pesquisa, mas, 

muito significativa quanto ao público investigado 

“adolescentes”. Considerando que cada pergunta foi lida, 
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explicada e exemplificada antes da resposta ser escrita, 

inferimos que o “não sei” e  “não entendi”, aparentemente 

não tem justificativa em termo do saber, mas no “não tô afim”, 

“não quero responder”, como escutamos de alguns 

adolescentes. 

 

Quadro 1. Distribuição da resposta a questão: O que as escolas 
devem fazer para ajuda na redução de doenças e mortes entre 
os adolescentes do sexo masculino? Natal, 2019. 

Masculino (57 -63,3%) Feminino (57- 58,2%) Sem 

resposta 

Não 

sabe 

M F M F 

1. Conversas com pais e 
alunos sobre a prevenção de 
doenças infecciosas, 
crônicas, uso de drogas 
lícitas e ilícitas, em forma de 
palestras e projetos. 

2.Ficar atenta a todas as 
formas de violência e prestar 
mais atenção ao 
comportamento do 
adolescente. 

3. Estar sempre limpa e  
oferecer boa alimentação- 
4. Promover mais diálogo 
entre os pais e os alunos. 
5. Ser mais rígida nas regras 
e na educação. 
6. Projeto de esporte 

7. Parcerias com os Serviços 
de Saúde 

1.Ensinar sobre vários 
assuntos de atenção à 
saúde, principalmente a 
prevenção, em forma de 
palestras e também com 
os pais. 

2. Aumentar a segurança, 
pedir colaboração dos 
próprios adolescentes e 
funcionários . Manter a 
limpeza. 

3.Preocupação com a 
saúde mental. 

4. Trazer ONGs e o Posto 
de Saúde para a escola.  

5. Discutir sobre 
vacinação 

6. Dar mais atenção ao 
estudante e a família. 

16 26 15 15 

Fonte:Questionário, 2019. 
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Quadro 2. Distribuição da resposta a questão: O que deve ser 
ensinado na escola para evitar a doença e a morte de jovens do 
sexo masculino? Natal, 2019. 

Masculino (57 -
63,3% ) 

Feminino (55- 
61%) 

Sem resposta Não sabe 

1.Cuidado e 
prevenção 
2. Saúde mental 
(Depressão, 
automutilação e 
suicidio). 
3. Não fumar, não 
beber e não usar 
drogas. 
4. Cuidado com a 
higiene e a 
alimentação 

1. Cuidado e 
prevenção. 
2. Palestras/ 
diálogo com 
familiares e 
pessoas com 
experiência. 
3. Atenção em 
geral, como 
saúde, bem estar 
físico e mental. 
4. Cuidado com a 
higiene e a 
alimentação 

M F M F 

13 28 20 15 

Fonte:Questionário, 2019. 

 
No Quadro 2 observa-se que há uma compreensão entre 

os adolescentes de ambos os sexos biológico de que a escola 

é também lugar de se aprender a cuidar da saúde física mental 

e de ser estimulados ao comportamento saudável. A escola, 

locus da pesquisa, como já citamos é cadastrada no PSE,cujo 

um dos principais objetivo é contribuir para a formação integral 

de estudantes por meio de ações que promovem a saúde e 

previnem as doenças, com vistas ao enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o crescimento e 

desenvolvimento de crianças, adolescentes  e jovens.Nas 

respostas das meninas/adolescentes identificamos que elas 

dão importância às informações trazidas por pessoas que não 

fazem parte do cotidiano escolar, mas procuram envolver a 

família e a própria escola. O próprio PSE valoriza essa dinâmica 

quando escreve que  “o envolvimento de pais e responsáveis 

na agenda da avaliação clínica e psicossocial amplia o universo 
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de cuidado ao qual queremos envolver o educando” 

(BRASIL,2011, p.2). 

 

Quadro 3. Distribuição da resposta à questão: O que os jovens 
devem exigir da escola para evitar as doenças agora e no 
futuro?Natal, 2019. 

Masculino (61 -67,8% 
) 

Feminino (60- 61,2%) Sem resposta Não sabe 

1.Ensinar sobre 
prevenção. 
2. Alimentação 
saudável. 
3. Assistência à saúde 
no ambiente escolar. 
4. Ensinar a fazer o 
mundo um lugar 
melhor 

1. Limpeza, água 
filtrada, bons 
funcionários que 
possam nos ajudar 
quando a gente 
precisar. 
2. Ensinar sobre 
prevenção e cuidado 
com a saúde mental. 
3. Assistência médica e 
check-up.  

M F M F 

14 30 15 08 

Fonte:Questionário, 2019. 

 
A questão do Quadro 3 reforça a do Quadro 2, o que leva 

à repetição das respostas. Isso foi uma estratégia metodológica 

intencional. Os adolescentes expressam o que a escola deve 

oferecer e no quadro seguinte reforça como uma exigência. 

Inferimos que a assistência médica como uma ação de 

responsabilidade da escola, ocorre em decorrência não só do 

PSE, mas, também das ações de extensão promovidas por 

estudantes de vários cursos da saúde, oriundos de instituições 

de ensino superior público e privado. Defendemos a escola 

como porta de entrada ao Sistema Único de Saúde - SUS, uma 

vez que representa uma ótima oportunidade para as ações de 

prevenção e promoção da saúde, atingindo também a família 

através do escolar. 
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Quadro 4. Distribuição da resposta a questão: 
Comportamentos que os jovens devem ter para evitar as 
doenças agora e no futuro. Natal, 2019. 

Masculino (57 -63,3% ) Feminino (55- 56,1%) Sem resposta Não sabe 

1.Evitar fumar, bebida, 
outras drogas, bandidos. 
2. Fazer o que é certo. 
Boa higiene e 
alimentação saudável 

1.Cuidar bem de sua 
saúde física e mental. 
2. Alimentação 
saudável. 
3. Aprender sobre 

doença, prevenção e 

comportamento 

saudável. 

M F M F 

14 30 15 08 

Fonte:Questionário, 2019. 

 

As respostas do Quadro 4 indicam que adolescentes e 

jovens conhecem comportamentos e atitudes que promovem a 

saúde e a longevidade saudável. Também conhece os 

comportamentos que levam ao adoecimento. Entretanto, 

considerando as estatísticas de mortalidade do grupo 

adolescente e jovem revela que devemos adentrar em outros 

temas que levam a mortalidade precoce como os acidentes no 

trânsito, afogamento, queimaduras, intoxicações, entre outras.  

Os dados da  pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) nas escolas, publicada 

com o nome “Pense” são fundamentais para todas as 

Instituições e pessoas interessadas em mudar o perfil 

epidemiológico da morbimortalidade masculina. Esta pesquisa 

é realizada em todo território nacional, tem como objetivo 

subsidiar “o monitoramento de fatores de risco e proteção à 

saúde em escolares do Brasil[...], identificar as questões 

prioritárias para o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para a promoção da saúde em escolares, em especial 

o PSE (BRASIL, 2021). 
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Quadro 5. Distribuição da resposta a questão: Atitudes e 
comportamentos dos jovens que levam ao adoecimento agora 
e no futuro. Natal, 2019. 
Masculino (57 -63,3% ) Feminino (55- 56,1%) Sem resposta Não sabe 

1.Se envolver com 
drogas, estresse, raiva, 
brigas e crimes 
2.. Brincadeiras 
violentas. 
3. Suicídio em 
decorrência da 
depressão e da falta de 
ajuda familiar e social 
4. Relações sexuais 
desprotegida... 

1.Usar drogas e outras 
substâncias que levam ao 
adoecimento. 
2.Bullying, 
Automutilação, Suicídio. 
3.Irresponsabilidade no 
trânsito,  
4. Não fazer as atividades 
habituais, tirar notas ruins 
na escola, não falar dos 
problemas 

M F M F 

13 28 20 15 

Fonte:Questionário, 2019. 

 

No Quadro 5 adolescentes e jovens demonstram que 

conhecem as situações e comportamentos que levam ao 

adoecimento. Não é por acaso que as drogas estão em primeiro 

lugar. Além de estar presente em quase todos os lares, na sua 

forma lícita e/ou ilícita, por isso mesmo há também uma 

preocupação em mostrar às crianças, adolescentes e jovens o 

perigo que elas representam. 

No Rio Grande do Norte temos  o Programa Educacional 

de Resistência às Drogas (PROERD/RN),que existe desde 

2002 e foi Instituído, no âmbito da Polícia Militar do Estado do 

Rio Grande do Norte (PMRN) pelo Decreto nº 28.639, de 21 de 

Dezembro de 2018.  Trata-se de um “programa social que 

envolve a Polícia Militar, a Escola e a Família, com a finalidade 

de desenvolver ações socioeducativas, preventivas e 

cooperativas, nas redes de ensino pública e privada do Estado, 

objetivando conscientizar crianças e adolescentes sobre os 
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efeitos nocivos do uso de drogas lícitas e ilícitas” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2018,p.1). 

 Com relação aos outros problemas, as escolas dispõem 

de um capital social significativo, estruturado e socializado 

pelas instituições de ensino superior, assim como pelas três 

esferas de governo (União, Estado e Município). Destacamos a 

Metodologia o Caráter Conta (Justiça e Secretaria Municipal de 

Educação), Educação no Trânsito (STTU) e o Núcleo Estadual 

de Educação para Paz e Direitos Humanos (NEEPDH/SEEC 

(Justiça e Secretaria Estadual de Educação)), trabalhando no 

sentido de diminuir todos os tipos de violências, melhorar a 

autoestima, os bons modos, a honestidade, a responsabilidade 

para com a vida, entre outros. 

De acordo com o atual coordenador do NEEPDH/SEEC, 

João Maria Mendonça o juvenecídio é preocupante, pois mata-

se mais do que na guerra que ocorre na Síria. O levantamento 

publicado no especial: Mortandade da juventude, divulgado 

pelo Observatório da Violência do RN (OBVIO), mostra quem 

em primeiro lugar, 74%, está relacionada com a violência 

interpessoal, em segundo lugar, 11,5%, está o envolvimento 

com grupos criminosos e drogas.(TRIBUNA DO NORTE, 2019). 

No Quadro 6 percebemos que a categoria de análise 

“não sabe” deixou de existir. Isto era de se esperar pois trata-

se de uma pergunta fechada, tendo que marcar por ordem de 

prioridade. A surpresa nesta questão, considerando o público 

escolhido foi a necessidade de saber sobre as doenças que 

afetam as crianças e os adolescentes, assim como sobre o 

calendário vacinal. As demais eram esperadas pois sempre são 

consideradas como prioridade pelas coordenadoras e 

professoras. 
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Quadro 6. Distribuição das resposta à questão: O que os jovens 
devem saber para evitar as doenças agora e no futuro. Natal, 
2019. 

Necessidade de Conhecimento Sexo 
Sem 

resposta 

- M(70– 77,8%) F(84,7%) M F 

Doenças que afetam crianças e 
adolescentes 

56 62 

20 15 

Evitar Drogas 45 46 

Calendário vacinal 39 45 

Como prevenir acidente 37 45 

Violência 42 44 

Conhecimento sobre o corpo 36 41 

Sexualidade 36 40 

Fonte:Questionário, 2019. 

 

 

Quadro 7. Distribuição das resposta à questão: O que os jovens 
devem exigir da família para evitar as doenças agora e no 
futuro. Natal, 2019. 

Masculino (57 -63,3% ) Feminino (55- 56,1%) Sem resposta Não sabe 

1.Cuidado para com a 
saúde (72) 
2. Fortalecimento de 
vínculos (70) 
3.Cuidados com o 
ambiente (20) 

1.Cuidado para com a 
saúde (80) 
2. Fortalecimento de 
vínculos (75) 
3.Cuidados com o 
ambiente (20) 

M F M F 

13 28 20 15 

Fonte:Questionário, 2019. 

 

Na categoria cuidados com a saúde estão agrupados por 

ordem decrescentes:cuidados com a saúde para evitar 

doenças, alimentação correta, plano de saúde, higiene pessoal, 

exercícios e informações sobre prevenção. Na categoria 

fortalecimento de vínculo estão agrupadas: Conselhos, bons 

exemplos, conversa, regras mais duras, amor, carinho e 

compreensão, respeito e segurança. Para os cuidados com o 
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ambiente estão limpeza, cuidado com o lixo, não deixar água 

parada. 

 

Quadro 8. Distribuição das resposta à questão: Como melhorar 
a participação dos pais de modo a reduzir a morbidade e a 
mortalidade entre os jovens. Natal, 2019. 

Masculino (57 -63,3% ) Feminino (55- 56,1%) Sem resposta Não sabe 

1.Fazer mais reuniões 
com os pais e filhos 
(39) 
2. Conversar com os 
pais sobre o 
comportamento dos 
filhos (22) 
3. Os pais ir sempre a 
escola (18) 

1.Fazer mais reuniões 
com os pais e filhos (34) 
. Conversar com os pais 
sobre o comportamento 
dos filhos (28) 
3. Os pais ir sempre a 
escola (23) 

M F M F 

13 28 20 15 

Fonte:Questionário, 2019. 

 

O Quadro 8 mostra uma realidade comum na escola 

pública que é a pouca participação dos pais, problema que pode 

ser resolvido, segundo os participantes, se houver mais diálogo 

entre a escola e os pais. Observa-se que as categorias “sem 

resposta” e “não sabe”, representou uma ausência de 

informação de 36,7% dos meninos e 43,9% das meninas. 

Contudo, um fato novo apareceu nesta questão: respostas 

longas que merecem ser transcritas, finalizando nossa 

apresentação da análise dos dados: 

Os pais indo a escola para saber como vai os filhos 
na escola, as notas, falando com as professoras 
sobre o comportamento e conversando com os 
filhos em casa, sobre a vida, sobre os cuidados. 
Não ter segredos entre pais e filhos (masculino, 17 
anos, 9º ano); 
 O melhor jeito é conversar com os seus filhos e 
professores. Os pais devem saber do 
comportamento dos filhos no colégio (Feminino, 
13 anos, 8º ano); 
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 Os pais poderiam saber como o filho se sente e 
como ele está se sentindo naquele momento. 
Como está seu estado emocional. Ele pode estar 
bem por fora, mas por dentro pode estar 
precisando de ajuda. Hoje a doença que mais 
mata é a depressão (feminino, 13 anos, 7º ano) 
  
Acredito que ensinado aos pais com palestras o 
que eles devem passar para nós alunos/filhos. 
Muitos pais tem conhecimento, mas muitos outros 
não tem ou ainda não aperfeiçoaram. Acredito que 
passando uns conteúdo para eles e eles passando 
para os filhos, evitaria muitas mortes e doenças 
(feminino, 14 anos, 8º ano); 
 
O comportamento dos jovens hoje em dia não são 
os melhores. Eles escolhem o caminho mais fácil 
que é o caminho das drogas, tornando-os mais 
violentos. Não só as drogas como álcool, dentre 
outras que causa a doença e a morte precoce 
(Feminino, 12 anos, 6º ano).  

 

CONCLUSÕES  

 

Nos Quadros das perguntas é possível identificar várias 

possibilidade de análise, desde a pouca experiência de quem 

aplicou o questionário, uma vez que foi significativa, embora 

não ao ponto de invalidar a questão, a resposta “não sabe ou 

sem resposta”, até a falta de disposição dos estudantes para 

escreverem quando assim a pergunta exigia. Nas questões 

referentes ao papel da escola na redução da morbimortalidade 

masculina, ficou evidente a necessidade de investir em várias 

situações, desde a limpeza da escola, diálogo sobre prevenção 

e promoção à saúde, responsabilidade com a construção de um 

ser humano do bem, até o envolvimento da família de modo a 
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fortalecer todo esse processo. A questão 2 “o que deve ser 

ensinado na escola para evitar a morbimortalidade de jovens, 

complementa a questão 1 e a 3. Os adolescentes e jovens de 

ambos os sexos demonstraram conhecimento sobre como 

modificar os dados estatísticos da mortalidade masculina por 

causas evitáveis. Em suas respostas inferimos haver uma 

participação de programas como o PSE, PROERD, Extensão 

Universitária, entre outros. Estes programas também 

influenciam nas respostas às questões relacionadas à 

participação da família. Considerando o fim a que se destina, 

entendemos a investigação em questão como pertinente, 

salientando que não houve diferenças significativas por sexo e 

a falta de respostaem algumas questões não foi relevante, 

posto que houve repetição delas em vários questionários. 

Concluímos julgando a investigação positiva para várias ações 

de Atenção Primária à Saúde no ambiente escolar, de modo a 

reduzir a morbimortalidade masculina. 

Diante dos resultados reforçamos a necessidade de uma 

interação e integração entre a escola, família e capital social 

disponível (programas de governos, sociedade civil organizada, 

entre outras), pressupondo a diversidade dos espaços 

educativos como fundamental para o envolvimento e 

responsabilidade de toda a sociedade na formação das novas 

gerações. Precisamos nos educar e “educar” para a vida em 

seu estado pleno. 
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RESUMO: A adolescência é uma das fases da vida de maior 
complexidade devido a suas transformações físicas, 
psicológicas e sociais. Dentre as novas experiências desse 
momento está a sexualidade, que ao ser explorada de forma 
insegura pode resultar em uma gravidez precoce. Nesse 
escopo, é que a assistência profissional fornecida por meio do 
SUS, com ênfase para a ESF, torna-se fundamental para 
alcançar devidamente a magnitude da questão da gravidez na 
adolescência. Diante disso, buscou-se identificar os 
conhecimentos abordados na literatura científica em relação a 
atenção à gravidez na adolescência no âmbito da Estratégia de 
Saúde da Família. Para tanto se utilizou artigos de dois bancos 
de dados, BVS e SCIELO, se adotando como critérios de 
inclusão: apenas artigos, do idioma Português e publicados 
entre 2016 e 2021. Como resultado foram considerados 9 
artigos elegíveis para leitura na integra. Discute-se que a ESF 
é o serviço mais propício para atenção à gravidez na 
adolescência, quando esta pode atuar tanto para o cuidado 
antes, durante e após a gravidez, a vista do dinamismo e 
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pluralidade da formação profissional da equipe. Conclui-se que 
as ações e a atenção da ESF para a gravidez na adolescência 
além de necessárias, são singulares, cabendo assim mais 
esforços das esferas públicas para seu fortalecimento. 
Palavras-chave: Adolescente. Estratégia Saúde da Família. 
Gravidez. Sistema Único de Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência faz parte do processo natural do ciclo 

vital humano e perdura dos 10 aos 19 anos para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e dos 12 aos 18 anos de idade para 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 2012). 

Esse momento da vida apresenta particularidades e é marcado 

pelo despertar de maiores dúvidas, medos, ansiedades e 

descobertas, estando entre elas o despontar da sexualidade 

com o início das relações afetivo-amorosas. 

Neste sentido, é que Soares et al. (2020) trazem que a 

adolescência é um período marcado por vivências com 

repercussões para toda a vida, sendo mais frequentes os 

confrontos e oposições à valores, tradições, leis e demais 

convenções sociais, ao buscarem com isso meios de 

construção de sua própria identidade e autonomia diante dos 

adultos, ainda que assim possam assumir comportamentos não 

saudáveis como o uso de drogas não lícitas, álcool e o sexo 

inseguro. 

Sendo que este último acaba tornando-se um dos 

fenômenos que mais mudam as direções do adolescer de 

meninos e meninas, mas sobretudo para as meninas, quando a 

gravidez na adolescência acaba sendo a consequência mais 

comum, tanto que desde a década de 1970 já se considera este 
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fenômeno como caso de saúde pública (NASCIMENTO et al. 

2021). 

Dados revelam que a faixa etária média de casos de 

gravidez na adolescência encontra-se em torno dos  15 anos, 

entre as meninas de baixa escolaridade, com a maioria 

apresentando apenas o ensino fundamental completo, e 

pertencentes com maior frequência as classes econômicas C, 

D e E. Outro fator agravante é que sabe-se que a gestação na 

adolescência acaba por ser um evento muito associado as 

tenras idades de ínicio da vida sexual, de modo que quanto 

menor esta idade maior a proporção de casos de gravidez 

(SANTOS et al., 2018; SILVA, M. J. P. et al., 2019b). 

Com isso, o perpasse social acaba fornecendo 

condições para que o fenômeno da gravidez na adolescência 

seja um dos acontecimentos que mais afetam os jovens 

brasileiros, os levando a terem menos oportunidades de 

trabalho e a partir de então condições de vida mais baixas 

(ARAÚJO; NERY; 2019; SANTOS et al., 2018). 

A OMS reitera esses dados e estima que a taxa mundial 

de gravidez na adolescência em 2016 alcançou a marca de 44 

nascimentos para cada mil adolescentes entre 15 e 19 anos, 

contudo nos países sul-americanos esse indicador ultrapassa a 

média mundial, ao chegar aos 48,6 a cada mil habitantes, sendo 

que apenas no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) endossa a 

gravidade da temática ao relatar uma taxa ainda mais alarmante 

estimada em torno de uma média de 56,4 a cada mil habitantes 

(SILVA, M. K. N. et al., 2019). 

Nessa perspectiva, é que a ação dos profissionais 

inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS), será fundamental 

para o suporte e atenção nos casos de gravidez na 

adolescência, principalmente por este abrigar a Atenção 



A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO À GRAVIDEZ NA 
ADOLÊSCENCIA  

152 
 

Primária à Saúde (APS) como porta de entrada do sistema na 

figura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) concentradas 

nas Unidades Básica de Saúde (UBS) segundo Oliveira et al. 

(2017).  

É nessa estrutura que serão identificadas as condições 

e agravamentos durante toda a gravidez da adolescente, sendo 

na UBS sob a atenção da ESF que será realizado a avaliação 

periódica da grávida por meio do Pré-Natal. É nesse contexto 

que espera-se que possa transcorrer um conjunto de 

procedimentos clínicos e educativos com o objetivo de vigiar a 

evolução da gravidez, tal como orientar e esclarecer a mulher e 

sua família sobre a gestação, o parto e os cuidados com o 

recém-nascido desde antes ao nascimento da criança 

(QUEIROZ et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016; SANTOS et al., 

2018). 

Assim, o MS define que alguns profissionais são 

obrigatórios para que se possa compor a estrutura mínima da 

ESF, devendo haver: um médico (generalista ou especialista 

em saúde da família), um enfermeiro (generalista ou 

especialista em saúde da família), um auxiliar ou técnico de 

enfermagem e os agentes comunitários de saúde (ACS) 

(BRASIL, 2012; OLIVEIRA et al., 2017; RUSCHI et al., 2018).  

De modo que através desses profissionais envolvidos na 

assistência a gravídica, ao parto e consequentemente ao 

recém-nascido, possa ser ofertado com êxito uma garantia e 

integralidade de cuidado de acordo com os níveis de 

complexidade necessários antes e depois da gravidez na 

adolescência. Esperando-se, assim, que por meio do 

acompanhamento multiprofissional e estratégico, seja possível 

alcançar aspectos sociais, ambientais, psicológicos e biológicos 

desse(a) adolescente, bem como aos envolvidos 
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secundariamente, normalmente os pais ou familiares segundo 

Ruschi et al. (2018). 

Face a isso, diante do exposto, busca-se nesse trabalho 

identificar os conhecimentos abordados na literatura científica 

em relação a atenção à gravidez na adolescência no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família, sendo que a mobilização dos 

profissionais inseridos nestes dispositivos contribui para que se 

possa tratar devidamente a magnitude da questão da gravidez 

na adolescência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um trabalho qualitativo, descritivo e 

exploratório. A partir de uma revisão bibliográfica dos últimos 5 

anos, do tipo integrativa, quando espera-se promover uma 

análise de pesquisas relevantes que possam auxiliar a decisão 

e a melhoria das práticas, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto e suas possíveis 

lacunas (FURTADO; ZAGONEL, 2021). 

Ainda mais, seguiu-se os critérios PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) 

para revisões de literatura de modo que os artigos passam pelo 

esquema sequencial de identificação dos artigos, triagem, 

inclusão e elegibilidade (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015).  

Para isso foram utilizados os bancos de dados da BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde) e SCIELO, por estes abarcar uma 

grande variedade de artigos de periódicos diferentes. Como 

descritores utilizou-se os Descritores Ciências da Saúde 

(DECs) junto aos operadores boleanos ‘AND’ para a 

recuperação dos artigos nas bases, como: Estratégia Saúde da 

Família AND Adolescência AND Gravidez. 



A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO À GRAVIDEZ NA 
ADOLÊSCENCIA  

154 
 

Foram adotados como critérios de inclusão as 

publicações do tipo: 1) artigos; 2) no idioma Português; 3) 

publicados nos últimos 5 anos. Logo em seguida, se iniciou o 

processo de triagem sendo descartados aqueles artigos 

encontrados em duplicação. Posteriormente, foi realizada uma 

leitura exploratória dos resumos, sendo excluídos os que não 

apresentavam relação com o objetivo do trabalho, e por fim 

apenas as publicações consideradas elegíveis foram lidos na 

íntegra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 1 apresenta o fluxograma do processo escolhido 

para a sistematização de escolha dos artigos desde a busca e 

seleção nas bases de dados, triagem, inclusão e elegibilidade 

para leitura na integra. 

A partir de então, pode-se destacar algumas 

características desses artigos que ajudam a esclarecer como a 

literatura tem avançado, por exemplo, por meio da distribuição 

das publicações dentre o recorte de tempo proposto e a 

natureza dos artigos.  

Assim, denota-se que as publicações envolvendo a 
temática abordada não é desmerecida ao longo do tempo, com 
apenas o ano de 2020 sem publicação, como pode-se visualizar 
na figura 2. Vale ressaltar, entretanto, que faz-se imprescindível 
aumentar as discussões na sociedade sobre a gravidez na 
adolescência.  
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Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos. 

 
Fonte: criação dos autores (2021). 

 

Outra característica de destaque se dá quanto a natureza 
das pesquisas relacionadas a temática, em que a quantidade 
de artigos originais é majoritária frente aqueles de revisão de 
literatura, 8 e 1, respectivamente.  
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Figura 2 - Demonstrativo da quantidade das publicações ao 
longo dos anos de recorte da pesquisa 

 
Fonte: Gráfico de criação dos autores (2021) 

 

Desse dado, pode-se depreender que o aprofundamento 
dos aspectos sociais relacionados aos temas, bem como a sua 
aplicação teórico-metodológica, possuem destaque e apontam 
distintos cenários que ajudam a entender o avançar do tema ao 
longo do tempo. O Quadro 1 apresenta os artigos e as 
características citadas. 
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Quadro 1 – Características dos artigos elegíveis para revisão 
dos ultimos 5 anos. 

Autores Ano Título do Artigo Tipo de 
Artigo 

Silva et al. 
 

2016 O adolescente na 
Estratégia Saúde da 
Família: uma revisão 
integrativa de literatura 

Revisão 
bibliográ
fica 

 
Ribeiro et al. 

2016 Papel Do Enfermeiro Da 

Estratégia De Saúde Da 

Família Na Prevenção Da 

Gravidez Na Adolescência 

Artigo 
original 

Rodrigues 
et al. 

2017 Percepções Sobre Os 
Efeitos Psicossociais Da 
Gravidez Na Adolescência 
No Cenário Da Estratégia 
Saúde Da Família 

Artigo 
original 

Ferrari; 
Peres; 
Nascimento. 

2018 Experimentação e 
aprendizagem na trajetória 
afetiva e sexual de jovens 
de uma favela do Rio de 
Janeiro, Brasil, com 
experiência de aborto 
clandestino 

Artigo 
original 

 
Silva, M. K. 
N. et al. 

2019 Perfil Sociodemográfico de 
Mulheres Recidivas de 
Gestação na Adolescência 

Artigo 
original 
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Fonte: criação dos autores (2021) 
 

No que tange a leitura analítica destes artigos, em suma 
percebe-se que estes coadunam para a compreensão que 
esperava-se alcançar no trabalho. Assim, denota-se que a 
literatura é enfática ao longo do recorte temporal dos artigos em 
apontar que a ESF tem-se mostrado como ponto de partida de 
excelência e mais propício para que possam ser desenvolvidas 
ações programáticas que envolvam adolescentes nas 
diferentes áreas de abrangência dos serviços de atenção 
básica de saúde (RODRIGUES et al., 2017). 

Silva M. J. 
P. et al. 

2019 Planejamento Da Gravidez 
Na Adolescência 

Artigo 
original 

Silva M. J. 
P. et al. 

2019 Gravidez na adolescência: 
uso de métodos 
anticonceptivos e suas 
descontinuidades 

Artigo 
original 

Araújo; Nery 2019 Conhecimento Sobre 
Contracepção E Fatores 
Associados Ao 
Planejamento De Gravidez 
Na Adolescência 

Artigo 
original 

Nascimento 
et al. 

2021 Fatores associados à 
variação espacial da 
gravidez na adolescência 
no Brasil, 2014: estudo 
ecológico de agregados 
espaciais 

Artigo 
original 
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Isso, devido em muito a diversidade dos profissionais de 

saúde que atuam na atenção básica, o que favorece que seja 

mais amplo a capacidade de apreensão sobre o quadro de 

vulnerabilidades locais do adolescente, inclusive vindo a 

compreender as diversas dimensões do processo saúde-

doença que podem lhe acometer, subsidiando com isso a uma 

prática educativa de alcance coletivo em educação e em saúde 

(SILVA et al., 2016). 

De modo que esse princípio quando alcança a temática 

da gravidez na adolescência, pode servir para que a partir da 

ação ESF possam ser traçadas orientações, intervenções e 

ações educativas devidas a essas adolescentes. Ainda que 

sejam apontados como demanda o fato de que as equipes da 

saúde da família, como braço da atenção básica de saúde, não 

possuem um programa de trabalho específico para os 

adolescentes, levando a questão da gravidez na adolescência 

a ser tratada de forma pontual. 

Com isso os profissionais da ESF apesar de 

reconhecerem que a gravidez na adolescência possui 

demandas específicas, a elaboração das práticas adotadas 

nesses casos ainda ocorrem indistintamente entre atendimento 

às mulheres adultas e às adolescentes (RODRIGUES et al., 

2017). 

Isso reflete que apesar dos profissionais de saúde da 

atenção básica estarem inseridos em um programa que 

compartilha do princípio da equidade, alguns padrões 

hegemônicos decorrentes de uma formação que pouco discute 

temas mais complexos aludem para práticas que não 

acompanham essa primazia (FERRARI; PERES; 

NASCIMENTO, 2021). 
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Corrobora-se, assim, o que Rocha, Souza e Bittar (2017) 

falam que os profissionais da saúde da ESF devam também 

estar capacitados com qualificação suficiente para abordar e 

incrementar programas de educação sexual voltados para a 

gravidez na adolescência. Com o intuito de que assim possa se 

promover respeito e atenção as particularidades desses 

adolescentes, não as julgando pela prática sexual precoce, 

aprovando sua autonomia enquanto pessoas e valorizando 

suas vidas. 

O que leva ao papel que o trabalho preventivo contribui 

para que se alcance essas perspectivas. Nesse sentido, a 

literatura enfatiza que por meio de medidas integradas às ações 

da atenção básica e da ESF, o desenvolvimento de atividades 

que despertam a curiosidade e estimulam a exposição de 

dúvidas entre os adolescentes, favorece que haja um 

planejamento preventivo ao se discutir sobre métodos 

contraceptivos, obtenção e cuidado das ISTs (Infecções 

Sexualmente Transmissíveis), os impactos biopsicossociais de 

uma gravidez precoce e a construção de dialógos com os pais 

sobre sexualidade (ARAÚJO; NERY; 2019; SILVA, M. J. P. et 

al., 2019a; SILVA, M. J. P. et al., 2019b). 

Nesse intuito, é que desenvolver formas de acesso aos 

adolescentes, família e aos profissionais, por meio do uso de 

oficinas, por exemplo, podem facilitar a associação entre 

informação e reflexão entre essas partes, para que daí havendo 

um vínculo entre esses individuos possa ser trabalhado a 

sexualidade com esses adolescentes de forma segura (ALVES 

et al.,2021; FERRARI; PERES; NASCIMENTO, 2018). 

A literatura aponta que se faz necessário cada vez mais 

discutir, como os adolescentes percebem as diferenças sobre 

sexo e sexualidade, pois esta envolve, além de uma 
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representação do corpo, nossa história, nossos costumes e 

nossas relações afetivas (NASCIMENTO et al., 2021; SANTOS 

et al., 2018). Reiterando o que dizem Munslinger et al. (2016) 

da necessidade de discussão entorno da sexualidade e sexo 

seguros entre adolescentes, para que a partir da educação 

adequada o sexo precoce inseguro não seja a atitude primária. 

Com isso, vale ressaltar que as formas de 

relacionamento se reinventam culturamente, ao passo que 

adentrar na temática da sexualidade do adolescente precisa 

abarcar as múltiplas experimentações existentes atuais 

simbolizadas, por exemplo, como o “ficar” (ALMEIDA et al., 

2017). 

Nesse sentido, é que os autores supracitados, dizem que 

está na educação sexual um campo a ser explorado para a 

discussão de temáticas tão sensíveis, principalmente com 

ações advindas da escola e família, apesar da carência de 

formas de comunicação mais claras desses atores sobre 

sexualidade junto aos adolescentes. 

Portanto, é que enquanto sexo e sexualidade forem 

tratados como tabus na família e na escola, acaba recaindo a 

outras fontes (amigos, filmes, televisão, internet) a busca por 

informações. Dessa forma, faz-se importante que sobretudo os 

pais saibam como falar sobre sexo com seus filhos, vindo a 

abordar sobre as práticas sexuais seguras (ARAUJO; MANDÚ, 

2016; MIURA et al., 2018; MUNSLINGER et al., 2016). 

Soma-se a esse campo também, a necessidade de 

formação adequada de profissionais que possam auxuliar 

nesses processos, de modo que é fundamental que a formação 

venha a abodar uma assistência integral e elaboração de 

estratégias bem estruturadas para o adolescente, família e 

sociedade (ARAÚJO; NERY; 2019; NASCIMENTO et al., 2021). 
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Coimbra et al. (2018), nesse sentido, dizem que entender 

as diversas questões socioculturais não devam ser relativizadas 

durante a graduação, buscando desenvolver uma visão ampla 

nos profissionais sobre as diversas variáveis associadas ao 

contexto da gravidez na adolescência. 

Assim, para esses autores, está na educação crítica e 

reflexiva que melhor se estabelece uma formação profissional, 

ao passo que podem ser mais conscientes e críticos sobre o 

processo de produção de saúde em múltiplos contextos, vindo 

a facilitar resoluções mais abrangentes junto as gravídicas 

adolescentes. 

Não obstante, os autores destacam também que os 

sentimentos de despreparo técnico e psicológico dos 

profissionais ainda são recorrentes, devido a falta de 

capacitação específica durante a formação em como abordar a 

grávida e a sua família durante a gestação.  

Dessarte, é que o fomento a discussão ampla e 

devidamente contextualizada sobre a gravidez na adolescência 

deva ser temática emergente a nível social e individual. De 

modo que de casa aos dispositivos e rede de saúde, como a 

atenção básica, possam ser trabalhados uma linguagem 

acessível, empática, com acolhimento e exercendo a escuta. 

 

CONCLUSÕES 

 

A adolescência é uma das fases da vida de maior 

complexidade devido a suas transformações físicas, 

psicológicas e sociais. Esse momento dado como o rompimento 

entre a infância e a adultez trazem novas experiências e 

percepções, estando entre elas a sexualidade.  
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No entanto, a falta de instrução para como se explorar a 

sexualidade de forma segura na adolescência, pode ocasionar 

que comportamentos de risco venham a surgir, e com isso 

abrindo espaço para que ocorra uma gravidez precoce. De 

modo que os dados mais recentes sobre esse fenômeno no 

cenário brasileiro, apontam que o elevado número de taxas de 

gravidez na adolescência fomentam um caso de saúde pública, 

alertando para a necessidade cada vez maior de medidas 

interventivas que envolvam escola, família e sociedade.  

Nesse escopo, é que a assistência profissional e em rede 

fornecida por meio do SUS, com ênfase para a ESF, exerce 

papel imprescindível para que a adolescente gestante possua 

suporte adequado, principalmente quando o perfil dessas 

jovens são em maioria de menor nível socioeconômico, 

escolaridade e negras, o que torna o serviço da equipe em 

saúde para além de necessário, singular.  

Diante disso é que objetivou-se com esse trabalho 

aprofundar os conhecimentos sobre a importância da ESF na 

atenção à gravidez na adolescência, sendo que é devido a 

mobilização destes profissionais que será possível alcançar 

devidamente a magnitude da questão da gravidez na 

adolescência. 

Assim, pode-se denotar da literatura que a ESF é o 

serviço mais propício para que a questão da gravidez na 

adolescência seja discutida, quando esta pode atuar tanto para 

o cuidado antes, durante e após a gravidez, a vista do 

dinamismo e pluralidade da formação profissional da equipe.  

No entanto, as limitações em torno de uma prática mais 

abrangente, bem como de recursos específicos para que se 

aborde projetos destinados a adolescência, ainda fazem com 

que o trabalho com esse público não possua uma diretriz clara. 
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Portanto, cabe mais esforços das esferas públicas sejam 

desmedidos para que a adolescência seja uma temática com 

maior abrangência e suporte para ser tratada dentre o SUS, e 

mais especificamente na atenção básica. A vista que esta é o 

braço mais assertivo para ir além das questões que envolvem 

saúde, como também o social, educacional, familiar e 

institucional de adolescentes vulnerabilizados.  

Destarte, ressalta-se que mais estudos devam ser 

desenvolvidos envolvendo esses atores, e assim se amplie 

conhecimentos que favoreçam ao acolhimento e apoio à 

temática da gravidez na adolescência como de emergência 

social, política e cultural. 
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RESUMO: A extensão Universitária pode ser entendida como 
um agente catalizador no sentido de permitir ao corpo docente 
e discente a junção com o ensino e a pesquisa; com outras 
instituições e comunidades; com diferentes saberes e práticas 
sociais. O presente trabalho narra as experiências vivenciadas 
no Projetos Integrados de vigilância à Saúde: responsabilidades 
compartilhadas, ano 2021, executado em sete escolas públicas 
e duas particulares. As ações foram realizadas por 36 
estudantes da Disciplina Saúde do Adolescente e 11 
estudantes voluntários. O Projeto foi moldado em três objetivos: 
despertar o interesse e capacitar universitários para ações de 
educação à saúde de adolescentes; planejar, implementar e 
avaliar estas ações e, promover a interação entre a 
Universidade, Escolas e Famílias. Elegemos a plataforma 
Google Meet e o formulário Google, entre outros, como 
instrumentos de comunicação. Os temas trabalhados seguiram 
a ideia mês/saúde/cor: Agosto: promoção e prevenção, o 
cuidado de si; Setembro amarelo: promoção da vida, prevenção 
do suicídio, inclusão; Outubro rosa: saúde integral da 
adolescente/menina; Novembro azul: saúde é coisa de homem. 
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Todas as ações tiveram três momentos: acolhimento realizado 
por professoras do Departamento de Assistência ao Educando, 
exposição dos conteúdos e avaliação da ação. A comunicação 
com pais e alunos foi mediana pela coordenação das escolas. 
As atividades deram um novo olhar sobre saúde no contexto 
escolar e teve excelente aceitação. 
Palavras-chave: Saúde e educação. Saúde do escolar. Saúde 
de Adolescentes. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A proposta pedagógica do curso de Enfermagem da 

UFRN é assistir o ser humano, de qualquer idade, etnia, credo 

ou classe social, na sua dimensão biopsicossocial. Assim, a 

organização dos módulos temáticos aborda conteúdos 

humanísticos, sociais, epidemiológicos e clínicos pertinentes à 

atenção à Saúde, em ordem de complexidade contemplando os 

diferentes níveis de organização do processo de trabalho em 

Enfermagem. 

A prática educativa processa-se em variadas situações, 

surpreendendo diariamente educadores e educandos, uma vez 

que a aprendizagem se dá por um processo de constante 

reelaboração das informações, que o educando assimilou. 

Nessa reelaboração, os conhecimentos ganham novos 

significados, dimensões e valores, alterando qualitativamente o 

conhecimento anterior do alunado.  

A escola como um espaço de relações é ideal para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e político, na medida 

em que contribui na construção de valores pessoais, crenças, 

conceitos e maneiras de conhecer o mundo e interfere 

diretamente na produção social da saúde. 
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As práticas em educação e saúde devem considerar os 

diversos contextos com o objetivo de realizar construções 

compartilhadas de saberes sustentados pelas histórias 

individuais e coletivas, com papéis sociais distintos – universo 

escolar e familiar, entre outros –, produzindo aprendizagens 

significativas e ratificando uma ética inclusiva, de modo a  

dimensionando a participação ativa de diversos interlocutores 

na prática cotidiana escolar e familiar, tornando possível uma 

formação individual “ com habilidades para agir em defesa da 

vida” (BRASIL, 2011, p.5 ). 

Quando trabalhamos a prática das disciplinas com 

atividades educativas/informativas torna-se concreto para o 

corpo discente o processo de ensinar e aprender. Quando, 

nesta prática, há uma junção do ensino, pesquisa e extensão 

os conteúdos teóricos e metodológicos vão além dos 

programados para as disciplinas. 

 A ancoragem teórica da atividade de extensão “Projetos 

Integrados de vigilância à saude: responsabilidades 

compartilhadas” (a seguir Projeto de Extensão), baseia-se nas 

Diretrizes Educativas do Ensino Básico, no Programa Saúde na 

Escola, na metodologia o Caráter Conta, no Programa Paz nas 

Escolas, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 

Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da UFRN e das 

Escolas campos das ações, um conhecimento que vai além do 

exigido para cada ação/atividade planejada. 

Diante do contexto pandêmico que vivenciamos nos 

anos 2020 e 2021, com possibilidade de adentrar no ano de 

2022, esta ancoragem teórica se estende a necessidade de 

aprender a conviver com as modalidades do ensino remoto e 

híbrido, as quais exigiram de nós (UFRN, Escolas e Famílias) 

uma reestruturação individual e coletiva, física e mental. 
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Este é o grande momento para se firmar a máxima de 

que “para a Saúde Pública não existem espaços vazios” e a 

pandemia pelo coronavírus (SARS-CoV-2), mais conhecido 

como COVID-19, obriga todo o mundo a preservar sua vida e a 

do outro ou outros que estão a seu lado. Obriga governantes a 

“cuidar” melhor das escolas e a nós, profissionais da educação 

e da saúde a firmar parcerias, estabelecer responsabilidades e 

envolvimento estratégico e positivo com estas escolas, 

principalmente as públicas, de modo a continuar firmando 

nossos compromissos com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, Agenda 2030. 

A qualidade do ensino e a segurança das pessoas neste 

momento do retorno às aulas somente serão possíveis se 

houver compreensão, cooperação e espírito de solidariedade. 

Se, durante a pandemia, a sociedade brasileira observou a 

capacidade tempestiva e criativa de muitos professores e 

alunos para seguir ensinando e aprendendo, também 

esperamos que as escolas, campos de nossas ações, sejam 

capazes de preparar-se com segurança sanitária para a 

retomada das aulas presenciais. Para o governo Federal, a 

escola, hoje, aprendeu a lidar com tecnologias modernas, aulas 

remotas, estratégias híbridas de ensino e novos modelos de 

avaliação das aprendizagens” (BRASIL, 2020, p.4) 

Retomando a ancoragem teórica do Projeto de Extensão, 

vamos situá-lo, primeiramente, na Extensão Universitária 

considerada por alguns autores como uma “via de mão-dupla” 

(Universidade e Sociedade) e acrescentamos suas vias vicinais 

com seus tecidos sociais tão parecidos com nossas estradas. 

Nestes 47 anos de vivência universitária, como discente 

e docente, a Extensão foi e tem sido meu “velocimo de ouro”. É 

nela que configuro minha maneira de aprender, ensinar e 



ESCOLA, FAMILIA E EXTENSÃO UNIVERSITARIA. APRENDENDO E 

ENSINANDO SOBRE SAÚDE 

172 
 

pesquisar. Praticamente acompanhei quase todas as tentativas 

em torná-la significativa no sentido social, político, 

administrativo e científico.  

A Extensão Universitária, conforme consta na literatura, 

nem é desse século nem é de origem brasileira. Ela surgiu na 

Inglaterra, provavelmente, no Século XIX, na Universidade de 

Cambridge, cujo modelo influenciou o ensino nos Estados 

Unidos que, por sua vez, inspirou a Extensão nas 

Universidades dos países da América Latina (RODRIGUES, 

2014). 

No Brasil ela torna-se oficializada no primeiro governo de 

Getúlio Vargas, em 1931, com a promulgação do Estatuto das 

Universidades Brasileiras. Nesses 90 anos a Extensão 

Universitária ainda não recebeu o seu devido valor, mesmo 

estando garantida pela Constituição Brasileira de 1988, em seu 

Art. 207: “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 2016, p. 124). 

Para revitalizar a Extensão Universitária ganha espaço o 

discurso sobre sua Curricularização, ou seja, o processo de 

inclusão de atividades de Extensão no currículo dos Cursos de 

Graduação, respeitando a indissociabilidade do ensino e da 

pesquisa, como está escrito na Constituição Brasileira.  

Neste texto não cabe um esclarecimento robusto sobre 

o tema abordado no parágrafo anterior, mas não podemos 

deixá-lo “em brancas nuvens”. Moacir Gadotti (2017), por 

exemplo, começa seu texto “Extensão Universitária: para quê?” 

escrevendo sobre sua Curricularização. Destaca que ela 

apareceu primeiramente no Plano Nacional de Educação (PNE) 

2001-2010 e reapareceu no PNE de 2014-2024, determinando 
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que, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação seja assegurado em 

programas e projetos de Extensão Universitária. 

Para Gadotti (2017, p.4) a Curricularização da Extensão 

faz parte da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, além 

de estabelecer uma “conexão da Universidade com a 

Sociedade”, realçando os papeis sociais e a junção de saberes. 

Resumindo, a Constituição de 1988, consagrou o princípio da 

indissociabilidade, (Art. 207), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB 9394/96) estabeleceu a Extensão 

como uma das finalidades da Universidade (Art. 43) e a 

Curricularização foi garantida pela Resolução Nº 7, de 18 de 

dezembro de 2018. Estes três aparatos transforma a Extensão 

Universitária num instrumento de mudança social das próprias 

Universidades.  

As ações ou atividades de Extensão são realizadas em 

ambientes fora da Universidade. Isto exige de nós docentes e 

discentes conhecimentos que não estão vinculados as 

atividades, como por exemplo a segunda ancoragem teórica: 

Diretrizes Educativas do Ensino Básico e o Programa Saúde na 

Escola. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o 

Plano Nacional da Educação, determinam que a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), seja aplicada nos currículos de 

todas as redes de ensino, públicas e particulares.  

De acordo com dados da Fundação Lemann (2020) a 

BNCC começou a ser discutida em 2015 e recebeu excelentes 

contribuições em consultas e audiências públicas. Destaca que 

na primeira versão foi mais de 12 milhões de contribuições, 

participando dela 45 mil escolas.  Para a segunda versão, em 

2016, todos os Estados Brasileiros integraram-se a ela por meio 
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de seminários estaduais, organizados pelo CONSED (Conselho 

Nacional de Secretários de Educação) e UNDIME (União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação). Cerca de 9 

mil pessoas, entre educadores e alunos, debateram o 

documento em detalhes. A exemplo das anteriores, a terceira 

versão foi discutida e entregue ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e em dezembro de 2017, foi homologada pelo 

MEC. 

Ainda usando como referência a Fundação Lemann 

(2020, p. 2), ao implementar a BNCC algumas mudanças 

aparecem como “elaboração dos currículos locais, formação 

inicial e continuada dos professores, material didático, 

avaliação e apoio pedagógico aos alunos”. Para pais e 

familiares, ficou mais fácil entender o que é esperado que o 

aluno aprenda, assim como acompanhar os passos desse 

aprendizado.  

É possível que a BNCC, contribua com a implementação 

do Programa Saúde na Escola, assim como, com ações de 

Extensão Universitária, desfazendo aquela velha sensação de 

“invasão de espaço” e a falta de envolvimento e compromisso 

da escola. 

Na verdade, no Brasil, saúde e educação sempre 

andaram de mãos dadas. Talvez por isso Getúlio Vargas tenha 

criado, em 1930, o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

separando-os em 1953. As ações de saúde no ambiente 

escolar fazem parte da história da Educação Brasileira 

(CHIESA, VERÍSSIMO,2001: CARVALHO, 2015). 

Brasileiro, Lima e Leal (2019), em uma revisão 

sistemática sobre Ensino de Saúde na Escola, indagam que na 

rotina escolar, o tema saúde pode estar sendo significado pela 

apropriação da cultura normativa. Entretanto, para Carvalho 
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(2015), é necessário discutir as concepções que subsidiam as 

ações de saúde como práticas pedagógicas, tornando-as claras 

para todos os envolvidos. 

No Brasil, as ações educativas em saúde no ambiente 

escolar já vêm acontecendo oficialmente desde 1889, passando 

por diversos significados. Neste período predominava o 

Higienismo, considerado como uma postura autoritária, 

normativa e europeizada.  O objetivo era transmitir conceitos de 

higiene e cuidados com o corpo sem considerar as condições 

dos escolares (BRASILEIRO, LIMA, LEAL, 2019; CARVALHO, 

2015; ROSA, 2015). 

Diante da variedade de visões sobre as ações de saúde 

no contexto escolar, podemos inferir que esta pode ser o reflexo 

das diversas concepções sobre educação e saúde, de 

diferentes compreensões de mundo, de sociedade, da saúde, 

da educação e do ato educativo em si. Atualmente esta 

temática é relevante, sendo garantida pelo PSE e pelas 

instituições de ensino superior, como atividade de ensino, 

extensão e pesquisa. 

O PSE, implantado, em 2007, prevendo a realização de 

ações em saúde de caráter intersetorial (Educação e Saúde) 

(BRASIL, 2011) e interdisciplinar, vem também favorecendo 

uma produção científica significativa como a identificada por 

Brasileiro, Lima e Leal (2019), 

Passamos agora para nossa terceira ancoragem teórica: 

a metodologia e/ou Programa/Projeto o “Caráter conta. 

Educando para a paz”. Trata-se um método, criado por Michael 

Josephson, desenvolvido pelo Josephson Institut of Ethic. Seu 

principal objetivo é a construção de uma cultura de paz nas 

escolas por meio da sistematização de valores nas atividades 
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pedagógicas (LIMA, 2016; NATAL, 2021; ROTARY 

INTERNACIONAL, 2021). 

No Brasil o programa vem sendo divulgado por Glenda 

Snyder e Brian Hairstone, educadores da Universidade da 

Virgínia (EUA), responsáveis pela capacitação do corpo 

docente das escolas onde o projeto é implantado. Para Glenda 

a construção do caráter é uma obrigação das famílias e 

comunidades religiosas, mas as escolas também têm a 

responsabilidade de ajudar na formação do caráter de crianças 

e jovens (AMUNESC, 2016; NATAL,2021) 

Em Natal RN, o projeto é uma parceria entre a Secretária 

Municipal de Educação e a Justiça, através do Programa 

Justiça e Escola. Este, foi criado desde 2007 e oficializado em 

14 de abril de 2009 junto à Secretaria Municipal de Educação 

de Natal. É desenvolvido em 42 escolas da rede municipal 

(JUSBRASIL, 2021; NATAL, 2021).  

Tendo como referência os pilares que constroem o 

caráter, tais como, responsabilidade, respeito, senso de 

justiça, sinceridade, zelo e cidadania, a proposta do programa 

é levar informação para pais, alunos, professores e 

comunidade em geral sobre seus direitos e deveres, 

promovendo esclarecimentos sobre questões relativas à 

cidadania, à ética, à justiça e aos caminhos do Judiciário, 

tornando a justiça mais próxima do povo (JUSBRASIL, 2021; 

LIMA, 2016; AMUNESC, 2016). Também possibilita a 

construção de uma cultura de paz como projeto de vida, 

demonstrando sua importância para prevenir problemas de 

violência que costumam ocorrer nas escolas, na família e na 

sociedade. 

Nesta breve exposição sobre o método/projeto o 

Caráter Conta, deu para perceber que, a escola é também um 
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espaço para formar pessoas éticas, autônomas, sensíveis, 

justas, solidarias, acolhedoras. Espaço para reduzir as 

violências e desconstruir a famosa “Lei do Gerson”, quando o 

desejado é levar vantagem em tudo. 

Encontramos um Programa semelhante na Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura (SEEC) executado pelo 

Núcleo Estadual de Educação para a Paz e Direitos 

Humanos (NEEPDH). Este, foi institucionalizado a partir da 

portaria 1.111/2009-SEEC/GS, vindo a atender a Lei 

Estadual 8.814 de 02 de março de 2006 a qual instituiu o 

Programa Estadual Paz na Escola de ação interdisciplinar 

e participação comunitária. No dia 10 de Fevereiro de 2010, 

pela portaria n° 333/2010-SEEC/GS, Diário Oficial do Rio 

Grande do Norte, o núcleo foi oficializado (NEEPDH, 2016). 

Por fim, vamos pensar no Relato de Experiência como 

narrativa que legitima a experiência enquanto fenômeno 

científico. Para Daltro e Faria (2019, p.224) ela é um importante 

produto científico na contemporaneidade, “especialmente no 

campo das pesquisas capazes de englobar processos e 

produções subjetivas”. Isso porque refere-se a uma construção 

teórico-prática que se propõe ao refinamento de saberes sobre 

a experiência em si, a partir do olhar da práxis-pesquisa em um 

determinado contexto cultural e histórico.  

Dyniewicz (2014) considera o Relato de Experiência, 

como uma metodologia de observação sistemática da realidade 

de forma a estabelecer correlações entre os achados  e as 

bases teóricas do conhecimento que lhe são pertinentes.  

Daltro e Faria (2019, p. 226) conjecturam, no Relato de 

Experiência, um trabalho de encadeamento e memória, “a 

elaboração de um acontecido que como vê seu relator, 
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invocando suas competências reflexivas e associativas, bem 

como suas crenças e posições de sujeito no mundo”.  

Finalizamos a ancoragem teórica com o objetivo do 

trabalho que é narrar as experiências vivenciadas no Projetos 

Integrados de vigilância à Saúde: responsabilidades 

compartilhadas, ano 2021, executado em sete escolas públicas 

e duas particulares, da capital do Rio grande do Norte, por um 

grupo de estudantes do curso de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

 

RELATO DAS AÇÕES 

 

Compreendendo a nossa responsabilidade em formar 

profissionais envolvidos e compromissados com a atenção 

primaria de saúde, principalmente tendo a escola como espaço 

por excelência, surge um questionamento: como trabalhar o 

conteúdo saúde na adolescência de forma prática, integrada e 

envolvente? Adolescentes não costumam frequentar as 

Unidades de Saúde, então onde eles cuidam da saúde? Onde 

eles vivem e fabricam suas redes de existências? 

 Diante destes questionamentos, da experiência com 

projetos de extensão e com o ensino voltado para o público em 

questão, priorizamos as escolas como cenário para atividades 

de ensino, extensão e pesquisas na modalidade relato de 

experiências.  

Com este Projeto promoveremos a atuação de um corpo 

discente diversificado, em atividade prática, em horários extras 

otimizando o processo de formação profissional, preparando-os 

para um desempenho mais eficaz e eficiente no semestre 

seguinte de sua formação profissional.  
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 A proposta pedagógica de execução das ações foi 

moldada na concepção do corpo discente como construtor do 

seu próprio conhecimento, tendo os docentes como 

mediadores, facilitadores e catalisadores do processo de 

aprendizagem. Para isso, os conteúdos selecionados para 

serem dialogados nas escolas, foram expostos de diferentes 

formas, ficando ao critério de cada turma a escolha da 

metodologia ou metodologias mais apropriadas para a 

construção de um novo conhecimento. Também foi considerado 

a necessidade de conhecimento do grupo adolescente/escolar 

(investigado em cada campo das ações) e suas propostas para 

a aprendizagem, assim como as experiências do corpo docente 

das escolas.  

O Projeto de Extensão, em exibição, foi planejado para 

ser executado de agosto a dezembro de 2021, por 47 

estudantes do curso de Enfermagem da UFRN, sendo 36 do 

Módulo prático Saúde do Adolescente, divididos em 04 turmas 

e 11 voluntários, que foram distribuídos nas 4 turmas. Do início 

de agosto até a primeira quinzena de setembro trabalhamos 

com o total de estudantes. Depois, permaneceram os 

voluntários até o final do projeto, previsto para 17 de dezembro. 

Foram atendidos pelo projeto, cerca de 850 estudantes, 

cursando do 6º ao 9º ano, com idade variando entre 11 e 19 

anos, matriculados em 02 escolas particulares, 01 estadual e 

06 municipais. O número não corresponde ao total de 

estudantes das escolas, pois muitos não dispõem dos recursos 

digitais necessários. 

Nas escolas particulares as ações foram desenvolvidas 

de acordo com o modelo de ensino adotado no período (agosto 

e setembro), que foi o híbrido. Nesta situação o grupo de 

extensionistas responsáveis pelas escolas, se dividiu ficando 
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metade on-line e a outra metade na escola, servindo de 

mediadores. Foi uma experiencia considerada positiva para 

todas as pessoas envolvidas no processo. 

 As atividades foram planejadas de acordo com as 

necessidades elencadas pelas escolas e pelo grupo de 

Extensão, fundamentadas em dados estatísticos do Ministério 

da Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), textos, 

livros, entre outros. 

Para facilitar e fortalecer a dinâmica teórica/prática 

metodológica distribuímos as ações de acordo com o calendário 

de cores do Ministério da Saúde, entendendo, como escreve 

Frazão (2020), que um laço, uma cor e um mês, somados, 

sintetizam uma discussão, além de servir de alerta para os 

grupos em situação de risco. E assim fomos nós, tentando da 

melhor forma possível, passar e colher informações sobre 

prevenção das doenças e promoção da saúde. 

 

 

Figura 1. As cores da Saúde 
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Fonte: https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/qual-e-a-
cor-da-sua-luta 

Para o mês de agosto separamos as atividades 

relacionadas com comportamentos individuais e coletivos que 

promovem a saúde e aqueles que levam ao adoecimento. Foi a 

vez de conversar sobre  temáticas como vacinação (vacinas 

adequadas para a faixa etária e desmistificação sobre o que é 

vacina e porque seu uso é importante); higiene (mudanças 

características da adolescência, mudança de hábitos 

relacionados à infância, menarca) e autocuidado (autonomia e 

atenção em relação ao seu corpo, alterações da puberdade, 

condutas de melhoria e manutenção da saúde e contato com os 

pais em casos necessários). Aproveitamos o momento dos 

cuidados higiênicos com o corpo para chamar a atenção sobre 

abuso sexual. 

 Como referência para essas informações, tomamos 

como base documentos do Ministério da Saúde, tais como a 

Caderneta de Saúde do Adolescente, Diretrizes Nacionais para 

a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens e no 

Programa Saúde  na Escola. 

Inicialmente, para os grupos das Escolas Privadas, 

tínhamos uma ideia de que os adolescentes pouco sabiam 

sobre a temática imunização. Entretanto, foi uma surpresa 

positiva descobrir que muitos deles já conheciam as vacinas, 

sua importância, e que inclusive já estavam imunizados.  
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 Figura 2. Cartaz sobre vacinas                                                                                                                                                      

   
Fonte: Criado por  estudantes do Projeto de Extensão 

O cartão de vacina dos adolescentes/escolares tem sido 

nosso “calcanhar de Aquiles”, desde que iniciamos o Projeto em 

2005. Desculpas como “perdi na mudança, tá no interior, tá na 

casa da minha vó”, entre outras, são comuns. Em razão disse 

a análise do cartão de vacinas está, sempre, em nossa pauta 

de trabalho. 

Outro motivo que nos faz priorizar o calendário vacinal 

do adolescente é a vacina contra o HPV. Estando no serviço 

público de saúde desde 2014, para as meninas e 2017 para os 

meninos, esta vacina tem sido rejeitada por muitos pais que 

fazem a associação entre ela e o estimulo ao início precoce do 

relacionamento sexual, em vez de associá-la a prevenção do 

câncer de colo uterino.  

Além das atividades pelo Google Meet, formulário 

Google e WhatsApp, os extensionistas criaram cartilhas e 
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podcast como instrumentos de informação e outros como 

instrumentos de avaliação. Os adolescentes/escolares eram 

sempre avisados antes das atividades, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. Cartaz conversando sobre Saúde 

 
            Fonte: Criado por estudantes do Projeto de Extensão 

Para avaliação dos alunos das escolas em relação às 

intervenções realizadas, os extensionistas elaboraram um 

instrumento virtual, via formulário do Google, com perguntas 

objetivas relacionadas às metodologias utilizadas, importância 

do tema e desempenho dos ministrantes.  

Pelo número de formulários respondidos e devolvidos, 

afirmamos que as ações, em todas as escolas, no mês de 

agosto (e nos outros seguintes) foram essenciais. Durante o 

período da intervenção, foi perceptível o interesse dos alunos 

ao conteúdo que estava sendo abordado, deixando claro o 

entusiasmo do público-alvo. 
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 Tornou-se possível destacar o quão valioso e pertinente 

foram os assuntos abordados para a faixa etária. Foi retratado 

também dúvidas de professores e familiares relacionadas aos 

conteúdos ensinados, mostrando a efetividade da ação, bem 

como a propagação de informações por meio de cartilhas 

didáticas para a promoção da saúde e prevenção. 

Para o mês de setembro surgiram várias demandas. A 

saúde mental de crianças e adolescentes tem sido a principal 

preocupação de gestores das escolas e também das famílias. 

Houve uma participação significativas dos 

adolescentes/escolares e familiares. Conversou-se sobre 

automutilação, depressão, pânico, isolamento social, entre 

outros assuntos relacionados com o setembro amarelo. O 

acolhimento, em cada escola, realizada pelo grupo do 

Departamento de Assistência ao Educando foi considerado 

“tratamento de excelência”. 

Para conversar sobre violência e inclusão preferimos ir 

pelo viés da equidade, palavra derivada do latim "equitas,atis", 

que significa julgamento justo e, portanto, bem mais coerente 

com o projeto o Caráter Conta e do Programa Estadual Paz 

na Escola. 

A turma extensionista construiu várias cartilhas, folder e 

vídeos sobre o assunto. Também foi criado um grupo no 

WhatsApp para manter o diálogo entre os extensionista e os 

adolescentes/escolares. Com esses cuidados podemos pensar 

em uma escola promotora de saúde mental e incentivadora de 

Projetos de Vida (KOEHLER, GONZALES, MARPICA, 2021; 

MELLER, CAMPOS, 2020) 

No Outubro Rosa foi o momento de se falar sobre coisas 

de mulher que os homens, também, devem saber. 

Conversamos sobre puberdade, ciclo reprodutivo feminino, as 
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construções de gênero com base na anatomia feminina, a 

importância da desconstrução da tensão pré-menstrual, os 

absorventes, o hímen e assim por diante. Convocamos as 

mulheres das famílias das adolescentes para um ritual sagrado 

do útero.  

Dialogamos ainda sobre os coletores e absorventes 

reutilizáveis. Indicamos que, se a situação é ser ecologicamente 

correto e economicamente sustentável ou no caso de alergia 

aos absorventes industrializados, estes podem ser substituídos 

por tecidos confortáveis, como malha de algodão e tecidos para 

fraldas ou as próprias fraldas de pano. Com certeza são bem 

mais confortáveis que aquelas usadas antes do “Modess” e do 

“Sempre Livre”, as chamadas “toalhas higiênicas”. Outra dica 

ecológica é aproveitar aquela blusa ou vestido de malha e fazer 

o próprio absorvente reutilizável. 

Para as atividades do Outubro Rosa fizemos uma 

intensiva busca na literatura feminista, com direito a Simone de 

Beauvoir, Badinter, a medicalização do corpo feminino, entre 

outros. 

As atividades do Outubro Rosa foram encerradas com 

uma meditação “de volta ao útero materno”, considerada na 

avaliação geral como inquietante para uns e acolhedora para 

outros.  

Entramos o Novembro Azul, mostrando que “Saúde é 

coisa de homem. Novembro é só um detalhe”. Alguém pode 

perguntar: um assunto tão sério não era para ser discutido nas 

Unidades Básicas de Saúde? Respondemos: exatamente por 

ser tão sério é para ser conversado nas empresas e nos 

ambientes de ensino – das creches as universidades. Por quê? 

A mortalidade masculina é maior do que a feminina em todos 

os ciclos da vida, principalmente por causas evitáveis. 
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Considerando as masculinidades – construção social – 

vamos encontrar, em dados estatísticos, que todos os 

comportamentos masculinos levam ao adoecimento e a morte 

prematura por causas evitáveis.  

 A mortalidade masculina atinge não somente a família 

enlutada, mas toda uma sociedade, todo um esquema político, 

econômico e social. As mortes por causas externas de 

morbidade e mortalidade, são identificadas com a principal 

causa de morte dos adolescentes no Brasil, representando 

66,25% das mortes da população de 10 aos 19 anos (ROSA, 

2018). 

Além de falar sobre comportamento, adoecimento e 

morte, tivemos outro foco negligenciado pela sociedade e pelos 

serviços de saúde: o lado masculino da concepção e da 

propagação das infecções sexualmente transmitidas 

 

RREFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

O ensino remoto por causa da pandemia, se por um lado 

prejudicou as atividades de extensão em sua dinâmica e 

criatividade, por outro lado permitiu uma participação efetiva 

dos pais e responsáveis. Além disso permitiu novos 

conhecimento didático pedagógicos  e a solidariedade quanto a 

utilização  das novas tecnologias permitidas pela inteligência 

artificial. Era exatamente na hora de projetar um slide, um vídeo 

educativo, de reflexão, o uso de um aplicativo que essa 

solidariedade aparecia. 

Como coordenadora do Projeto de Extensão e a primeira 

vez que trabalho com ambientes, metodologias e pessoas com 

conhecimentos e atribuições tão diversificadas. Por isso 

considerei o convívio e a experiência com um presente divino 

nesse meu final de carreira como docente. 
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A participação das professoras do Departamento de 

Assistência ao Educando (DAE), com sua metodologia ou 

método, o Caráter Conta foi excepcional ao promover o 

acolhimento antes de cada atividade desenvolvida pelos 

extensionistas. Além disso disponibilizou um convite para 

participarmos da live “O caráter conta para a humanização das 

relações” palestra proferida por Glenda Snyder, da 

Universidade Americana Virginia Tech, divulgadora do método 

no Brasil.  

Também tivemos a oportunidade de participar do III 

Encontro dos Multiplicadores dos Núcleos Regionais de 

Educação para a Paz e Direitos Humanos. Por uma escola 

Integral, Democrática e Inclusiva, a convite do coordenador do 

NEEPDH, João Maria Mendonça. Da mesma forma 

participamos do  curso Programa de formação em Círculos de 

Construção da Paz para ambientes escolares, de 23 de agosto 

a  28 de outubro de 2021. 

A contribuição de extensionistas voluntários/as foi a 

garantia para que tudo acontecesse da forma planejada. Sem 

essa turma o projeto teria terminado em setembro, provocando 

uma perda significativa em termos de conhecimento, de 

informações para a preservação da saúde de adolescentes e 

familiares. Apesar de estarem há pouco tempo na Universidade 

(2º e 3º período) demostraram competência, responsabilidade 

e compromisso. Nessa turma, é possível identificar os seis 

pilares do caráter conta para a humanização das relação. 

Com relação as escolas não houve uma participação mais 

efetiva da maioria, embora participar do projeto foi uma escolha 

da gestão. O papel das escolas era servir de apoio entre nós e 

os estudantes e passar uma tarefa relacionada com o assunto 

dialogado.  



ESCOLA, FAMILIA E EXTENSÃO UNIVERSITARIA. APRENDENDO E 

ENSINANDO SOBRE SAÚDE 

188 
 

CONCLUSÕES  

 

A narrativa deste Relato de Experiência traz informações 

consubstancias sobre o fazer pedagógico, didático, com 

atividades formal, não formal e informal sobre condutas para 

preservar a saúde, através de atividades extensionistas, as 

quais podem ser transformadas em fontes para pesquisas. 

Mostra que há uma troca de saberes, de oportunidades para 

capacitação, de participação interdisciplinar, intersetorial e 

interinstitucional.  

Mostra que a atuação da Enfermagem Nível Superior 

com foco na saúde de adolescentes/escolares é imprescindível 

na promoção da saúde, reduzindo doenças, incapacidades e 

morte prematura do grupo em questão. A busca por este 

público, no seu ambiente escolar, tem sido nossa meta 

enquanto projeto de ensino, extensão e pesquisa. Esta 

preocupação com o estado de saúde do grupo adolescente nos 

torna, cada vez mais, envolvidas, na busca de estratégias que 

modifiquem o perfil de morbimortalidade, especificamente os 

que residem em Natal. 

Aspiramos que Projetos como este seja cada vez mais 

comum, com a Curricularização da Extensão na UFRN. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMUNESC. Associação de municípios do Nordeste de Santa Catarina. 
Professores da rede municipal de Joinville participam do projeto 'O 
Caráter Conta'. 2016. Disponível em: 
https://www.amunesc.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/51793/codNoti
cia/353172. Acesso em: 3 nov. 2021. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. – Brasília: Senado Federal, 
Coordenação de Edições Técnicas, 2016.  

https://www.amunesc.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/51793/codNoticia/353172
https://www.amunesc.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/51793/codNoticia/353172


ESCOLA, FAMILIA E EXTENSÃO UNIVERSITARIA. APRENDENDO E 

ENSINANDO SOBRE SAÚDE 

189 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Passo a passo PSE: Programa Saúde na 
Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011.  
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução Nº 7, de 18 de Dezembro de 
2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 
Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que 
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e outras 
providências. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808. Acesso em 01 dez. 
2021. 
BRASILEIRO, Maria Florência D. B.; LIMA, Juliana Mota; LEAL, Ione Oliveira 
Jatobá.  Ensino de saúde na escola: uma revisão sistemática. Braz. J. of 
Develop., Curitiba, v. 5, n. 12, p. 31723-31734, dec., 2019. 
CARVALHO, Fabio. A Saúde Vai à Escola: a promoção da saúde em 
práticas pedagógicas. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 25, n.4, p. 1207-27, 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010373312015000401207&script=sci
_abstract&tlng=p t. Acesso em 20 de outubro de 2021. 
CHIESA, Anna Maria; VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramallo. A Educação em 
Saúde na Prática do PSF. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de 
Enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde. 2001. Disponível 
em:195508_A_Educa__o_em_Sa_de_na_Pr_tica_do_PSF.pdf. Acesso em 
30 out. 2021. 
DALTRO, Mônica Ramos; FARIA, Anna Amélia de. Relato de experiência: 
Uma narrativa científica na pós-modernidade. Estudos & Pesquisas em 
Psicologia. Rio de Janeiro, v.19, n.1, p.223-237. 2019. 
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para 
iniciantes. 3. ed.  São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2014. 
FRAZÃO, Moniqui. Qual é a cor de sua luta? Fev. 2020. Disponível em: 
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/qual-e-a-cor-da-
sua-luta. Acesso em: 02 dez. 2021.  
FUNDAÇÃO LEMANN. O que é a BNCC? Disponível em: 
https://fundacaolemann.org.br/noticias/o-que-e-a-
bncc?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0ULNEtCiMqVBHAGbstgP8jg
TM3Tb2YxrZq1rS34FfKl_cK5DYCCq6QaAhhnEALw_wcB, Texto atualizado 
em 14/07/2020. Acesso em: 02 dez. 2021. 
GADOTTI, Moacir. Extensão Universitária. Para quê? Disponível em: 
Extensão_Universitária_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf. Acesso em: 
10 set. 2021. 
JUSBRASIL. Tribunal da Justiça. Natal recebe criadores do O Caráter 
Conta. Ago. 2021.Disponível em: https://tj-

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
file:///H:/PrÃ¡ticas%20Educativas/195508_A_Educa__o_em_Sa_de_na_Pr_tica_do_PSF.pdf
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/qual-e-a-cor-da-sua-luta
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/qual-e-a-cor-da-sua-luta
https://fundacaolemann.org.br/noticias/o-que-e-a-bncc?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0ULNEtCiMqVBHAGbstgP8jgTM3Tb2YxrZq1rS34FfKl_cK5DYCCq6QaAhhnEALw_wcB
https://fundacaolemann.org.br/noticias/o-que-e-a-bncc?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0ULNEtCiMqVBHAGbstgP8jgTM3Tb2YxrZq1rS34FfKl_cK5DYCCq6QaAhhnEALw_wcB
https://fundacaolemann.org.br/noticias/o-que-e-a-bncc?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0ULNEtCiMqVBHAGbstgP8jgTM3Tb2YxrZq1rS34FfKl_cK5DYCCq6QaAhhnEALw_wcB
file:///H:/ExtensÃ£o%202021.adoc/ExtensÃ£o_UniversitÃ¡ria_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf
https://tj-rn.jusbrasil.com.br/noticias/2462593/natal-recebe-criadores-do-o-carater-conta


ESCOLA, FAMILIA E EXTENSÃO UNIVERSITARIA. APRENDENDO E 

ENSINANDO SOBRE SAÚDE 

190 
 

rn.jusbrasil.com.br/noticias/2462593/natal-recebe-criadores-do-o-carater-
conta. Acesso em: 20 set. 2021. 
KOEHLER, Sonia Maria Ferreira; GONZALES, Nathália Garcia Panacioni; 
MARPICA, Júlia Barbeito. A escola como promotora da saúde mental e do 
bem-estar juvenil: oficinas pedagógicas com adolescentes. Desidades, Rio 
de Janeiro, n. 29, p. 168-185, abr.  2021. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-
92822021000100011&lng=pt&nrm=iso. Acesso em:  01 dez.  2021. 
LIMA, Syrlia. Exercitando o caráter. As lições do Programa o Caráter 
Conta. Versão em Cordel. 2016. Disponível em: 
https://www.recantodasletras.com.br/cordel/5628136. Acesso em: 16 out. 
2021. 
 MELLER, André; CAMPOS, Eduardo. Caminhar e construir: Projeto de 
vida. São Paulo: Saraiva, 2020. 
. 
NATAL. Prefeitura. SME promove Live com o tema “O Caráter Conta para 
humanização das relações” Notícias. Em 19 ago. 2021. Disponível em: 
https://www2.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-35284.html.  
Acesso em: 20 out. 2021 
NEEPDH. Núcleo Estadual de Educação para a Paz e Direitos Humanos - 
SEEC/RN. 2016. Disponível em: http://neeppazrn.blogspot.com/. Acesso 
em: 5 set. 2021. 
RODRIGUES, Luciana. Extensão Universitária. Rev. Biblioo, 30, dez., 
2014. Disponível em: https://biblioo.info/a-extensao-universitaria/. Acesso 
em: 01 dez. 2021. 
ROSA, Caroline. Vidas perdidas: análise descritiva do perfil da mortalidade 
dos adolescentes no Brasil. Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 29-
38, abr/jun 2018. 
ROTARY INTERNACIONAL. Projeto o Caráter Conta. Disponível em: 
http://www.opeixeeaartedepescar.gov.br/o-projeto/projetos/o-carater-conta. 
Acesso em: 20 nov. 2021. 

 

https://tj-rn.jusbrasil.com.br/noticias/2462593/natal-recebe-criadores-do-o-carater-conta
https://tj-rn.jusbrasil.com.br/noticias/2462593/natal-recebe-criadores-do-o-carater-conta
https://www.recantodasletras.com.br/cordel/5628136
https://www2.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-35284.html
http://neeppazrn.blogspot.com/
https://biblioo.info/a-extensao-universitaria/
http://www.opeixeeaartedepescar.gov.br/o-projeto/projetos/o-carater-conta


 

191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DA MULHER 



PRÉ-HABILITAÇÃO NO CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

192 
 

CAPÍTULO 8 
 

PRÉ-HABILITAÇÃO NO CÂNCER DE 
MAMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Bianca Ribeiro DANTAS¹  
Rayne Taveira Rocha do NASCIMENTO² 

Danielle Nascimento SOBREIRA³ 
William Alves de Melo JÚNIOR4 

Railda Shelsea Taveira Rocha do NASCIMENTO5 
1,3 Graduanda do curso de Fisioterapia, UEPB; ² Graduanda do curso de Odontologia, FIP; 

4Professor de Odontologia/ FIP; 
 5Orientadora/Professora do Departamento de Fisioterapia/UEPB. 

biancaribeirodantas1@gmail.com 

 

RESUMO: 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. Nos últimos anos vem crescendo o 
número de pesquisas na área da oncologia com o objetivo de 
desenvolver intervenções a fim de mitigar os efeitos colaterais 
ao tratamento para o câncer de mama e garantir a eficácia de 
atendimento multimodal ou multidisciplinar na pré-habilitação. 
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa da 
literatura sobre a pré-habilitação no câncer de mama. Para 
tanto, foram selecionados estudos publicados em todos os anos 
nas bases de dados PubMed, Cochrane Library, periódicos 
CAPES e na biblioteca virtual BVS. Apenas artigos disponíveis 
na íntegra e em inglês, português e espanhol foram 
considerados para esta revisão. Após análise do título, resumo 
e do texto completo, nove artigos foram incluídos na revisão. 
Nos estudos analisados, a maioria demonstrou algum benefício 
para aqueles que tiveram contato com a pré-habilitação. A 
atuação do fisioterapeuta deve ser implementada desde a pré-
habilitação porque o indivíduo do ponto de vista fisiológico 
resguarda a memória muscular que será resgatada durante o 
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tratamento e no seguimento, favorecendo a qualidade de vida 
deste e reintegrando o indivíduo à sociedade em condições de 
trabalho. Mais estudos com maior rigor metodológico são 
necessários para elucidar acerca dos benefícios da pré-
habilitação nesta população. 
Palavras-chave:  Câncer de mama. Pré-habilitação. 

Fisioterapia. Oncologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente 

entre as mulheres em todo o mundo representando a maior 

causa de morte para esse gênero, além de ser o tumor mais 

diagnosticado no ano de 2020 superando, inclusive, o câncer 

de pulmão (GLOBOCAN, 2021). Muitos são os desafios 

enfrentados a partir do diagnóstico da doença e os efeitos 

colaterais ao tratamento, assim como os danos funcionais a 

exemplo do déficit na amplitude de movimento (ADM) do ombro 

nos casos de tratamento cirúrgico, bem como o linfedema, 

seroma, dentre outros que são descritos na literatura (PARK, J. 

H., 2017). 

A fisioterapia atua nas mais diversas sequelas deixadas 

pela cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, combinadas ou 

não, com o objetivo de devolver a funcionalidade dessa 

população com precocidade. Diversos estudos mostram a 

eficácia dos tratamentos fisioterapêuticos nesses casos, como 

os alongamentos e exercícios ativos indicados para atenuar a 

dor pós-operatória e a ADM alterada, o linfedema e os cordões 

axilares recorrentes após tratamento clínico sistêmico ou 

locorregional (SMILE et al., 2018; KOEHLER et al., 2018).  
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Nos últimos anos vem crescendo o número de pesquisas 

com o objetivo de desenvolver intervenções a fim de mitigar os 

efeitos colaterais do tratamento para o câncer de mama. Um 

exemplo promissor nesse âmbito é a pré-habilitação que surgiu 

com a proposta de intervir no momento pós-diagnóstico/pré-

tratamento , a qual foi definida como “um processo contínuo de 

atendimento que ocorre entre o fechamento do diagnóstico do 

câncer e o início do tratamento agudo, incluindo avaliações 

físicas e psicológicas que estabelecem um nível funcional 

básico, identifica deficiências e fornece intervenções 

direcionadas que melhoram a saúde do paciente para reduzir a 

incidência e a gravidade das deficiências atuais e 

futuras”(SILVER, J.K.; BAIMA J., 2013). 

A importância do tratamento fisioterapêutico é definida e 

consolidada no que diz respeito a reabilitação desse tipo de 

paciente nos casos onde se faz necessário potencializar a força 

muscular de extremidades superiores após mastectomia bem 

como nos casos de linfedema como foi mostrado por 

Hasenoehrl et al. (2020) numa revisão sistemática com meta-

análise. No entanto, poucos estudos retrataram sobre a 

excelência da atuação da fisioterapia no momento que 

antecede qualquer tratamento para o câncer de mama, apesar 

da especialidade estar inserida em estudos que avaliaram a 

eficácia de atendimento multimodal ou multidisciplinar na pré-

habilitação para pacientes com esse tipo de diagnóstico 

(IBRAHIM et al., 2018; SCHEEDE-BERGDAHL et al., 2019). 

Diversos efeitos colaterais estão presentes durante e 

após o tratamento, como por exemplo o declínio da 

funcionalidade, principalmente para aqueles que serão 

submetidos a cirurgia, esses efeitos podem ser atenuados com 
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uma intervenção desde o momento do diagnóstico e antes de 

qualquer prescrição clínica ou cirúrgica (SINGH et al., 2013). 

Portanto, no cenário que se apresenta essa revisão integrativa 

tem como objetivo principal analisar a importância da pré-

habilitação para pacientes diagnosticados com câncer de mama 

e de que maneira a fisioterapia pode contribuir nesta 

modalidade de intervenção. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estratégia de pesquisa 

 

A pesquisa dos artigos foi realizada nas bases de dados 

eletrônica PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), Cochrane 

Library (http://www.cochranelibrary.com/), periódicos CAPES 

(https://periodicos.capes.gov.br) e na biblioteca virtual BVS 

(https://bvsalud.org/). Os descritores utilizados na busca foram: 

câncer de mama, fisioterapia, pré-habilitação, exercício pré-

operatório, e seus correspondentes em inglês (breast cancer, 

physiotherapy, prehabilitation, exercise preoperative). Foram 

incluídos nesta revisão apenas artigos em português, inglês e 

espanhol. Como limite na estratégia de busca, foram 

considerados os artigos com versão completa disponível e os 

descritores mencionados no título ou resumo.  

 

Seleção dos artigos 

Para esta revisão foram selecionados estudos 

publicados sem limitação do ano. Em relação aos participantes, 

a inclusão dos artigos foi limitada aos estudos com indivíduos 
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com câncer de mama diagnosticado, aguardando tratamento. 

Na seleção, foram considerados os artigos que incluíssem no 

assunto a pré-habilitação ou que considerassem medidas pré-

operatórias antes de qualquer tratamento. Estudos pilotos com 

proposta de intervenção ainda não executada foram excluídos. 

Os artigos que obedeceram aos critérios de inclusão foram 

analisados na íntegra. 

 

Análise dos artigos 

Dois revisores realizaram a busca e seleção dos artigos 

de forma independente através da leitura dos títulos e resumos. 

Um terceiro revisor foi envolvido devido discordância na 

inclusão de alguns estudos. Após leitura dos artigos na íntegra 

foram excluídos os estudos que não estivessem em 

concordância com os critérios de inclusão previamente 

estabelecidos. 

 

Descrição dos artigos 

Visando auxiliar a visualização e análise dos resultados 

dos artigos selecionados após as buscas, as informações 

referentes aos estudos considerando os autores, o ano de 

publicação do artigo, o objetivo de cada pesquisa, o tipo de 

estudo, a caracterização da amostra e os resultados obtidos 

estão compiladas e resumidamente descritas no Quadro 1 que 

segue. 
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Quadro 1 - Descrição dos artigos selecionados na busca 

 

Autor e 

ano 

 

Objetivo 

 

Tipo de estudo/ 

Amostra 

 

Resultados 

 

 

 

Heiman 

et al. 

(2021) 

Avaliar se uma 

intervenção física 

favorece a 

recuperação de 

pacientes após 

cirurgia de mama. 

 

Ensaio clínico 

randomizado, 

controlado, 

multicêntrico e 

aberto. 

Amostra: N=368 

Não houve diferença 

significativa a favor da 

intervenção para o desfecho 

primário de recuperação 

física, para a recuperação 

mental e na pontuação média 

do Índice de Complicação 

Abrangente entre os grupos 

de intervenção e controle. 

  

 

 

Brahmb

hatt et 

al. 

(2020) 

Examinar a 

viabilidade da pré-

habilitação em  

mulheres 

submetidas à 

cirurgia de câncer 

(Ca) de mama  

Estudo 

longitudinal 

prospectivo, de 

braço único e de 

métodos mistos. 

Amostra: N=22 

Descrito como de intervenção 

fácil visto a individualização 

da prescrição, aponta 

barreiras e facilitadores para 

a participação. Ficou evidente 

que tanto os participantes 

quanto os profissionais 

reconheceram os desafios 

para a aceitação ideal da 

intervenção.  

 

 

 

 

Verificar a 

viabilidade e os 

efeitos do 

exercício 

domiciliar usando 

Estudo 

qualiquantitativo 

Amostra: N= 237 

Pacientes que se exercitaram 

com o DVD nos três primeiros 

meses tiveram melhora 

gradual da ADM. Após esse 

período a proporção em que 
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Kikuuch

i et. al. 

(2020) 

um DVD na ADM 

pós-operatória  

a ADM não foi recuperada 

evidenciou a associação 

negativa entre a cirurgia e o 

dimidio dominante. 

 

 

Ligibel 

et al. 

(2019) 

 

Testar o impacto 

do exercício no Ki-

67, na expressão 

gênica e em outros 

biomarcadores em 

mulheres com 

câncer de mama. 

Estudo 

randomizado. 

Amostra: N=49 

 

Os participantes do exercício 

aumentaram 

significativamente o exercício 

em relação aos controles.  

 

 

 

 

Ibrahim 

et al. 

(2018) 

Desenvolver e 

entregar uma 

sessão de ensino 

pré-operatória 

multidisciplinar  

Estudo 

qualitativo. 

Amostra: N= 94 

Um teste de classificação 

com sinais de Wilcoxon 

mostrou nível de ansiedade 

auto percebido foi 

significativamente menor 

após a sessão em 

comparação com os níveis de 

ansiedade pré-sessão e o 

nível de conhecimento auto 

percebido foi maior após a 

sessão.  

 

 

 

 

 

 

Realizar uma 

revisão 

sistemática, sobre 

o efeito do 

exercício pré-

Revisão 

Sistemática  

Foi evidenciado que a pré-

habilitação foi benéfica na 

amplitude de movimento 

(ADM) do ombro e na 

recuperação funcional da 

extremidade superior, os 
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Yang et 

al. 

(2018) 

 

operatório na 

recuperação 

funcional após 

cirurgia de câncer 

de mama. 

exercícios pré-operatórios 

reduzem a dor pós-operatória 

sem aumentar o risco de 

desenvolver um seroma, 

indivíduos ativos no pré-

operatório se sentem 

fisicamente recuperados 3 

semanas após a cirurgia. 

Força de preensão ipsilateral 

basal, flexão de ombro e ADM 

de abdução foram preditores 

confiáveis de flexão de ombro 

e ADM de abdução e 

melhorias na força de 

preensão em 1 mês após a 

cirurgia de câncer de mama. 

Um estudo mostrou que o 

condicionamento pré-

operatório sozinho sem 

reabilitação pós-operatória foi 

insuficiente para ajudar na 

recuperação. 

 

 

 

 

 

 

Conhecer as 

sequelas comuns 

de longo e curto 

prazo, sequelas 

mais graves e 

menos frequentes, 

frente ao 

Revisão 

Narrativa. 

 

Considerando a 

complexidade do tratamento 

oncológico, a pré-habilitação 

requer uma abordagem 

abrangente realizada por 

uma equipe interdisciplinar. A 

pré-habilitação multimodal 
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Mina et 

al. 

(2017) 

 

tratamento, para 

desenvolver um 

raciocínio para a 

pré-habilitação 

multimodal no 

câncer de mama. 

pode abordar um amplo 

espectro de intervenções que 

melhoram a experiência geral 

do tratamento e pode ser 

maior do que a soma de suas 

partes. 

 

 

Baima 

et al. 

(2017) 

Determinar a 

viabilidade de 

estudar exercícios 

de pré-habilitação 

para melhorar a 

dor no ombro e a 

amplitude de 

movimento de 

abdução (ADM) 

após a cirurgia de 

câncer de mama.  

Estudo de 

viabilidade com 

dois grupos não 

cegos de 

indivíduos 

randomizados.  

Amostra: N=60 

66% dos pacientes perderam 

mais de 10 ° de ADM de 

abdução do ombro em 1 mês 

após a cirurgia, 29% 

apresentaram aumento da 

dor com o passar do tempo. O 

programa de exercícios de 

pré-habilitação não inferiu 

risco adicional de formação 

de seroma, embora os dados 

não forneçam fortes 

evidências de uma diferença 

entre os dois grupos de 

estudo: praticantes de 

exercícios  e sedentários. 

 

Dwyer e 

Flores 

(2014) 

Comparar os 

valores da 

amplitude de 

movimento ativa 

do ombro (AMAO) 

no pré e pós-

operatório do Ca  

de mama com os 

Estudo piloto.  

Amostra: N=33 

Os afro-americanos tiveram 

significativamente menos 

abdução do ombro (em T0 = 

pré-cirurgia) e flexão (em T1 

= 2 semanas após cirurgia) se 

comparado as mulheres 

brancas. No entanto, 100% 

reduziram significativamente 
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valores  referência 

da população 

normal, brancas e 

afro-americanas. 

a AMAO quando comparados 

aos valores de referência. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos selecionados 

Na busca inicial utilizando os descritores relacionados a 

pré-habilitação no câncer de mama, foram identificados nas 

bases de dados eletrônicas PubMed, Cochrane Library, BVS, 

Periódicos CAPES, respectivamente 52, 12, 54 e 51 artigos. 

Após análise do título e resumo, foram excluídos 46 da 

PubMed, 5 da Cochrane, 52 da BVS e 50 dos periódicos 

CAPES, por não abordarem sobre a pré-habilitação ou medidas 

antes de qualquer tratamento no câncer de mama, bem como 

por estudarem a pré-habilitação em outras populações que não 

são o objeto de estudo desta revisão.  

Na análise final dos artigos, um artigo foi excluído devido 

a intervenção ser feita apenas pós-cirurgia para câncer de 

mama, outros três artigos por serem estudos pilotos sem 

intervenção executada, um artigo por estar duplicado e mais 

quatro artigos por não estarem disponíveis em sua versão na 

íntegra, totalizando nove artigos excluídos. Por fim, foram 

selecionados, especificamente sobre pré-habilitação e análise 

de medidas antes do tratamento para o câncer de mama, cinco 

artigos da PubMed, dois artigos da Cochrane, um artigo da BVS 
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e um artigo dos periódicos CAPES, totalizando nove artigos 

incluídos. O fluxograma de seleção dos estudos está disponível 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

Características dos estudos selecionados 

Dentre os estudos analisados existem duas revisões, 

uma narrativa que defende a modalidade da pré-habilitação 

multimodal, ou seja, envolvendo diversas especialidades como 

a psicologia, odontologia e nutrição, tendo em vista a 

necessidade frente aos diversos efeitos colaterais provenientes 

do tratamento para câncer de mama, seja ele local ou sistêmico 

e o potencial benefício que cada especialidade pode 

proporcionar nessa intervenção e, outra revisão sistemática que 
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demonstrou que os programas de reabilitação são capazes de 

otimizar várias medidas e atenuar sintomas geralmente 

encontrados em pacientes submetidas a cirurgia de câncer de 

mama (MINA et al., 2017; YANG et al., 2018).  

Dois estudos incluídos investigaram os efeitos da 

intervenção antes de algum tratamento nesta população, uma 

delas realizada por Heiman et al. neste ano de 2021, concluiu 

que a atividade física não supervisionada antes e após a 

cirurgia para câncer de mama não melhorou a recuperação 4 

semanas após a cirurgia, vale salientar que no grupo de 

intervenção do estudo cerca de 64% dos participantes não 

relatou mudança no nível de atividade física, outros dois 

estudos demonstraram que uma sessão de ensino 

multidisciplinar antes da cirurgia, incluindo profissionais da 

enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional, pode diminuir 

significativamente a ansiedade (z  = -2,025, P  <0,05) e 

melhorar o conhecimento com relação ao procedimento (z  = -

6,422, P  <0,05), além de melhorar o tratamento, atenuar as 

complicações pós-operatórias e otimizar a recuperação desses 

pacientes (IBRAHIM et al., 2018).  

Um estudo randomizado com mulheres recém-

diagnosticadas encontrou que a intervenção com exercício 

prescrita junto ao momento do diagnóstico do câncer de mama 

pode alterar a expressão gênica do tumor, com a regulação 

positiva de várias vias envolvidas na resposta imunológica, 

sugerindo que o exercício tem um efeito direto sobre o câncer 

de mama (LIGIBEL et al., 2019).  

A literatura contempla pesquisas que passaram a levar 

em consideração medidas pré-operatórias, como o estudo que 

comparou essas medidas e concluiu que já existe uma redução 
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na amplitude de movimento ativo do ombro logo após a biópsia 

diagnóstica, antes mesmo da cirurgia (DWYER; FLORES, 

2014). Dos 9 estudos selecionados, três avaliaram a viabilidade 

de realização da pré-habilitação com exercícios, todos 

consideraram viável a realização de exercícios pré-operatórios 

(BAIMA et al., 2015; KIKUUCHI et al., 2020; BRAHMBHATT et 

al., 2020).  

Os efeitos do exercício físico durante e após o tratamento 

do câncer de mama são consolidados e já foram incorporados 

na pratica clínica (SCOTT et al., 2018; GILCHRIST et al., 2019; 

KLECKNER et al., 2018), com base nesses resultados é 

sustentada a expectativa da pré-habilitação neste tipo de 

câncer como uma forma de prevenção aos malefícios de 

regiões especificamente afetadas e demais efeitos colaterais ao 

tratamento (MINA et al., 2017), apesar de alguns autores não 

terem encontrado evidências na pré-habilitação (HEIMAN et al., 

2021), essa conclusão pode ter ocorrido por falha metodológica 

na elaboração da intervenção, como por exemplo na forma 

como foram ensinados os exercícios. Heiman et al. (2021) 

fizeram apenas recomendações de exercícios como forma de 

conselho e mais da metade dos participantes do grupo de 

intervenção relataram não mudar o nível de atividade física, 

mostrando baixa adesão a esse tipo de procedimento.  

Kikuuchi et al. (2020) fizeram apenas instruções por meio 

de um DVD, quando na verdade o benefício do exercício pode 

ser maior quando é feito por meio de orientação presencial de 

um profissional, tendo em vista que outros autores encontraram 

viabilidade na realização desses exercícios de forma 

independente antes da cirurgia e aqueles que realizaram a 

intervenção de forma presencial também apontaram resultados 
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com respostas positivas na expressão gênica do tumor e em 

vias relacionadas com imunidade e inflamação, bem como na 

melhora da amplitude do movimento do ombro, força de 

preensão e nível de condicionamento geral (BAIMA et al., 2015; 

YANG et al. 2018; LIGIBEL et al., 2019). 

 Holmes et al. (2005) identificaram que mulheres que 

aumentaram os níveis de atividade física equivalente a uma 

caminhada de 3 a 5 horas por semana num ritmo médio, 

diminuíram o risco de morte por câncer, o que leva a pensar 

que se bem prescritos os exercícios, antes de qualquer declínio 

advindo do tratamento, possa trazer benefícios a curto e longo 

prazo, como apontado por um projeto multidisciplinar 

desenvolvido com objetivo de atenuar os efeitos cardiotóxicos 

do tratamento oncológico através de um protocolo de exercícios 

personalizado antes de qualquer terapia proposta prescrita 

(POSTIGO-MARTIN et al., 2021).  

Os exercícios pré-operatórios podem diminuir o tempo de 

reabilitação aguda, sugerindo uma diminuição na possibilidade 

de uma reabilitação prolongada para mulheres diagnosticadas 

com câncer de mama (CABILAN et al., 2015) e uma revisão 

sistemática demonstrou que os exercícios pré-cirúrgicos em 

pacientes com câncer podem resultar em efeitos positivos na 

função e capacidade física dessa população (SINGH et al., 

2013). Além disso, outro fator importante da pré-habilitação é a 

redução dos custos, pois os seus efeitos benéficos superiores 

nos resultados físicos e/ou psicológicos impactam 

positivamente nos resultados financeiros uma vez que essas 

intervenções reduzem complicações cirúrgicas, tempo de 

internação hospitalar e readmissões hospitalares, extensivo à 
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outros custos que envolve o sistema de saúde (SILVER, Julie 

K., 2015). 

A pré-habilitação foi eficaz na recuperação funcional e 

melhora da aptidão física de pacientes com câncer 

gastrointestinal (VERMILLION et al., 2018; YANAGISAWA et 

al., 2021), o que corrobora com os achados relacionados com 

a implementação dos exercícios após diagnóstico do câncer de 

mama (CANBILAN et al., 2015).  

São escassos os estudos envolvidos especificamente na 

pré-habilitação do câncer de mama, porém é importante pensar 

nos amplos benefícios que o desenvolvimento de um ou mais 

protocolos de pré-habilitação podem proporcionar a esta 

população. Somando os mais diversos achados nos estudos 

relacionados ao câncer de mama a outras populações 

diagnosticadas com algum outro tipo de câncer, é possível 

inferir que a pré-habilitação pode ser benéfica para resposta do 

sistema imunológico, expressão gênica do tumor, recuperação 

pós-operatória, melhora da capacidade funcional, 

favorecimento da amplitude de movimento articular do ombro e 

redução da dor, potencializando o bom prognóstico (YANG et 

al., 2018; LIGIBEL et al., 2019; BRAHMBHATT et al., 2020). 

 É sabido que diversos protocolos em pré-habilitação 

estão em andamento, porém ainda sem resultados publicados 

palpáveis, entretanto é de extrema importância que exercícios 

prescritos com dosagem adequada segundo o princípio de FITT 

(frequência, intensidade, tempo e tipo) de forma personalizada 

sejam testados em ensaios clínicos randomizados controlados 

para pacientes com neoplasia da mama, possibilitando a 

reprodutibilidade da proposta terapêutica e o aprimoramento da 

assistência a esta população.   
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CONCLUSÕES 

 

  Os estudos reunidos nesta revisão integrativa 

demonstraram que diversas intervenções podem ser aplicadas 

na modalidade de pré-habilitação para pacientes com câncer de 

mama, embora as evidências ainda sejam pouco elucidativas. 

É preciso estar atento ao paciente desde o momento pós-

diagnóstico/pré-tratamento para favorecer o bom prognóstico e 

a sobrevida livre da doença.   

Assegurado pela portaria nº 140, do Ministério da Saúde 

que define, entre outros aspectos,  as condições estruturais, de 

funcionamento e de recursos humanos para a habilitação dos 

estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

o paciente oncológico deve ser assistido por uma equipe 

multidisciplinar, a qual o fisioterapeuta é parte integrante sendo 

responsável pela prescrição do tratamento cinético-funcional 

nos Centros e Unidades de Assistência de Alta Complexidade 

Oncológica, segundo o princípio de FITT de forma 

personalizada, visto que cabe a esse profissional definir as 

condições de funcionalidade do indivíduo e intervir no momento 

pós-diagnóstico/pré-tratamento, durante o tratamento e no 

seguimento.  

A atuação do fisioterapeuta deve ser implementada 

desde a pré-habilitação porque o indivíduo do ponto de vista 

fisiológico resguarda a memória muscular que será resgatada 

durante o tratamento e no seguimento, favorecendo a 

reabilitação e consequente qualidade de vida deste. 

Considerando a necessidade de viabilizar uma prática 

assistencial amparada em evidências científicas, ainda há muito 

a ser explorado no que diz respeito aos efeitos da pré-
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habilitação no câncer de mama, mais estudos com maior rigor 

metodológico são necessários para aprimorar e demonstrar a 

eficácia sobre essa temática na prática clínica. 
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RESUMO: A gravidez é uma fase importante na vida da  mulher 
e caracteriza-se por muitas mudanças fisiológicas e hormonais. 
Quando associadas à hábitos de higiene inadequados, resultam 
em alterações bucais passíveis de repercussão sistêmica, que 
consequentemente, podem interferir no curso da gestação. O 
presente trabalho relata as ações de promoção em saúde bucal 
desenvolvidas, em UBSFs, Maternidade e outros locais, pelo 

projeto de extensão “A Gestante como Promotora de Saúde 
Bucal”, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus 
I, Campina Grande. Os alunos extensionistas do projeto 
atuaram a partir de dinâmicas e rodas de conversa, utilizando 
materiais expositivos que facilitaram a compreensão do público-
alvo acerca dos diferentes temas abordados, tais como: 
orientações adequadas de higiene oral, alterações bucais mais 
frequentes e a importância do pré-natal odontológico. Por ser 
considerado um momento oportuno para educação em saúde, 
durante a gestação, as gestantes encontram-se mais receptivas 
à novos conhecimentos e mostraram-se bastante participativas, 
demonstrando interesse, envolvendo-se nas dinâmicas e 
trazendo outros questionamentos e dúvidas. Pôde-se perceber 
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uma mudança positiva nos conhecimentos adquiridos pela 
comunidade assistida quanto à importância da saúde bucal e 
do pré-natal odontológico. Portanto o projeto de extensão 
alcançou seus objetivos de empoderamento da comunidade, a 
partir da conscientização, da escuta acolhedora e do ensino em 
saúde. 
 
Palavras-chave: Relações Comunidade-Instituição. 

Gestantes. Cuidado Pré-Natal. Educação em Saúde Bucal. 

Saúde da família.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A gravidez corresponde a uma fase importante, marcada 

por mudanças biológicas, psicológicas e sociais, que tornam as 

mulheres mais propensas a situações de risco com relação à 

saúde bucal. Segundo Gupta e Acharya (2016), as maiores 

transformações fisiológicas e hormonais que acontecem no 

decorrer do período gestacional podem ocasionar alterações a 

nível sistêmico e local, estando inclusa neste último caso, as 

relacionadas à cavidade bucal.  

A saúde bucal é extremamente importante e 

desempenha um papel essencial para a manutenção da saúde 

geral dos indivíduos, interferindo diretamente na qualidade de 

vida, quando ausente (SÁNCHEZ; BARRERA; 

ORDOÑEZ,  2020). Essa correlação entre a saúde bucal e sua 

repercussão na saúde sistêmica é bem esclarecida, denotando-

se a necessidade da atenção e assistência integral do indivíduo, 

durante o atendimento (PACHECO et al., 2020; SALIBA et al., 

2019).  

O cuidado com a saúde bucal no período gestacional é 

indispensável, uma vez que as alterações fisiológicas, 
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características da gravidez, associadas a déficits na higiene oral 

e baixa frequência de visitas ao dentista podem ocasionar 

doenças bucais, que interferem diretamente no bem-estar das 

gestantes e podem influenciar no curso da gestação 

(GONÇALVES; SONZA, 2018). Dentre essas doenças bucais, 

destaca-se a doença periodontal, que devido aos altos índices 

hormonais de progesterona, e na presença de biofilme, 

presdipõem à inflamação gengival. Se não tratada, a doença 

periodontal pode resultar em complicações na gravidez, como 

partos prematuros e baixo peso ao nascimento (MARTINELLI 

et al., 2020; PACHECO et al., 2020; SALIBA et al., 2019). 

Segundo Saliba et al. (2019), a atenção à saúde da 

gestante, sobretudo a nível de estratégia de saúde da família,  

requer a assistência integral durante o pré-natal, incluindo 

atribuições desde a promoção da saúde e o diagnóstico de 

doenças à prevenção de enfermidades. Nesse contexto, os 

cuidados odontológicos pré-natais, favorecem uma gestação 

tranquila e saudável, já que a assistência odontológica no 

transcorrer da gestação impulsiona práticas saudáveis, auxilia 

durante a amamentação e incita o desenvolvimento orofacial 

adequado do bebê (SALIBA et al., 2019).  

Entretanto, o pré-natal odontológico ainda não faz parte 

da realidade de inúmeras grávidas. Botelho et al. (2019) sugere 

que este fato provavelmente esteja atrelado à falta de 

percepção com relação a importância do tratamento e à 

influência dos mitos e crendices populares, por exemplo. No 

entanto, apesar de ser um momento de muitas dúvidas, 

inseguranças e descobertas, as gestantes encontram-se mais 

susceptíveis a novos conhecimentos e mudanças de hábitos 

que possam assegurar o bem-estar do seu filho. Por isso, a 

gestação é considerada um momento ímpar para educação em 

saúde, sob a premissa do papel materno no ambiente familiar 
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para a propagação de hábitos saudáveis a seus familiares 

(RIGO, DALAZEN, GARBIN, 2016). 

Assim, os profissionais de saúde no geral devem estar 

aptos à atuarem nesse momento, desempenhando um papel 

fundamental na ruptura de entendimentos infundados, 

relacionados ao atendimento odontológico e a gestação, bem 

como aos demais aspectos relacionados à saúde, sustentados 

por crendices populares. Para isso, Nunes e Frutuoso (2018) 

preconizam uma abordagem pautada no diálogo, 

demonstrações lúdicas,  empatia, paciência e tranquilidade no 

decorrer das consultas para intensificar a aproximação das 

gestante com a saúde bucal e com o pré-natal odontológico. 

Paralelo ao cenário de saúde bucal das gestantes, 

ressalta-se a importância da atuação da universidade junto a 

sociedade. O estudo de Gonçalves e Sonza (2018), traz 

informações pertinentes e que ajudam a apoiar o trabalho 

auxiliar dos projetos de extensão no fortalecimento à prevenção 

em saúde. Ainda, destacam a necessidade de utilizar veículos 

de comunicação para promover, de maneira acessível à criação 

de programas preventivos da saúde bucal, dando um caráter 

especial às gestantes sobre a importância do pré-natal 

odontológico, pois muitas vezes as gestantes evitam o 

atendimento odontológico por medo e desinformação 

(GONÇALVES; SONZA, 2018).  

Nessa perspectiva, tendo em vista a extrema relevância 

da promoção de saúde bucal para as gestantes, o objetivo 

deste trabalho foi relatar a experiência vivenciada pelos 

discentes do curso de odontologia, que atuaram nas ações 

desenvolvidas pelo Projeto de Extensão “A Gestante como 

Promotora de Saúde Bucal”, da Universidade Estadual da 

Paraíba, Campus I, Campina Grande- PB.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Compreendendo o cenário biopsicossocial das gestantes 

e transpondo as barreiras da Universidade, o projeto de 

extensão da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

Campus I - A Gestante como Promotora de Saúde Bucal 

desenvolve atividades educativas de promoção em saúde 

bucal, com o objetivo de fortalecer o elo entre a Comunidade e 

a Universidade; fomentando o empoderamento da comunidade 

assistida à adoção de hábitos saudáveis.  

Desde o início, em 2014, o projeto atua em diversos 

ambientes, diversificando ao máximo os locais de atuação, com 

o intuito de beneficiar diferentes populações através de 

informações inteligíveis e com respaldo científico. Dentre estes 

locais, destaca-se a maternidade pública, asilo em que há 

atuação do “Projeto Laços de Amor” - voltado para as gestantes 

e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), situadas no 

município de Campina Grande – Paraíba.  

As ações educativo/preventivas foram realizadas na 

maternidade pública, todas as segundas e sextas-feiras, entre 

13h e 16h, na sala de espera do pré-natal, no período de 26 de 

abril até 29 de novembro de 2019. Nos dias, 22 de abril, 12 de 

agosto e 02 de dezembro, entre 13h e 15h, entrega de enxovais 

as gestantes participantes do “Projeto Laços de Amor” ,  

desenvolvido por um grupo de senhoras voluntárias. 

A abordagem utilizada durante a atuação dos 

extensionistas contou com o uso de elementos lúdicos e 

educativos, a fim de dinamizar a explanação das idéias e 

permitir uma melhor compreensão por parte do público-alvo. 

Dentre esses materiais e métodos utilizados, evidencia-se: o 

uso do banner, desenvolvido previamente pelos próprios 

membros do projeto, o uso do macro modelo para demonstrar 
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as técnicas de escovação adequadas e o uso do fio dental e a 

mesa demonstrativa, adquirida a partir de uma doação de 

escovas e cremes dentais, também utilizados para a elaboração 

de kits, doados pela Empresa Dental Cremer.  

Dentre as inúmeras ações desenvolvidas semanalmente 

pelos extensionistas na maternidade, destaca-se a realizada no 

Dia das Mães (9 de Maio de 2019). Em comemoração a essa 

data especial e com o auxílio dos materiais mencionados 

anteriormente, foram repassadas algumas informações 

pertinentes à saúde bucal, sobretudo no período gestacional, 

como por exemplo os agravos e doenças mais acometidos 

nesse período, bem como a correta maneira de escovar os 

dentes e passar fio dental. Outro momento interessante, foi a 

dinâmica de “Mitos e Verdades”, em que eram lançadas 

perguntas sobre temas que costumam gerar bastante dúvida. A 

partir desses questionamentos, pôde-se discutir a importância 

do pré-natal odontológico e do cirurgião-dentista acompanhar o 

estado de saúde bucal da gestante para evitar o agravamento 

de problemas já instalados e prevenir outras doenças bucais, 

bem como discutir os outros temas, justificando a indicação de 

cada procedimento no atendimento odontológico a esse 

público. Por fim, outras dúvidas e questionamentos relatados 

pelas gestantes foram sanados e se encerrou a ação com a 

entrega de kits de higiene bucal (escova e pasta dental).  
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Figura 1. Atuação do projeto de extensão em uma maternidade 

pública, Campina Grande-PB. 

  
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

O projeto de extensão recebeu o convite do projeto 

‘‘Laços de Amor’’, desenvolvido no local por um grupo de 

senhoras voluntárias, para realizar palestras para as gestantes 

adolescentes. As ações foram realizadas nos dias 22 de abril, 

12 de agosto e 02 de dezembro, em que foram passadas 

algumas informações sobre a saúde bucal no período da 

gravidez, como por exemplo: doenças mais frequentes nesse 

período (Gengivite, Doença Periodontal, Granuloma Gravídico 

e Xerostomia), a correta técnica para higienizar os dentes, 

cuidados com a higiene bucal do bebê, a importância do pré-

natal odontológico dentre outros. Além disso, também se 

reservou um momento final para o esclarecimento de dúvidas 

acerca de temas diversos relacionados à saúde bucal e foram 
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entregues kits de saúde bucal contendo escova dental e 

dentifrício.  

Dentre outros locais de atuação do projeto de extensão, 

no dia 31 de agosto de 2019, a convite dos coordenadores da 

Pastoral da Criança de uma Paróquia, na cidade de Campina 

Grande-Paraiba, foi desenvolvida uma ação para o grupo de 

mães beneficiadas pelas atividades da pastoral. Durante toda a 

ação foram esclarecidas muitas dúvidas, mitos e verdades e 

crendices populares referentes à saúde bucal nos mais 

diferentes âmbitos, além de orientações sobre o cuidado com a 

sua saúde bucal e de seus bebês.  

 

Figura 2. Atuação dos extensionistas do projeto “A Gestante como 

promotora de saúde bucal”, Campina Grande-PB. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

Dentre as dinâmicas utilizadas, a de “Mitos e Verdades” 

trouxe um resultado positivo em todas as ações. Inicialmente, 
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foram entregues duas plaquinhas, “MITO” e “VERDADE” a cada 

gestante. Em seguida, eram lançadas perguntas como “Os 

dentes das grávidas ficam mais fracos porque elas dividem o 

cálcio do organismo com o bebê?”, “Mulheres devem 

interromper o atendimento odontológico durante a gestação”, 

“Problemas na gengiva induzem o nascimento prematuro?”, 

“Deve-se evitar exames radiográficos?”, “Gestantes podem 

fazer tratamento endodôntico?”, “Grávidas podem tomar 

anestesia?”, “Gestantes podem ser medicadas?” e “Gestantes 

não podem fazer clareamento dental?”. Após responderem, 

indicando com a plaquinha se acreditavam ser “MITO” ou 

“VERDADE”, cada pergunta teve sua respectiva explicação. 

Pôde-se perceber que as gestantes mostravam-se mais 

participativas nesse momento, e em muitos momentos as 

próprias gestante faziam outros questionamentos que as 

incomodavam, como algumas dúvidas e questionamentos 

popularmente passados de “boca em boca” acerca da higiene 

oral e mudanças ocorridas durante a gravidez. 

Observou-se ainda, que as gestantes ficaram bem 

atentas quando os alunos extensionistas iam repassando 

instruções e orientações sobre higiene bucal. Para ser mais 

dinâmico e de fácil entendimento foi utilizado o macro modelo 

da boca e escova dental para demonstrar os movimentos, a 

frequência e a intensidade que deve-se realizar durante a 

escovação, bem como a técnica de utilização do fio dental. 

Também foram esclarecidas dúvidas relacionadas a quantidade 

de pasta e o tipo de escova adequada, assim como suas 

indicações de acordo com a idade. Atendendo às demandas 

socioeconômicas da população assistida e visando promover 

uma maior acessibilidade aos cuidados com a saúde bucal, 

foram ensinados métodos alternativos de higiene, tais como: o 

uso do juá como substituto ao creme dental. Em seguida, eram 
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repassadas orientações de como realizar a higiene oral do 

bebê, recomendando-se a utilização de uma fralda ou gaze 

úmida para realizar a limpeza da gengiva e remover os resíduos 

de leite. Ao fim de cada demonstração, sempre solicitava-se 

uma voluntária dentre as gestantes presentes para demonstrar 

a técnica de escovação ensinada previamente. 

Em todas as ações era montada uma mesa 

demonstrativa e o banner, dando-se continuidade às 

explicações de forma expositiva, viabilizando uma 

compreensão otimizada das gestantes, já que o banner contém 

imagens que demonstravam o que era dialogado e a mesa 

demonstrativa permitia visualizar, identificar e conhecer os 

diversos tipos de escovas e suas indicações, bem como os 

colutórios bucais, os fios dentais, os limpadores de língua, os 

dentifrícios e as dedeiras. Assim, além das instruções em 

relação a sua higiene bucal, as mamães também eram 

orientadas sobre os diversos tipos de produtos de higiene bucal 

disponíveis no mercado, permitindo que elas tivessem acesso 

a uma variedade de mercadorias e pudessem realizar a melhor 

escolha durante a compra. Assim, a atuação do projeto de 

extensão “A Gestante como Promotora de Saúde Bucal” 

contribuiu para aquisição de conhecimentos, práticas de saúde 

bucal e empoderamento das gestantes, a partir da 

conscientização das futuras mães à adoção de hábitos 

saudáveis de higienização bucal, incentivando-as a atuarem 

como promotoras de saúde em sua família. Ademais, os 

benefícios das ações do projeto em questão, também se 

estenderam aos seus membros, uma vez que proporcionou 

vivências enriquecedoras e permitiu aos discentes colocar em 

prática todo aprendizado visto em sala de aula.  

Portanto, diante do exposto, a atuação dos graduandos 

de odontologia, sob a atuação e vivência como extensionistas, 
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mostrou uma realidade extra muro, representando uma 

ferramenta importante para a democratização da Universidade 

e dos saberes que nela são produzidos, impactando 

diretamente na melhoria da autopercepção em saúde bucal das 

gestantes, estimulando-as ao autocuidado e práticas que 

impactam positivamente na qualidade de vida. 

   

Figura 3. Mesa demonstrativa e Banner utilizados nas ações 

educativas.  

 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

A gravidez é tida como um momento oportuno para o 

ensino em saúde, visto que a mulher encontra-se 
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emocionalmente mais sensível e receptiva a novos 

conhecimentos, novas atitudes e comportamentos para obter 

um estilo de vida mais propício ao seu bem-estar e do seu filho 

(RIGO, DALAZEN, GARBIN, 2016). Ao longo das ações, essa 

postura foi notória a partir da ampla interação durante as 

dinâmicas e rodas de conversa, em que as gestantes 

mostraram-se bastante participativas, demonstrando interesse 

e trazendo outros questionamentos e dúvidas. Entretanto, 

pôde-se observar também, que por receio do atendimento 

odontológico trazer algum tipo de risco para seu filho, ou 

entender esse acompanhamento como algo dispensável, 

muitas gestantes não realizavam o pré-natal odontológico, 

assumindo uma postura resistente à realização de qualquer 

procedimento  durante o período.  

O momento em que mais se evidenciou o receio, as 

dúvidas, a baixa procura pelo pré-natal odontológico e a falta de 

informação das grávidas sobre os assuntos abordados foi 

durante a realização da dinâmica “Mitos e Verdades”. 

Infelizmente, essa realidade é bem discutida por diversos 

estudos, em que se denota o receio pelo atendimento 

odontológico por parte das gestantes, seja por medo de trazer 

implicações negativas e ameaças para sua saúde, e 

consequentemente, para a do seu filho ou por informações 

deturpadas e crenças populares, como o risco de anestesia, 

dentes mais frágeis durante a gestação e dor de dente causada 

pela gravidez (DE CARVALHO MATTOS, DAVOGLIO, 2016; 

PACHECO et al., 2020; RODRIGUES et al., 2017; DA SILVA et 

al., 2019; SILVA et al., 2020). 

Ainda sobre o cenário observado na dinâmica citada 

anteriormente, verificou-se que a percepção das gestantes em 

relação à saúde bucal e à odontologia no período gestacional 

foi semelhante às respostas do estudo de Martins et al. (2019). 
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Nesse estudo transversal, com 221 gestantes que realizaram o 

pré-natal, quando questionadas sobre conhecimento de 

doenças bucais durante a gestação, a maioria expressiva 

(89,1%) respondeu negativamente. Além disso, um número 

elevado de gestantes (66,1%) afirmou já ter sentido dor de 

dente durante a gestação, 53,4% tiveram episódios de 

sangramento gengival, 46,2% não sabia responder se durante 

a gestação podem ser realizados procedimentos odontológicos 

que necessitem uso de anestésicos, e 57,5% apontaram ainda 

o uso de antibióticos, além da falta de escovação e consumo 

elevado de açúcar, como as principais causas de cárie 

(MARTINS et al., 2019).  

A fim de modificar essa realidade, a partir de uma escuta 

acolhedora e desenvolvimento de um vínculo terapêutico com 

as grávidas, a abordagem das ações foi pautada em materiais 

e metodologias que atraíssem a atenção do público-alvo, e mais 

importante, facilitassem o aprendizado e a conscientização em 

saúde. Nesse sentido, as informações foram repassadas de 

forma didática nas rodas de conversa e dinâmicas, 

considerando o conhecimento aliado ao cotidiano das pessoas. 

A utilização de tais estratégias estimulou a adoção de 

comportamentos e atitudes que ajudam na promoção de uma 

boa saúde, fortalecendo o uso da consciência crítica da 

comunidade assistida, embasadas na sua própria realidade 

(QUENTAL et al., 2017). 

Além disso, todo conteúdo teórico selecionado para ser 

abordado pelos extensionistas sempre teve respaldo na 

literatura científica, a exemplo dos temas: as alterações e 

doenças bucais mais frequentes durante a gravidez, a 

importância do pré-natal odontológico, os cuidados com a 

saúde bucal e a higiene oral do bebê evidenciados nos estudos 
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de Rocha et al. (2018), Saliba et al. (2019), Marla et al. (2018), 

Aleixo et al. (2016) e Silva et al. (2020). 

O aprendizado das ações do projeto de extensão 

também se estendeu aos seus membros, enriquecendo a 

formação acadêmica e aproximando a sociedade dos futuros 

profissionais que serão inseridos no mercado de trabalho 

(DANTAS; NASCIMENTO, 2018). Isso porque, durante as 

ações, evidenciaram-se diferentes realidades sociais, culturais 

e econômicas, bem como percepções distintas sobre a saúde 

bucal, a importância do cuidado e da higienização adequada, 

principalmente durante a gravidez, e também conhecimentos 

repassados por familiares a respeito de métodos para higienizar 

a boca do bebê, por exemplo. Outro ponto positivo, foi a 

possibilidade de estimular a multidisciplinaridade e 

multiprofissionalidade no acompanhamento à gestante, 

principalmente quando se desenvolviam as ações na sala de 

espera da maternidade pela presença de outros profissionais 

de saúde trabalhando na instituição.  

Assim, diante da necessidade de práticas de promoção 

de saúde voltadas para as gestantes, o Projeto de Extensão A 

Gestante Como Promotora De Saúde Bucal surge para 

fortalecer um dos três pilares de sustentação de uma 

Universidade: ensino, pesquisa e extensão. Tendo como 

objetivo capacitar, preparar e construir um profissional 

conhecedor da técnica, humano e capaz de lidar com as 

adversidades da profissão.  

 

Ray Bradbury (1953, p. 221), no seu livro ‘‘Fahrenheit 

451’’ diz: 

 

“Todos devem deixar algo para trás quando 

morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, 
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uma casa ou parede construída, um par de sapatos. 

Ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de 

algum modo, para que sua alma tenha para onde ir 

quando você morrer. E quando as pessoas olharem 

para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, 

você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele, 

desde que você transforme alguma coisa, do jeito que 

era antes de você tocá-la, em algo que é como você 

depois que suas mãos passaram por ela. A diferença 

entre o homem que apenas apara gramados e um 

verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O 

aparador de grama podia muito bem não ter estado ali; 

o jardineiro estará lá durante uma vida inteira”. 

 

A cada ação, todos que integravam o projeto têm a 

incrível possibilidade de modificar a percepção em saúde das 

gestantes, estimulando a prática do autocuidado saudável e, 

consequentemente, promovendo atitudes positivas na 

qualidade de vida. Como um jardineiro que cuida, rega e planta 

um jardim deixando através do seu toque sua marca no mundo, 

o Projeto de Extensão “A Gestante como Promoção de Saúde 

Bucal” com suas rodas de conversas e orientações deixa seu 

toque nos sujeitos que  participaram desse momentos de troca 

de conhecimentos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O relato de experiencia reconhece a importância das 

ações de promoção e educação em saúde, propostas pelo 

projeto de extensão: “A Gestante como Promotora de Saúde 

Bucal” foram imprenscindíveis para garantir o cuidado e saúde 

integral de mãe e filho, impactando positivamente na qualidade 

de vida de ambos. Sendo a gestação um momento ideal para a 
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atuação do cirurgião-dentista, por ser um período em que as 

gestantes encontram-se mais receptivas à novos 

conhecimentos e à mudança de hábitos por práticas mais 

saudáveis que possam garantir o seu bem-estar e do seu filho.  

  Destaca-se também como benefícios da atuação do 

projeto, a escuta acolhedora, conscientização e orientação às 

gestantes sobre à adoção de hábitos saudáveis, 

desmistificando crendices populares que contribuíam para 

resistência desse grupo frente ao atendimento odontológico. 

Assim, ao final das ações, mudanças na percepção da saúde 

bucal e da odontologia atreladas às gestantes foram 

perceptíveis, uma vez que a comunidade assistida sentiu-se 

estimulada a praticar hábitos saudáveis de saúde bucal para si 

e seus familiares.   
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RESUMO: A mortalidade perinatal tem um enorme impacto 
psicológico e social em mães, pais, famílias, sistemas de saúde 
e sociedade. O luto pode ser avassalador e suas repercussões 
grandiosas. O objetivo deste trabalho é compartilhar a vivência 
de um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal de uma 
Maternidade Escola, por meio do relato de experiência. Esse 
grupo teve início em 2016 e buscou acolher as mulheres 
assistidas pela Maternidade em ocasião do óbito de seus 
bebês. A instituição é referência no atendimento às gestantes e 
recém-nascidos de alto risco. Desde o início do grupo até 
atualmente, houve 85 participações de assistentes sociais, 70 
de psicólogas, 30 de enfermeiras e 05 de outros profissionais 
da instituição. Contabilizou-se, ainda, 72 participações de 
discentes de graduação e 105 discentes de pós-graduação. O 
luto e o trauma causados pela perda perinatal, se não assistidos 
adequadamente, podem se transformar em um luto complicado, 
evento potencialmente de risco para desencadear doenças de 
ordem física e psicológica. O grupo de apoio à perda aponta 
que as estratégias de enfrentamento do processo de luto não 
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são lineares e ratificam que não há etapas definidas no decorrer 
deste do processo. A assistência aos enlutados necessita de 
um acolhimento humanizado que demanda qualificação 
profissional, reeducação da sociedade sobre a morte e políticas 
públicas com abordagem multiprofissional. 
Palavras-chave: Perda perinatal; Luto; Equipe 

multiprofissional; Hospital universitário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A perda gestacional ou neonatal é um evento que ocorre 

em uma frequência maior do que gostaríamos, sobretudo, na 

realidade da assistência às gestações consideradas de alto 

risco.  

A mortalidade perinatal – óbitos fetais e neonatais 

precoces com peso ao nascer a partir de 500 g e/ou 22 

semanas de idade gestacional – pode ser considerada 

potencialmente evitável e está associada, em sua maioria, às 

condições de saúde reprodutiva, acesso e qualidade da 

assistência pré-natal e ao parto (BRASIL, 2016; CARVALHO; 

PELLANDA; DOYLE, 2018). Em todo mundo, ocorrem cerca de 

4 a 5 milhões de óbitos perinatais por ano, sendo de 2 a 2,5 

milhões de óbitos fetais e 2,6 milhões de óbitos neonatais (GBD, 

2016). Assim, embora a taxa de mortalidade perinatal esteja em 

declínio em todo mundo, a morte perinatal ainda pode ser 

considerada um fenômeno global.   

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 98% 

das mortes perinatais ocorrem em países em desenvolvimento, 

com incidência média de 60 óbitos para 1.000 nascimentos, 

índice este que é cinco a seis vezes maior do que aqueles 

verificados nos países desenvolvidos (WHO, 2017). No Brasil, 

a prevalência de natimortos chega a 14,82 a cada 1.000 
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nascimentos, havendo variações significativas entre as 

diferentes regiões. Destaca-se que, no Nordeste (24,4 a cada 

1.000 nascimentos), a prevalência de natimortos é uma das 

mais altas do país, associada a fatores maternos, pobreza, local 

de residência, escolaridade, idade, filhos, etnia e índice de 

massa corporal (CARVALHO; PELLANDA; DOYLE, 2018). 

Observa-se, portanto, que a perda perinatal faz parte da 

rotina em obstetrícia, sendo necessário refletir sobre o cuidado 

prestado às famílias que vivenciam essa difícil experiência, bem 

como sobre os profissionais que estão diariamente inseridos 

nesse contexto. A natimortalidade tem um enorme impacto 

psicológico e social em mães, pais, famílias, sistemas de saúde 

e sociedade. O luto pode ser avassalador e as repercussões 

para as famílias podem ser duradouras e transformadoras 

(BOYLE et. al., 2019). 

 Perder um bebê oferece consequências imediatas à 

família que trazia em seus planos o sonho e o desejo da 

maternidade. Há uma grande quebra de expectativas no 

desempenho dos papéis parentais, gerando sentimento de 

tristeza, raiva, desamparo e perda de controle.  

Pode-se falar ainda das consequências a longo prazo 

para a família, que, muitas vezes, sente dificuldade de construir 

novos projetos de vida, repercutindo na esfera social, 

financeira, além da emocional. E diante de tanta dor e 

frustrações de sonhos e desejos alguns questionamentos 

surgiram por parte da equipe técnica assistencial no que diz 

respeito ao processo de luto dessa família: Como fica essa 

mulher de “colo vazio”? E como fica o pai do filho amado?  

Enfim, como fica a família diante da perda gestacional ou 

neonatal? O que eles fazem com tanta dor? 
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Foi diante desse contexto que surgiu a necessidade de 

promover um Grupo de Apoio à Perda Gestacional e Neonatal 

em uma Maternidade Escola referência em Gestação de Alto 

Risco no Nordeste do Brasil. Desta forma, este trabalho 

compartilha a história e a vivência do Grupo de apoio diante da 

perda gestacional e neonatal com ênfase na necessidade 

legítima de validação dos sentimentos gerados pela 

mortalidade perinatal.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  O Grupo de Apoio à Perda Gestacional e Neonatal tem 

característica de grupo aberto, uma vez que tem a possibilidade 

de agregar novos membros, atendendo a rotatividade de 

usuários. É considerado um espaço de expressão de falas, 

gestos, ações ditas ou não ditas, favoráveis à 

representatividade da memória, lembranças, saudades, dores e 

amores.  

  O público-alvo do grupo é formado por mulheres e 

familiares com experiência de perda gestacional ou neonatal. O 

levantamento da ocorrência de óbito fetal e neonatal é realizado 

no setor de Serviço Social da maternidade. Nessa 

oportunidade, são identificados os contatos das famílias que 

estão vivenciado o luto pela perda de seus bebês. O convite 

para a participação do grupo é realizado por meio de telefone 

ou, pessoalmente, ainda na hospitalização. 

  Desde o início, propôs-se a realização de dois encontros 

mensais nas dependências da Maternidade, com duração de 

uma hora e trinta minutos. Os encontros contam com a 

participação dos profissionais de saúde da instituição. Iniciam 
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com uma breve exposição dos objetivos do projeto, bem como 

as expectativas dos participantes. 

  Na condução do grupo, usa-se técnicas grupais que 

visam estimular a verbalização das histórias de perdas. Utiliza-

se também como disparador das expressões a música e poesia, 

que constituem elementos relevantes para um trabalho que 

promovem um acolhimento humanizado com ações integradas 

e de empoderamento social.  

As atividades são baseadas em uma perspectiva 

interdisciplinar com estudo científico da temática, reunião de 

planejamento, troca de impressões e registros sistematizados, 

de modo a contribuir com a programação das atividades 

propostas, bem como acompanhar as experiências e observar 

a necessidade de encaminhamentos para a rede de atenção 

disponível.  

Busca-se estimular um espaço de conversação, no qual 

os participantes se sintam confortáveis para falar sobre o 

assunto, com vistas a amenizar as possíveis dificuldades. Neste 

momento, expressa-se o respeito e atenção aos convidados. É 

um momento oportuno para a criação e fortalecimento de um 

diálogo próspero e produtivo, capaz de servir como um 

referencial de reflexão e construção de novas possibilidades. 

  Ademais, para o desenvolvimento do presente relato de 

experiência buscou-se anotações/reflexões sobre as reuniões 

do Grupo de apoio, considerando as atividades iniciadas em 

2016 e até hoje acontecem como parte de um Projeto de 

Extensão. O estudo levou em consideração as falas, 

concepções e compartilhamento das experiências de luto das 

mães e familiares na tentativa de compreender a representação 

social da morte em nossa sociedade na perspectiva de garantia 

de direitos.  
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  Buscou-se ainda dialogar com autores que contribuíram 

com as reflexões sobre a experiência, priorizando-se artigos 

científicos dos últimos cinco anos disponíveis na PubMed, 

Scielo, Lilacs, utilizando-se as palavras-chave, a saber: luto 

perinatal, grupo, perda perinatal, equipe multiprofissional. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

O grupo de apoio à perda gestacional e neonatal teve seu 

início no ano de 2016 e buscou promover um acolhimento às 

mulheres assistidas pela Maternidade em ocasião do óbito de 

seus bebês através do cuidado integral e do reconhecimento 

social do luto na perspectiva do acolhimento humanizado por 

meio da criação de um espaço de fala e compartilhamento de 

saberes e experiências capaz de contribuir para o 

desdobramento do processo social do luto, bem como 

sensibilizar os profissionais inseridos na maternidade sobre o 

acolhimento de mulheres e familiares enlutados. Além disso, 

procurou contribuir para a formação acadêmica e 

aperfeiçoamento profissional com foco na assistência integral 

dessa mulher e familiar frente ao processo de luto. 

 A instituição é um hospital escola especializado no 

atendimento às gestantes e recém-nascidos de alto risco, tido 

como serviço de referência pelo SUS no Nordeste do Brasil.  

Pode-se dizer que o projeto partiu das reflexões surgidas 

do cotidiano da assistência de uma psicóloga e de uma 

assistente social frente à ausência e/ou deficiência das políticas 

públicas direcionadas ao acolhimento de famílias diante da 

morte do filho (a) no contexto da maternidade. Percebeu-se que 

havia o cuidado à mulher voltado para diagnóstico e parto na 

instituição no momento do óbito. No entanto, as profissionais 
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visualizavam essa mulher retornando para a casa sem seus 

filhos e com seus projetos e sonhos da 

maternidade/paternidade destruídos e desamparados. Por 

parte dos profissionais que atuavam na instituição, havia 

dificuldade em acolher e administrar a dor que sentiam diante 

do sofrimento e do choro de suas pacientes e familiares.  

Iniciou-se, então, o desafio profissional de implantar 

atividades de grupo com mães e familiares enlutados, que, 

posteriormente, se transformou em Projeto de Extensão com o 

envolvimento de diversas categorias profissionais. 

Considerando que a instituição é um hospital-escola, o projeto 

inclui ainda a participação de discentes da graduação e pós-

graduação da Universidade Federal.  

Nesse sentido, percebe-se uma oportunidade ímpar na 

formação de profissionais de saúde no que diz respeito à 

educação para a morte e práticas humanizadas frente ao 

contexto da morte e do luto. Diante disso, o tema morte e luto, 

no contexto da obstetrícia e neonatologia, passou a ser 

socializado em diversos espaços e oportunidades como em 

aulas e reuniões que enfatizam a sensibilização da morte como 

um evento natural da vida e o luto como um processo saudável 

que necessita de cuidado e apoio qualificado.  

Para o convite das mães e familiares, inicialmente, é 

realizado um levantamento da ocorrência de óbito neonatal e 

fetal junto ao setor do Serviço Social. Nessa oportunidade, é 

identificado o contato das famílias que estão vivenciando o 

processo de enlutamento para participar do grupo.  

Os participantes respondem a uma entrevista 

semiestruturada investigando histórico clínico e psicossocial, 

objetivando a sistematização das ações dos profissionais 

envolvidos, como forma de melhor se aproximar de suas 
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vivências. A entrevista inicial é fundamental para facilitar a 

criação de uma atmosfera confiável necessária para a obtenção 

de dados sobre os diversos aspectos da vida social, utilizada 

não apenas para coleta de dados, mas também com objetivos 

voltados para diagnóstico e orientação. 

A socialização das dificuldades no processo de 

enlutamento e as estratégias de superação motiva a dinâmica 

do grupo para a reflexão dos sentimentos, da linha temporal e 

modo de vida que repercutem na pessoa em luto. Pois, a dor de 

perder um filho (a) é singular, individual e não há um tempo 

determinado para acabar. Não há como mensurar a dor, o 

sofrimento e o amor. 

A chegada dessas mulheres e suas famílias no ambiente 

que houve a perda de seus bebês é relatada como muito difícil, 

regado a lágrimas e com muitas lembranças. Chegar até a 

maternidade é difícil e falar sobre a dor, história e memórias de 

sua perda é visto como desafiador.  

 Em 2020, no contexto de pandemia, houve a reinvenção 

do fazer profissional através de encontros remotos. As 

atividades foram sistematizadas para acontecer 

quinzenalmente de forma online. E o acompanhamento 

individual, conforme a necessidade, acontece de maneira 

presencial e/ou online com a oferta de atendimento social, 

psicológico, obstétrico ou psiquiátrico. 

No período entre outubro de 2016 e agosto de 2021, 

foram realizados 69 encontros, com o total de 174 participações 

de mulheres nas atividades de grupo. No decorrer do grupo 

pensamos em algumas estratégias para motivar a presença dos 

pais enlutados e/ou outros familiares que sofrem pela perda do 

irmão ou neto idealizado. Assim, os encontros tiveram ainda 17 

participações de pais e 03 participações de avós. Além disso, 
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realizou-se duas reuniões fora das dependências da instituição, 

em parque público local, excepcionalmente no sábado. Tal 

estratégia nos oportunizou ouvir pais enlutados que trouxeram 

suas histórias, bem como ajudaram o compartilhamento de 

impressões diante da dor da perda e da dor do sonho não 

realizado.  

Ressalta-se que as ações do projeto são baseadas em 

uma perspectiva interdisciplinar com estudo científico da 

temática, reunião de planejamento, troca de impressões e 

registros sistematizados, de modo a contribuir com a 

programação das atividades propostas, bem como acompanhar 

as experiências e observar a necessidade de 

encaminhamentos para a rede de atenção disponível. 

No que diz respeito às reuniões de estudo científico da 

temática, no período entre outubro de 2016 e agosto de 2021 

foram realizados sete encontros com profissionais e discentes 

envolvidos, visando a leitura coletiva e discussão de textos 

acadêmicos que orientam a condução das atividades do 

projeto. 

A experiência tem propiciado uma interação com a 

comunidade, sobretudo, com mães e familiares que 

vivenciaram a perda do seu bebê ainda no útero ou pouco 

tempo após o seu nascimento. A troca de experiências entre os 

participantes sobre o processo de enfrentamento do luto 

favorece a construção de uma rede de apoio e proporciona uma 

assistência integral à saúde da mulher e de sua família.  

As participantes expressam como é difícil retomarem as 

atividades cotidianas, como trabalho, encontro com amigos, 

vizinhos e familiares. A socialização passa a ser evitada e os 

sentimentos e dor, muitas vezes, silenciados. Não encontram 

espaço na família, no trabalho ou na esfera social para 
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expressar o que estão vivendo. Esse tipo de relato ratifica o luto 

como uma questão que extrapola a ordem individual, pois 

implica uma questão muito mais complexa e dinâmica, podendo 

levar ao isolamento social, perda de emprego, separação, 

tentativa ou pensamentos suicidas. De acordo com Helps et. al. 

(2020), a perda da gravidez ou a morte do bebê pode ser uma 

situação devastadora para as famílias, especialmente se a 

perda for inesperada. 

No período relatado, houve ainda 85 participações de 

assistentes sociais, 70 participações de profissionais de 

psicologia, 30 participações de enfermeiras e 05 participações 

de outros profissionais da instituição. Considerando o 

importante papel como estratégia de ensino em serviço, 

contabilizou-se 72 participações de discentes de graduação e 

105 discentes de pós-graduação, residentes vinculados ao 

hospital-escola. 

O envolvimento dos diversos profissionais de saúde 

neste trabalho possibilita a identificação de demandas que 

condizem especificamente a sua área de formação, provocando 

nesses profissionais a reflexão de intervenções de acordo com 

as reais necessidades desse público, buscando o atendimento 

da saúde da mulher em sua integralidade. 

As próprias participantes expressam a importância do 

grupo, no sentido de possibilitar o compartilhamento de 

experiências no processo de elaboração do luto. O grupo é visto 

como um espaço seguro para que possam externar suas 

emoções e comportamentos, possibilitando a construção e 

reconstrução no enfrentamento do luto, além de ter o 

reconhecimento do apoio mútuo e o fortalecimento da sua 

condição de mãe enlutada.  
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REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

A morte é um processo biológico da vida que merece ser 

discutida e desmistificada conceitualmente, pois faz parte do 

ciclo evolutivo. Compreende-se que a construção de estratégias 

de enfrentamento pode favorecer os sentidos existenciais para 

a vida (TRUGILHO et. al., 2018). 

Trabalhar ou se aproximar do tema morte/perda em 

contexto de maternidade, destoa o foco atribuído ao 

nascimento, que remete à renovação, vida, sonhos e 

realizações. O conceito de morte parece ser uma temática 

proibida e evitável socialmente, por essa razão não estamos 

preparados para falar sobre morte, dor e perda. Essa 

dificuldade repercute no momento de acolhimento e contribui 

para um possível sofrimento para a equipe profissional 

envolvida. 

Na experiência do grupo de apoio fica evidente a 

dificuldade de falar sobre a morte, bem como a ausência de 

espaços para socializar o processo de luto e seus 

enfrentamentos. Tal situação pode complicar o enlutamento e 

consequentemente a construção da elaboração da dor da falta 

que aquele filho (a) faz na vida da mulher, do pai e da família. 

A estratégia do compartilhamento das histórias de luto 

consiste em um recurso eficaz no processo de resiliência, 

auxiliando a amenização da dor, por meio de recordações dos 

momentos vividos, fotos e objetos. Por outro lado, silenciar tais 

sentimentos e lembranças podem exacerbar o sofrimento 

(SOARES et. al., 2020). 

Sabe-se que o luto e o trauma causados pela perda 

perinatal, se não assistidos e confrontados adequadamente, 

podem se transformar em um luto complicado, evento 
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potencialmente de risco para desencadear doenças de ordem 

física e psicológica em muitos enlutados. Dentre as mais 

diversas perdas existentes nas vidas dos seres humanos, 

algumas podem estar associadas a um “luto não reconhecido”, 

que se refere a um luto que não pode ser expresso, ou ainda, 

que não é socialmente legitimado (CASELATTO, 2015). 

Essa não legitimação é consequência de um fracasso 

social em diferentes dimensões, destacando-se o fracasso da 

empatia, da política e da ética, envolvendo abuso de poder e 

negligência no que diz respeito ao enlutado e aos seus esforços 

de ressignificação da vida após uma perda (CASELATTO, 

2020). 

O luto não reconhecido é um fenômeno psicossocial que 

tem como desafio a legitimação do sofrimento humano diante 

de uma perda. Esse não reconhecimento pode ser reforçado 

pelas circunstâncias sociais e pelos próprios enlutados, quando 

não se sentem acolhidos em sua dor (CASELATTO, 2015). A 

proposta do grupo de apoio é ir na direção oposta, uma vez que 

proporciona um espaço de escuta e acolhimento dessa dor. 

Ultimamente, é evidente o esforço de superar os 

modelos normativos na abordagem do luto, e mais contundente 

ainda é o movimento de reconhecer suas diferentes influências, 

considerar as circunstâncias da perda, as variáveis sociais e 

culturais e os fatores psicológicos. “Romper tais barreiras 

implica, em última instância, superar a normatização, ampliar o 

conceito de ajustamento e complementar os critérios 

diagnósticos com a avaliação contextual, clínica e funcional do 

enlutado” (CASELLATO, 2015, p. 17).  

O direito de uma pessoa viver o seu luto de forma 

singular, sem a interferência invasiva ou desrespeitosa de 

outras pessoas, é, por vezes, violado claramente por 
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convenções sociais e institucionais, o que fere a dignidade 

humana. Para acolhê-la é fundamental considerar as diversas 

personalidades, crenças culturais/espirituais, habilidade de 

enfrentamento, situação socioeconômica e rede de apoio 

(NAPPA; BJORKMAN-RANDSTROM, 2020). 

O luto é uma temática que perpassa a vida do indivíduo 

em sua totalidade, implicando na intervenção multiprofissional 

na perspectiva da assistência integral. De acordo com Soares 

et. al. (2020), a assistência humanizada e o cuidado ético 

devem ser baseados no respeito e na sensibilidade, o que pode 

representar elementos necessários para um enfrentamento de 

luto saudável.  

A falta da legitimidade e de reconhecimento da existência 

do filho morto (a) é recorrente no relato das participantes do 

grupo, dificultando a construção da identidade de figura 

materna e paterna. O luto é considerado invisível, já que aos 

olhos da sociedade não é causa suficiente para o sofrimento da 

mãe. Reconhecer a maternidade e paternidade faz parte 

integrante do cuidado respeitoso do luto, bem como da 

validação dos sentimentos (SOARES et. al., 2020). 

Para a oferta de um suporte mais ético e humanizado, é 

preciso evitar reforçar ou incrementar a vulnerabilidade do 

enlutado ou exacerbar o seu sofrimento e, por outro lado, 

interferir, inibir ou bloquear a expressão do seu luto. A 

humanização da morte deve reconhecer que há lágrimas que 

precisam ser choradas e há gritos que precisam ter voz 

(CASELATTO, 2015). 

Para Nuzum et. al. (2018), os profissionais de 

maternidade que assistem pais enlutados podem aprender 

lições valiosas das vozes desses pais. Ademais, valida a 

existência do bebê de verdade. A humanização dessa 



RELATO DE EXPERIÊNCIA: GRUPO DE APOIO À PERDA GESTACIONAL E 
NEONATAL EM UMA MATERNIDADE ESCOLA 

242 
 

assistência envolve o comprometimento dos profissionais em 

considerar a mulher como sujeito de direitos marcada por uma 

história familiar e cultural singular. O atendimento qualificado, 

tendo por base a escuta ativa, o esclarecimento de dúvidas e o 

respeito às crenças, propicia o vínculo do binômio usuária-

serviço de saúde, aumentando a sua satisfação (GAÍVA; 

PALMEIRA; MUFATO, 2017). 

A qualidade dos cuidados no processo de luto é um 

determinante importante de bem-estar a longo prazo. Porém, os 

profissionais de saúde comumente relatam que não se sentem 

preparados para fornecer o apoio adequado aos pais ao mesmo 

tempo em que se sentem pessoal e profissionalmente afetados 

pela morte (BOYLE et. al., 2019). A falta de habilidade e 

aproximação da temática conduz o profissional a uma conduta 

inadequada que pode também complicar o processo de luto. 

Mais especificamente, o luto materno por morte 

gestacional/neonatal é uma experiência diferente, uma vez que 

a realidade da perda implica na pouca evidência do bebê vivo. 

A chamada constelação da maternidade é definida como a 

reorganização psíquica vivida pelas mães e envolve 

preocupações que exigem um trabalho de elaboração intensa 

desse novo lugar. É quando a mulher resgata suas fantasias, 

sua relação com a referência materna, sua relação consigo 

mesma e com o bebê (MÜLLER; DONELLI, 2019).   

Uma abordagem culturalmente sensível e discussões 

apropriadas com os pais são essenciais para garantir que estes 

se sintam compreendidos. O suporte deve ser baseado no 

reconhecimento de que os pais vivenciaram o nascimento e a 

morte, levando em consideração sua saúde psicológica, física 

e necessidades de apoio prático (MEANEY et al, 2017). 
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Alves e Celestino (2020), apesar de considerarem a 

perda gestacional e neonatal como geradora de um grande 

sofrimento humano, chama atenção para a baixa validação 

social desses lutos na vida de mães e familiares enlutados. Ao 

longo dos encontros do grupo de apoio, nota-se que a mãe 

enlutada expressa o pouco tempo com o filho (a) em 

decorrência do curto tempo de vida do bebê ou da ausência 

desse tempo. Assim, não existe luto certo ou errado, não tem 

protocolo ou receita pronta para indicar roteiros para o 

enfrentamento do luto. Não há uma linha temporal definida que 

nos permita delimitar quanto tempo vai doer ou parar de doer.  

Os pais requerem apoio para gerenciarem o estágio 

inicial de seu luto e caminhos para o suporte depois de terem 

deixado o hospital. A continuidade das necessidades de suporte 

e a importância da colaboração entre o hospital, a comunidade 

e as famílias devem ser estendidas a estes que vivenciam o luto 

(MEANEY et al, 2017). 

Nappa e Bjorkman-Randstrom (2020) afirmam o grupo 

como estratégia para auxiliar no resgate da autodeterminação 

e autoimagem. O compartilhamento das vivências e o 

reconhecimento da dor um do outro pode subsidiar o processo 

de elaboração de novos significados e aceitação pessoal, 

familiar e social. O grupo visa apoio no sentido de facilitar o 

processo de luto e fortalecer a capacidade de enfrentamento. 

No contexto do nosso grupo de apoio, é importante frisar que 

os profissionais de saúde precisam estar atentos para não 

desautorizar o saber e a dor de cada participante, validando 

seus caminhos únicos no processo de elaboração dos lutos.  

O luto gestacional e neonatal é retratado de forma 

incisiva pelas mães trazendo a necessidade de visibilidade 

social do tema e do sofrimento daquele familiar. As mães que 
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perderam seus filhos (as) têm a demanda legítima de 

reconhecimento dessa perda e de sua condição de mãe e de 

pai enlutados.  

Alvarenga et. al. (2021) ratificam que a perda de um (a) 

filho (a) pode ser considerada como uma falha na vida das 

mães, independentemente do tempo e tipo de perda. A 

esperança é prejudicada levando à sensação de desamparo. O 

futuro é incerto e sombrio sem o bebê, as mães vivenciam o luto 

tanto pelo bebê falecido quanto pela perda de suas expectativas 

e sonhos. 

Diante da intensa elaboração e do lugar que vem sendo 

construído desde antes da gestação, gerando profundas 

expectativas e sentimentos, a interrupção pelo óbito gestacional 

e/ou neonatal pode ser tomada como uma experiência 

traumática. Trauma é a vivência de uma situação ameaçadora 

com a qual os recursos de enfrentamento conhecidos até o 

momento são insuficientes para lidar com a perda, gerando uma 

sensação de desamparo e impotência (PARKES, 2009). O 

grupo de apoio pode ser um espaço fundamental para as mães 

e pais enlutados, na medida em que é capaz de auxiliar na 

construção de novos recursos de enfrentamento, a partir da 

escuta e das trocas entre os participantes. 

A perda pode mudar a compreensão dos pais em torno 

da vida, morte, autoestima, identidade e controle na 

possibilidade de uma nova gravidez (BURDEN et. al., 2016).  

Dentre os efeitos em curto prazo da perda perinatal para 

a mãe e familiares, compreende-se a vivência do puerpério sem 

bebê; sintomatologia traumática e resultados psicológicos 

adversos frente à experiência do parto; menor suporte social 

oferecido à mãe; falta de reconhecimento do bebê enquanto 

único e importante membro da família. Além disso, após a alta 
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hospitalar, as mães retornam para casa “vazias”, armários 

cheios de roupas e fraldas, peitos cheios de leite para um bebê 

que morreu, e a recepção de familiares e amigos com tristeza e 

tragédia (ZSAK; DOMOTOR; HEGEDUS, 2019; ELLIS et al, 

2016).  

Em relação aos efeitos em longo prazo, observam-se 

fatores associados à depressão, ansiedade, comportamentos 

obsessivos compulsivos, ideação suicida, culpa, vergonha, uso 

de substâncias, conflito conjugal e transtorno do estresse pós-

traumático e pode durar anos e, às vezes, décadas. Pesquisas 

revelam ainda que, mesmo após 3 anos de perda, as mães 

relatam duas vezes mais sintomas de ansiedade comparada a 

mães com bebês vivos; relatos também de sentimentos de “luto 

não reconhecido”, com "pressão social para esquecer", "seguir 

em frente" e "ter outro bebê", muitas vezes, de amigos e 

familiares bem-intencionados (ZSAK; DOMOTOR; HEGEDUS, 

2019; ELLIS et al, 2016).  

Meaney et. al. (2017) sugerem diferenças na expressão 

geral das emoções e da vivência do processo de luto entre 

homens e mulheres, colocando que estes sofrem de formas 

diferentes após a perda. Os homens geralmente são menos 

propensos a falar abertamente sobre a perda, a menos que 

solicitado por outra pessoa com uma experiência semelhante, 

reiterando que apesar de não experimentarem a perda 

fisicamente, eles também são afetados emocionalmente.  

  É importante ressaltar que a mãe que passa por uma 

perda gestacional e/ou neonatal nunca irá esquecer seu filho (a) 

e sempre vai possuir um espaço especial dedicado a ele (a) em 

seus pensamentos (SOARES et al., 2020). Portanto, é possível 

viver bem, acomodando a saudade após a perda, pois não 

existem regras pré-estabelecidas, e sim maneiras individuais de 
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reencontrar o sentido da vida, de acordo com os sentimentos, 

estratégias e possibilidades de cada pessoa. 

 

CONCLUSÕES 

 

O luto por morte gestacional e neonatal é uma 

experiência diferente, uma vez que implica na pouca evidência 

do bebê vivo em decorrência da ausência ou do curto tempo de 

vida do recém-nascido. Esse processo é capaz de provocar 

uma desorganização na vida da mãe e de seus familiares 

exigindo uma assistência integral, pautada no respeito, na 

perspectiva do enlutado enquanto sujeito de direitos. 

Prestar assistência ao luto gestacional e neonatal em 

nossa região sinaliza a ausência de políticas públicas nesta 

direção e desvela as dificuldades de vivenciar e elaborar o luto. 

Ademais, em nossa sociedade não há diálogo sobre a 

brevidade da vida e a certeza da morte, provocando dor de 

diferentes dimensões que precisam ser trabalhadas. 

O compartilhamento do luto abre um espaço de 

experiências que traz à tona a conexão dos participantes em 

termos de sofrimento, dor, saudade, estratégia de 

enfrentamento e amor. As histórias dos enlutados trazem a 

elaboração do luto e o reconhecimento das dificuldades de 

outras mães/familiares diante do processo. 

Além disso, temos a dificuldade dos profissionais e 

instituições que trabalham com a morte quase que 

cotidianamente. Os espaços de acolhimento não são 

adequados e as intervenções muitas vezes não correspondem 

às expectativas e necessidades dos enlutados. 

O espaço criado pelo grupo de apoio à perda aponta 

ainda que as estratégias de enfrentamento do processo de luto 
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não são lineares e ratificam que não há etapas definidas no 

decorrer deste do processo, bem como linha temporal 

determinada. 

A assistência aos enlutados necessita de um 

acolhimento humanizado que demanda qualificação 

profissional, reeducação da sociedade sobre a morte, além de 

políticas públicas com abordagem multiprofissional. Humanizar 

a finitude da vida e oferecer amparo e proteção faz parte do 

acolhimento e contribui para o processo de enlutamento.  
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RESUMO: Obesidade doença crônica e epidêmica, está em 
número crescente e alarmante no Brasil e no mundo. Tem sido 
relacionada a prognósticos desfavoráveis na saúde das 
mulheres, desencadeando várias comorbidades. É necessário 
se conhecer o perfil dessas mulheres para facilitar a criação de 
estratégias de melhoria da qualidade de suas vidas. Foi 
realizado um estudo quantitativo, de recorte transversal, com 
identificação de mulheres adultas cadastradas em uma unidade 
de Saúde da Família, convidadas a responder questionário 
socioeconômico, pesquisa de morbidades e realização de 
avaliação antropométrica. O total de mulheres participantes foi 
221 que possuíam em média 40,62 anos, 74,34 Kg e 1,58 m de 
altura. A maioria era solteira (48,4%), com baixa renda familiar 
(45,2%), baixo grau de instrução (34,8%) e não era branca 
(69,6%). Ademais, 70,8% negaram possuir hipertensão arterial, 
94,7%, diabetes e 74,5% a realizar de atividades físicas. O 
cálculo do IMC demonstrou predomínio de sobrepeso e de 
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obesidade I. O excesso de peso foi presente em 169 mulheres 
(76,5%), destas, 107 eram obesas. Houve associação do 
excesso de peso com idade abaixo de quarenta anos, 
hipertensão arterial e mulheres casadas. A percentagem de 
mulheres com excesso de peso era superior que a nacional, 
este fato revela a necessidade de intensificação das medidas 
de promoção, prevenção e combate à doença, através de ações 
educativas, atividades físicas e orientações nutricionais. 
Palavras-chave: Obesidade. Exercício físico. Promoção da 
Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Atenção Básica de 
Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As mulheres são a maioria da população brasileira 

(50,77%) e as principais usuárias do Sistema Único de Saúde 

(SUS). No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas 

nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo 

limitada, nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao 

parto, porém o Ministério da Saúde juntamente com o SUS 

atualmente está presente em todos os ciclos de vida através de 

uma evolução na integralidade da mulher, a qual compreende 

saúde como um processo resultante de fatores biológicos, 

sociais, econômicos, culturais e históricos (BRASIL, 2004). 

Ademais, hoje com enfoque no cuidado e prevenção de 

doenças, desde a infância até a fase adulta e da atenção básica 

de saúde à especializada. Dessa maneira, considerando o 

avanço do sobrepeso e da obesidade, o Ministério da Saúde 

vem desenvolvendo diversas ações e estratégias visando ao 

enfrentamento desse cenário epidemiológico que se configura 
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no Brasil, assim a obesidade torna-se objeto de políticas 

públicas nos últimos 15 anos por meio do SUS, o qual é o 

principal propositor de ações, seguindo a tendência do mundo 

todo. Desde a década de 1990, a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN, 2009), definiu diretrizes para 

organizar as ações de prevenção e tratamento da obesidade no 

SUS, sendo revisada em 2012, abordando a temática de forma 

mais contundente e atual (DIAS et al., 2017).  

De acordo com a OMS (2014), a obesidade é uma doença 

crônica, de origem variada, que se caracteriza pelo excesso de 

peso, sendo comum a associação com fatores genéticos, 

ambientais, metabólicos, psicossociais, nutricionais, 

comportamentais e relacionado a doenças hormonais. Os maus 

hábitos alimentares e a falta de atividades físicas são as suas 

principais causas, o comportamento sedentário e a inatividade, 

associado a uma alimentação não balanceada, com alto teor de 

gorduras e pobre em fibras e frutas, geram sobrepeso e 

obesidade, condições que estão atingindo valores alarmantes 

em todo o mundo (COSTA et al., 2017).  

Entre os anos 1978 e 2013, a proporção de indivíduos 

com sobrepeso (IMC ≥ 25kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30kg/m²) 

aumentou de 28,8% para 36,9%, entre os homens, e de 29,8% 

para 38%, entre as mulheres (D’AGATI, 2016). Dados do 

VIGITEL demonstram que, no Brasil, o número de pessoas 

acima do peso aumentou 26,3% em 10 anos, passando de 

42,6% em 2006 para 53,6% em 2016. No mesmo período, 

considerando apenas os obesos (IMC ≥ 30kg/m²), o aumento 

foi de 60%, elevando-se de 11,8% para 18,9%, sendo a 
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frequência semelhante em ambos os sexos, com leve 

predomínio entre as mulheres. 

No período de 2009 a 2013, o Estudo Longitudinal de 

Saúde do Adulto (ELSA) avaliou mais de 15 mil indivíduos em 

diversas capitais brasileiras e observou que 65,9% dos homens 

e 60,8% das mulheres estavam com excesso de peso (2014). 

Foi observado o mesmo em um estudo com amostra 

representativa de 1.032 pessoas realizado com a população de 

Juiz de Fora, no qual 61,6% se encontravam acima do peso 

(MIRANDA; DE PAULA; COSTA, 2017). 

A curto e longo prazo foi associado que a obesidade tem 

sido relacionada a prognósticos desfavoráveis na saúde das 

mulheres, esse excesso de peso leva a diminuição da 

capacidade reprodutiva e também o aumento do risco de 

desfechos adversos caso haja uma experiência gestacional 

(ROSA et al., 2011). Além disso, os estudos publicados 

recentemente têm demonstrado associação positiva entre 

paridade e obesidade, já que no excesso de peso feminino, é 

importante reconhecer que a gestação contribui para essa 

alteração temporária da composição corporal, tornando a 

mulher mais suscetível ao desenvolvimento do 

sobrepeso/obesidade após a gravidez.  

A obesidade é considerada como a maior epidemia de 

saúde pública mundial, sendo altamente prevalente, tanto em 

países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, e 

está associada a doenças crônicas não transmissíveis que vêm 

afetando mais precocemente os indivíduos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019). Para a criança, a 
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obesidade representa, muitas vezes, o fator desencadeante 

para uma série de     comorbidades que interferem na saúde atual 

e podem persistir até a vida adulta feminina. Essas 

comorbidades, que antes se acreditavam presentes apenas 

nos adultos, já são demonstradas em crianças e adolescentes, 

aparecendo em todas as classes sociais (RICCO et al., 2010).  

Assim, demonstra-se associação inversa entre nível de 

atividade física e desenvolvimento da obesidade (BRAMBILLA 

et al., 2011; GUINHOUYA, 2011, 2012; KIM, PARK, 2013), o 

que justifica a adesão a práticas e hábitos mais saudáveis, já 

que estão bem estabelecidas as recomendações da prática de 

atividade         física no combate à obesidade e aos seus efeitos 

(KELLEY, 2013). 

Dito isso, a prática de exercícios físicos é um fator de 

prevenção primária e demonstra sua grande importância, sendo 

um suporte terapêutico para diversas enfermidades crônicas, 

incluindo a obesidade e até mesmo a ansiedade. Os estudos 

são consistentes ao afirmarem que a atividade física, como as 

caminhadas regulares, resultam em queda de prognósticos 

desfavoráveis nas mulheres e possuem efeitos benéficos na 

saúde de todos os indivíduos, pois diminuem em 50% o risco 

do diabetes; em mais de 25% o risco de acidente vascular 

encefálico; o risco de certos tipos de cânceres e resfriados, 

além de prevenirem ou melhorarem a depressão e ansiedade 

(HALVORSON, 2012).  

Sendo assim, conhecer essas mulheres 

socioeconomicamente, suas comorbidades e frequências na 

realização de atividades físicas facilita a criação de estratégias 
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de melhoria da qualidade de suas vidas, além de permitir uma 

melhor compreensão sobre a problemática da obesidade. 

Como já citado anteriormente, esse quadro pode levar a vários 

problemas de saúde e comorbidades, então, é de suma 

importância analisar e compreender os motivos que conduzem 

à falta dessas mulheres obesas e de sobrepeso nos projetos 

sociais comunitários, como no do grupo de caminhada “Amigos 

da Saúde” da área 011, de uma unidade de Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), visando incorporar ações de promoção, 

prevenção e tratamento da obesidade nas mulheres.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

quantitativa, de recorte transversal. 

  A amostra de estudo foi obtida a partir do levantamento 

da situação cadastral da ficha “A” dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) (Figura 1.a e Figura 1.b). Foi feita a identificação 

do total de mulheres adultas entre 20 e 59 anos, cadastradas 

na população adscrita de uma área em uma unidade de 

Estratégia de Saúde da Família. 

  Todas as mulheres adultas foram convidadas a 

responder o questionário socioeconômico e à pesquisa de 

morbidades (Figura 2), além de realizar a avaliação 

antropométrica (peso, altura) (Figura 3). As pesquisadoras 

realizaram posteriormente o cálculo do IMC para conhecer a 

prevalência do excesso de peso nessas mulheres. 
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Figura 1.a – Ficha “A” do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) 

(Frente) 
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Figura 1.b – Ficha “A” do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) 

(Verso) 

 

 

Fonte: BRASIL (SIAB, 2003) 
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Figura 2 – Questionário Sociodemográfico 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Figura 3 – Dados Antropométricos 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

  O IMC foi calculado dividindo o peso (Kg) pela altura 

(m2). Para classificá-las em sobrepeso e obesidade, utilizou-se 

os valores de IMC entre 25 e 29,9 Kg/m2 para caracterizar o 

sobrepeso e IMC a partir de 30 Kg/m2 para definir a obesidade, 

conforme indica a OMS (1995). Foi utilizada balança de 



CONHECENDO A PREVALÊNCIA DA OBESIDADE E DO SOBREPESO EM 
MULHERES DE UMA COMUNIDADE 

258 
 

plataforma mecânica Filizola, com graduação/precisão de 100 

g com estadiômetro acoplado, cuja graduação/precisão é de 0,5 

cm e escala numérica de 200 cm. 

 Como critério de inclusão utilizado: todas as mulheres 

adultas de 20 a 59 anos, que morassem na área 011 de uma 

unidade de ESF foram convidadas a participar voluntariamente 

da pesquisa. 

  Foram excluídas da pesquisa as mulheres adultas que 

estavam grávidas ou que tiveram parto há menos de seis 

meses, além das que apresentavam dificuldades em ficar na 

posição ortostática, as acamadas, e aquelas que tinham 

dificuldades em responder a entrevista. 

 Conforme determina a Resolução nº. 466/2012 e 

a Norma Operacional nº. 001/2013 do CNS, o projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e aprovado sob 

o parecer nº. 2.475.431, em 26 de janeiro de 2018. 

  Foram garantidos o sigilo das informações e o anonimato 

das participantes da pesquisa. Todas as participantes foram 

voluntárias e, após explicação sobre os objetivos do estudo e a 

concordância das voluntárias em participar, as mesmas 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

  Os riscos envolvidos na pesquisa foram considerados 

mínimos, porque não houve intervenção, modificação 

intencional nas variáveis fisiológicas, psicológicas ou sociais do 

participante. Todos os cuidados foram adotados para que 

fossem mantidos o sigilo e o anonimato das participantes. 
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  O cenário da pesquisa é um município de médio porte de 

Minas Gerais, em uma unidade de ESF, mais especificamente, 

na área 011, cuja população é de 2.932 pessoas (BRASIL, 

2017), sendo o total de mulheres adultas (entre 20 e 59 anos) 

de 753, população alvo da pesquisa. 

  As participantes são todas as mulheres com 20 a 59 

anos, moradoras de uma área, de uma Unidade de ESF, 

totalizando 732 mulheres, após a utilização dos critérios de 

exclusão. 

 

Fluxograma 1: Seleção das mulheres. 

  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A amostra foi constituída de forma independente, por 

conveniência, por todas as mulheres que, após receberem o 

convite, compareceram à unidade de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Foram programados três sábados, 

exclusivamente para a aferição e o registro dos dados 

antropométricos em planilha própria (Apêndice C), além, da 

aplicação do questionário sociodemográfico e econômico, e 

pesquisa quanto às morbidades: hipertensão arterial e diabetes, 

e quanto à prática de atividade física (Apêndice C).  
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   A coleta dos dados antropométricos foi realizada 

conforme protocolo da OMS (1995), peso e altura, pela médica 

e pela enfermeira da Saúde da Família da equipe 011, que 

possibilitaram a obtenção do IMC posteriormente. O 

questionário foi aplicado por ACS, estudantes da graduação da 

Medicina e da Educação Física de faculdades da cidade de Juiz 

de Fora, que foram orientados e treinados pela pesquisadora 

anteriormente. 

O questionário aplicado foi elaborado com dados 

sociodemográficos: idade (em anos), cor da pele autorreferida 

(branca, parda ou preta), renda familiar (em salários mínimos: 

até um, de um a dois ou mais de dois salários mínimos), 

escolaridade (analfabeto, elementar ou fundamental 

completo/incompleto, médio ou superior completo/incompleto), 

situação conjugal (solteira, casada, divorciada, viúva, outros) e 

ocupação (desempregada, empregada ou aposentada), que foi 

utilizado para análise posterior.  

Optou-se por pesquisar a associação do excesso de 

peso com análise dicotomizada das variáveis independentes: 

idade média (menos de 40 anos e 40 anos ou mais), estado 

civil/situação conjugal (casada e outros), renda familiar (até 1 

salário mínimo e mais de 1 salário mínimo), ocupação 

(empregada somada a aposentada e desempregada), cor da 

pele autorreferida (branca e não branca), escolaridade (até 

fundamental completo e a partir de médio incompleto), 

hipertensão (sim e não), diabetes (sim e não), além da atividade 

física (sim e não). 
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  O período de realização da coleta dos dados 

antropométricos e a aplicação do questionário foi de março de 

2018 a agosto de 2018. 

  Nesta etapa, foi realizada análise descritiva dos dados, 

com cálculo de frequências absolutas e relativas médias e 

desvio-padrão. A comparação de proporções foi feita pelo teste 

de Qui-Quadrado e, se necessário, teste exato de Fischer. Nível 

de significância admitido de, no mínimo, 5%. Todos os dados 

foram digitados em programa Excel e analisados pelo programa 

SPSS 14.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E 

SOCIODEMOGRÁFICA DAS MULHERES ADULTAS DA 

ÁREA 011 

  

 Concluiu-se, após análise dos dados digitados no 

programa Excel, que o total de mulheres participantes foi 221 e 

possuíam em média 40,62 ± 10,98 anos, 74,34 ± 16,4 Kg de 

peso e 1,58 ± 0,07 m de altura (Tabela 1).  
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Tabela 1: Dados antropométricos das mulheres adultas da 

área 011, UBS Santo Antônio. Juiz de Fora – MG, 2018 

(n=221). 

 

 Idade Peso Altura 

Média 40,62 74,34 1,58 

Mediana 41,00 72,80 1,58 

Desvio-padrão 10,98 16,40 0,07 

Mínimo 20 38,30 1,33 

Máximo 60 123,80 1,76 

                              Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

A maioria das mulheres que participou da pesquisa e 

respondeu ao questionário, era solteira (48,4%), tinha uma 

renda familiar mensal de até um salário mínimo (45,2%), com 

baixo grau de instrução: ensino fundamental incompleto 

(34,8%) e não era branca (69,6%). No quesito ocupação, não 

houve diferença quanto a estar ou não empregada (Tabela 2). 

Quanto à hipertensão arterial e diabetes autorreferidas e 

realização de atividades físicas, a maioria negou, totalizando, 

respectivamente, 70,8%, 94,7% e 74,5%, conforme descrito nas 

tabelas 3 e 4. 
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Tabela 2: Características sociodemográficas das mulheres 

adultas da área 011, UBS Santo Antônio. Juiz de Fora – 

MG, 2018 (n=221). 

 

Características n % 

Estado Civil 

Solteira 107 48,4 

Casada 9 4,1 

Divorciada 68 30,8 

Viúva 20 9,0 

Outros  17 7,7 

Renda 

Até 1 salário 100 45,2 

De 1 a 2 salários  53 24,0 

 Mais de 2 salários 19 8,6 

Sem relato 49 22,2 

Escolaridade 

Analfabetismo 02 0,9 

Fundamental incompleto 77 34,8 

Fundamental completo 30 13,6 

Médio incompleto 25 11,3 

Médio completo 48 21,7 

Superior incompleto 19 8,6 

Superior completo 19 8,6 

Informação incompleta 1 0,5 

Ocupação 

Desempregada 103 46,6 

Empregada 103 46,6 

Aposentada 15 6,8 

Cor 

Branca 70 31,7 

Preta/negra 66 29,8 

Parda 85 38,5 

                   Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Tabela 3: Presença de Hipertensão Arterial Sistêmica e 

Diabetes Mellitus autorreferidos, nas mulheres adultas da 

área 011, UBS Santo Antônio. Juiz de Fora - MG, 2018 

(n=221). 

 

Características n % 

Hipertensão 
Sim 66 29,9 

Não 155 70,1 

Diabetes 
Sim 12 5,4 

Não 209 94,6 

                                   Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Tabela 4: Realização de atividade física pelas mulheres 

adultas da área 011, UBS Santo Antônio. Juiz de Fora - 

MG, 2018 (n=221). 

 

Atividade Física n % 

Sim 56 25,3 

Não 165 74,7 

                                        Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Foi realizada a estratificação do IMC e observou-se 

predomínio de sobrepeso e de obesidade I. Das 221 mulheres 

avaliadas, 62 estavam com sobrepeso (28,1%) e 63 estavam 

com obesidade I (28,5%). O excesso de peso foi presente em 

169 mulheres (76,5%), sendo que, 107 eram obesas (48,4%) 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribuição percentual do Índice de Massa 

Corporal (IMC), das mulheres adultas, da área 011, UBS 

Santo Antônio, Juiz de Fora – MG, 2018 (n=221). 

 

 
 

     Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Pesquisou-se a associação do excesso de peso com 

análise dicotomizada das variáveis independentes: idade 

média, estado civil/situação conjugal, renda familiar, ocupação, 

cor da pele autorreferida, escolaridade, hipertensão, diabetes, 

além da atividade física. 
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 A partir do teste Qui-Quadrado, foi analisada a 

significância da relação do excesso de peso com as variáveis 

independentes citadas, sendo positiva nas variáveis idade, 

hipertensão e estado civil (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Relação entre excesso de peso e variáveis 

independentes das mulheres adultas da área 011, UBS 

Santo Antônio. Juiz de Fora - MG, 2018 (n=221). 

 

 
  Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 Neste estudo, as prevalências de sobrepeso e de 

obesidade reveladas comprovam os níveis epidêmicos que vem 

ocorrendo no Brasil: 34,9% e 18,9%, respectivamente 

(VIGITEL, 2016) (Gráfico 1). Além de ter revelado, como dados 

de significância, a associação do excesso de peso, nas 

mulheres adultas com menos de quarenta anos (p=0,031), com 
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hipertensão arterial (p=0,002) e com as casadas (p<0,001) 

(Tabela 5).   

Os resultados, quanto a associação do excesso de peso 

com a hipertensão e ao estado civil casada, foram semelhantes 

aos encontrados na literatura, como no estudo de Arabshahi et 

al. (2014) que demonstra um maior risco de hipertensão arterial 

nos pacientes obesos em comparação aos não obesos e no 

estudo de Rosa e Alves (2017), cujo levantamento do estado 

civil de mulheres obesas em Caxias do Sul – RS demonstrou 

que 56% delas eram casadas. Porém, quanto a associação de 

excesso de peso com a idade, este estudo difere dos dados 

encontrados na literatura que revela haver aumento do excesso 

de peso com o aumento da idade (CORREIA et al., 2011; ROSA 

et al., 2011; VIGITEL, 2016;).  

 A hipertensão é uma das complicações cardiovasculares 

da obesidade, portanto, é possível inferir que exista relação 

entre as duas doenças (MELLO; LUFT; MEYER, 2004; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E 

METABÓLICA, 2016). Segundo Correia (2011) e Santiago, 

Moreira, Florêncio (2015). O casamento pode levar a mudanças 

no comportamento social, favorecendo o aumento da ingesta 

calórica (mais alimentos ricos em gordura e açúcares) e a 

diminuição de gasto energético (menores atividades físicas), 

além aumentar as idas a bares e a restaurantes nos momentos 

de lazer. Não obstante, a preocupação com a autoimagem 

tende a ser menor entre os não solteiros (SANTIAGO; 

MOREIRA; FLORÊNCIO, 2015).  

O diabetes tipo 2 vem aumentando consideravelmente, 

segundo dados da VIGITEL (2016), em 10 anos, subiu 61,8%, 
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assim como o excesso de peso, que aumentou 26,3%. Nesta 

pesquisa, não houve associação entre o excesso de peso e o 

diabetes, talvez pelo dado da doença ser autorreferida, pelo 

número de participantes da pesquisa (n=221) ser pequeno em 

relação ao total de mulheres (753) ou por essas mulheres serem 

pré-diabéticas, podendo ainda evoluir para o diabetes tipo 2. 

A análise dos dados mostrou, também, significância na 

associação do excesso de peso com a idade menor que 

quarenta anos (Tabela 5), sendo contrário ao que existe na 

literatura, onde é demonstrada uma relação positiva do excesso 

de peso com o aumento da idade (ABESO, 2016; VIGITEL, 

2016). Este dado sinaliza para a necessidade de se iniciar a 

prevenção da obesidade o quanto antes, na infância e na 

adolescência, pois, com o aumento da expectativa de vida, sua 

presença pode aumentar a possibilidade de desenvolvimento 

de alguma morbidade capaz de afetar na qualidade de vida, 

podendo inclusive, aumentar a mortalidade. 

 Mesmo não sendo dado de significância, 74,7% das 

mulheres pesadas negaram fazer atividade física, superior ao 

revelado pela OMS (2011) que 60% não atinge o mínimo de 

atividade física necessária. É muito importante para a qualidade 

de vida da população a prática de atividades físicas, trazendo 

inúmeros benefícios, como o controle de doenças crônicas não 

transmissíveis, por exemplo: dislipidemias, hipertensão, 

diabetes e obesidade (FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2012). 

Conhecendo a importância da atividade física, ações de 

promoção da educação em saúde são necessárias para este 

grupo de mulheres.  
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 Chama a atenção a prevalência de obesidade na 

população estudada, que foi de 48,4%, estando muito acima 

dos dados nacionais, cuja prevalência de obesidade é de 18,9% 

(VIGITEL, 2016). Faz-se necessário, nos grupos educativos e 

nos atendimentos individuais, trabalhar as mulheres com 

sobrepeso, para não ganharem mais peso e para perderem 

peso, além de conhecer bem quem são as obesas, para que 

seja avaliado e bem indicado o melhor tratamento, até mesmo 

medicamentoso e cirúrgico, se necessário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa analisou o peso das mulheres adultas da 

comunidade de uma unidade de Atenção Primária à Saúde 

(APS), objetivando quantificar e comparar os   dados obtidos 

com os da literatura.  

O excesso de peso e suas consequências são, 

atualmente, alguns dos grandes desafios para a saúde pública 

no Brasil e no mundo. Através de um retrato mais preciso da 

situação da saúde de uma população específica, as ações de 

promoção da saúde e intervenções necessárias serão mais 

eficazes e eficientes. 

A análise realizada permitiu que se conhecesse o perfil 

sociodemográfico e a prevalência da obesidade e do sobrepeso 

das mulheres adultas da área 011, da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) estudada. Os dados demonstraram que a porcentagem 

de mulheres com excesso de peso era bem maior que a 

nacional, às custas de um grande percentual de obesidade. 

Este fato alerta para a necessidade de se intensificarem as 
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medidas de promoção, de prevenção e de combate à doença, 

por meio de ações educativas, atividades físicas e orientações 

nutricionais. 

Vale ressaltar que a redução da obesidade e do 

sobrepeso implica em ganhos importantes, tanto na saúde 

física quanto na saúde mental, por auxiliar no controle de 

doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes, 

apneia, alguns tipos de câncer) e aumentar a autoestima e o 

convívio social dos indivíduos.  

Com a análise das entrevistas, foi possível constatar que 

a equipe terá um grande desafio pela frente, para colocar em 

prática as propostas de prevenção do excesso de peso na APS. 

Sugere-se: 

10 Apresentar os resultados dessa pesquisa para a 

equipe e, após analisarem os dados, criarem juntas estratégias 

de ação; 

20 Realizar um plano singular com cada uma das 

mulheres, por meio de consultas individuais; 

30 Identificar na comunidade recursos sociais e parceiros 

voluntários capazes de realizar modalidades de atividade física, 

para motivar e atrair mais mulheres para praticá-las; 

40 Ampliar os horários do grupo de caminhada “Amigos 

da Saúde”, que já existe na UBS, como forma de agregar novas 

mulheres e atender suas singularidades; 

 50 Melhorar a divulgação dos grupos educativos e de 

exercícios físicos realizados pela UBS: salas de espera, visitas 

domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, 

atendimentos individuais de todos os profissionais da UBS; nas 
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reuniões do Conselho Local de Saúde (CLS). Além de distribuir 

cartazes por todo o bairro; 

 60 Realizar, mensalmente, rodas de conversas com 

mulheres, para que possam se expressar e expor suas 

dificuldades e seus prazeres, como forma de estímulo à 

construção de reflexão e autonomia para se exercitarem e se 

cuidarem; 

 70 Convidar para as rodas de conversas profissionais de 

outras áreas, como: nutricionistas, educadores físicos, 

fisioterapeutas e psicólogos, com o objetivo de, além de orientá-

las, incentivá-las; 

 80 Estimular o grupo de mulheres a realizar atividades 

de socialização como passeios em parques, museus, cinemas 

e teatros; 

90 Criar um novo grupo: “Amigos da Beleza”, convidando 

profissionais da beleza, como cabeleireiros, manicures e 

maquiadores, capazes de empoderar e levantar a autoestima 

dessas mulheres, para que tenham vontade de se cuidar 

sempre; 

100 Apresentar essa pesquisa aos gestores municipais e 

propor a inclusão da avaliação do estado nutricional na nova 

agenda ampliada da Atenção Primária à Saúde da cidade de 

Juiz de Fora. 

A avaliação e o conhecimento do estado nutricional das 

mulheres adultas foram atitudes necessárias e importantes para 

produzir informações reais e compreensíveis que serão úteis 

para a análise da situação de saúde. Essas informações são 

fundamentais para o planejamento e tomada de decisões da 

equipe no desenvolvimento de ações voltadas para a saúde 
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destas mulheres. Além, de servirem de embasamento para a 

criação de diretrizes municipais de promoção da saúde 

necessárias a população com excesso de peso. 

Para isso, o apoio institucional e as parcerias na 

comunidade serão importantes, pois contribuirão para a adesão 

e a participação das mulheres nas atividades a serem 

propostas. Algumas atividades são sugeridas, inicialmente, por 

já existirem na comunidade: aulas de zumba na quadra da 

escola e exercícios nos aparelhos instalados na praça próxima 

à UBS, essas modalidades podem atrair mais participantes para 

as atividades físicas orientadas pelos profissionais da equipe de 

saúde.    

A prevenção e o combate à obesidade pela equipe 

devem ser realizados de forma ética, comprometida, 

longitudinal e efetiva, com apoio interdisciplinar e 

multiprofissional. O governo, as escolas, os profissionais de 

saúde, as famílias e cada indivíduo da comunidade, são 

considerados parceiros para promoção de estilo de vida 

saudável e ativo, contribuindo para melhoria da qualidade de 

vida.  

Os profissionais da unidade de saúde, além de abordar 

a temática de obesidade nas salas de esperas, nos grupos 

educativos, nas consultas individuais, nas visitas domiciliares, 

nas ações dos ACS, devem abordá-la também nas escolas do 

território, como proposta de melhorias na atenção à saúde. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com 

diretrizes e ações voltadas à integralidade do cuidado para 

essas mulheres e estimular a construção de projetos de 

promoção de estilo de vida saudável e prevenção da obesidade 
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nas demais unidades de Atenção Primária à Saúde do 

município deste estudo.  
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RESUMO: O estudo se caracteriza como uma revisão 
integrativa, descritiva, exploratória e qualitativa, que dispõe 
sobre a identificação dos fatores associados à gestação de alto 
risco durante o pré-natal. Com a intenção de facilitar a 
organização das informações contidas em cada artigo incluído 
na pesquisa, elaborou-se uma tabela para compor os 
resultados onde foram descritas as características de cada 
artigo. À medida em que se leram os estudos, a tabela foi 
preenchida, e na sequência deu-se início a análise dos 
resultados e a discussão dos estudos. Desse modo, foram 
encontrados 966 artigos, sendo 81 repetidos na base de dados 
LILACS e BDENF, submetidos à exclusão. Após isso, aplicado 
aos 885 estudos os critérios de inclusão e exclusão, foram 
excluídos 638 por não atenderem a estes critérios. Em seguida, 
foi realizada a leitura na íntegra dos 247 artigos, e foram 
excluídos 232 por não contemplar e responder o objetivo e à 
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questão norteadora elencados nesta pesquisa. Por fim, a 
amostra final da revisão integrativa foi composta por 15 artigos. 
Os principais aspectos observados estiveram ligados à 
assistência em saúde durante o pré-natal, à própria gestante, à 
presença de comorbidades, bem como a questões sociais. 
Possibilitou-se a ampliação de perspectivas quanto as diversas 
particularidades envolvidas nesse processo. 
 

Palavras-chave: Fatores de risco. Cuidado pré-natal. Gravidez 

de alto risco. Assistência integral à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O período gestacional é marcado por alterações 

psíquicas e fisiológicas materna que caracterizam o 

desenvolvimento, crescimento e maturação fetal. Nesta etapa, 

faz-se fundamental o acompanhamento assíduo por parte dos 

profissionais, enfermeiros e médicos, da atenção básica (AB) 

com o objetivo de avaliar o estado de saúde atual, orientar sobre 

os cuidados e prevenção, além de investigar, diagnosticar e 

tratar as doenças pré-existentes e complicações, para assim  

diminuir os riscos e possíveis agravos no momento do parto 

(BRASIL, 2016). 

 As melhorias da saúde materno-infantil, bem como a 

manutenção destes são objetivos garantidos pelo Ministério da 

Saúde (MS) (BRASIL, 2019). A Rede Cegonha, lançada em 

2011 pelo Governo Federal, foi instituída com o propósito de 

oportunizar às mulheres qualidade de vida, saúde e satisfação 

durante a gestação, parto, pós-parto, como também, durante o 

desenvolvimento da criança até os dois anos de vida (BRASIL, 

2017). Logo, é indispensável a assistência de qualidade ao pré-
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natal e puerpério no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2014). 

Visando a efetivação da assistência, o MS reconhece a 

importância de se ter um acompanhamento ampliado e 

preconiza a captação precoce, até a 13º semana das gestantes, 

para que iniciem em tempo oportuno as consultas de pré-natal. 

No Brasil, recomenda-se que sejam realizadas, no mínimo, seis 

consultas até a 28ª semana de gestação, sendo uma no 

primeiro trimestre da gravidez, duas no segundo e três no 

terceiro mês (BRASIL, 2016).  

Além disso, de acordo com as diretrizes da política 

Nacional de Humanização (HumanizaSUS), o acolhimento é a 

base para a boa relação entre a equipe de saúde e o paciente. 

E, para que aconteça de forma adequada e satisfatória, a 

escuta qualificada é fundamental no planejamento terapêutico 

do cuidado e na efetivação das ações de saúde (BRASIL, 

2016). Para mais, o protocolo destaca que os cuidados 

ofertados no primeiro trimestre são essenciais para minimizar 

os riscos, principalmente nos casos em que se tornam 

vulneráveis a saúde materna e da criança. 

Dentro do cenário assistencial às gestantes, após o 

acolhimento um protocolo de monitoramento é seguido e 

consiste em: anamnese, exame físico, análise de exames 

laboratoriais e de imagem. Ainda neste momento deve ser 

realizada a escuta qualificada para que as gestantes possam 

expressar suas experiências, anseios, dúvidas e preocupações 

com o intuito de construir vínculo entre profissional-paciente e 

desenvolver o diálogo (BRASIL, 2019).  

Entende-se que a qualidade da assistência fornecida 

durante o pré-natal, além de impactar diretamente na 

diminuição dos índices de morbidade e mortalidade materno-



FATORES ASSOCIADOS À GESTAÇÃO DE ALTO RISCO DURANTE O PRÉ-
NATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

279 
 

infantil, promove a redução de partos prematuros e cirurgias 

cesarianas desnecessárias, de complicações relacionadas às 

síndromes hipertensivas na gestação, como também da 

transmissão vertical de patologias a exemplo da sífilis HIV e 

hepatites (LANSKY et al., 2018). 

Desse modo, quando identificados os fatores de risco, 

seguindo a classificação do risco gestacional, medidas de 

orientação e encaminhamentos aos serviços de referência são 

conduzidos para o adequado acompanhamento (BRASIL, 

2016). 

 Sabe-se, ainda, que o pré-natal não isenta as possíveis 

complicações no parto, as quais são importantes causas de 

mortalidade materna e neonatal (CALDERÓN, CECATTI E 

VEGA, 2018). No entanto, a assistência ao pré-natal possibilita 

a detecção e monitoramento dos fatores de risco que possam 

resultar em desfechos desfavoráveis à gravidez, parto ou 

puerpério, além de poder oportunizar o tratamento e 

determinadas intervenções que contribuam para o bom 

prognóstico do binômio mãe-filho, prevenindo assim, o 

desfecho de óbito materno-fetal (DOMINGUES, HARTZ, DIAS 

E LEAL, 2018). 

Nesse sentido, percebe-se que a morbimortalidade 

materna é vista como um importante problema de saúde 

pública. Logo, identificar os fatores de risco gestacionais por 

meio das evidências científicas revelam as lacunas existentes 

quanto à assistência e cuidados ofertados a esse grupo, desde 

o planejamento familiar e assistência durante o pré-natal, até os 

cuidados ao parto e puerpério (OPAS, 2018). 

Dessa forma , tendo em vista as elevadas taxas de 

mortalidade materna e neonatais do país, esta pesquisa tem o 

objetivo de identificar e agregar as principais causas envolvidas 
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na gestação de alto risco, como forma de permitir que métodos 

de tomada de decisão voltados à prevenção, promoção e 

redução de agravos possam ser expandidos e otimizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo se caracteriza como uma revisão integrativa, 

descritiva, exploratória e qualitativa, que dispõe sobre a 

identificação dos fatores associados à gestação de alto risco 

durante o pré-natal. 

 Dentro da conjuntura das revisões, a integrativa se 

destaca por possuir uma construção metodológica mais 

abrangente, constituindo-se, portanto, em 6 etapas: construção 

de questão norteadora, busca na literatura, coleta de dados, 

avaliação crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados e exposição da revisão integrativa (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2019) (Figura 1). 

Ao se elaborar a primeira etapa, foi levantada a pergunta 

norteadora: Quais fatores estão associados à gestação de alto 

risco durante o pré-natal? A partir disso, realizou-se uma busca 

de artigos durante o mês de outubro de 2021 para composição 

da revisão, a qual contemplou a Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), que por sua vez, engloba as bases de dados eletrônicas 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

on-line), BDENF (Bases de dados em Enfermagem), LILACS 

(Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências Sociais e 

da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). 
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Figura 1. Etapas da elaboração de revisão integrativa, João 

Pessoa, 2021. 

 
Fonte: MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019. 

 

  

 A pesquisa nas bases de dados PUBMED, BDENF, 

LILACS e SCIELO foi procedida com a utilização das 

terminologias em saúde consultadas nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS/ Bireme). Os seguintes descritores 

em português foram aplicados: Fatores de risco; cuidado pré-

natal; gravidez de alto risco; assistência integral à saúde e seus 

correspondentes em inglês, com a técnica de cruzamentos por 

meio do operador booleano “AND”.  

 Além disso, como critérios de elegibilidade foram 

utilizadas tais especificações: artigos disponíveis na íntegra, 

com livre acesso nas bases de dados nos idiomas português, 

inglês e espanhol, publicados entre os anos de 2016 a 2021 e 

estudos que versam sobre a análise dos fatores associados à 
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gestação de alto risco durante o pré-natal, a nível da Atenção 

Primária em Saúde. Elegeu-se como critérios de exclusão: 

artigos que tratam do pré-natal isoladamente ou da gestação de 

alto risco no âmbito da atenção hospitalar, bem como os artigos 

que abordam sobre gestação habitual, estudos duplicados, 

revisões de literatura, sistemáticas, integrativas e editoriais que 

não correspondem à temática do estudo, além de teses e 

dissertações. 

Desse modo, foram encontrados 966 artigos, sendo 81 

repetidos na base de dados LILACS e BDENF, submetidos à 

exclusão. Após isso, aplicado aos 885 estudos os critérios de 

inclusão e exclusão, foram excluídos 638 por não atenderem a 

estes critérios. Em seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos 

247 artigos, e foram excluídos 232 por não contemplar e 

responder ao objetivo e à questão norteadora elencados nesta 

pesquisa. Por fim, a amostra final da revisão integrativa foi 

composta por 15 artigos (Fluxograma 1). 

Com a intenção de facilitar a organização das 

informações contidas em cada artigo incluído na pesquisa, 

elaborou-se uma tabela para compor os resultados, na qual 

foram descritas as características de cada artigo. À medida em 

que se os estudos foram lidos, a tabela foi preenchida, e em 

sequência se deu início a análise dos resultados e a discussão 

dos estudos. 
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Fluxograma 1. Seleção dos artigos nas bases eletrônicas, João 
Pessoa - PB, 2021.  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o refinamento e a amostra final, foi realizada a 

categorização dos artigos levando-se em consideração os 

autores, ano de publicação, título do artigo, objetivo, tipo de 

estudo e base de dados, conforme pode-se identificar no 

quadro 1. 

 

QUADRO 1. Categorização dos artigos quanto aos autores, ano de 
publicação, título do artigo, objetivo, tipo de estudo e base de dados. 

N AUTORES 
/ ANO 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE 
ESTUDO 

BASE DE 
DADOS 

1 BENDER et 
al., 2021. 

Rede Mãe 
Parana-
ense: 
análise da 
estratifi-
cação do 
risco 
gestacional 
em três 
regionais de 
saúde em 
2017-2018 

Analisar e 
comparar a 
estratificação de 
risco gestacional 
em três 
regionais de 
saúde do estado 
do Paraná, 
inseridas na 
Rede Mãe 
Paranaensee 
identificar 
aspectos que 
fragilizam sua 
efetividade 

Estudo 
transver-
sal e 
analítico 

MEDLINE 

2 SALVETTI 
et al., 2021. 

Caracte-
rísticas de 
gestantes de 
risco e 
relação com 
tipo de parto 
e complica-
ções 

Descrever as 
características 
de gestantes de 
risco e analisar 
relação com tipo 
de parto e 
complicações na 
gestação e 
puerpério 

Estudo 
retros-
pectivo 

BDENF 
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3 ARES et 
al., 2021. 

Tecnologias 
não 
invasivas na 
assistência 
às parturi-
entes de alto 
risco: 
percepções 
de 
enfermeiras 
obstétricas 

Conhecer as 
percepções de 
enfermeiras 
obstétricas 
sobre os fatores 
relacionados 
com o uso das 
tecnologias não 
invasivas de 
cuidado na 
assistência às 
parturientes de 
alto risco 

Estudo 
qualitativo 

BDENF 

4 ABEDIN E 
ARUNACH
ALAM, 
2020. 

 

Maternal 
autonomy 
and high-risk 
pregnancy in 
Bangladesh: 
the 
mediating 
influences of 
childbearing 
practices 
and 
antenatal 
care 

Investigar a 
gravidade das 
complicações de 
saúde durante a 
gravidez em 
relação à 
autonomia da 
mulher e como 
as práticas 
reproduti-vas e 
a utilização do 
pré-natal 
medeiam essa 
relação 

Estudo 
quantitati-
vo, 
descritivo e 
explorató-
rio 

MEDLINE 

5 HILDER et 
al., 2020. 

Communicati
on in high 
risk ante-
natal 
consultation: 
a direct 
observationa
l study of 
interactions 
between 
patients and 
obstetricians 

Identificar as 
características e 
padrões 
discursivos que 
exemplificam 
práticas 
comunicativas 
eficazes em 
uma clínica pré-
natal de alto 
risco 

Estudo 
qualitati-
vo, des-
critivo 

MEDLINE 

6 MENDES 
et al., 2020.  

Avaliação da 
qualidade do 
pré-natal a 
partir das 
recomen-
dações do 
Programa de 
Humaniza-

Analisar a 
qualidade do 
pré-natal no 
estado de 
Sergipe a partir 
das recomenda-
ções do PHPN. 

Estudo 
transver-
sal, com 
aborda-
gens 
descritiva e 
analítica 

MEDLINE 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03260-9#auth-Dharma-Arunachalam
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03260-9#auth-Dharma-Arunachalam
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ção no Pré-
natal e 
Nascimento 

7 CASTRO et 
al., 2020. 

Visita 
domiciliar no 
pré-natal: 
expectativas 
de gestantes 
de risco 

Analisar as 
expectativas de 
gestantes de 
alto risco acerca 
da visita 
domiciliar 
enquanto parte 
do pré-natal. 

Estudo 
qualitativo 
descritivo 

BDENF 

8 FERNAND
ES et al., 
2020. 

Avaliação da 
atenção à 
gestação de 
alto risco em 
quatro 
metrópoles 
brasileiras 

Avaliar a 
atenção à 
gestação de alto 
risco, incluindo o 
acesso, o 
funciona-mento 
e a utilização 
dos serviços de 
saúde, desde a 
atenção primária 
à saúde (APS) 
até a atenção 
especializada 

Pesquisa 
avaliativa 
ancorada 
em modelo 
analítico 

LILACS 

9 GADELHA 
et al., 2020. 

Determinan-
tes sociais 
da saúde de 
gestantes 
acompa-
nhadas no 
pré-natal de 
alto risco 

Avaliar os 
determinantes 
sociais de saúde 
de gestantes de 
alto risco 
durante o 
acompanha-
mento pré-natal. 

Estudo 
observa-
cional e 
transversal 

BDENF 

1
0 

SILVA et 
al., 2020.  

Influên-cia 
da idade 
materna nas 
condições 
perinatais 
em nascidos 
vivos de São 
Luís, Mara-
nhão 

Investigar os  
fatores  
maternos  e  
perinatais  
associados  aos  
extremos  da 
idade  
reprodutiva  da 
mulher  em  São  
Luís,  Maranhão 

Estudo 
transversal 

LILACS 

1
1 

VANIN et 
al., 2020. 

Fatores de 
risco 
materno-
fetais 
associa-dos 

Determinar 
fatores 
maternos e 
fetais 
associados ao 

Estudo 
caso-
controle 

LILACS 
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à 
prematurida
de tardia 

nascimento de 
recém-nascidos 
prematuros 
tardios, quando 
comparados aos 
nascidos a 
termo 

1
2 

TROMBET
TA et al., 
2019. 

Fatores 
associados à 
qualidade de 
vida em 
gestantes de 
alto risco 

Identificar 
fatores 
associados à 
baixa qualidade 
de vida de 
gestantes com 
gravidez de alto 
risco 

Estudo 
transver-
sal 

LILACS 

1
3 

GARCIA et 
al., 2019. 

Risco 
gestacional 
e 
desigualda-
des sociais: 
uma relação 
possível? 

Analisar a 
associação 
entre as 
desigualdades 
sociais e o risco 
gestacional em 
regiões 
administrativas 
do estado do 
Espírito Santo 

Estudo 
transver-
sal 

LILACS 

1
4 

MEDEIRO
S et al., 
2019. 

Acompanha
mento pré-
natal da 
gestação de 
alto risco no 
serviço 
público 

Analisar o 
acompanhament
o pré-natal da 
gestação de alto 
risco no serviço 
público 

Transver-
sal 
analítico 

LILACS 

1
5 

COSTA et 
al., 2016. 

Perfil 
epidemiológi
co de 
gestantes de 
alto risco 

Traçar o perfil 
epidemiológico 
de gestantes de 
alto risco 
atendidas no 
Instituto da 
Mulher, 
Secretaria de 
Saúde do 
município de 
Francisco 
Beltrão 

Descritivo, 
quantita-
tivo, 
documen-
tal e retros-
pectivo 

LILACS 

Fonte: Elaboração da autora, 2021. 
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Após leitura e sistematização dos dados, evidenciaram-

se as seguintes categorias temáticas: a importância do pré-

natal na identificação da gestação de alto risco; a prevalência 

dos fatores associados à gestação de alto risco; e estratégias 

para o rastreamento e condutas dos profissionais da saúde nas 

consultas de pré-natal frente a gestante de alto risco. 

Estudos demonstram que qualquer alteração de saúde 

durante a gestação pode promover algum grau de risco, 

enquanto um conjunto de alterações promovem graus mais 

elevados. Dessa forma, essas alterações ou complicações 

resultam na gestação de alto risco (ABEDIN & 

ARUNACHALAM, 2020). 

 O cuidado oferecido durante o pré-natal, por sua vez, 

contribui para que a gestação e o puerpério sejam experiências 

positivas para a mulher, favorecendo a promoção de uma 

assistência individualizada e efetiva (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016). 

Nesse sentido, a estratificação do risco gestacional 

permite o planejamento adequado para melhorar as condições 

de saúde dessas gestantes e minimizar possíveis adversidades 

no parto, assim como pode contribuir até mesmo para o 

aumento do número de partos normais (SALVETTI et al., 2021). 

Para uma assistência humanizada e centrada no cuidado 

da mulher, tem se utilizado tecnologias não invasivas, definidas 

como um conjunto de ações que buscam a promoção de 

experiência positiva e prazerosa da gestação, do parto e do 

nascimento, a autonomia feminina, o mínimo de intervenções 

sobre o corpo dessas mulheres (SILVA et al., 2020).  

Em relação aos fatores associados ao uso dessas 

tecnologias, de acordo com a percepção de enfermeiras 

obstétricas, a autonomia feminina, a infraestutura do local e a 
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disponibilização de materiais informativos são fatores 

facilitadores. Em contrapartida, a aplicação de tecnologias não 

invasivas é limitada por aspectos como sobrecarga de trabalho, 

carência de apoio institucional do trabalho em equipe, entre 

outros (ARES et al., 2021).  

Um estudo observacional e retrospectivo, realizado com 

1.574 gestantes que participavam do programa “Futura Mamãe” 

no qual era direcionado às gestações de risco, observou que 

gestantes apresentavam média de idade de 34,9 anos, com 

escolaridade avançada e sobrepeso. Além disso, o parto 

cesáreo estava associado a fatores como idade mais avançada, 

sedentarismo e sobrepeso, enquanto o parto normal estava 

associado às gestantes que realizavam a prática de exercícios 

físicos durante a gestação (BENDER et al., 2021).  

Nessa perspectiva, um estudo transversal realizado com 

1.270 puérperas de três regionais de saúde do estado do 

Paraná demonstrou que o número de casos em que não foram 

realizados a estratificação de risco gestacional é preocupante, 

uma vez que, o risco gestacional deve ser realizado nas 

consultas do pré-natal de todas as gestantes. Associado a isso, 

foi identificado que doenças como hipertensão arterial sistêmica 

e diabetes mellitus foram aspectos que fragilizam a efetividade 

dessa estratificação (BENDER et al., 2021).  

Já um estudo realizado com nascidos em condições 

perinatais no São Luís, Maranhão, associou o parto prematuro 

à gestação na adolescência, enquanto a realização de partos 

cesáreos esteve vinculada a gestação em mulheres com idade 

avançada (SILVA et al., 2020).  

Em relação aos determinantes sociais dessas gestantes 

de alto risco acompanhadas no pré-natal, foi constatado que 

baixa renda mensal e gravidez não planejada como 
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comportamentos desfavoráveis (GADELHA et al., 2020). 

Associado a isso, a qualidade do pré-natal é influenciada por 

fatores como local de atendimento, número de consultas, 

orientações oferecidas em casos de emergências, assim como 

o intervalo entre o parto e a última consulta do pré-natal 

(MEDEIROS et al., 2019).  

Diante do exposto, é fundamental que os profissionais 

sejam capacitados no reconhecimento e abordagem do 

contexto de saúde em que as gestantes estão inseridas, para 

assim planejarem estratégias que amenizem os aspectos que 

influenciam no período gestacional.  

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista os impactos e as mudanças ocasionadas 

durante a gravidez na saúde da mulher, foi possível identificar 

os fatores que mais geram riscos gestacionais.  

Os principais aspectos observados estiveram ligados à 

assistência em saúde durante o pré-natal, como apoio 

profissional e infraestrutura disponível; à própria gestante, como 

idade avançada e sobrepeso; à presença de comorbidades 

como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus; bem 

como a questões sociais, como baixa renda, falta de 

planejamento, gravidez na adolescência ou comportamentos 

nocivos individuais. 

A detecção precoce de possíveis problemas contribui 

para a prevenção de complicações. Sendo assim, esta revisão 

possibilita a ampliação de perspectivas quanto as diversas 

particularidades envolvidas nesse processo, como também 

ressalta a importância do fortalecimento das equipes 

profissionais, a fim de traçarem estratégias específicas para a 
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população a qual abrangem, otimizando, portanto, os cuidados 

em saúde obstétrica. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo analisar o 
perfil epidemiológico das notificações de violência contra a 
pessoa idosa no estado da Paraíba. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, retrospectiva, com abordagem quantitativa, 
desenvolvida a partir das informações obtidas na base de dados 
do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). 
A amostra do estudo foi constituída por todos os casos de 
violência contra a pessoa idosa com registros no período de 
2015 a 2017. Os dados foram analisados num enfoque 
quantitativo, por meio de estatística descritiva. A partir deste 
estudo, pode-se concluir que, entre os idosos vítima de 
violência, a maioria era do sexo masculino (59,20%) e de etnia 
parda (72,64%). Com relação à escolaridade, 73,13% dos 
casos foi ignorada e 7,96% referiam ter o fundamental 
incompleto. A agressão física é a que mais ocorre no ambiente 
familiar, com maior número de registro de notificação na 
Macrorregião I totalizando 201 casos registrados no período do 
estudo, seguida da Macrorregião II com 130 casos e da 
Macrorregião III apresentando 54 notificações no período 
estudado. Deste modo, este estudo apresenta necessidade do 
desenvolvimento de novas investigações sobre a temática, para 
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haver um direcionamento e elaboração de linha de atenção de 
cuidado a esse segmento populacional.  
Palavras-chave: : Dinâmica populacional. Violência. Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento se configura como uma vivência de 

como o cidadão organiza sua vida desde o contexto histórico-

cultural, ocorrência de patologias e interação entre fatores 

genéticos e ambientais. Diante desses fatores foi sancionado o 

Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, com o intuito de proteger 

a pessoa idosa, garantindo-lhe proteção à vida e à saúde, 

permitindo que o idoso desfrute de um envelhecimento 

saudável e digno. A lei nº. 12.461, de 26 de julho de 2011 veio 

para intensificar ainda mais esses direitos, estabelecendo que 

todos os casos de suspeita ou confirmação de violência seja 

objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde 

pública e privados à autoridade sanitária, sendo 

obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde 

(BELEZA; SOARES, 2019; BRASIL, 2003; 2011).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina 

violência como o uso intencional da força física ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou 

contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande probabilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação 

(DAHLBERG; KRUG, 2002). 

Segundo Rodrigues et al (2017), a violência psicológica 

se destaca em idosos que residem com familiares e possuem 

histórico de enfermidades, com maior dependência financeira 

do agressor, principalmente praticada por filhos e netos, fato 
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que constitui fator importante para o risco de violência contra 

pessoa idosa. 

Assim, o desenvolvimento deste estudo se justifica pela 

violência ser interpretada como episódios plurifacetados e 

pluriculturais, pela incipiência da produção científica na área, 

bem como pela importância da sensibilização da população 

para que denúncias sejam feitas de maneira eficiente evitando 

maiores agravos, além de auxiliar a comunidade acadêmica e 

os serviços de saúde do estado da Paraíba a proporem espaços 

e práticas que promovam a saúde dos idosos que sofrem 

violência, no contexto da interdisciplinaridade. 

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar o perfil 

epidemiológico das notificações da violência contra a pessoa 

idosa no estado da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, com 

abordagem quantitativa, desenvolvida a partir das informações 

obtidas na base de dados do Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), do Ministério da Saúde. Foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados o Datasus, o qual contém um 

sistema de informações em saúde on-line que pode ser 

consultado no website http://www.datasus.gov.br. 

A consulta ao Datasus ocorreu no período de janeiro a 

março de 2020. A população foi constituída pelos casos de 

violência contra a pessoa idosa e a amostra do estudo foram 

todos os registros de violência informados no período de 2015 

a 2017, considerando  que no período da consulta a última 

http://www.datasus.gov.br/
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alimentação do sistema tinha sido atualizada em 17/04/2019 

com as informações do ano 2017, evidenciando uma grande 

limitação para a coleta de dados mais recentes. 

A coleta de dados foi fundamentada nas informações 

contidas no DATASUS, por meio da base de dados SINAN, na 

qual o estado da Paraíba é dividida em três macrorregiões de 

saúde: Macrorregião de saúde I representada por João Pessoa 

composta por 65 municípios; Macrorregião de saúde II 

representada por Campina Grande, composta por 70 

municípios e a Macrorregião de saúde III representada por 

Sertão/Alto Sertão e Ato Sertão constituída por 88 municípios, 

sendo elas subdivididas em: Sertão – Patos (com 48 

municípios) e Alto/Sertão – Sousa (com 40 municípios), 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: registros no 

período de 2015 a 2017, população com idade igual ou superior 

a 60 anos, as informações conter dados como: sexo, estado 

civil, escolaridade, tipo de violência sofrida pelo idoso, relação 

do agressor com a vítima. 

Os dados foram analisados num enfoque quantitativo, 

por meio de estatística descritiva (número absolutos e 

percentuais). Para tabulação e análise desses, foi utilizado o 

programa Microsoft Office Excel® 2010. Os resultados foram 

organizados e apresentados de forma descritiva, utilizando 

gráficos e tabelas. 

O presente estudo se baseou em dados de domínio 

público, disponibilizados eletronicamente pelo Ministério da 

Saúde, preservando a identidade dos sujeitos, dispensando, 

portanto, a apreciação e a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

  



VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS 
NOTIFICAÇÕES NO ESTADO DA PARAÍBA 

299 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a coleta de dados, foram registradas 385 

notificações de violência contra a pessoa idosa no estado da 

Paraíba, no período de 2015 a 2017, distribuída nas três 

macrorregiões de saúde, apresentando 201 na macrorregião de 

saúde I – JOÃO PESSOA, 130 na macrorregião II – CAMPINA 

GRANDE e 54 na macrorregião III – ALTO SERTÃO/SERTÃO. 

O aumento dos registros de casos de violência contra a 

pessoa idosa é ocasionado pela mudança do perfil 

demográfico, decorrente do crescimento da população idosa, 

estando associado às mudanças sociais e ao desrespeito com 

o idoso, visto que o envelhecimento ocasiona para muitos 

limitações, tornando-o dependente de seus cuidadores 

(RODRIGUES et al., 2019).  

 

Tabela 1. Informações sociodemográficas das pessoas idosas 

vítimas de violência, no estado da Paraíba, na macrorregião I, 

no período de 2015 a 2017. 
Variáveis                                          

N 
          % 

Faixa Etária   
60 anos ou mais   
Sim 201 100 
 
Sexo 

  

Feminino 82 40,80 

Masculino 119 59,20 

 
Raça/etnia 

  

Ingnorada/Branco 30 14,92 

Preta 3 1,49 

Branca 21 10,45 

Parda 146 72,64 

Indígena 1 0,50 
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Escolaridade 

Ignorado 147 73,13 

Analfabeto 9 4,48 

1ª a 4ª série 11 5,47 

5ª a 8ª série 16 7,96 

Ensino médio completo 9 4,48 

Ensino superior 9 4,48 

 
Local de ocorrência 

  

Residência 95 47,26 

Habitação coletiva 2 1,0 

Comércio/serviços 13 6,47 

Via pública 59 29,35 

Ignorado 32 15,92 

 
Agressor 

  

Cônjuge   

Sim 17 8,45 

Não 166 82,59 

Ignorado 18 8,96 

Ex-cônjuge   

Sim 5 2,49 

Não 177 88,06 

Ignorado 19 9,45 

Filho   

Sim 20 9,95 

Não 163 81,09 

Ignorado 18 8,96 
Amigos/conhecidos   
Sim 19 9,45 

Não 164 81,59 

Ignorado 18 8,96 

Desconhecidos   

Sim 64 31,84 

Não 118 58,71 

Ignorado 19 9,45 

Cuidador   

Sim 1 0,50 

Não 181 90,05 

Ignorado 19 9,45 

 
Total 

201 100 
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   Fonte:Datasus 

 

Referente aos dados sociodemográficos (Tabela 1), 

constatou-se que em todos os  casos registrados as vítimas 

tinham 60 anos ou mais, e a maioria era do sexo masculino 

(59,20%), da etnia parda (72,64%). Com relação à 

escolaridade, a grande maioria dos casos foi ignorada (73,13%) 

e (7,96%) referiam ter até oito anos de estudo. 

O perfil identificado na tabela 1 mostra que a maioria das 

vítimas é do sexo masculino de cor parda e com baixa 

escolaridade. Tal fato corrobora com estudos realizados por 

Lopes et al. (2018), os quais reafirmam serem esses fatores 

preponderantes na produção da violência de gênero e que a 

etnia/cor está associada às condições de vida e situações de 

pobreza. 

Conforme os dados da pesquisa verifica-se que a 

violência ocorreu com maior frequência na residência da 

pessoa idosa, o que representou (47,26%) dos casos, seguido 

da via pública com (29,35%) dos casos. No que diz respeito à 

relação da vítima com o agressor, foi evidenciado que a maior 

proporção de casos de violência foi acometida por 

desconhecidos com (31,84%), ficando em segundo lugar os 

filhos com (9,95%). 

De acordo com Lopes et al. (2018), a violência contra a 

pessoa idosa pode ser praticada dentro ou fora do ambiente 

doméstico, por algum membro da família ou ainda por pessoas 

que exerçam uma relação de poder sobre a pessoa idosa. 

Quanto ao agressor, a presente pesquisa evidenciou que 

na macrorregião I o agressor foi apontado como uma pessoa 

desconhecida, totalizando (31,84%) dos casos de violência 

contra a pessoa idosa, o que reafirma estudo realizado por 
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Júnior e Morais (2018), onde a maior prevalência de violência 

foi cometida por pessoa desconhecida e sem laços afetivos ou 

de parentesco. Tal pesquisa ressalta ainda que este fato pode 

ser explicado pela existência das desigualdades econômicas e 

sociais. 

Em relação aos tipos de violência, destaca-se nos 

gráficos a seguir o perfil epidemiológico das notificações na 

macrorregião I, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, 

respectivamente. 

Conforme os gráficos 1, 2 e 3, referentes aos tipos de 

violência sofrida pelo idoso, identificou-se que nos três anos 

subsequentes prevaleceu a violência física com (60%) em 2015 

e (61%) em 2016 e 2017 das notificações; seguida da violência 

psicológica/moral, (17%) em 2015, violência autoprovocada 

(22%) em 2016 e (12%) em 2017, evidenciando o 27 perfil 

epidemiológico de violência no estado da Paraíba na 

macrorregião I – (JOÃO PESSOA). 

Diante disto, a alta prevalência da violência física 

encontrada neste estudo entre os idosos violentados na 

macrorregião I se torna um dado relevante e que evidencia 

grande impacto social. Tal fato é corroborado por Sampaio et 

al. (2017), onde em sua pesquisa foi confirmada a prevalência 

da violência física com (49,1%) dos casos analisados. Ao 

observar o cenário, é visível que a violência física traz consigo 

consequências como a dor, lesões, sofrimento, contusões, 

medo, depressão, redução da qualidade de vida e danos ou 

infração dos direitos humanos, onde essas agressões podem 

ou não gerar marcas evidentes pelo corpo. 
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Gráfico 1 - Perfil epidemiológico das notificações do estado da 

Paraíba na Macrorregião I – (JOÃO PESSOA), referente ao ano 

2015. 

 
Fonte: Datasus 

 

Gráfico 2- Perfil epidemiológico das notificações do estado da 

Paraíba na Macrorregião I – (JOÃO PESSOA), referente ao ano 

2016. 

 
Fonte:Datasus 
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Gráfico 3- Perfil epidemiológico das notificações do estado da 

Paraíba na Macrorregião I – (JOÃO PESSOA),referente ao ano 

2017.  

   

Fonte: Datasus 

 

Referente aos dados sociodemográficos (Tabela 2), 

relativos à macrorregião II, constatou-se que em todos os casos 

registrados as vítimas tinham 60 anos ou mais, a maioria era do 

sexo feminino (60%) e de etnia parda (57,69%). Com relação 

ao grau de escolaridade, em (37,70%) foi ignorado e (25,38%) 

informaram ter até quatro anos de estudo. 

 

Tabela 2. Informações sociodemográficas das pessoas idosas 

vítimas de violência, no estado da Paraíba, na macrorregião II, 

no período de 2015 a 2017. 
Variáveis N % 

Faixa etária   

60 anos ou mais   

Sim 130 100 

 
Sexo 

  

Feminino 78 60,00 

Masculino 52 40,00 

 
Raça/etnia 

  

Ingnorada/Branco 11 8,46 
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Preta 8 6,15 

Branca 36 27,70 

Parda 75 57,69 

Indígena - - 

 
Escolaridade 

  

Ignorado 49 37,70 

Analfabeto 16 12,30 

1ª a 4ª série 33 25,38 

5ª a 8ª série 15 11,54 

Ensino médio completo 9 6,93 

Ensino superior 8 6,15 

 
Local de ocorrência 

  

Residência 90 69,23 

Habitação coletiva 2 1,54 

Comércio/serviços 7 5,38 

Via pública 25 19,23 

Ignorado 6 4,62 

 
Agressor 

  

Cônjuge   

Sim 17 13,07 
Não 101 77,70 

Ignorado 12 9,23 

Ex-cônjuge   

Sim 8 6,15 

Não 110 84,62 

Ignorado 12 9,23 

Filho   

Sim 35 26,93 

Não 84 64,61 

Ignorado 11 8,46 
Amigos/conhecidos   
Sim 17 13,07 

Não 102 78,46 

Ignorado 11 8,47 

Desconhecidos   

Sim 19 14,62 

Não 101 77,69 

Ignorado 10 7,69 

Cuidador   

Sim - - 

Não 118 90,77 
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Ignorado 12 9,23 

 
Total 

130 100 

Fonte: Datasus   

 

Os dados expostos evidenciam que os idosos que 

sofreram maior índice de violência são do sexo feminino e de 

etnia parda, representação que é marcada por preconceitos e 

retaliações em variados setores, associando-se com a baixa 

escolaridade, dificultando a capacidade de compreender o 

abuso, aumentando as chances de sofrer violência (ALARCON 

et al., 2019). 

O grau de escolaridade está ligado diretamente com a 

ocorrência de violência contra o idoso. De acordo com pesquisa 

realizada por Aguiar et al. (2015), os idosos com menor 

escolaridade estão mais vulneráveis a sofrer atos violentos, 

justificando tais atos pela falta de informação, dependência 

financeira, falta de apoio social e receio de romper laços 

familiares. 

Na macrorregião II, o local mais relatado da ocorrência 

da violência foi à residência com (69,23%), seguido da via 

pública com (19,23%) dos casos. No que diz respeito à relação 

da vítima com o agressor, evidenciou que a maior proporção de 

casos de violência foi acometida pelos próprios filhos, com 

(26,93%), ficando em segundo lugar os desconhecidos, com 

(14,62%). 

Embora a família seja a principal rede de apoio para o 

idoso, são os principais autores que contribuem para o aumento 

desse quadro deletério. É imperativo ressaltar a educação em 

lares violentos, como promotor do problema, uma vez que os 

filhos cometem atos violentos contra os pais idosos, por 

consequência de terem sido criados à base da violência, o que 



VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS 
NOTIFICAÇÕES NO ESTADO DA PARAÍBA 

307 
 

retarda na resolução do empecilho, a fim de que os direitos do 

idoso sejam preservados (RIBOT et al., 2017). 

O aumento na dependência de cuidados físicos, ou maior 

dependência física e mental entre o idoso e o seu cuidador, 

torna o idoso mais vulnerável a sofrer violência, fenômeno este, 

que vêm crescendo de forma expressiva nos últimos anos, já 

sendo reconhecido como um problema de saúde pública 

(SLUTKIN, 2017). 

Em relação aos tipos de violência, destaca-se nos 

gráficos a seguir o perfil epidemiológico das notificações na 

macrorregião II, referentes aos anos de 2015, 2016 e  2017, 

respectivamente. 

 

Gráfico 4 - Perfil epidemiológico das notificações do estado da 
Paraíba na Macrorregião II – (CAMPINA GRANDE), referente 
ao ano 2015. 
 

 

Fonte: Datasus 
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Gráfico 5 - Perfil epidemiológico das notificações do estado da 

Paraíba na Macrorregião II– (CAMPINA GRANDE), referente ao 

ano 2016. 

 

 

Fonte:Datasus 

 
Gráfico 6 - Perfil epidemiológico das notificações do estado da 
Paraíba na Macrorregião II – (CAMPINA GRANDE), referente 
ao ano 2017. 
 

 

Fonte: Datasus 
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Conforme os gráficos 4, 5 e 6, respectivamente, a 

macrorregião II, em 2015, mostrou que prevaleceu a violência 

física com (33%) das notificações, seguida da violência por 

repetição com (32%) e (25%) da violência psicológica/moral. 

Em 2016, foi destaque a violência psicológica/moral com (30%), 

seguida da violência física com (29%) e (26%) da violência por 

repetição. Entretanto, em 2017 sobe o índice de notificações de 

violência física para (33%). A violência psicológica/moral 

apresentou (24%) e, por repetição, (23%), evidenciando o perfil 

epidemiológico de violência no estado da Paraíba na 

macrorregião II – (CAMPINA GRANDE). 

De acordo com Manso (2019), essas representações são 

evidenciadas como a figura do velho improdutivo, dependente, 

fazendo com que o idoso seja vítima não apenas de agressões 

físicas, como também da violência psicológica, e, na maioria 

dos casos, sejam violentados mais de uma vez. 

Na macrorregião de saúde III – (SERTÃO/ALTO 

SERTÃO), registraram-se 54 notificações de violência contra o 

idoso, como podemos observar nas informações na tabela 3. 

 

Tabela 3. Informações sociodemográficas das pessoas idosas 

vítimas de violência, no estado da Paraíba, na macrorregião III 

no período de 2015 a 2017. 

Variáveis N % 
Faixa etária   

60 anos ou mais   

Sim 54 100 

 
Sexo 

  

Feminino 26 48,14 
Masculino 28 51,86 
Raça/etnia   

Ignorada/Branco 19 35,19 
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Preta 3 5,56 
Branca 5 9,25 
Parda 26 48,14 
Indígena 1 1,86 

 
Escolaridade 

  

Ignorado 43 79,63 
Analfabeto 5 9,25 
1ª a 4ª série 3 5,56 
5ª a 8ª série 2 3,70 
Ensino médio completo - - 
Ensino superior 1 1,86 
 
Local de ocorrência 

  

Residência 34 62,96 
Habitação coletiva - - 
Comércio/serviços 5 9,25 
Via pública 8 14,82 
Ignorado 7 12,97 
 
Agressor 

  

Cônjuge   

Sim 4 7,40 
Não 41 75,93 
Ignorado 9 16,67 
Ex-cônjuge   

Sim 1 1,86 
Não 45 83,33 
Ignorado 8 14,81 
Filho   

Sim 9 16,67 
Não 36 66,66 
Ignorado 9 16,67 
Amigos/conhecidos   

Sim 14 25,93 
Não 31 57,40 
Ignorado 9 16,67 
Desconhecidos   
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Sim 5 9,25 
Não 40 74,08 
Ignorado 9 16,67 
Cuidador   

Sim   
Não 44 81,48 
Ignorado 10 18,52 
 
Total 

54 100 

Fonte: Datasus. 

Referente aos dados sociodemográficos (Tabela 3), 

constatou-se que em todos os  casos registrados na 

macrorregião III, a maioria das vítimas era do sexo masculino 

(51,86%) e de etnia parda (48,14%). Em relação à escolaridade, 

para (79,63%) foi ignorada e (9,25%) informaram não ser 

alfabetizado. 

De acordo com Maia et al. (2019), os idosos do gênero 

masculino que sofrem atos violentos muitas vezes são 

interligados com a dependência do gerenciamento do seu 

próprio dinheiro. O local mais relatado da ocorrência foi a 

residência com (62,96%), seguido da via pública com (14,82%) 

dos casos. No que diz respeito à relação da vítima com o 

agressor, foi evidenciado que a maior proporção de casos de 

violência foi cometida por amigos contabilizando (25,93%), 

seguida pelos filhos com (16,67%). 

Estudo realizado em um munícipio do estado de 

Pernambuco revelou que os casos de violência contra a pessoa 

idosa ocorrem predominantemente nas residências das vítimas. 

Normalmente ocorre ocultação da própria vítima em denunciar 

a violência sofrida, ficando apática na situação, por se tratar, 

muitas vezes, de seus próprios familiares, além do medo de 
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sofrer abandono ou retaliação por seus familiares ou até mesmo 

de ser levado a lares para idosos (LOPES et al., 2018). 

Em relação aos tipos de violência, destaca-se nos 

gráficos 7, 8 e 9, a seguir, o perfil epidemiológico das 

notificações na macrorregião III, referentes aos anos de 2015, 

2016 e 2017, respectivamente. 

 

Gráfico 7 - Perfil epidemiológico das notificações do estado da 

Paraíba na Macrorregião III – SERTÃO/ALTO SERTÃO), 

referente ao ano 2015. 

 

 

Fonte: Datasus 

 
De acordo com os gráficos 7, 8 e 9, na macrorregião III, 

a violência física prevaleceu na maior proporção de notificações 

nos três anos da pesquisa, sendo (33%) dos casos em 2015, 

(53%) em 2016 e (44%) em 2017. A violência física foi seguida 

da violência psicológica e por repetição, respectivamente, no 

mesmo período. 
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Gráfico 8 - Perfil epidemiológico das notificações do estado da 
Paraíba na Macrorregião III – (SERTÃO/ALTO SERTÃO), 
referente ao ano 2016. 
 

 
Fonte: Datasus 

 
Gráfico 9- Perfil epidemiológico das notificações do estado da 
Paraíba na macrorregião III (SERTÃO/ALTO SERTÃO), 
referente ao ano 2017. 
 

 

Fonte: Datasus 

 

A prevalência de violência física e psicológica obtida na 

presente investigação foi semelhante à pesquisa realizada por 

Paiva e Tavares (2015), em que os autores destacam que toda 
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violência física, antes de ser cometida, é iniciada pela violência 

psicológica, havendo constantes ameaças, o que dá início a 

uma situação emotiva repleta de sofrimento à pessoa idosa 

que, por muitas vezes, é negligenciada. 

Esses dados justificam o domínio da violência física em 

relação às demais tipologias de agressões observadas nesta 

pesquisa, sendo este um resultado semelhante ao encontrado 

por Paraíba e Silva (2015), ao analisarem os casos de violência 

contra idosos na cidade de Recife (Pernambuco), onde (44, 

96%) dos casos de agressões eram físicas. 

Fazendo um comparativo dos dados sociodemográficos 

apresentados nas três macrorregiões de saúde do estado da 

Paraíba, é possível constatar a semelhança dos casos 

registrados de violência contra pessoa idosa em relação à faixa 

etária, baixa escolaridade (muitas vezes ignorada) e 

destacando as residências das vítimas como o local mais 

prevalente de ocorrência da violência. Destaca-se também que 

na macrorregião III predominou a violência contra idosos do 

sexo masculino, contrapondo-se às demais macrorregiões. 

Ademais, é fulcral pontuar que a violência física foi 

predominante nas três macrorregiões, mantendo-se constante 

durante os anos pesquisados.  
 

CONCLUSÕES  

 

Os dados fornecem evidência de que os achados desta 

pesquisa corroboram com os estudos presentes na literatura 

nacional e internacional, por essa temática ainda necessitar ser 

mais explorada, a fim de que possamos romper o silêncio para 

que as denúncias e notificações sejam feitas. 
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Destaca-se a importância de se prover informações 

sobre as características das violências contra a pessoa idosa, 

podendo auxiliar na discussão acerca de abordagens do 

problema no âmbito da saúde. 

Espera-se que essa ferramenta de notificações 

proporcione mais que um registro de dados e que também seja 

um recurso estratégico para a construção de mapas de risco e 

vulnerabilidade dos idosos em situação de violência, auxiliando 

os gestores no âmbito da construção e implementação de 

novas políticas públicas, na perspectiva da prevenção deste 

agravo. 

Vale ressaltar que houve limitação na construção do 

estudo no que diz respeito à  coleta de dados, onde foi 

percebida uma fragilidade na alimentação das informações no 

sistema do DATASUS, visto que a última atualização aconteceu 

em 17/04/2019, referente às notificações do ano 2017. 

Portanto, através deste trabalho se espera que ocorra o 

desenvolvimento de novas investigações sobre a temática, a 

qual é de fundamental importância para o direcionamento e 

elaboração de linhas de atenção à saúde a esse segmento 

populacional.  
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RESUMO: O aumento da população idosa demandou a 
necessidade do surgimento das Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs) que abrigam os idosos em condições de 
abandono, doenças crônicas ou mesmo no processo terminal 
da vida. A atenção primária à saúde deve planejar, organizar, 
desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades 
da comunidade idosa, quando as ILPIs forem adscritas em sua 
área territorial. O projeto seguiu com uma revisão integrativa, 
sendo realizada nas bases de dados PubMed / Medline, Lilacs, 
SciELO, e Banco de Teses da CAPES. Os descritores foram 
selecionados com base em consultas a Mesh e DeCS. A busca 
se limitou aos artigos escritos em português. Os seguintes 
descritores foram considerados: “Atenção Primária à saúde”, 
“Idosos”, “Instituição de Longa Permanência para Idosos”. Os 
resultados desta pesquisa mostram que a maior parte dos 
idosos das ILPIs possuem doenças associadas, encontram-se 
em situação de vulnerabilidade social, tornando-os 
dependentes de cuidados. Conclui-se que o suporte recebido 
pela atenção primária á saúde nas ILPIs se mostrou 
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insatisfatório, os idosos institucionalizados tem adesão 
inadequada aos tratamentos, dificuldades de acesso aos 
sistemas de saúde e na aquisição de tratamentos. Dessa forma, 
existe predisposição para o desenvolvimento das condições 
que levam à complicações de doenças crônicas, o que pode 
desencadear óbitos precoces. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à saúde. Serviços de Saúde 

para Idosos. Instituição de Longa Permanência para Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que no Brasil o índice de envelhecimento 

deverá estar entre os maiores do mundo nas próximas décadas. 

Acredita-se que 80% dos nascidos atualmente devam atingir a 

idade dos 60 anos e em 2025 haverá mais de 50 indivíduos com 

60 anos ou mais, para cada conjunto de 100 jovens menores de 

15 anos (BRASIL, 2018a). 

 A Paraíba também presencia o processo de 

envelhecimento populacional, uma vez que o índice de 

envelhecimento aumentou de 17,2%, em 1990, para 23,6%, em 

2004, tornando-se em 2007 o segundo estado com a maior 

população de idosos, os quais representavam 11,2% da 

população paraibana. Na projeção da população realizada pelo 

IBGE em 2018, estima-se que a paraíba, em 2041, a população 

de idosos será maior que a população de 15 anos de idade, o 

que indica a inversão da idade dos habitantes do estado 

(BRASIL, 2018a).  No Estado existem 37 ILPIs, com mais de 

1,5 mil pessoas institucionalizadas (FECHINE, 2016). 

O envelhecimento populacional ocasionou uma 

mudança epidemiológica no Brasil, que vem se consolidando e 

provocando transformações econômicas, sociais e 
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comportamentais na população. Isso vem ocorrendo de forma 

acelerada e irreversível, acarretando preocupações para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde da população 

idosa, visto que é nesta faixa etária que ocorre o maior número 

de doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL, 2018b).    

 Muitas mudanças funcionais negativas ocorrem como 

resultado do envelhecimento, como por exemplo: uma 

diminuição da força muscular, sarcopenia e deterioração da 

coordenação neuromuscular. A demência é altamente 

prevalente e frequentemente associada a eventos adversos 

potencialmente evitáveis nessa população, incluindo quedas, 

perda de peso, delirium, efeitos colaterais da polimedicação e 

distúrbios comportamentais. Essas alterações limitam sua 

independência, pois as atividades diárias se tornam difíceis de 

realizar (MÉRCIA et al., 2017). 

Idosos com múltiplas morbidades subjacentes são 

incapazes de viver de forma independente e são 

frequentemente alocados em Instituições de Longa 

Permanência (ILPI), o que pode proporcionar boas condições 

de vida, assistência médica e fisioterapia (ALVES-SILVA; 

SCORSOLINI-COMIN; DOS SANTOS, 2013).  

 No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção 

Primária à Saúde (APS) está estruturamente organizada pela 

Equipe Saúde da Família (EqSF), que se responsabiliza em 

realizar o cuidado integral de atenção à saúde do cidadão, que 

deveria ser, em sua grande parte, o primeiro contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com os serviços do 

sistema nacional de saúde. Voltada para a prevenção de fatores 

de risco, promoção da qualidade de vida e recuperação da 

saúde, a EqSF permite o diagnóstico precoce e um melhor 

acompanhamento dos indivíduos (PIUVEZAM et al., 2016).  
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Perante as normativas brasileiras, entende-se que o 

morador de ILPIs, seja ela pública ou privada, goza dos 

mesmos direitos que qualquer outro idoso perante a 

comunidade, portanto os planos de ação de saúde dos 

residentes das ILPIs devem ser padronizados e respeitando o 

preconizado pela RDC nº 283/2005, onde há consenso sobre 

as responsabilidades da APS do município frente aos 

moradores de instituições e uniformização do discurso dos 

profissionais, cujo Plano de Atenção Integral à Saúde, que deve 

ser elaborado pela instituição, precisa contemplar os serviços 

complementares aos oferecidos pelo SUS (BRASIL, 2005). 

As ILPIs são moradias que fazem parte do território e, 

portanto, são de responsabilidade das equipes da Atenção 

Primária à Saúde e da Atenção Domiciliar o reconhecimento e 

o acompanhamento em saúde dos seus residentes (BRASIL, 

2018b).  

 Na APS, o acompanhamento do idoso deve ser realizado 

com uma equipe multiprofissional, constituída por todos os 

profissionais que atuem na área (médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, educadores 

físicos e agentes comunitários de saúde). A 

interdisciplinaridade ajuda na compreensão das necessidades 

de mudança de vida, principalmente no que afeta as atividades 

de vida diária, auxiliando na adesão ao tratamento, promoção 

da qualidade de vida e prevenção das doenças comuns a essa 

população. 

 Diante do exposto, o estudo teve por objetivo investigar 

as ações em saúde da Atenção Primária à Saúde voltadas para 

as Instituições de Longa Permanência para Idosos no município 

de João Pessoa na Paraíba. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O projeto seguiu com uma revisão integrativa cujo 

objetivo foi responder à pergunta: Quais ações de APS 

realizadas nas Instituições  de Longa Permanência para 

Idosos? A busca dos textos foi realizada referente ao período 

de 2009 a 2019, por três pesquisadores, por meio dos seguintes 

critérios de seleção: busca a partir das palavras-chave, seleção 

por título, seleção por resumo e leitura dos textos na íntegra. 

Este tipo de estudo possibilita a síntese de vários estudos já 

publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos, 

pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas 

anteriores (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Neste estudo, nos referimos às ILPIs como um ambiente 

institucional coletivo em que é prestado atendimento a pessoas 

idosas que nela habitam, por um período indeterminado 

(BRASIL, 2005). 

 A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas 

PubMed / Medline (National Library of Medicine), Lilacs 

( Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online), e Banco 

de Teses da CAPES. Os descritores foram selecionados com 

base em consultas a Mesh (Medical Subject Headings) e DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde ). A busca se limitou aos 

artigos escritos em português. Os seguintes descritores foram 

considerados: “Atenção Primária à saúde”, “Idosos”, “Instituição 

de Longa Permanência para Idosos”. Além disso, os 

operadores booleanos "AND" e "OR" foram usadas para 

combinar os termos. Dessa chave, as publicações resultadas, 

tiveram a pertinência avaliada pela análise dos títulos, resumos 

e dos textos completos.  
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Para manter a coerência na busca dos artigos e evitar 

possíveis vieses, os descritores e as palavras-chave foram 

utilizados isoladamente e associados, respeitando-se as 

características específicas de cada uma das bases de dados 

selecionadas.  

 Os critérios de exclusão adotados foram: revisões, 

estudos de validação e resumos de conferências, artigos não 

originais e trabalhos que não fossem realizados no município 

de João Pessoa/PB. 

 A amostra foi analisada e descrita segundo o ano de 

publicação, periódico, título do artigo, autores, objetivo do 

estudo e o tipo estudo.  

Dois revisores selecionaram os artigos identificados, 

leram o texto completo dos artigos incluídos e realizaram a 

abstração dos dados e a avaliação da qualidade 

separadamente. Um terceiro autor atuou como juiz para ajudar 

a resolver as discrepâncias entre os dois primeiros revisores. 

Foram extraídos dados de caracterização da produção (ano, 

local e periódico, por exemplo); e, do tipo de conteúdo da 

publicação (estudo empírico ou teórico). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da busca realizada, foram encontrados 284 

artigos em potenciais, em todos os bancos de dados, desse 

levantamento, os títulos e resumos foram selecionados quanto 

à relevância, e o principal motivo para a exclusão foi que o artigo 

não abordava idosos em ILPI. Com base nisso, 16 publicações 

foram incluídas para revisão do texto completo. Por fim, a partir 

da análise do conteúdo completo, foram selecionados aqueles 
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que correspondiam ao critério de descrever práticas da APS 

dentro das ILPIs em João Pessoa/PB, sendo selecionados 5 

artigos, que compuseram a amostra final (Fígura 1). 

Figura 1. Fluxograma da etapa da seleção de estudos.  

Fonte: Pesquisa direta, 2020. 

 

Nenhum estudo foi encontrado com a problemática 

apresentada no município de João Pessoa/PB, apenas 5 

estudos foram incluídos, podendo-se observar que esse é um 

tema pouco explorado na literatura de forma geral, os artigos 

não tinham como foco principal compreender a atuação da APS 

nas ILPIs, mas foram incluídos porque abordavam a temática 

durante algum momento da sua pesquisa.  

 No Quadro 1 expõem-se as características dessas 

publicações segundo o ano de publicação, periódico, título do 

artigo, autores, objetivo e tipo de estudo. 
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Tabela 1 - Distribuição dos estudos incluídos na revisão 
integrativa, segundo ano de publicação, periódico, título do artigo, 
autores, objetivo, e tipo de estudo. 
Ano de 
publica
ção 

Periódico Título do artigo Autores Objetivo Tipo de 
Estudo 

2015 Revista 
Gaúcha de 
Enfermage
m 

O cuidar de 
pessoas idosas 
institucionalizadas 
na percepção da 
equipe de 
enfermagem 

Medeiros, F. 
A. L ; Oliveira, 
J. M. M.; 
Lima, R. J.de; 
Nobrega, M. 
M da. 

Analisar as 
percepções da 
equipe de 
enfermagem 
sobre o cuidar de 
pessoas idosas 
em ILPIs. 

Pesquisa 
exploratória 
qualitativa/equ
ipe de 
enfermagem 
das ILPIs 

2015 Anais CIEH 
(2015) – 
Vol. 2, N.1 

Perfil Das 
Instituições De 
Longa 
Permanência Para 
Idosos (ILPIs) Na 
Região 
Metropolitana Do 
Município De João 
Pessoa/Pb 

Lima, R. J. 
de; Medeiros, 
F. A. L.; 
Nobrega, M. 
M da.  

Descrever o perfil 
das ILPIs da 
região 
metropolitana do 
município de João 
Pessoa-PB, 
caracterizando-as 

Estudo 
exploratório e 
descritivo, de 
abordagem 
quantitativa 

2017 UFPB/Diss
ertação/ 
Programa 
de Pós-
graduação 
em Serviço 
Social 

A atuação das 
equipes 
multiprofissionais 
para viabilizar os 
direitos da pessoa 
Idosa: Estudo nas 
Instituições de 
Longa 
Permanência para 
Idosos de João 
Pessoa/PB 

Costa, P. de 
A. 

Analisar qual 
contribuição das 
equipes 
multiprofissionais 
para viabilização 
dos direitos 
sociais das 
pessoas idosas 
residentes em 
Instituição de 
Longa 
permanência para 
Idosos do 
município de João 
pessoa/PB 

Estudo quanti-
qualitativo, 
exploratório e 
descritivo.  

2010 UFPB/Diss
ertação/ 
Programa 
de Pós-
graduação 
em Serviço 
Social 

(Des)proteção da 
Pessoa Idosa em 
situação asilar à 
Luz da Seguridade 
Social 

Formiga, R. I. 
D. M.  

Objetiva identificar 
as características 
sociodemográfica
s e econômicas 
dos usuários 
idosos das 
instituições 
asilares da cidade 
de João 
pessoa/PB 

Estudo 
descritivo e 
analítico 
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Tabela 1 - Distribuição dos estudos incluídos na revisão 
integrativa, segundo ano de publicação, periódico, título do artigo, 
autores, objetivo, e tipo de estudo. 
2016 Revista 

Brasileira 
De 
Ciências 
Do 
Envelhecim
ento 
Humano 

A contribuição das 
equipes 
multiprofissionais 
para a visibilidade 
da Política Nacional 
de Saúde da 
Pessoa Idosa para 
os idosos 

Cavalcanti P. 
B et. al. 

Analisar se a 
atuação da equipe 
multiprofissional  
de  saúde  da Vila 
Vicentina Júlia 
Freire contribui 
para o 
conhecimento e a 
implementação 
das diretrizes da 
PNSPI no caso de 
usuários  que  
residem  nessa  
instituição.   

Estudo 
observacional 
qualitativo 

Fonte: Pesquisa direta, 2020. 

 

             A partir da exploração do material selecionado, foram 

elaboradas categorias temáticas para análise das publicações 

incluídas nesta revisão integrativa. 

 

 Caracterização das ILPIs 

 

Torna-se necessário reconhecer que o processo de 

envelhecimento populacional tem gerenciado uma demanda 

por serviços cada vez mais especializados como é o caso das 

ILPIs. 

De acordo com os estudos avaliados, João Pessoa/PB 

possui 6 ILPIs, que são elas: ‘Casa da Divina Misericórdia', 

'Associação Promocional do Ancião' (Aspan), 'Vila Vicentina 

Júlia Freire', 'Instituição Espírita Nosso Lar', 'Lar da Providência 

Carneiro Cunha Lima' e 'Residencial Nova Esperança', todas 

são de natureza jurídica filantrópicas, mantidas pela fonte de 

rendas das pessoas residentes com aposentadoria, pensão ou 

beneficio de prestação continuada (BPC), além de doações da 
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iniciativa  privada e religiosa e de instituições públicas 

(FORMIGA, 2011; LIMA; MEDEIROS; NOBREGA, 2015).  

Quanto a dinâmica de atendimento, verificou-se que as 

ILPIs apresentam funcionalidade semelhante entre elas, os 

profissionais de saúde que prestam serviços as pessoas idosas 

residentes nessas instituições são geralmente técnicas de 

enfermagem, cuidadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, 

nutricionistas e assistente social. O enfermeiro aparece como 

coordenador do cuidado e responsável técnico da maioria das 

ILPIs.  

 Uma característica relevante é que embora a maior parte 

dos funcionários esteja vinculada às instituições de acordo com 

o Ministério do Trabalho, há presença de voluntários que 

prestam cuidados aos idosos, envolvendo o cuidado com a 

caridade e o assistencialismo (LIMA; MEDEIROS; NOBREGA, 

2015). 

A infraestrutura física das ILPIs necessita de ajustes e, 

principalmente, de áreas que forneçam atividades que 

garantam a otimização da capacidade funcional no idoso 

institucionalizado (FORMIGA, 2011; LIMA; MEDEIROS; 

NOBREGA, 2015). 

  

 Situação de Saúde   

 

A maioria dos idosos institucionalizados são do sexo 

feminino, maiores de 80 anos, solteiros, com renda em média 

de um salário-mínimo, baixa escolaridade e sem vínculos 

familiares, configurando assim uma população idosa em 

situação de vulnerabilidade social (CAVALCANTI et al., 2016; 

FORMIGA, 2011; LIMA; MEDEIROS; NOBREGA, 2015). 
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Em uma revisão integrativa, é possível observar que a 

representação dos idosos das ILPIs de João Pessoa/PB segue 

o perfil de idosos institucionalizados de outros estados, como 

São Paulo, Rio grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito 

Federal, tendo predomínio do sexo feminino. Esses dados 

estão em concordância com a distribuição proporcional dos 

sexos por idade do país (ALVES-SILVA; SCORSOLINI-COMIN; 

DOS SANTOS, 2013). Segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2018), as mulheres se preocupam mais com 

questões de saúde. Em geral, os homens não se alimentam 

corretamente, fazem menos exercícios físicos, fumam mais e 

procuram menos estabelecimentos de saúde.  

Stringhini et al. (2017), em uma meta-análise de estudos 

de coorte, analisaram que a baixa renda está associada a 

índices mais altos de mortalidade por doenças 

cardiovasculares, pois pessoas com renda mais baixas estão 

associadas a hábitos de vida agregados a fatores de risco para 

doenças cardiovasculares. 

O baixo nível de escolaridade é uma característica 

comum entre os idosos institucionalizados do Brasil, acredita-

se que está diretamente relacionado as condições 

socioeconômicas e culturais do país na época da juventude 

desses idosos, onde os estudos não era prioridade, 

principalmente para mulheres (ALVES-SILVA; SCORSOLINI-

COMIN; DOS SANTOS, 2013) 

A forte influência dos fatores socioeconômicos sobre a 

saúde, morbidade e mortalidade está bem estabelecida. A 

associação entre baixo nível socioeconômico e a mortalidade 

prematura é consistente em todas as causas da morte. Um 

baixo nível socioeconômico pode induzir fatores de risco para 



ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NAS INSTITUÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

DE JOÃO PESSOA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

329 
 

doenças crônicas, assim como os problemas acarretados por 

estas doenças podem se tornar os responsáveis pela redução 

na oferta de trabalho, restringindo ainda mais seu status 

socioeconômico (STRINGHINI et al., 2017). 

Um bom status socioeconômico pode estar interligado e, 

assim, influenciar fatores de risco para saúde ou doença em 

diferentes pontos da vida de uma pessoa. Por exemplo, o 

aumento dos níveis educacionais pode contribuir para o 

aumento da expectativa de vida por múltiplos caminhos, 

incluindo melhor posição ocupacional, maior renda, menos 

fumo, menor risco ocupacional, mais atividade física, 

alimentação mais saudável, aumento do autocuidado e adesão 

aos tratamentos médicos (STRINGHINI et al., 2017). 

Infelizmente, estudos mostram que o nível de atividade 

física dos residentes em ILPI’s é baixo. Como resultado do 

envelhecimento e da baixa atividade física, a eficiência 

funcional dos idosos institucionalizados se deteriora 

rapidamente (NACZK; MARSZALEK; NACZK, 2020). 

Costa (2017) afirma em seu estudo que a maioria das 

demandas entre residentes em uma ILPI são vinculadas à 

saúde, como a necessidade de tratamento, acompanhamento 

e reabilitação de doenças crônicas inerentes ao envelhecimento 

humano. Formiga (2011) observa que a maioria das pessoas 

idosas asiladas (87%) faz uso de medicações diariamente, 

consumindo em média 2 remédios por dia, enfatizando a alta 

prevalência de doenças crônicas nesses idosos.  

 Medeiros et. al. (2015) observaram que as doenças 

crônicas provocam a incapacidade da realização de atividades 

de vida diária, o que demandam de serviços de cuidados 

específicos às necessidades básicas do ser humano como: 

banhar-se, vestir-se, alimentar-se, ir ao sanitário, dentre outras 
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que se correlacionam com serviços prestados ao processo de 

cuidar. 

 

Acesso ao tratamento de saúde  

 

 Os idosos institucionalizados são dependentes dos mais 

variados tratamentos e recebem cuidados aparado nos 

modelos biologizantes, de um cuidado medicalizado/curativista, 

em que se centraliza em recuperação de doenças, sem 

considerar as concepções holísticas do cuidado, sem ações 

direcionadas na promoção de saúde e prevenção de agravos. 

Considerando a fragilidade dos idosos 

institucionalizados, e sua necessidade de acesso e 

acompanhamento ao tratamento, Formiga (2011) investiga à luz 

das políticas de saúde, o atendimento à saúde quanto a 

atenção medicamentosa e as internações hospitalares. 

Formiga (2011) observou que a forma de aquisição dos 

medicamentos dos idosos institucionalizados, recaem sobre a 

instituição asilar (49%), seguindo-se por conta própria (20,5%) 

e apenas 14,2% ficam sob a responsabilidade do Estado. 

Nesse mesmo estudo, o autor relata que cerca de 52,2% dos 

idosos precisaram se hospitalizar para acessar um tratamento 

específico, e desses, apenas 4,3% dos que precisaram da 

aquisição de recursos para reabilitação o fizeram por meio do 

Estado, o que contraria o disposto no Estatuto do Idoso, apesar 

da grande maioria se internar em hospital público.  

A presença de comorbidades torna o idoso dependente 

de várias medicações, como foi constatado, é importante 

ressalta que a maioria das medicações adquiridas ficam sob a 

responsabilidade do idoso ou da instituição.  Nesse caso, cabe 

destacar que a Política Nacional de Saúda da Pessoa Idosa 
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(PNSI) (Portaria nº2528/2006), dispõe sobre a priorização da 

concessão de medicamentos para o idoso, direito concebido 

pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10741/2003), que garante 

gratuidade sobre os medicamentos de uso continuado, assim 

como próteses, órteses e outros relativos ao tratamento ou 

reabilitação (BRASIL, 2003; BRASIL 2006). 

Segundo Lima, Medeiros e Nobrega (2015), todas as 

ILPIs pesquisadas garantem que os serviços utilizados pelos 

idosos quando estes necessitam são vinculados ao SUS. Cerca 

de 74% dos idosos afirmaram terem sido atendido facilmente 

nos momentos de necessidade de cuidados dos serviços de 

saúde. 93,5% dos idosos tiveram acesso a vacina antigripe 

(FORMIGA, 2011). 

Cavalcanti et al. (2016) observaram que as ações mais 

importantes desenvolvidas pela equipe de saúde das ILPIs, são 

a entrega de medicamentos e cuidados como a verificação da 

pressão arterial e acompanhamento a consulta médica, ações 

de prevenção de lesões por pressão.  

O cuidado ofertado ao idoso institucionalizado é centrado 

nas ações de higiene pessoal, administração de medicamentos, 

provisão de alimentação, curativos em feridas. Atividades de 

lazer direcionadas ao bem-estar são escassas (MEDEIROS et 

al., 2015).  

No estudo de Costa (2017) sobre as principais 

dificuldades encontradas quando aos encaminhamentos 

realizados para os serviços da rede pública, ressalta-se a 

demora nos atendimentos e na ausência de serviços 

especializados de atendimento a pessoa idosa.  

  Com relação as ações desenvolvidas pela rede pública 

nas ILPIs, os serviços prestados são: campanhas de vacinação, 

medicamentos disponibilizados pelo Centro Especializado de 
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Dispensação de Medicamentos Excepcional e pela Gerência de 

Medicamentos e Assistência Farmacêutica, o encaminhamento 

dos idosos para hospitais públicos quando necessário, o 

fornecimento de dietas pelo Núcleo de Atendimento à Dieta 

Especial, os atendimentos em parceria com a Unidade de 

Saúde da Família (USF). 

É importante ressaltar que 25% dos profissionais que 

trabalham nas ILPIs destacaram que a rede pública de saúde é 

insuficiente, principalmente em relação à presença de médicos 

na ILPIs, tendo em vista que o médico da USF realiza visita e 

atendimentos na entidade apenas quinzenalmente 

(CAVALCANTI et al., 2016).  

 Uma perspectiva interessante ressaltada que os estudos 

enfatizam é sobre a necessidade de capacitação profissional 

das equipes multiprofissionais atuantes dentro das ILPIs, 

muitos desconhecem parte das políticas públicas voltadas aos 

idosos, no entanto, a alta rotatividade dos profissionais em 

questão torna-se um fator não construtivo para usa 

capacitação. Ainda existindo uma carência de qualificação para 

os profissionais atuarem na área do envelhecimento 

(CAVALCANTI et al., 2016; COSTA, 2017; MEDEIROS et al., 

2015). 

A alta prevalência de dependência entre os idosos nas 

ILPIs requer maior investimento em recursos humanos, de 

modo a garantir a atenção interdisciplinar e multiprofissional 

voltada para a promoção da saúde e prevenção da 

incapacidade funcional. Sendo assim, o envelhecimento 

populacional traz desafios para a sociedade, exigindo a 

implementação e a efetivação de políticas públicas sociais e de 

saúde condizentes com a realidade das ILPIs e com a promover 

a qualidade de vida dos residentes. 
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O atendimento precisa estar centrado na integralidade e 

não em aspectos apenas de ordem assistencialista, que inibe a 

promoção do envelhecimento ativo, e se volta apenas a ações 

focadas na demanda de atividades cotidianas e controle de 

doenças. É indispensável que haja envolvimento institucional, 

social e das políticas públicas voltadas às pessoas idosas 

institucionalizadas. 

O conceito de atenção integral à saúde compreende o 

reconhecimento pela APS das necessidades de saúde da 

população e dos recursos para abordá-las. Assim, a APS deve 

prestar, diretamente, todos os serviços para as necessidades 

comuns, e agir como um agente para a prestação de serviços 

para as necessidades que devam ser atendidas noutros pontos 

de atenção. A integralidade da atenção é um mecanismo 

importante, na medida em que assegura que os serviços sejam 

ajustados às necessidades de saúde da população (PIUVEZAM 

et al., 2016). 

Piuvezam et al. (2016) na análise do discurso dos 

gestores de saúde, evidenciam a dificuldade da prática das 

políticas públicas elencando entre elas a alta rotatividade de 

profissionais, a carga horária elevada de trabalho, a 

dissonância entre os gestões (municipais, estaduais e federais), 

além das dificuldades em fiscalizar a prestação de serviços 

ofertados.  

Nesse contexto, enfatiza-se os déficits em atendimento, 

principalmente da população idosa institucionalizada que, 

muitas vezes, depende das unidades de APS para o acesso à 

saúde. Ademais, ainda existem as dificuldades de expansão e 

implantação da ESF nas grandes cidades do Brasil, tais como: 

dificuldade na mudança dos processos de trabalho e 

insuficiência da estrutura física e de recursos humanos. 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados desta pesquisa apresentam que a maior 

parte dos idosos das ILPIs possuem doenças associadas, e que 

isso interfere diretamente em sua qualidade de vida, tornando-

os dependentes de cuidados. 

 Observou-se também que o suporte recebido pela APS 

se mostrou insatisfatório. Dessa forma, há predisposição para 

o desenvolvimento das condições que levam a complicações de 

doenças crônicas, não focando na promoção de saúde e 

prevenção de agravos.  

Houve algumas limitações, destacado-se, aqui, as 

metodológicas, o número de artigos encontrados sobre o tema 

e a restrição regional do universo da pesquisa, que podem 

representar viês de seleção, suprimindo alguns dados 

recolhidos. No entanto, os resultados obtidos, foram, salvo 

eventuais exceções, bastante plausíveis e satisfatórios.  

Os resultados aqui encontrados ressaltam a importância 

da prevenção primária por meio de um programa para o manejo 

da qualidade de vida dos idosos, e sobre a importância na 

conscientização das alterações de vida que podem acontecer 

no processo de envelhecimento.  
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RESUMO: A fragilidade é uma síndrome geriátrica multifatorial 
que envolve diversos determinantes, como fatores psicológicos, 
socioeconômicos e fisiológicos. Este estudo teve por objetivo 
verificar as evidências científicas que apontem para os fatores 
relacionados à transição dos estados de fragilidade em idosos 
residentes na comunidade. Trata-se de uma revisão integrativa 
realizada nas bases de dados: PubMed, Medline, Base de 
Dados de Enfermagem, Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde e Scientific Electronic Library 
Online, utilizando-se dos descritores em ciências da saúde 
“Idoso”, “Idoso Fragilizado”; “Envelhecimento”; “Fatores de 
Risco”, “Transição Epidemiológica”, “Características de 
Residência” e “Modelos assistenciais de saúde”. A amostra do 
estudo foi formada por 10 artigos, publicados entre os anos de 
2015 a 2021, principalmente no Brasil e demostraram que os 
principais fatores relacionados à fragilidade em idosos 
residentes em comunidades são: idade, escolaridade, nível 
socioeconômico, sexo, estado civil, comorbidades, 



FATORES RELACIONADOS À TRANSIÇÃO DOS ESTADOS DE FRAGILIDADE 

EM IDOSOS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES: REVISÃO INTEGRATIVA 

338 
 

polifarmácia, além de aspectos psicológicos e físicos. Dessa 
forma, diversos determinantes interferem na condição de 
fragilidade ou no agravo dessa síndrome demonstrando um 
estado de transição em seu processo. Espera-se que os 
resultados desta revisão contribuam para o aprimoramento das 
ações assistenciais voltadas para a população idosa, tendo 
como objetivo identificar os indivíduos com os determinantes 
supracitados e assisti-los, com a finalidade de promover saúde 
dos idosos residentes na comunidade e reduzir a prevalência 
da fragilidade nesta população. 
Palavras-chave: Idoso fragilizado. Envelhecimento. 
Características residenciais. Transição epidemiológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fragilidade é uma síndrome multidimensional que 

envolve a interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais 

(OLIVEIRA, 2020). Relaciona-se ao aumento de mortalidade, 

dependência funcional, ocorrência de quedas e 

hospitalizações, dificuldade de recuperação de doenças e 

institucionalização (PINHEIRO; MUCIO; OLIVEIRA, 2020). Em 

idosos, a fragilidade significa maior necessidade de cuidados 

de saúde, sendo um importante indicador para a gestão de 

saúde do idoso (FREITAS, 2020). 

Esta síndrome causa alterações metabólicas e 

imunológicas no organismo, ocasionando uma rápida 

diminuição da reserva fisiológica resultando na falha dos 

mecanismos homeostáticos, em função do declínio cumulativo 

no sistema fisiológico derivado dos complexos mecânicos, 

perdendo o poder de resposta eventos estressores menores 

(FHON; RODRIGUES, SANTOS et al., 2018). 
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Estudos nacionais e internacionais têm demonstrado 

vários fatores associados à fragilidade ou a piora desta 

síndrome entre os idosos. Pode-se elencar: ser do sexo 

feminino, idade avançada, baixa escolaridade e renda, 

ausência de companheiro, comorbidades e incapacidade 

funcional, hospitalização, polifármacia, déficit cognitivo e 

depressão (MELLO, 2018; LLANO, 2019; DUARTE, 2019; 

RODRIGUES, 2018; NEVES, 2018). 

A fragilidade é caracterizada como um estado dinâmico, 

posicionado em um continuum entre o não frágil e o muito frágil, 

o que indica que há um estado de transição em seu processo. 

Em estudo com 3018 idosos comunitários chineses foi 

avaliado as transições entre os estados de fragilidade e seus 

determinantes. Inicialmente, 48,7% dos homens e 52,5% das 

mulheres estavam no grupo pré-frágil, e 6,0% dos homens e 

9,8% das mulheres eram frágeis. Ao final de 2 anos, 3,7% dos 

homens e 1,1% das mulheres morreram. A mortalidade 

aumentou significativamente com o advento da fragilidade na 

linha de base para homens e mulheres. Na visita de 

acompanhamento, mais da metade das pessoas no estado pré-

frágil no início do estudo permaneceram no mesmo estado, ao 

passo que 11,1% dos homens e 6,6% de mulheres obtiveram 

uma piora na condição, e um quarto de ambos os sexos 

recuperaram para o estado robusto; 4,5% de homens pré-

frágeis e 1,2% das mulheres pré-frágeis morreram (CARNEIRO 

et al., 2019). 

Entre os frágeis na linha de base, um quarto tinha 

permanecido frágil e cerca de metade tinha transitado para o 

estado pré-frágil, mas 15,1% de homens e 4,2% das mulheres 

morreram. Entre os robustos, dois terços tinham permanecido 

nesta condição, enquanto um terço encontrou-se no estado pré-
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frágil, e poucos tinham declinado em fragilidade ou morreram. 

Os homens tendiam a agravar-se mais em fragilidade que as 

mulheres (CARNEIRO et al., 2019). 

Esses resultados apontam para fortes evidências de um 

modelo de fragilidade que envolve transições frequentes ao 

longo do tempo, o que sugere uma progressão gradual e a 

resolução de distúrbios e condição etiológica que possam 

contribuir para o surgimento da fragilidade. 

Dessa forma, se faz necessário identificar fatores que 

contribuem com essa transição com vista na prevenção da 

fragilidade ou na reversão dessa. Pois a mesma afeta a 

qualidade de vida (QV) do idoso e pode ocasionar eventos 

adversos negativos já discutidos previamente (ESTEVE-

CLAVERO et. al., 2018). 

Tendo em vista esse panorama, este estudo teve por 

objetivo verificar as evidências científicas que apontem para os 

fatores relacionados à transição dos estados de fragilidade em 

idosos residentes na comunidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura no que 

tange às evidências acerca dos fatores relacionados à transição 

do estado de fragilidade em idosos que residem nas 

comunidades. A revisão integrativa é uma ferramenta utilizada 

na prática baseada em evidências (PBE), permitindo a 

aplicação de tais achados na prática clínica, reunindo e 

sintetizando resultados de pesquisas acerca de determinado 

tema. Esse estudo tem como objetivo inicial obter um 

conhecimento mais acurado sobre um assunto, tomando como 
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base estudos independentes realizados anteriormente(SOUSA 

et al., 2018). 

Esse tipo de pesquisa as seguintes etapas: 1) 

Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão da 

pesquisa; 2) Estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos; 3) Definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados; 4) Avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação dos resultados 

e 6) Apresentação da síntese do conhecimento (SOUSA et al., 

2018; SOUSA et al., 2017). 

Na primeira etapa, identificação do tema e questão da 

pesquisa, realizou-se a estratégia PICO, com o acrônimo para 

Patient (Pessoa/ Problema) elencado nesse estudo como idoso, 

Intervention (Intervenção) fatores relacionados a transição do 

estado de fragilidade e, Comparasion/ Control (Comparação) 

fatores não relacionados a transição do estado de fragilidade, e 

Outcomes (Resultados) fatores relacionados a transição do 

estado de fragilidade em idosos que residem nas comunidades 

(CARDOSO et al., 2019). 

Desta forma elaborou-se para condução da revisão 

integrativa a seguinte questão norteadora: quais são os fatores 

relacionados a transição do estado de fragilidade em idosos que 

residem nas comunidades? 

A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: 

PubMed, Medline, Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e SciELO.  

A seleção dos artigos ocorreu a partir dos descritores em 

ciências da saúde (DeCS/MeSH) “Idoso”, “Idoso Fragilizado”; 

“Envelhecimento”; “Fatores de Risco”, “Transição 

Epidemiológica”, “Características de Residência”, “Modelos 
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assistenciais de saúde”. As estratégias de busca estabelecidas 

foram baseadas em suas combinações nas línguas portuguesa, 

inglesa, espanhola e com o termo AND como operador 

booleano. 

Foram incluídos no estudo: artigos originais com resumo 

e textos completos, com qualquer desenho de pesquisa, nos 

idiomas português, inglês ou espanhol, que retratam os fatores 

relacionado a transição do estado de fragilidade em idosos que 

residem em comunidades em ambos os sexos, indexados nas 

referidas bases de dados. Foram excluídos estudos 

metodológicos, teses, dissertações e trabalhos apresentados 

em eventos, além de duplicatas. 

Para auxiliar no processo de inclusão e exclusão dos 

estudos, foram utilizadas as plataformas on-line ENDNOTE e 

RAYYAN, que atuam no gerenciamento de bibliografias, 

através da identificação de duplicatas e da facilitação do 

trabalho colaborativo no processo de seleção de estudos para 

compor a amostra.  

A pré-seleção dos artigos ocorreu através da leitura dos 

títulos e resumos de cada estudo, com isso, foram excluídas as 

publicações que não possuíam relação com temática abordada 

na revisão integrativa. Por conseguinte, os estudos 

selecionados foram lidos na íntegra, sendo excluídos os 

estudos que não atendiam ao objetivo e aos critérios de 

inclusão da pesquisa, restando apenas 10 artigos na amostra 

final. 

Para a elaboração do estudo, utilizou-se o método 

PRISMA (YEPES-NUÑEZ, 2021) que consiste em uma lista de 

verificação de 27 critérios e um diagrama de fluxo de quatro 

fases que devem ser utilizados em estudos de revisão. Através 

desse método, pode-se ilustrar a seleção dos artigos, desde o 
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resgate nas bases de dados até a inclusão na amostra do 

estudo (Figura 1). 
 

Figura 1.Fluxograma do processo de seleção dos artigos baseado no método 
PRISMA. Paraíba, 2021. 
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as publicações completas localizadas pela estratégia de busca, 

para posteriormente verificar sua adequação aos critérios de 

inclusão do estudo, com a finalidade de excluir produções que 

não são pertinentes ao tema. Nos casos em que o título, o 

resumo e as palavras-chave não foram suficientes para definir 

sua seleção, buscar-se-á a publicação do artigo na íntegra para 

realização da leitura. 

A etapa de avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa consiste na avaliação crítica de todos os estudos 

selecionados e demanda uma avaliação com rigor 

metodológico, com o propósito de averiguar se os métodos e 

resultados de cada estudo são suficientemente válidos para 

serem considerados (SOUSA et al., 2018). 

Os estudos selecionados foram classificados conforme 

os níveis de evidência (NE) e para tal, foi utilizado a 

Classificação Hierárquica das Evidências para Avaliação dos 

Estudos (Hierarchy of Evidence for Intervention Studies - Heis), 

em que há a classificação dos estudos em sete níveis, sendo 

estes: I) revisão sistemática ou metanálise, II) estudos 

randomizados controlados, III) estudos controlado sem 

randomização, IV) estudos de caso controle e de coorte, V) 

revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos, VI) 

estudo descritivo ou qualitativo e, por fim, VII) opinião ou 

consenso de autoridades e/ou relatórios de comissões de 

especialistas (CAMARGO et al., 2018). 

As sínteses dos dados foram apresentadas conforme os 

dados das publicações, dos autores e das contribuições dos 

trabalhos analisados, agrupados por semelhanças e 

organizados em categorias temáticas. Elaborou-se dois 

quadros sinópticos que compreendeu os seguintes itens: 

Instrumento 01 - autores, ano e país onde o estudo foi realizado, 
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bem como o periódico em que a publicação foi encontrada, tipo 

de estudo, nível de evidência e a amostra estudada 

(APÊNDICE A); Instrumento 02 (APÊNDICE B) - Instrumento 

utilizado para avaliar a síndrome e os principais resultados do 

estudo no que se refere aos fatores relacionados à transição 

dos estados de fragilidade nos idosos avaliados. 

A interpretação de dados diz respeito à fase de 

discussão dos principais resultados da pesquisa. Nessa, 

comparou-se os dados evidenciados na análise dos artigos ao 

referencial teórico.  Além disso, o pesquisador, através dos 

achados, realizou a interpretação dos dados e, se houve 

identificação de possíveis lacunas do conhecimento, foram 

apontadas sugestões pertinentes direcionadas para os futuros 

estudos. Contudo, para proteger a validade da revisão 

integrativa, o pesquisador salientou suas conclusões e 

inferências, bem como explicitar os vieses (SOUSA et al., 

2018). 

Por fim, no que tange a apresentação da revisão, essa 

última etapa consiste na produção de um documento que 

descreveu, de forma criteriosa, todas as fases percorridas pelo 

pesquisador na elaboração da revisão integrativa, além de 

apresentar os resultados obtidos e as principais evidências 

sobre a temática abordada. Visando possibilitar a replicação da 

proposta para estudos futuros e a avaliação dos leitores em 

relação à pertinência dos procedimentos (SOUSA et al., 2018).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com as buscas nas bases de dados, foram resgatadas 

um total de 535 publicações, dentre as quais 209 foram 

excluídas, utilizando-se da ferramenta on-line ENDNOTE, após 
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serem identificadas como duplicatas. Após a leitura dos títulos, 

resumos e das palavras-chaves de todas as publicações na 

ferramenta RAYYAN, foram selecionados 40 estudos, dos quais 

houve a exclusão de 30 publicações, após a leitura na íntegra, 

de forma criteriosa, dos estudos selecionados. Por conseguinte, 

os artigos que não responderam ao objetivo desta revisão foram 

excluídos, sendo assim, o presente estudo foi composto por 

uma amostra final de 10 artigos. 

Os resultados demostraram que quatro dos estudos 

pertenciam a periódicos sobre o envelhecimento humano 

(ZHANG et al., 2020) (NTANASI et al., 2018) (DURY et al., 

2018)(BANDEEN-ROCHE et al., 2015); três pertenciam a 

revistas de saúde pública (JUNG et al., 2020) (ANDRADE et al., 

2018) (LOURENÇO et al., 2019); dois a revistas de 

enfermagem (CARNEIRO et al., 2016) (GROSS et al., 2018); e 

um a uma revista com foco no estudo sobre qualidade de vida 

(SIRIWARDHANA et al., 2019). 

Quanto aos países de origem das publicações, quatro 

estudos eram provenientes da América do Sul (Brasil), três da 

Ásia (China, Japão e Sri Lanka), dois da Europa (Grécia e 

Bélgica) e um estudo foi realizado na América do Norte 

(Estados Unidos). Sendo assim, a maioria das pesquisas que 

fazem parte da amostra do estudo foram realizadas na América 

do Sul, especificamente no Brasil. Isso provavelmente se deve 

ao fato de que o Brasil, nas últimas décadas, passa por um 

processo de envelhecimento populacional. Estima-se que, no 

Brasil, em 2060, o percentual da população com 65 anos ou 

mais de idade será de 25,5% (cerca de 58,2 milhões), 

enquanto, em 2018, esse percentual foi de 9,2% (cerca de 19,2 

milhões de pessoas), demonstrando que o Brasil passa por um 

processo de envelhecimento populacional (IBGE, 2018). 
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Em relação ao delineamento da pesquisa, houve uma 

predominância de estudos transversais (nível VI de evidência), 

além de podermos observar a presença de Estudos de Coorte 

(nível IV de evidência). No tocante a localização das pesquisas, 

as publicações utilizadas para a amostra são de estudos 

desenvolvidos na China, Grécia, Coréia, Bélgica e Brasil. A 

tabela 1 apresenta as características gerais dos artigos contidos 

na amostra (tabela 1). 

O perfil etário dos participantes dos estudos citados 

compreendeu os idosos inseridos na faixa etária de 60 a 84 

anos. Na maioria dos estudos, os idosos podem ser 

caracterizados por idosos jovens ou não longevos (idosos com 

idade entre 60 a 79 anos). Ressalta-se, ainda, que idosos com 

80 anos ou mais são considerados como idosos longevos 

(BRASIL  et al., 2021). 

 

Tabela 1. Características gerais dos artigos selecionados para a amostra. 
Paraíba, 2021. 

Autores/Ano/Local Periódico Tipo de 
Estudo/Nível de 
evidência 

Amostra 
estudada 

ZHANG, Yan., et al. 
2020. China. 

Aging (Albany 
NY) 

Estudo 
transversal/VI 

5.341 idosos com 
60 anos ou mais  

E, Ntanasi., et al. 
2018. Grécia. 

Journal of aging 
and health 

Estudo 
transversal/VI 

1.867 pessoas 
com 65 anos ou 
mais. 

JUNG, Heeeun., 
etal. 2020. Coréia. 

International 
jornal of 
environmental 
research  and 
public health 

Estudo de 
Coorte/IV 

2.907 adultos 
com idade entre 
70-84 anos 

LOURENÇO, 
Roberto Alves., et 
al. 2019. Brazil. 

Ciência & saúde 
coletiva 

Estudo de 
delineamento 
transversal e 
analítico/VI 

461 indivíduos 
com 65 anos ou 
mais,  

DURY, Sara., et al. 
2017. Bélgica. 

Aging & mental 
health 

Estudo 
transversal/VI 

28.049 
entrevistados, 
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com mediana de 
idade de 70 anos 

CARNEIRO, Jair., 
et al. 2016. Brazil. 

Revista Brasileira 
de Enfermagem 

Estudo 
transversal e 
analítico/VI 

686 idosos com 
idade superior a 
65 anos. 

ANDRADE, Juliana 
Mara., et al.  2018. 
Brazil. 

Rev Saúde 
Pública 

Estudo 
transversal/VI 

8.556 indivíduos, 
com idade igual 
ou superior a 50 
anos,  

BANDEEN-
ROCHE, Karen., et 
al. 2015. Estados 
Unidos 

The Journals of 
Gerontology 

Estudo 
longitudinal/VI 

7.439 
participantes com 
65 anos ou mais 

GROSS, Carolina 
Baldisser., et al. 
2018. Brazil. 

Acta Paulista de 
Enfermagem 

Estudo 
transversal de 
base 
populacional/VI 

555 idosos com 
idade igual ou 
superior a 60 
anos  

SIRIWARDHANA, 
Dhammika 
Deepani., et al. 
2019. Sri Lanka. 

Quality of Life 
Research 

Estudo 
transversal de 
base 
populacional/VI 

746 idosos com 
idade igual ou 
superior a 60 
anos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Baseando-se na leitura criteriosa dos estudos que 

compõem a amostra, pode-se identificar diversos 

determinantes significativos associados à síndrome de 

fragilidade em idosos residentes em comunidades. Nesse 

sentido, a tabela 2 demonstra os instrumentos utilizados para a 

avaliação da fragilidade nos idosos que fizeram parte dos 

estudos, bem como os resultados referentes aos fatores 

relacionados ao estado de fragilidade de cada estudo. 

 
  



FATORES RELACIONADOS À TRANSIÇÃO DOS ESTADOS DE FRAGILIDADE 

EM IDOSOS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES: REVISÃO INTEGRATIVA 

349 
 

Tabela 2. Distribuição dos estudos segundo os instrumentos utilizados para 
a avaliação da fragilidade nos idosos e os principais resultados referentes 
aos fatores associados à síndrome em idosos residentes nas comunidades. 

Instrumentos utilizados Principais resultados 

Frail index (FI) Idade avançada, baixa escolaridade, 
ser viúvo, divorciado ou solteiro, 
insatisfação com a moradia e a pensão 
como principal fonte de renda 

Frail index, Tilburg Frailty Indicator 
(TFI) e Groningen Frailty Index (GFI). 

Sexo feminino, baixa escolaridade, 
baixo nível econômico e não ser 
casados.  

O Fried Frailty Phenotype (FFP) e o 
Fragilty Index (FI) 

Idade, risco de desnutrição, 
sarcopenia, limitação severa da 
mobilidade, falta de apoio social, 
habitação rural, sintomas depressivos, 
autopercepção de saúde precária, 
presença de comorbidades, 
polifarmácia e deficiência auditiva. 

Escala de fragilidade proposta pelo 
Cardiovascular Health Study 

Sexo feminino, idade acima de 75 anos, 
etnia branca, baixo grau de 
escolaridade, não casados, com renda 
de 0 a 2 salários mínimos, com 
comorbidades, autopercepção de 
saúde ruim/muito ruim/regular igual.  

Comprehensive Frailty Assessment 
Instrument (CFA) 

Idosos velhos, sexo feminino, mudança 
de residência nos últimos 10 anos, 
baixo nível de escolaridade, baixa 
renda familiar mensal. Indivíduos 
viúvos, divorciados ou que nunca se 
casaram.  

Escala de Fragilidade de Edmonton. Sexo feminino, em faixas etárias igual 
ou superior a 80 anos), com baixa 
escolaridade (0-4 anos de estudo), não 
ter sido internado nos últimos 12 
meses, presença de cuidador, queda 
no último ano, diabetes mellitus, 
comorbidades e a situação conjugal. 

Fried Frailty Phenotype (FFP) Idade, sexo feminino, não ter 
companheiro, baixo grau de 
escolaridade, insuficiência da renda, 
com a autopercepção de saúde ruim, 
maior número de doenças crônicas.  

Fried Frailty Phenotype (FFP) Pessoas mais velhas, mulheres, 
minorias raciais/étnicas, pessoas em 
instituições residenciais e pessoas com 
rendas mais baixas. 
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Fried Frailty Phenotype (FFP), 
Cardiovascular Health Study (CHS) e 
fenótipo de fragilidade física (FI) 

Idosos mais velhos, sexo feminino, 
indivíduos que moram só, solteiros, 
com baixa escolaridade e com baixa 
renda familiar.  

Fried Frailty Phenotype (FFP) Sexo feminino, idade avançada, 
situação financeira e suporte social 
precários, multimorbidades, dor 
crônica, deficiência cognitiva, 
deficiência auditiva e visual.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

A fragilidade consiste em uma síndrome 

multidimensional que acomete com frequências os idosos 

(ALVES, 2018). Existem vários instrumentos para identificação 

e avaliação dessa síndrome geriátrica. Nesta pesquisa foram 

identificados os seguintes instrumentos: O Índice de Fragilidade 

(Frail Index - FI), Tilburg Frailty Indicator (TFI), o  Fried Frailty 

Phenotype (FFP), Escala de Fragilidade de Edmonton, Tilburg 

Frailty Indicator e o Índice de Fragilidade baseados no CHS 

(Cardiovascular Health Study), sendo o Fried Frailty Phenotype 

(fenótipo de fragilidade de Fried) o instrumento mais utilizado. 

O fenótipo de fragilidade de Fried foi observado em cinco 

estudos (JUNG et al., 2020) (ANDRADE et al., 2018) 

(BANDEEN-ROCHE et al., 2015) (GROSS et al., 2018) 

(SIRIWARDHANA et al., 2019). Esta escala avalia a fragilidade 

em perspectiva fisiológica não considerando as questões 

sociais e psicológicas que determinam a fragilidade, 

demonstrado nos cinco aspectos que ela avalia: a baixa 

velocidade da marcha, perda de peso, sensação de exaustão, 

força muscular e baixa atividade física, não contemplando a 

multidimensionalidade dessa síndrome. Seguindo esta mesma 

perpectiva, tem-se a escala proposta pelo Cardiovascular 

Health Study (CHS) foi utilizada em dois estudos (LOURENÇO 

et al., 2019) e (GROSS et al., 2018). Ela também considera 
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cinco aspectos para a avaliação da fragilidade: a perda de peso, 

fadiga, baixo gasto calórico, lentificação da marcha e fraqueza 

muscular (LOURENÇO et al., 2019). 

Com uma proposta de avaliação multidimensional 

identificou-se no estudo o Índice de Fragilidade (FI), utilizado 

em três estudos da amostra (ZHANG et al., 2020) (NTANASI et 

al., 2018) (JUNG et al., 2020) que considera funções 

psicológicas, mentais, sociais e físicas (ZHANG et al., 2020) e 

a Edmonton Frail Scale, utilizada em um estudo (CARNEIRO et 

al., 2016), avalia a fragilidade tendo como base nove domínios: 

cognição, estado de saúde, independência funcional, suporte 

social, uso de medicação, nutrição, humor, continência urinária 

e desempenho funcional demonstrando a determinação 

multifatorial da fragilidade (ALENCAR et al., 2018). Por fim, os 

instrumentos Comprehensive Frailty Assessment Instrument 

(CFAI), Tilburg Frailty Indicator (TFI) e o Groningen Frailty Index 

(GFI), que também realizam uma avaliação multidimensional da 

fragilidade, considerando aspectos físicos, cognitivos, 

psicológicos e sociais apareceram apenas em dois artigos  

(NTANASI et al., 2018) (GROSS et al., 2018), sendo o TFI e o 

GFI utilizados no mesmo estudo (NTANASI et al., 2018). 

A análise das evidências científicas apontadas nos 

estudos mostrou uma intrínseca relação entre o estado de 

fragilidade e características sociais, demográficas, psicológicas 

e fisiológicas. Os 10 artigos selecionados para compor a 

amostra apontam para os determinantes relacionados à 

transição do estado de fragilidade em idosos residentes nos 

locais das pesquisas, que são: 

Determinante 1: Idade. Todos os estudos selecionados 

para a análise citaram a maior idade como um fator relacionado 

com a fragilidade. A literatura mostra que, com o aumento da 
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idade, aumenta também a prevalência da fragilidade. Portanto, 

idosos com mais de 80 anos ou mais apresentam uma maior 

possibilidade de serem frágeis em relação aos pacientes com 

menos de 80 anos, mostrando que há uma relação da síndrome 

com o fator cronológico. Isso ocorre devido as diversas 

mudanças fisiológicas acarretadas com o aumento da idade, 

como, por exemplo, a redução da velocidade de caminhada, 

baixo IMC e fraqueza muscular, que são domínios analisados 

nos instrumentos que avaliam a fragilidade e deixam o idoso 

mais vulnerável a se tornar frágil (NTANASI et al., 2020). 

Determinante 2: Renda. A situação econômica foi citada 

em nove estudoscomo um fator relacionado à maior prevalência 

de fragilidade em idosos. Essa relação existe, tendo em vista 

que as condições socioeconômicas interferem diretamente no 

estilo e na qualidade de vida dos indivíduos e, 

consequentemente, se relacionam com a condição de 

fragilidade por afetarem no bem estar social, acesso à saúde e 

até mesmo no acesso à escolaridade dos indivíduos (ZHANG 

et al., 2020) 

Determinante 3: Suporte social. Nove estudos 

relacionaram o suporte social com a fragilidade. Notou-se que 

os idosos solteiros, viúvos ou com baixo suporte social 

possuíam uma maior prevalência da síndrome, pois o suporte 

social do paciente corrobora para a qualidade de vida, tendo em 

vista que as relações sociais, além de proporcionarem afeto e 

sentimentos positivos (como felicidade e amor), a presença de 

um companheiro provoca impactos positivos no cuidado ao 

paciente (ANDRADE et al., 2018). 

Determinante 4: Escolaridade. Sete estudos  associaram 

a fragilidade com o nível de escolaridade dos indivíduos. 

Indivíduos com baixa escolaridade possuíam maior prevalência 
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da síndrome do que indivíduos com maior escolaridade. A 

escolaridade é essencial para que o indivíduo tenha condições 

socioeconômicas favoráveis, acesso a emprego, além de 

intervir no acesso à saúde. Indivíduos com baixa escolaridade 

possuem menor qualidade de vida e maior quantidade de 

comorbidades, o que favorece o surgimento da fragilidade 

(NTANASI et al., 2020). 

Determinante 5: Sexo. Sete estudos mostram que a 

prevalência da fragilidade foi maior em mulheres. Isso acontece 

em consequência do fenômeno de feminilização da velhice. Há 

um maior número de mulheres idosas em comparação ao 

número de homens, o que mostra que as mulheres vivem mais 

que os homens e, consequentemente, estão mais sujeitas a se 

tornarem frágeis. Ademais, pode-se enaltecer a diferença da 

composição corporal entre os sexos, a mulher possui uma 

menor quantidade de massa muscular, o que faz com que 

idosos do sexo feminino estejam mais propensos a adquirirem 

sarcopenia. Consequentemente, essa condição interfere na 

capacidade física e funcional dos indivíduos, provocando, 

assim, maior prevalência da síndrome em mulheres, tendo em 

vista que a capacidade funcional possui uma relação intrínseca 

com a fragilidade  (GROSS et al., 2018). 

Outros determinantes associados à fragilidade 

encontrados nos estudos incluídos na amostra desta revisão 

foram: a presença de comorbidades, a habitação, polifarmácia,  

deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência cognitiva, 

comprometimento nas atividades de vida diária, queda, 

autopercepção de saúde ruim ou precária, minorias raciais e 

étnicas, internações e consultas médicas recentes, presença de 

cuidador e o tabagismo.  
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As contribuições desta revisão integrativa estão 

relacionadas a conexão entre fatores de risco e a prevalência 

de fragilidade em idosos na comunidade, síndrome com 

prevalência elevada na comunidade, colaborando para a 

compreensão do fenômeno de fragilidade, podendo auxiliar na 

elaboração e implementação de estratégias e ações de 

promoção à saúde do idoso e prevenção a agravos em relação 

a síndrome geriátrica na população de idosos da comunidade.  

Por fim, acredita-se, ainda, que as evidências científicas 

apontadas no estudo podem colaborar para a tomada de 

decisões na prática assistencial dos profissionais de saúde, por 

meio da observação das condições de saúde dos e busca ativa 

de idosos residentes na comunidade com frágeis ou pré-frágeis. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esta revisão integrativa apresentou um panorama geral 

sobre os fatores relacionados à transição dos estados de 

fragilidade em idosos residentes na comunidade. As evidências 

científicas demonstram que idosos mais velhos, de sexo 

feminino, com baixo nível de escolaridade, situação financeira 

precária e pouco apoio social estavam mais sucessíveis a 

adquirir a síndrome de fragilidade. Destarte, nota-se que a 

fragilidade é uma síndrome influenciada por diversos fatores, 

seja variáveis socioeconômicas, conjugais e relacionados a 

faixa etária. 

Além disso, pode-se considerar, também, uma relação 

entre a fragilidade com variáveis fisiológicas, como a presença 

de múltiplas morbidades ou presença de achados clínicos 

anormais em exames laboratoriais, variáveis nutricionais e 

psicológicas. Ressalta-se, portanto, que todos os fatores 
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supracitados estão relacionados ao maior grau de fragilidade 

em idosos. 

Desta forma, os resultados desta revisão pode colaborar 

para a atuação dos profissionais de saúde durante o cuidado ao 

idoso nos diversos níveis de atenção à saúde, sendo importante 

para a identificação de indivíduos que se encontram nas 

condições descritas e a elaboração de ações com a finalidade 

de influenciar a participação social dos idosos, além de realizar 

o acompanhamento dos indivíduos com alterações 

socioeconômicas, fisiológicas, psicológicas e nutricionais com a 

finalidade de promover saúde e, consequentemente, reduzir a 

prevalência da síndrome de fragilidade  na comunidade. 
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RESUMO: Um maior número de intervenções cirúrgicas passou 
a ser realizado em uma população progressivamente mais 
idosa e de maior risco, devido à disponibilização de estratégias 
menos invasivas, mais rápidas e eficientes. Nesse contexto, o 
posicionamento cirúrgico do paciente consiste em uma tarefa 
complexa que visa garantir segurança aos pacientes, 
minimizando o risco de complicações. Para tanto, essa 
pesquisa tem o objetivo de identificar, na literatura científica 
nacional e internacional, as complicações decorrentes do 
posicionamento cirúrgico em idosos. Trata-se de uma revisão 
integrativa de artigos publicados no período de 2008 a 2017. As 
buscas foram realizadas na CINAHL, PubMed, Cochrane 
Library, Scopus e Web of Science. Foram analisados 22 artigos 
sobre a temática. As complicações por posicionamento mais 
frequentes foram as lesões por pressão, relacionadas às 
posições supino e ventral; e as lesões de nervo periférico, 
relacionadas à posição de Trendelenburg associada ou não à 
litotomia, principalmente nas cirurgias urológicas e 
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neurológicas. A duração cirúrgica prolongada, acima de 2 
horas, foi o fator de risco mais evidente, independente do uso 
de dispositivos de posicionamento. Os estudos não abordaram 
as complicações por posicionamento especificamente em 
idosos, mas a literatura mostra que as alterações inerentes ao 
processo de envelhecimento conferem maior vulnerabilidade a 
essa clientela. 
Palavras-chave: Idoso. Posicionamento do paciente. Centro 
cirúrgico. Cirurgia. Período perioperatório. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é uma realidade 

mundial, decorrente de transformações sociais e econômicas 

que vêm acontecendo nas últimas décadas, a exemplo de 

inovações tecnológicas e terapêuticas no contexto da saúde, 

aumento da longevidade da população e redução continuada 

dos níveis de fecundidade, o que culmina com um processo de 

envelhecimento acelerado (OLIVEIRA, 2016). 

O aumento na expectativa de vida associada à melhoria 

nas condições de saúde tem resultado na crescente e contínua 

elevação da população idosa, bem como proporcionou aumento 

no número de cirurgias a que são submetidos os pacientes com 

mais de 65 anos (CAVALCANTI;JUCÁ, 2016; FIGUEIREDO, 

2017). Com a disponibilização de estratégias menos invasivas, 

mais rápidas e eficientes, casos antes considerados como 

inoperáveis passaram a ingressar nos centros cirúrgicos. Um 

número crescente de intervenções passou a ser realizado em 

uma população progressivamente mais idosa e de maior risco, 

tornando necessário organizar o conhecimento a respeito dos 

fenômenos que acontecem antes, durante e depois da 

intervenção cirúrgica (JEREZ-ROIG, et al., 2016). 
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Dentre esses, o posicionamento cirúrgico do paciente, 

tarefa complexa que exige o empenho de toda a equipe de 

saúde, conhecimento sobre vários tipos de posições cirúrgicas 

e da disponibilidade e aplicabilidade de superfícies de suporte, 

devendo-se considerar a individualidade de cada paciente e 

tempo de anestesia, preferências do cirurgião para a melhor 

exposição do sítio cirúrgico, técnica cirúrgica a ser realizada e 

o acesso necessário para a administração de medicamentos, 

monitorização e ventilação pelo anestesista, visando garantir 

segurança aos pacientes (LOPES et al., 2016). 

O posicionamento ideal nem sempre pode ser 

alcançado, expondo os pacientes ao risco de complicações, 

como: dor músculo-esquelética, deslocamento de articulações, 

danos em nervos periféricos, lesões de pele, comprometimento 

cardiovascular e pulmonar e até síndrome compartimental 

(MIRANDA et al., 2016). 

Os fatores de risco para complicações por 

posicionamento podem ser intrínsecos, destacam-se: idade, 

peso corporal, estado nutricional e doenças crônicas, como 

diabetes mellitus, vasculopatias, neuropatias, hipertensão e 

anemia. Dentre os extrínsecos, tipo e tempo de cirurgia, 

anestesia, problemas no controle da temperatura corporal, 

posições cirúrgicas e imobilização devido ao posicionamento 

(MIRAANDA;SOARES;SILVA,2016). 

Uma avaliação pré-cirúrgica dos fatores de risco do 

paciente deve ser feita com a intenção de prevenir 

complicações durante ou após a cirurgia. À medida que a 

anestesia bloqueia a capacidade do paciente de reagir à dor e 

à pressão, o impacto do posicionamento é particularmente 

importante (SØRENSEN et al., 2016).  
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Para tanto, a utilização de escalas de avaliação de risco 

pode identificar fatores que predisponham a ocorrência de 

lesões por posicionamento e favorecer a implementação de 

medidas preventivas (LOPES et al., 2016). São consideradas 

tecnologias de cuidado e devem ser utilizadas pelos 

enfermeiros, no período perioperatório, visando a segurança do 

paciente idoso (LOCKS et al., 2016). 

Considerando a complexidade do processo de 

envelhecimento, combinado ao risco de complicações por 

posicionamento cirúrgico nas pessoas idosas, foi considerado 

importante investigar a situação atual do evento nesta 

população.  

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 

identificar, na literatura nacional e internacional, as 

complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico em 

idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão integrativa, a qual sintetiza os 

resultados de estudos publicados sobre temática específica, 

construindo um corpo de conhecimento científico favorecendo 

a tomada de decisões dos profissionais baseada em evidências 

(SOUSA et al., 2018; SOUSA et al., 2017).  

As etapas percorridas na elaboração do estudo foram: 

formulação da questão de pesquisa, definição dos critérios de 

inclusão e exclusão de estudos, busca de estudos nas bases 

de dados, extração de dados, análise crítica dos estudos 

incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão  

(SOUSA et al., 2017). 
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Para construção da pergunta de pesquisa, utilizou-se a 

estratégia PICO, sendo P (paciente ou problema) – idoso; I 

(intervenção) – posicionamento cirúrgico; C (comparação) 

componente não utilizado e O: (“outcomes” - desfecho) - 

complicações por posicionamento. Assim, obteve-se a 

formulação da seguinte questão “Quais as complicações 

decorrentes do posicionamento cirúrgico em idosos?” 

(CARDOSO et al., 2019). 

Realizou-se buscas nas bases de dados CINAHL, 

PubMed, Cochrane, Scopus e Web of Science e os descritores 

utilizados estavam indexados no Medical Subject Headings 

(MeshTerms) e seus cruzamentos elderly OR aged OR aging, 

“patient positioning”, surgi centers OR “operating tables”, 

surgery OR “surgical procedure, operative”, “perioperative 

period” OR “perioperative care” com o uso do operador 

booleano AND.  

O método utilizado para classificar o nível de evidência 

dos artigos foi o Grading of Recomendations Assessment, 

Developing and Evaluation -  GRADE o qual classifica a 

qualidade da evidência em quatro níveis: alto (4), moderado (3), 

baixo (2) e muito baixo (1) e reflete o grau de confiança no 

resultado apresentado (LEWIN et al., 2018). 

 Os critérios de inclusão foram: artigos científicos de 

dados primários, que abordassem complicações decorrentes do 

posicionamento cirúrgico em idosos nos últimos 10 anos (2008 

a 2017), e não foi utilizado limitador de idioma. Os critérios de 

exclusão: estudos que não demonstrassem o método utilizado 

para avaliar/verificar as complicações do posicionamento 

cirúrgico; trabalhos científicos apresentados em congressos; 

relatos de caso e artigos duplicados. 
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Mediante as buscas realizadas foi localizado um total de 

226 publicações na Cochrane, 131 publicações na CINAHL, 

435 publicações na Scopus, 213 publicações na PubMed e 82 

na Web of Science, totalizando 1.087 publicações. Após a 

eliminação daquelas que estavam indexadas em mais de uma 

base de dados, restaram 1.045, que foram submetidas à leitura 

do resumo, o que levou à exclusão de 1.013 artigos, restando, 

portanto, para leitura do texto completo 32 artigos. Ao serem 

submetidos aos critérios de inclusão descritos anteriormente, 

22 artigos foram incluídos na revisão. Foi realizada a busca 

reversa nos artigos selecionados e, destes, mais quatro artigos 

foram incluídos na amostra. A seleção dos estudos foi realizada 

de acordo com os critérios PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Os resultados 

obtidos em cada etapa foram sintetizados em fluxograma 

(Figura 1).  
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Figura 1 - Fluxo do processo de seleção dos artigos incluídos 
na revisão integrativa. João Pessoa, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa, PB, Brasil, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra da revisão integrativa foi composta por 22 

estudos primários, realizados principalmente nos Estados 

Unidos (54,4%), 13 publicados em 2012 e 2013, 20 em inglês e 

dois em português. 
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Artigos encontrados nas bases de dados: (n=1.087) 

Artigos duplicados excluídos (n=42) 

Artigos selecionados para 

leitura de resumos (n=1.045) 

Artigos excluídos após leitura 

de resumos (n=1.015) 

Artigos submetidos aos 

critérios (n=32) 

Artigos com texto excluídos 

(n=14) 

Artigos incluídos (n=18) Estratégia snowball (n=4) 

Artigos analisados (n=22) 
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Quanto ao método adotado nos estudos, onze foram de 

coorte prospectivo (50%), sete de coorte retrospectivo (31,8%), 

dois observacionais transversais (9,2 %), um ensaio clínico 

randomizado (4,5%); e um longitudinal tipo série de casos 

(4,5%). Nove estudos (45,5%) apresentaram nível de evidência 

4, classificado como alto. 

As produções analisadas foram publicadas em 19 

periódicos, sendo a mais frequente a Revista de Endourologia, 

com 03 artigos. Quanto ao fator de impacto das revistas, 40,9% 

apresentou pontuação acima de 2.0. Nessa revisão, a amostra 

com pacientes no período pós-operatório de cirurgia urológica 

foi de (31,8%), sendo que cinco foram assistidas por robô. 

Seguido por neurocirurgia (27,3%) e, todos os estudos (100%) 

foram realizados com pessoas adultas, incluindo os idosos.  

 

Quadro 1 - Caracterização dos artigos incluídos na amostra, 
João pessoa, PB, Brasil, 2020 (n=22). 

Autor/Ano/ Nível de Evidência 
(NE) /País/Revista/FI 

Método/Amostra 

1-CHUNG, et al., 2009/NE: 
4/EUA/The Spine Journal/ 
FI 3.119 

Estudo prospectivo realizado com 230 
pacientes submetidos a cirurgias eletivas 
da coluna vertebral na posição ventral, com 
idade entre 28 e 86 anos. 

2-MATTEI, A. et al., 
2013/NE:4/Suíça/Journal of 
Endourology/FI 2.038 

Estudo prospectivo realizado com 60 
pacientes submetidos a Prostatectomia 
Radical Assistida por Robô em 
Trendelenburg extremo prolongado, com 
idades entre 43 e 73 anos. 

3-MILLS, J.T. et al., 2013/NE: 
3/EUA/The Journal of Urology/FI 
3.119 

Estudo prospectivo de 334 casos de 
cirurgias urológicas assistidas por robô em 
Trendelemburg com pacientes com idade 
acima de 18 anos. 

4-NILSSON, U.G., 2013/NE: 
4/Suécia/Journal of Perianesthia 
Nursing/FI 0.748 

Estudo prospectivo de coorte transversal 
exploratório com 86 pacientes com idade 
entre 18 e 87 anos, submetidos a cirurgias 
eletivas em posição supina, em um hospital 
universitário na Suécia. 
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5-GHOMI, A. et al., 2012/NE: 
4/EUA/The Journal Minimally 
Invasive Gynecology/FI 0,12  

Estudo observacional, transversal, 
descritivo com 20 pacientes de 26 a 81 
anos, submetidos a cirurgia ginecológica 
assistida por robô, na posição de 
Trendelenburg em menor grau (16,4), 
Hospital das Irmãs da Caridade (Buffalo, 
NY).  

6-JELLISH, W.S. et al., 2013/NE: 
3/EUA/Otolaryngology—Head and 
Neck Surgery/FI 2.020 

Estudo observacional de coorte prospectivo 
com 65 pacientes, na faixa etária de 15 a 77 
anos, submetidos a cirurgia de base de 
crânio, nas posições supino, prona, lateral, 
litotomia e sentado. 

7-LUMBLEY, J.L. et al. ,2014/NE: 
3/EUA/Journal of Clinical 
Anesthesia/FI 1.818 

Estudo retrospectivo de prontuários no 
Wexner Medical Center em A Ohio State 
University com 222 pacientes cirúrgicos 
com idade entre 18 a 80 anos que 
apresentaram lesão por pressão no 
intraoperatório, independente do tipo de 
posição.  

9-NAVARRO-VICENTE, F. et 
al.,2012/NE:4/Espanha/Colorectal 
Disease/FI 2.533 

Estudo prospectivo com 2.304 pacientes 
com idade acima de 18 anos (variou entre 
21 e 82 anos), submetidos a cirurgia 
abdominal colorretal posição supina ou 
Lloyd–Davies. 

10-LIN, S. et al.,2017/NE: 
3/EUA/Spine FI 2.792 

Estudo retrospectivo realizado em uma 
instituição de saúde terciária e 
especializada em coluna, com 209 
pacientes na posição ventral e com idade 
acima de 18 anos. 

11-PRIMIANO, M. et al., 2011/NE: 
4/EUA/AORN Journal/ 
FI ..794 

Estudo prospectivo de coorte conduzido em 
um grande centro médico acadêmico de 
trauma com 258 pacientes com idade acima 
de 18 anos (entre 46 e 75), submetidos a 
cirurgias com duração superior a três horas 
(todos os posicionamentos). 

12-GEZGINCI, E. et al., 2015/NE: 
3/Não descrito o país/International 
Urology and Nephrology/FI 1.692 

Estudo retrospectivo, não placebo e não 
randomizado com 534 pacientes que foram 
submetidos a Prostatectomia Radical 
Laparoscópica assistida por Robô na 
posição de litotomia associada ao 
Trendelemburg acentuado. A idade média 
foi 65,2 ± 7,3 anos. 

13-KADAM, A.B. et al., 2012/NE: 
2/Índia/Europe Spine Journal/FI 
2.634 

Estudo observacional, transversal com 41 
pacientes com idades entre 3 e 64 anos, 
submetidos a cirurgias da coluna vertebral 
em posição ventral modificada. 
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14-KOÇ, G. et al., 
2012/NE:3/EUA/Journal of 
Endourology 
FI 2.038 

Estudo retrospectivo com 377 pacientes 
com idade entre 30 e 80 anos submetidos a 
Prostatectomia Radical Laparoscópica 
assistida por Robô, na posição de litotomia 
com perna dividida. 

15-WEN, T. et al.,2014/EUA/NE: 
3/Journal of Endourology 
FI 2.038 

Estudo retrospectivo que utilizou dados de 
internação de 175.699 pacientes com idade 
acima de 18 anos que se submeteram à 
Prostatectomia Radical Assistida por Robô, 
nas posições de Trendelenburg e litotomia 
acentuadas. 

16-CONNOR, T. et 
al.,2010/NE:4/EUA/Urologic Nursing 
FI ..186 

Estudo prospectivo, descritivo com 498 
pacientes adultos com idade entre 20 e 89 
anos submetidos a cirurgia urológica em 
posição de litotomia. 

17-DYER, J. et al., 2013/NE: 
3/Inglaterra/Annals of The Royal 
College of Surgeons of England/FI 
1.350 

Estudo prospectivo com 126.891 pacientes 
com idade média de 65,2 anos submetidos 
a cirurgia urológica na posição de litotomia. 

18-WOERNLE, C.M. et al., 2012/NE: 
2/Suíça/Clinical Neurology and 
Neurosurgery/FI 1.381 
 

Estudo retrospectivo realizado com 
pacientes com idade acima de 18 anos 
submetidos à craniotomia eletiva ou cirurgia 
da coluna. O grupo alvo consistiu de 50 
pacientes operados na posição lateral e os 
grupos controle consistiram de 100 
pacientes operados em posição supina ou 
prona. 

18-AYATOLLAHZADE-ISFAHANI, 
F. et al.,2013/NE: 4/Irã/Journal Of 
Vascular Nursing/FI 0.27 

Ensaio clínico desenvolvido com pacientes 
com idade entre 30 e 70 anos internados na 
Unidade de Cirurgia Cardíaca de Teerã 
Center (Teerã, Irã). 
Os participantes foram randomizados em 
dois grupos, 92 pacientes foram 
designados para o grupo de posição supina 
e 93 para o grupo de elevação de pernas. 

19-THAN,  K.D. et al., 2017/NE: 
1/EUA/Global Spine Journal/ FI 0.39  

Estudo retrospectivo multicêntrico de séries 
de casos envolvendo 21 centros cirúrgicos, 
12.903 pacientes com idade acima de 18 
anos submetidos à cirurgia da coluna 
cervical em posição ventral. 

20-MENEZES, S, et al., 2013/NE: 
4/Brasil/Acta Med Port 
FI 0,581 

Estudo prospetivo que incluiu 172 pacientes 
com idade acima de 18 anos, de diferentes 
especialidades cirúrgicas nas posições 
dorsal, ventral, lateral e litotomia.  

21-SCARLATTI, K,C, et al., 
2011/NE:1/Brasil/Revista da Escola 
de Enfermagem da USP/FI 0,743 

Estudo longitudinal tipo série de casos 
realizado em um Hospital geral, de grande 
porte, na cidade de São Paulo com 199 
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pacientes com idade acima de 18 anos 
submetidos a cirurgias de médio e grande 
porte, nas posições supino e ventral. 

22-SHERMAN, C.E. et al., 
2012/EUA/NE: 3/Journal of 
Neurosurgery: Spine/FI 2.696 

Estudo prospectivo realizado com 17 
pacientes com idade acima de 18 anos (17 
a 74 anos), que foram submetidos a 
sacrectomias após a instituição de um 
protocolo padronizado para posicionamento 
ventral. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A análise dos resultados demonstra que os estudos 

enfocaram nas complicações e sua relação ao tipo de 

posicionamento, ao tempo na posição cirúrgica e ao uso de 

dispositivos de posicionamento, bem como nos fatores de risco 

para o surgimento de lesões. (Quadro 2) 

As complicações mais prevalentes foram as lesões por 

pressão (40,9%) relacionadas às posições supina e ventral, 

esse dado corrobora com estudo realizado em hospital de 

ensino de Minas Gerais, em que 37,7% dos indivíduos 

submetidos a cirurgias eletivas apresentaram LPP (BUSO et al., 

2021). Em relação aos tipos de posição cirúrgica neste estudo, 

prevaleceu a supina, pesquisas apontam que o posicionamento 

dorsal é o mais comum na realização dos procedimentos 

cirúrgicos (LOPES et al., 2016).  

A incidência de LPP na posição supina, nessa revisão, 

obteve resultado divergente do encontrado em um estudo que 

identificou baixa incidência (0,1%) e evidenciou maior 

ocorrência em pacientes com 65 anos ou mais (BUSO et al., 

2021). A maior incidência de lesões na posição supina pode 

estar relacionada à sua intensa utilização nos procedimentos 

cirúrgicos, por permitir maior abordagem às diversas áreas 

corporais (TREVILATO et al., 2018).  
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Trevilato et al. (2018) ainda afirmam que, quanto à 

posição ventral, um estudo evidenciou LPP, lesões oculares e 

o comprometimento respiratório, resultado análogo ao dessa 

revisão. Schnoor et al. (2018) evidenciam o risco aumentado de 

LPP nessa posição relaciona-se ao aumento do contato das 

proeminências ósseas com a mesa operatória, como ocorre na 

cirurgia de coluna (BUSO et al., 2021; LIMA et al., 2017). 

Os pacientes geriátricos apresentam maior risco de LPP, 

devido a uma diminuição de massa muscular decorrente do 

processo natural de envelhecimento (TOMASI et al., 2017; 

QUAN et al., 2019), como também a pele se torna mais frágil, 

devido à diminuição da elasticidade e textura, tornando-a mais 

susceptível a lesões decorrentes da duração do procedimento 

e do posicionamento cirúrgicos (MIRANDA et al., 2016). 

E as lesões de nervos periféricos (31,8%) que ocorreram, 

em sua maioria na posição de Trendelenburg, Chen et al. 

(2019) afirmam que, nesse tipo de posicionamento permite 

melhor visualização dos órgãos em cirurgias da região 

abdominal inferior ou pelve, posto que o dorso do paciente é 

mantido em nível mais baixo em relação aos pés. 

A lesão perioperatória do nervo periférico é uma 

complicação rara, mas importante, podendo causar 

incapacidade e perda funcional. Oliveira et al. (2019) referem 

que procedimentos neurocirúrgicos e ortopédicos têm uma 

associação significativa com a lesão nervosa periférica 

perioperatória, semelhante ao que foi identificado nesse estudo. 

As cirurgias urológicas assistidas por Robô na posição 

de Trendelenbug íngreme associada à litotomia ocasionaram, 

nessa revisão, LNP decorrente do posicionamento. Entretanto, 

estudo retrospectivo com 831 casos de cirurgias ginecológicas, 

na mesma posição, e assistidas por robô, identificou um risco 
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de lesão do nervo periférico inferior a 1% (ANGELO et al., 

2017). Fato corroborado por outro estudo que afirma ser de 

0,5%, a incidência de LNP decorrente do posicionamento 

cirúrgico (ELLEBRECHT et al., 2013).  

A posição de Trendelenburg íngreme (30-40 graus) é 

usada rotineiramente nas cirurgias robóticas com o intuito de 

maximizar a exposição, mesmo com alto risco de morbidez e 

dificuldade de ventilação, e está associada ao risco de várias 

complicações, dentre elas, a lesão do plexo braquial (BUSO et 

al., 2021). 

A Trombose Venosa Profunda (TVP) foi uma 

complicação presente em dois estudos, associados litotomia e 

à posição supina, Peixoto et al., (2019) destacam que tal 

complicação cirúrgica pode ocorrer devido a restrição dos 

movimentos bem como, a elevação inadequada dos membros.  

Enquadra-se também como fator de risco a duração da 

indução anestésica, Santos et al., (2016) afirmam que sob efeito 

de anestesia, o corpo perde os mecanismos de compensação, 

não oferecendo mais a proteção contra pressão e estiramento. 

Nessa revisão, estudos identificaram que pacientes com 

um índice de massa corporal (IMC) muito alto ou muito baixo e 

com idade acima de 60 anos, são mais suscetíveis a lesões de 

nervo periférico por serem mais sensíveis à pressão 

(ABDALMAGEED et al 2017). Devido às reduções funcionais 

na mobilidade ou neuropatia, os idosos são mais susceptíveis 

a desenvolverem lesões nos tecidos ou nos nervos devido ao 

posicionamento cirúrgico (TOMASI et al., 2017). 

Outrossim, nesta pesquisa, foram citadas comorbidades, 

como doença vascular e diabetes, imobilidade, idade avançada 

e doença grave, sendo o tempo de permanência na mesa 

cirúrgica, o risco mais significativo para lesões por 
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posicionamento (MIRANDA; SOARES;SILVA, 2016; RAO et al., 

2016; TREVILATO et al., 2017).  

O tempo de cirurgia superior a 2 horas de duração, foi 

idenficado entre os fatores de risco para formação de LPP 

foram, estudo realizado em hospital de ensino com 278 

pacientes, menciona que o tempo de cirurgia maior do que duas 

horas aumenta o risco de injúria tecidual de 35% a 50% e em 

cirurgias com mais de quatro horas de duração, este risco pode 

triplicar (PEIXOTO et al., 2019). No indivíduo idoso o risco de 

dano tecidual é significativo, uma vez que cirurgias com mais 

de duas horas de duração podem acometer à oxigenação dos 

tecidos comprimidos e favorecer a formação de lesões 

(NASCIMENTO;RODRIGUES, 2020). 

Nessa pesquisa, o uso de dispositivos de proteção não 

foi suficiente para impedir a ocorrência de complicações por 

posicionamento. Segundo Abdalmageed et al (2017), dentre as 

principais causas de lesão de nervos periféricos no 

perioperatório, está o uso inadequado desses dispositivos. Os 

dispositivos de posicionamento cirúrgico quando não são 

usados de forma adequada podem ocasionar lesões, devendo 

ser específicos para cada paciente (OLIVEIRA et al., 2019; 

OLIVEIRA et al., 2017). 

 

Quadro 2:Caracterização dos artigos quanto aos objetivos e 
principais resultados, João pessoa, PB, Brasil, 2020 (n=22).  

Autor/Objetivos Principais resultados 

1-CHUNG, et al., 2009.  
 
Investigar a possibilidade de 
prevenir ou reduzir, as lesões de 
nervo ulnar nos membros 
superiores, relacionadas à posição 
ventral, utilizando o monitoramento 

Observou-se reduções significativas da 
amplitude em 10 (4,3%) pacientes. No 
entanto, o reposicionamento imediato dos 
braços restaurou as amplitudes do PESS 
em menos de 1 minuto, 
consequentemente, no pós-operatório, 
não houve lesão do nervo ulnar 
relacionada à posição ventral, 
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PotencialEvocado Somatossensitivo 
(PESS). 
 
 

evidenciando a importância desse 
monitoramento. 
A média do tempo cirúrgico foi de 60 
minutos e foram utilizados coxins para 
proteção dos cotovelos. 

2- MATTEI, A. et al., 2013. 
 
Investigar se, durante a 
prostatectomia radical assistida por 
robô com dissecção estendida do 
nódulo linfático pélvico em uma 
posição de Trendelenburg extrema 
prolongada, pode ocorrer lesões por 
posicionamento e rabdomiólise 
indicadas pelos elevados níveis 
séricos de creatina quinase (CK). 
 
 

Vinte e um dos 60 (35%) pacientes 
apresentaram lesões por pressão (LPP) 
relacionadas ao posicionamento em 
Trendelenburg extremo, sendo 16 (27%) 
estágio I, 2 (3%) estágio II e 3 (5%) 
estágio III. E 10 (16,7%) desenvolveram 
Rabdomiólise.Os valores da creatina 
quinase aumentaram após todas as 
cirurgias, com um pico de 18 horas após 
os procedimentos, sendo, 
estatisticamente mais significativos, nos 
pacientes com lesões estágios II e III. A 
média de tempo cirúrgico foi de 282 
minutos.Foram utilizados colchão a vácuo 
e almofadas de gel sob ombros, joelhos e 
calcanhares. 

3-MILLS, J.T. et al., 2013. 

 
Determinar a incidência de lesão por 
posicionamento em Trendelenburg 
durante cirurgia urológica assistida 
por robô, identificar fatores de risco 
e descrever o tempo para resolução 
da lesão neurológica. 

A incidência de lesões neuropáticas por 
posicionamento foi 22 (6,6%). Destas, 13 
(59,1%) foram resolvidas em 1 mês, 4 
(18,2%) entre 1 e 6 meses e 5 (22,7%) 
persistiram além de 6 meses. Os fatores 
de riscos encontrados foram: tempo 
operatório superior a 5 horas, 
classificação ASA 4 (Sociedade 
Americana de Anestesiologia) e 
posicionamento das extremidades 
superiores em braçadeiras. 

4-NILSSON, U.G., 2013. 

 
Explorar a associação do 
posicionamento supino e a 
ocorrência de dor ou lesões por 
pressão no pós operatório, em 
pacientes adultos sob anestesia 
geral. 
 
 

Um total de 23 (27%) pacientes relataram 
dor não relacionada à cirurgia. Apenas 2 
(2,3%) dos pacientes apresentaram lesão 
por pressão estágio I.Não foram 
encontradas associações entre dor por 
posicionamento ou lesão por pressão e 
sexo, idade, duração da cirurgia, 
superfície da mesa cirúrgica e número de 
dispositivos. A duração média da cirurgia 
foi de 151 minutos.Não foram utilizados 
dispositivos deposicionamento. 
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5- GHOMI, A. et al., 2012. 
 
Avaliar se um menor grau de 
posicionamento Trendelenburg 
pode ser efetivamente usado em 
cirurgia robótica ginecológica 
benigna sem comprometer a 
exposição ou o resultado cirúrgico. 

Não houve complicações no 
perioperatório.A duração média da 
cirurgia foi de 87 minutos.Colchão caixa 
de ovo foi usado como dispositivo de 
posicionamento. 

6-JELLISH, W.S. et al., 2013. 
 
Avaliar o uso de Potenciais 
Evocados Somatossensitivos 
(PESS) para detectar lesões do 
plexo braquial relacionadas ao 
posicionamento supino durante a 
cirurgia da base do crânio. 
 
 

6 pacientes mostraram uma redução 
significativa  na amplitude do PESS 
(9,2%). Destes, 3 (5,1%) apresentaram 
lesão do plexo braquial. Esse estudo 
mostrou que a atenção para corrigir o 
posicionamento do braço auxiliado pelo 
monitoramento do PESS, durante a 
cirurgia, colaborou para evitar lesões 
significativas do plexo braquial.O tempo 
cirúrgico variou entre 4 e 7 horas. E 
almofadas de espuma foram colocadas 
em torno dos cotovelos. 

7- LUMBLEY, J.L. et al. ,2014. 
 
Avaliar as comorbidades e fatores 
cirúrgicos envolvidos na gênese de 
lesão por pressão (LPP) intra-
operatória. 

Dos 222 casos de LPP, os locais mais 
comuns foram o sacro/coccix (38,7%) e os 
glúteos (20,3%). A posição mais 
prevalente foi a supina (85,1%).As 
comorbidades mais identificadas foram 
HAS (30,1%), doença cardíaca (28%) e 
diabetes (25%); o tipo de cirurgia mais 
prevalente foi a abdominal (44,1%). O 
tempo cirúrgico médio foi de 3 horas e 55 
minutos. Não foi descrito o uso 
dispositivos de posicionamento. 

8-NAVARRO-VICENTE, F. et 
al.,2012. 
 
Determinar a incidência de lesão de 
nervo periférico intraoperatória 
(LNPI) após cirurgia colorretal 
abdominal e laparoscópica na 
posição supina ou Lloyd–Davies. 
 
 
 

A incidência de lesão de nervo periférico 
foi de 8 (0,3%) pacientes, sendo 7 na 
posição Lloyd –Davis e 1 em supino. Não 
houve associação entre a LNPI e a idade, 
sexo, índice de massa corporal, cirurgião, 
tempo de operação, pontuação da 
Sociedade Americana de Anestesiologia 
(ASA) e cirurgia de urgência. O uso de 
estribos do tipo Allen e um bolsa a vácuo 
mostrou ser protetor para lesão de nervos 
nos membros inferiores e superiores. O 
tempo médio de cirurgia foi 189 min.  

9- LIN, S. et al.,2017. 
 
Investigar a prevalência e os fatores 
de risco de lesões por pressão em 

A prevalência de lesões por pressão foi de 
23%. Destes, a maioria (93,8%) estágio I 
e o restante (6,3%) estágio II. Problemas 
prévios da pele, mielopatia, diagnóstico 
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cirurgias da coluna vertebral 
realizadas em decúbito ventral. 
 
 

de deformidade da coluna vertebral, 
tempo operatório> 300 minutos e 
cirurgia> 4 níveis foram preditores 
significantes de lesões por pressão. Ser 
paciente com deformidade da coluna 
vertebral também foi considerado fator de 
risco independente para o 
desenvolvimento de lesões por pressão 
(OR 3,31, p = 0,010). 
Coxins foram colocados sob o peitoral e a 
crista ilíaca. 

10- PRIMIANO, M. et al., 2011/NE: 
4/EUA/AORN Journal 
 
Identificar a prevalência e os fatores 
de risco associados à formação de 
lesão por pressão na sala de cirurgia 
entre pacientes submetidos a 
cirurgia com duração superior a três 
horas.  
 

Vinte e um (8,1%) pacientes 
desenvolveram lesão por pressão. 
A maioria foi submetida à cirurgia com 
anestesia geral (98,1%); posição supina 
(26,7%); duração foi entre três e cinco 
horas (65,1%), e muitos pacientes foram 
posicionados com travesseiros sob os 
joelhos (19,8%) como tipo primário de 
dispositivo de posicionamento. 

11-GEZGINCI, E. et al., 2015 

 
Avaliar a dor pós-operatória e 
complicações neuromusculares 
associadas ao posicionamento após 
prostatectomia robótica radical 
laparoscópica assistida na posição 
de litotomia associada ao 
Trendelemburg acentuado. 

Dor e complicações neuromusculares 
pós-operatórias relacionadas ao 
posicionamento foram observados em 54 
(10,1%) e 27 (5%) pacientes, 
respectivamente. 
O tempo operatório médio foi 198,8 ± 43,7 
min. Almofadas de silicone foram 
utilizadas como dispositivo de 
posicionamento. 

12-KADAM, A.B. et al., 2012. 
Reduzir as complicações 
associadas ao posicionamento por 
meio da utilização de um novo 
método de posicionamento em 
decúbito ventral para cirurgias da 
coluna. 
 

O tempo de posicionamento utilizando 
este método variou de 11 a 19 min. O 
tempo cirúrgico variou de 3 a 13 h (média 
de 6,8h, desvio padrão  de 2,57). 
Foram utilizados coxins como dispositivos 
de posicionamento. 
Não houve complicações decorrentes do 
posicionamento, o que demonstrou a 
eficácia do novo método. 

13-KOÇ, G. et al., 2012. 

 
Investigar a incidência de neuropatia 
dos membros inferiores após 
Prostatectomia laparoscópica 
assistida por robô na posição de 
Trendelenburg e litotomia com perna 

Cinco (1,3%) pacientes desenvolveram 
neuropatias dos membros inferiores no 
pós-operatório imediato. Apenas o 
aumento do tempo intraoperatório foi 
identificado como um fator de risco para 
desenvolvimento desta complicação 
(variou de 183 a 663 minutos 368,0 min). 
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dividida. 
 
 

Evidenciou-se que o posicionamento da 
perna dividida favorece o risco de lesão 
no nervo femoral.Não foi descrito a 
utilização de dispositivos de 
posicionamento.  

14-WEN, T. et al.,2014. 
 
Caracterizar as complicações por 
posicionamento da Prostatectomia 
Radical Assistida por Robô 
relacionadas às posições 
acentuadas de Trendelenburg e 
litotomia. 
 

Menos de 1% dos pacientes 
apresentaram uma ou mais complicações 
por posicionamento. Destes, as 
complicações oculares representaram 
mais da metade do total (51,1%). Os 
demais consistiram em lesões nervosas, 
rabdomiólise e síndrome compartimental. 
O tempo médio de cirurgia e o uso de 
dispositivos de posicionamento não foram 
descritos. 

15-CONNOR, T. et al.,2010. 
 
Identificar as variáveis peri-
operatórias que predispõem a 
formação de lesão por pressão em 
pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos urológicos 
na posição de litotomia ou lateral. 
 
 

Dos 428 pacientes, 25 (5%) apresentaram 
lesão por pressão estágio I. A duração da 
anestesia (p = 0,038) e o tempo total de 
pressão arterial diastólica inferior a 50 
mmHg (p = 0,046) foram preditores 
estatisticamente significativos para a 
formação de lesão por pressão. 
O tempo médio de cirurgia foi de 257,49 
minutos e foram usados colchão caixa de 
ovo e almofadas de espuma sob a 
cabeça, a região sacral, os cotovelos, os 
joelhos, os tornozelos e os calcanhares. 

16-DYER, J. et al., 2013. 
 

Estabelecer a taxa específica de 
ocorrência de tromboembolismo 
venoso (TEV) pós-operatório em 
pacientes submetidos a cirurgia 
urológica. 
 
 

Nos 12 meses de seguimento, 839 
pacientes (0,66%) foram readmitidos com 
TEV. Destes, 373 (0,29%) foram 
internados com trombose venosa 
profunda e 466 (0,37%) com embolia 
pulmonar. Os procedimentos realizados 
na posição de litotomia foram associados 
com aproximadamente metade do risco 
de desenvolver TEV do que os realizados 
na posição supina (0,60% vs 1,28%, p 
<0,0001). O tempo médio de cirurgia e o 
uso de dispositivos de posicionamento 
não foram descritos. 

17-WOERNLE, C.M. et al., 2012. 
 
Investigar uma possível relação 
entre o posicionamento cirúrgico e 
os níveis séricos de Creatina 
quinase (CK) no pós-operatório. 
 

O nível de CK no pós-operatório foi 
significativamente elevado após 
intervenções neurocirúrgicas com os 
pacientes operados em posição lateral (p 
= 0,0009), o que implica em maior risco de 
desenvolvimento de complicações por 
posicionamento. Mas não houve lesão por 
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posicionamento neste estudo. A duração 
da cirurgia excedeu 4h em 49 casos. Não 
foi descrito o uso de dispositivo de 
posicionamento.  

18-AYATOLLAHZADE-ISFAHANI, 
F. et al.,2013.  
 
Avaliar o efeito da posição supina e 
elevação da perna na ocorrência de 
Trombose Venosa Profunda (TVP) 
durante a revascularização do 
miocárdio. 

A TVP foi detectada em 25 (13,5%) 
pacientes: 17 (18,4%) no grupo posição 
supina e 8 (8,6%) no grupo elevação da 
perna (Valor de p = 0,065). O tempo 
médio de cirurgia não foi descrito nem o 
uso de dispositivos de posicionamento. 

19-THAN,  K.D. et al., 2017. 
 
Determinar a prevalência de 
plexopatia braquial após cirurgia da 
coluna cervical na posição ventral. 
 

Apenas 1 (0,01%) paciente apresentou 
plexopatia braquial no pós-operatório 
decorrente do posicionamento. A média 
do tempo de cirurgia foi de 212,7 minutos. 
Dispositivos de proteção não foram 
utilizados. 

20-MENEZES, S. et al., 2013. 
 
Avaliar a incidência de lesão 
decorrente do posicionamento 
cirúrgico, bem como identificar os 
seus fatores de risco. 
 
 

Foram identificadas lesões 
perioperatórias em 12,2% dos pacientes, 
destes, 9,9% queixou-se de dor severa 
em pontos de pressão; 4,7% 
apresentaram neuropatia periférica e 
0,6% apresentou lesão por pressão 
estágio I. A posição supina foi associada 
ao maior número de lesões (47,6%). O 
tempo cirúrgico foi dividido como abaixo e 
acima de 2 horas de duração, sendo que 
o maior número de lesões ocorreu nas 
cirurgias com maior duração (76,2%). Não 
foi descrito uso de dispositivos. 

21-SCARLATTI, K.C. et al., 2011. 

 
Detectar os fatores associados à 
ocorrência de lesão por pressão 
durante o período peri-operatório. 
 
 
 

Observou-se que 41 pacientes 
desenvolveram Lesões por Pressão 
(LPP), correspondendo a uma incidência 
de 20,6%. A posição ventral se associou 
ao maior número de LPP, com um total de 
37 (50%). O tempo cirúrgico médio 3 
horas e 50 minutos. Foram utilizados 
braçadeiras, coxins e perneiras como 
dispositivos de proteção. 

22- SHERMAN, C.E. et al., 2012. 

Avaliar a morbidade do 
posicionamento em decúbito ventral 
em uma série de pacientes 
submetidos a ressecções sacrais. 

Cinco (29%) pacientes desenvolveram 
morbidade. Sendo que, um desenvolveu 
paralisia transitória do nervo ulnar, três 
lesões por pressão estágio I 
e um em estágio II. O tempo médio de 
cirurgia foi de 501 minutos. A cabeça foi 
suspensa, por meio de tração, para 



COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO POSICIONAMENTO CIRÚRGICO EM 

IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA 

377 
 

impedir pressão sobre os olhos. E coxins 
foram colocados sob o abdome, os 
tornozelos e os pés.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

CONCLUSÃO  

 

As complicações por posicionamento mais frequentes 

foram as lesões por pressão (LPP), relacionadas às posições 

supino e ventral; e as lesões de nervo periférico (LNP), 

relacionadas à posição de Trendelenburg associada ou não à 

litotomia, principalmente nas cirurgias urológicas e 

neurológicas. A duração cirúrgica prolongada, acima de 2 

horas, foi o fator de risco mais evidente, independente do uso 

de dispositivos de posicionamento.  

Entretanto, os estudos não abordaram as complicações 

por posicionamento especificamente em idosos, dificultando a 

aquisição de evidências acerca desse fenômeno nessa clientela 

e seus fatores associados. 

Diante do exposto, identifica-se que a utilização de 

instrumento válido e confiável para detecção de possíveis 

complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico pode 

ser uma importante estratégia de cuidado ao paciente cirúrgico 

idoso, contribuindo para o aperfeiçoamento da assistência de 

enfermagem a essa clientela. 
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RESUMO: Objetivo:Identificar instrumentos adequados para 
rastreio de fragilidade em idosos na Atenção Primária à 
Saúde.Método:Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 
realizada nas seguintes bases de dados: CINAHL, LILACS, 
MEDLINE/PUBMED, Scopus e Web of Science no mês de 
setembro de 2020. Para realização da busca foram utilizados 
os seguintes descritores: “fragilidade”; “idoso”; “Atenção 
Primária à Saúde”, combinados pelo operador boleanoAND.Os 
critérios de inclusão foram: artigos de dados primários, nos 
últimos 11 anos (2010 a 2020), sem limitador de idioma e está 
disponível na íntegra. Critérios de exclusão: estudos que não 
demonstrassem o método utilizado para avaliar a viabilidade 
dos instrumentos de fragilidade em idosos na APS; trabalhos 
científicos apresentados em congressos; revisão integrativa, 
relatos de caso, teses, manuais, dissertações, editoriais e 
artigos duplicados.Resultados: dos 23 artigos analisados, 
predominaram estudos transversais, realizados em 2019, 
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oriundos de estudos europeus. O instrumento mais frequente 
foi o Índice de Fragilidade Eletrônica (26,1%); em relação as 
características dos instrumentos destacaram-se a simplicidade 
na aplicação, uso de poucos recursos e a facilidade no seu 
manuseio. Conclusão: Os instrumentos de rastreio de 
fragilidade identificados demonstraram eficácia, alta 
sensibilidade e viabilidade, para avaliar de forma sistemática a 
vulnerabilidade e o risco do idoso a se tornar frágil, contribuindo 
com atenção continua e integral do idoso. 
Palavras-chave: Fragilidade. Idoso. Atenção Primária à Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia em saúde e 

melhora no acesso aos serviços ofertados, houve uma elevação 

da expectativa de vida, trazendo muitas conquistas para 

sociedade, porém, essa nova realidade também trouxe novos 

desafios, no sentido de satisfazer as necessidades de saúde 

deste contingente populacional que envelheceu, pois o 

processo de envelhecimento ocasiona diversas mudanças e 

pode deixá-lo mais vulnerável ou fragilizado (FHON et al., 

2018). 

A fragilidade é uma condição que o indivíduo possui 

vulnerabilidade fisiológica podendo estar relacionada com a 

idade cronológica, com a capacidade reduzida do organismo 

produzir reserva homeostática, promovendo deficiência no 

enfrentamento de desfechos negativos de saúde, como 

internações hospitalares, quedas, perda funcional e morte 

(LOURENÇO et al., 2018). 

O envelhecimento com fragilidade são processos 

produzidos pela interação de fatores pessoais e ambientais 

estabelecidos ao longo da vida, resultando, especialmente, em 
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declínio de reservas fisiológicas e funcionais. Ambos os termos 

são opostos, porém durante a senescência o indivíduo pode 

facilmente sair da condição de não frágil para frágil (LU et al., 

2016). 

Um estudo transversal desenvolvido com a participação 

de 179 idosos cadastrados em Unidades de Saúde da Família 

(USF), com o objetivo de estimar o risco de fragilidade e 

identificar fatores relacionados ao seu surgimento, demonstrou 

que a APS representa um importante cenário para identificação 

precoce de fragilidade, devido ao atendimento longitudinal dos 

indivíduos realizados por Equipe multiprofissional e por ser co-

responsável pela população adscrita da área de abrangência da 

USF (LINS et al., 2019). 

Assim, para triagem, detecção e julgamento desse idoso 

que por diversas vezes mostra-se com alta prevalência de 

doenças crônicas e incapacidade, se faz necessário o uso de 

instrumentos de avaliação da fragilidade pelos profissionais que 

compõe a Atenção Primária a Saúde (APS) (MORAES et al., 

2016). 

Nesse contexto, a APS reforça o conceito de porta de 

entrada da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, 

ordenando o cuidado,  bem como atendendo as necessidades 

de saúde específicas da pessoa idosa. Garantindo que as 

ações tenham continuidade, por meio da avaliação do estado 

de fragilidade e permitindo longitudinalidade do cuidado e 

acesso aos demais serviços de saúde (ABRASCO, 2020). 

Desse modo, a vantagem da utilização, por parte da 

equipe de saúde, de instrumentos precisos na identificação da 

fragilidade em idosos no âmbito da APS é a possibilidade de 

intervir de forma precoce na evolução dos estados de 

fragilidade.  
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Neste sentido, o objetivo do estudo foi identificar 

instrumentos adequados para rastreio de fragilidade em idosos 

na Atenção Primária à Saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Revisão integrativa de literatura realizada em seis 

etapas: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão 

do estudo; estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos e amostragem ou busca na literatura; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados e categorização dos estudos; avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos 

resultados, apresentação da revisão e síntese do conhecimento 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para a construção da pergunta norteadora da pesquisa, 

utilizou-se a estratégia PICO, sendo P (paciente ou problema) 

– Fragilidade em idoso; I (intervenção): instrumentos de rastreio 

da fragilidade; C (comparação) componente não utilizado e O: 

(“outcomes” - desfecho) – instrumentos adequados de rastreio. 

Assim, obteve-se a formulação da seguinte questão “Quais 

instrumentos de rastreio de fragilidades em idosos são 

adequados para Atenção Primária à Saúde?” 

Os artigos foram selecionados no mês de setembro de 

2020, nas bases de dados Cumulative Index toNursingandAllied 

Health Literature (CINAHL); Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) (via US 

National Library of Medicine - PuBMed);  SciVerse Scopus 

(SCOPUS); Scientific Eletronic Library Online (Scielo); Web of 

Science. 
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Os descritores foram selecionados pelo DeCS e MeSH 

(Descritores em Ciências da Saúde e Medical SubjectHeadings, 

respectivamente)e seus cruzamentos Frailty, Agede "Primary 

Health Care " com o uso do operador booleano AND. Esta 

busca foi realizada por pares. 

Os critérios de inclusão foram: artigos de dados 

primários, nos últimos 11 anos (2010 a 2020), sem limitador de 

idioma e está disponível na íntegra. Critérios de exclusão: 

estudos que não demonstrassem o método utilizado para 

avaliar a viabilidade dos instrumentos de fragilidade em idosos 

na APS; trabalhos científicos apresentados em congressos; 

revisão integrativa, relatos de caso, teses, manuais, 

dissertações, editoriais e artigos duplicados. 

Ao serem submetidos aos critérios de inclusão descritos 

anteriormente, 23 artigos foram incluídos na revisão. A seleção 

dos estudos foi realizada de acordo com os critérios PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da busca de artigos, foram identificados um total 

de 673 publicações, distribuídas em 5 bases de dados e 1 

buscador, 227 publicações na Scopus, 10 na Scielo, 11 na 

Lilacs, 66 na Web os Science, 129 na CINAHL, e 232 

publicações na PubMed. Após a eliminação daquelas que 

estavam indexadas em mais de uma base de dados, restaram 

386, que foram submetidas à leitura de título e resumo, levando 

a exclusão de 330, restando, portanto, para leitura do texto 

completo 31 artigos. A amostra selecionada para análise crítica 
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foi de 23 artigos. Os resultados obtidos em cada etapa foram 

sintetizados em fluxograma (Figura 1). 

Figura 1: Representação esquemática dos métodos de 
identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos artigos 
adaptada do Diagrama do Processo de Seleção dos Estudos – 
PRISMA (PreferredReportingItems for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação 

Artigos localizados por meio de 

pesquisas nas bases; 

Scopus: 227; LILACS: 11; Web of 

Science: 66; ScieELO: 10; Pubmed: 232; 

CINAHL: 129. Total: 675 

Repetidos em bases 

de dados: 289 

Total de artigos após a 

remoção dos artigos 

duplicados: 386 

Artigos selecionados após avaliação 

de títulos e resumos: 

Scopus: 37; LILACS: 2; Web of 

Science: 8; SciELO: 1; Pubmed: 3 

Triagem 

Excluídos por 

não atenderem 

aos critérios de 

inclusão: 330 

Artigos completos avaliados para 

elegibilidade: 

Scopus: 18; Lilacs: 2; Web of 

Science: 3; SciELO: 1; PubMed: 3: 

CINAHL: 4. Total: 31 

Excluídos 

pela leitura 

na íntegra: 7 

Elegibilidade 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Os resultados demonstraram que houve aumento de 

pesquisas sobre a temática nos últimos 10 anos. Destacando-

se os anos de 2019 (n= 7; 30,3%), 2013 (n= 5; 22,0%) e 2018 

(n= 3; 13,0%). Os anos de 2014 (n = 2; 8,7%), 2015 (n = 2; 

8,7%), e 2017 (n = 2; 8,7%), obtiveram o mesmo número de 

produção, como também os anos 2016 (n=1; 4,3%) e 2020 

(n=1; 4,3%). 

Quanto à origem das pesquisas, destacou-se os estudos 

europeus (n=12; 52,2%), seguidos da América do Sul (n = 6; 

26,1%) e América do Norte (n=4; 17,4%) e Oceania (n=1; 4,3%). 

Em relação ao desenho do estudo houve predominância 

dos transversais, que avaliava a fragilidade utilizando 

questionários ou em ferramentas com variáveis organizadas a 

partir de escores de classificação parafragilidade do idoso. 

Neste estudo, foi identificado 12 instrumentos diferentes 

presentes em 23 artigos, entre estes estão: Índice eletrônico de 

fragilidade (EFI) (n= 6; 26,1%), EasycareTwo-

StepOlderpersonsScreening (Easycare-ToS)(n=3; 13%); Índice 

de Fragilidade (FI)(n-2; 8,7%); Indicador de Fragilidade de 

Groningen (GFI) (n-2; 8,7%); Índice de Vulnerabilidade Clínico-

Funcional(n-2; 8,7%);Teste de velocidade e marcha (GS)(n-2; 

8,7%);Índice de fragilidade de Tilburg (TFI)(n=2; 8,7%);Fenótipo 

de fragilidade(n=2;8,7%); Escala de Fragilidade  de Edmonton 

(EFS) (n=1; 4,3%); FrailtyPredictor (n=1; 4,3%); PRISMA-

7(n=1; 4,3%) e Teste Tim-Up-to-Go (TUG)(n=1;4,3%) 

(QUADRO 1). 

Incluídos Artigos incluídos para a análise crítica: 23 
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O instrumento mais frequente entre os estudos 

avaliados, foi o Índice de Fragilidade Eletrônica (EFI) com a 

prevalência de 26,1%. Esta ferramenta é baseada em 36 

déficits obtidos de registros médicos eletrônicos da Atenção 

Primária, classificando em Fragilidade grave: > 0,36; moderada: 

de 0,24 a 0,36; leve: de 0,12 a 0,24 e robusto ou fragilidade 

ausentes: ≤ 0,12 (HOLLINGHURST et al., 2019). 

Quanto à adequação dos instrumentos para serem 

utilizados na APS, observou-se que os principais motivos 

evidenciados foram: ferramenta útil, de fácil manuseio, eficaz, 

necessita de poucos recursos, de alta sensibilidade, viabilidade, 

como também avalia de forma sistemática a vulnerabilidade e o 

risco do idoso a se tornar frágil (CASTELL et al.,2013; 

FERNANDES et al., 2013; VAN et al., 2013; TAPIA et al., 2015; 

LEE et al., 2017; LANSBURY et al., 2017; RUIZ et al., 2018; 

SANTIAGO et al., 2018; AMBAGTSHEER et al., 2019; BOYD et 

al., 2019; REDÍN-SAGREDO et al., 2019; SANTIAGO et al., 

2019). 

Adicionalmente, observou-se que a utilização de 

instrumentos no rastreio de fragilidade entres os idosos 

contribui para a diminuiçãodo tempo de hospitalização, o risco 

de morte, auxiliando os cuidados centralizados em idosos 

fragilizados e no planejamento de ações e intervenções 

(HOOGENDIJK et al., 2013;VAN et al., 2013; CLEGG et al., 

2016; VAN et al., 2015;LANSBURY et al., 2017; RUIZ et al., 

2018;REDÍN-SAGREDO et al., 2019; RIBEIRO et al., 2019). 

Além de promover ações e estratégias para promoção e 

prevenção da saúde, prevenindo a fragilidade, melhorando a 

qualidade de vida dos idosos e identificando de forma precoce 

a fragilidade, possibilitando a reversão do quadro e até 

prevenção de efeitos adversos (CASTELL et al., 2013; LEE et 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clegg+A&cauthor_id=26944937
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al., 2018; SANTIAGO et al., 2018; LINS et al., 2019;RIBEIRO et 

al., 2019; SANTIAGO et al., 2019).  

Os resultados também demonstraram que os 

instrumentos são aceitos pelos profissionais, que 

reconhecemos benefícios para a triagem de idosos fragilizados, 

na avaliação imediata e decisiva na identificação da fragilidade, 

contribuindo com a tomada de decisão e podendo ser aplicado 

por qualquer profissional de saúde (KEIREN et al., 2014; VAN 

et al., 2013;LEE et al., 2017; LANSBURY et al., 2017; BOYD et 

al., 2019; REDÍN-SAGREDO et al., 2019).  

 
Quadro 1:Caracterização dos artigos quanto ao instrumento 
utilizado e principais resultados, João pessoa, PB, Brasil, 2020 
(n=23). 

Código/Instrumento 
utilizado  
 

Principais resultados 

Escala de Fragilidade  de 
Edmonton (EFS)  
(FERNANDES et al., 
2013) 

Recomendado para identificar 
fatores determinantes e 
condicionantes da fragilidade 
por ser uma ferramenta de fácil 
manuseio e necessitar de 
poucos recursos materiais para 
sua aplicação. 

Índice eletrônico de 
fragilidade (EFI)  
(AMBAGTSHEER et al., 
2019) 

Possui alta sensibilidade, 
viabilidade e avalia de forma 
sistemática a vulnerabilidade 
do idoso a se tornar frágil. 

Índice eletrônico de 
fragilidade (EFI) 
(CLEGG et al., 2016) 

O seu uso está relacionado 
com a diminuição de 
hospitalização, tempo de 
internamento e morte.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clegg+A&cauthor_id=26944937
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Easycare Two-Step Older 
persons Screening 
(Easycare-ToS)  
(VAN et al., 2015) 

O Instrumento auxilia os 
profissionais no cuidado aos 
idosos frágeis, visto que já 
possui um conhecimento 
prévio sobre estes pacientes, 
auxiliando na conduta a ser 
tomada. 

Índice de Fragilidade (FI)  
Indicador de Fragilidade 
de Groningen (GFI) 
(DRUBBEL et al., 2013) 

Ambas ferramentas 
possibilitam uma triagem de 
idosos fragilizados associada a 
um menor trabalho para os 
profissionais.  

PRISMA-7 
(HOOGENDIJK et al., 
2013) 

É curto e demonstra precisão 
no rastreio de fragilidade entre 
os idosos, proporcionando 
melhor desempenho na 
avaliação do paciente. 

Fenótipo de fragilidade 
proposto por Fried 
(TAPIA et al., 2015) 

Ferramenta de fácil manuseio, 
pois um deles avalia o risco de 
fragilidade com um 
dinamômetro, sendo uma 
medida objetiva. 

Easycare Two-Step Older 
persons Screening 
(Easycare-ToS)  
(KEIREN et al., 2014) 

Ferramenta simples, bem 
aceita pelos profissionais, com 
reconhecimento dos benefícios 
para a triagem de idosos 
fragilizados. 

Easycare Two-Step Older 
persons Screening 
(Easycare-ToS) 
(VAN et al., 2013) 

Eficiente, flexível e viável, no 
qual promove satisfação dos 
profissionais ao utilizá-lo neste 
processo de avaliação. 

Indicador de Fragilidade 
de Groningen (GFI) 
(OLAROIUA et al., 2014) 

Possibilita a comparação entre 
idosos que vivem em 
realidades sociais diferentes. 
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Índice eletrônico de 
fragilidade (EFI)    
(BOYD et al., 2019) 

Ferramenta de fácil uso para 
detectar a fragilidade durante 
as consultas, sendo um 
indicador de encaminhamentos 
da atenção primária para a 
secundária, auxiliando o 
profissional na tomada de 
decisão. 

Índice de fragilidade 
eletrônica (EFI) - baseado 
no Escore  CAN 
(Necessidade de 
Avaliação de Cuidado) 
(RUIZ et al., 2018) 

Realiza a triagem de idosos 
fragilizados e possui grande 
utilidade para os profissionais, 
já que os orientam a realizar 
intervenções baseadas em 
evidências. Além disso, o CAN 
prever a hospitalização e 
morte. 

Índice de Vulnerabilidade 

Clínico-Funcional (IVCF-

20) 

(LINS et al., 2019) 

Rápido e prático e proporciona 

a compreensão do idoso em 

sua totalidade com aspectos 

multifatoriais nos quais 

promove ações e estratégias 

para promoção e prevenção da 

saúde. 

Teste Tim-Up-to-Go 

(TUG) 

Teste de velocidade e 

marcha (GS) 

(REDÍN-SAGREDO et al., 

2019) 

Úteis, de rápida aplicabilidade, 

de fácil utilização, gerando 

economia durante o processo 

de avaliação.  
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Índice de fragilidade de 
Tilburg (TFI) 
(SANTIAGO et al., 2018) 

Promove avaliação 
multidimensional e apresenta 
facilidade de utilização pelos 
profissionais de saúde, 
possibilitando o monitoramento 
das condições de saúde desta 
população.  

Índice eletrônico de 
fragilidade (EFI) 
(ABBASI et al., 2019) 

Fácil obtenção de informações 
de idosos a partir de dados dos 
registros médicos eletrônicos já 
existentes. 

Fenótipo de fragilidade 
proposto por Fried 
(LEE et al., 2017) 

Específicos e sensíveis na 
avaliação da fragilidade, além 
da sua realização ser rápida, 
fácil e com custo reduzido. 

Índice eletrônico de 
fragilidade (EFI)    
(LANSBURY et al., 2017) 

Execução simples, prática, 
eficaz, rápida e foi bem aceito 
pelos profissionais de saúde.  

Índice de Fragilidade (FI)  
(LEE et al., 2018) 

Previnea fragilidade e melhora 
a qualidade de vida de idosos. 
A partir dele os profissionais da 
APS podem intervir e solicitar 
um suporte adicional de um 
geriatra. 

Teste de velocidade e 
marcha (GS) 
(CASTELL et al., 2013) 

 

É uma ferramenta de fácil 
execução, simples e rápido, 
além de não necessitar de 
ajuste para sexo e altura; 
promove diagnóstico precoce 
da fragilidade, com 
possibilidade de reversão do 
quadro e prevenção de eventos 
adversos. 

FrailtyPredictor Proporciona o cálculo do 
escore de maneira rápida e 
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(AZNAR-TORTONDA et 
al., 2020) 
 

 

eficaz, não exige a presença do 
paciente e auxilia os 
profissionais na tomada de 
decisão. 

Índice de Vulnerabilidade 
Clínico-Funcional (IVCF-
20) 
(RIBEIRO et al., 2019) 

Rápida avaliação e pode ser 
aplicado por qualquer 
profissional de saúde.  

Índice de fragilidade de 
Tilburg (TFI) 
(SANTIAGO et al., 2019) 

Rápida aplicação com 
perguntas autoavaliadas, 
necessita de poucos recursos, 
com boa aceitabilidade entre 
os idosos.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Avaliação da fragilidade em idosos é uma temática que 

vem sendo estudada mundialmente, comdestaqueentre os 

grupos de estudos, os europeus,que nesta revisão apresentou 

maior percentual dos artigos. Este interesse fundamenta-se 

pelo fato da população ser predominantemente idosa, estando 

vulnerável à fragilidade, como constata-se emestudo 

longitudinal denominado Share (Pesquisa de Saúde, 

Envelhecimento e Aposentadoria na Europa) realizado em doze 

países europeus com 31.115 indivíduos com idade superior a 

50 anos, que avaliou a fragilidade a partir dos cinco critérios o 

Fenótipo de Fragilidade de Fried evidenciando que apenas 

10,4% da amostra era frágil (ROMERO-ORTUNO et al., 2010).  

Os resultados desta revisão, quanto ao tipo de estudo, 

corroboram com achados na literatura, como confirma a revisão 

sistemática desenvolvida para identificar os desfechos dos 

estudos sobre velocidade da marcha e seu emprego como 

marcador de fragilidade física em idosos na comunidade, teve 
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predomínio em 75,51% de estudos do tipo transversal ou 

seccional (BINOTTO; LENARDT; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 

2018).  

Pesquisa nacional realizada em Curitiba com 243 idosos 

da Atenção Primária à Saúde, avaliou a fragilidade pelo 

Fenótipo de Fragilidade de Fried, também revelou limitações 

pelo uso do estudo transversal. Desta forma, se faz necessário 

a realização de estudos longitudinais com a finalidade de 

investigar essas relações e verificar as mudanças dos 

resultados obtidos no que se refere à gravidade da fragilidade 

podendo haver reversão ou agravamento do quadro (SOUSA et 

al., 2018). 

Para obter o diagnóstico desta síndrome, muitos 

instrumentos foram criados para sua classificação com 

abordagem física, cognitiva e/ou psicossocial. No presente 

estudo, o Índice de Fragilidade Eletrônica (EFI) foi o mais 

frequente, sendo o mais indicado para ser utilizado na APS pela 

sua alta capacidade de diagnosticar resultados adversos, pois 

ele seleciona pacientes da APS com maior risco de mortalidade 

após admissão hospitalar na Inglaterra, visto que o aumento da 

durabilidade das internações ocorre devido ao agravamento do 

estado de fragilidade (HOLLINGHURST et al., 2019). 

Evidenciou-se que os instrumentos identificados são 

ferramentas adequadas para serem utilizadas na APS. Em um 

estudo brasileiro transversal, realizado com idosos 

acompanhados pela Estratégia Saúde da Família, foi utilizado 

o Índice de Vulnerabilidade Clínico-funcional (IVCF-20) como 

instrumento de avaliação de fragilidade e revelou que é uma 

ferramenta simples, de fácil manuseio, pode ser utilizada por 

qualquer profissional de saúde na qual avalia o idoso em sua 

totalidade multidimensional. Além disso, o IVCF-20 identifica os 
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principais determinantes de saúde no qual permite aos 

profissionais ações que visem evitar, retardar ou recuperar a 

autonomia desses idosos (MAIA et al., 2020). 

Outro estudo realizado na Europa, Inquérito Share, 

também avalia a fragilidade utilizando o Fenótipo de Fried no 

qual considera-o breve e pode ser utilizado por qualquer 

profissional da saúde (ROMERO-ORTUNO et al., 2010). 

Enquanto que na Espanha utilizou o Time Upand Go (TUG) na 

Atenção Primária demonstrando ser um instrumento simples, 

rápido, confirmando em seus resultados, excelência na triagem 

de idosos fragilizados (DIEZ-RUIZ et al., 2016). 

No sul do Brasil, foi verificado que as mulheres obtiveram 

uma maior prevalência de fragilidade e o Fenótipo de Fried 

possibilitou a equipe da APS identificar fatores que predispõe a 

fragilidade e estratifica o risco (BERLEZI et al., 2019). Em outro 

estudo brasileiro, utilizando o mesmo instrumento, demonstrou 

que o uso dessa ferramenta na APS gera menos custo, possui 

rápida aplicabilidade, não sendo necessário ambiente 

diferenciado para sua aplicação além de proporcionar o 

planejamento de cuidados para tomada de decisões e 

prevenção dessa síndrome (SOUSA et al., 2018). 

A Escala de Fragilidade de Edmonton, validada no Brasil, 

também mostra vantagem no seu uso, pois possui baixo custo, 

reduz eventos adversos, possibilita a identificação do idoso 

fragilizado, possibilitando a promoção de uma senescência 

saudável e boa qualidade de vida (FHON et al., 2018). 

Como limitação desta revisão, indica-se o desenho dos 

estudos que foram na maioria do tipo transversal, que não 

analisam em profundidade as relações entre a adequação do 

uso destes instrumentos na APS e sua relação com os idosos 
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e profissionais de saúde responsáveis por utilizar esta 

ferramenta.  

 

CONCLUSÕES 

 

As evidências sistematizadas neste artigo identificaram 

instrumentos para rastrear fragilidade entre os idosos na APS 

que possuíam: objetividade, facilidade e rapidez na aplicação, 

necessitava de poucos recursos, além de serem eficazes na 

identificação e proporcionar um julgamento sistemático da 

vulnerabilidade e do risco desta população se tornar frágil, 

proporcionando o planejamento das ações e intervenções 

imediatas e decisivas baseadas em evidências. 

A variedade de instrumentos disponíveis para avaliar a 

fragilidade indica a necessidade de uniformização de 

ferramentas padrão para serem utilizadas na avaliação de 

fragilidade na APS brasileira após sua validação.  
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RESUMO: A COVID-19 se configura como uma infecção viral, 
sistêmica, capaz de causar a morte, principalmente nos 
indivíduos que compõem os grupos de risco, como os idosos. 
Além dos impactos biológicos, a pandemia provocou efeitos 
negativos na saúde emocional e no conjunto das necessidades 
humanas desta população. Trata-se de um estudo 
epidemiológico transversal com desenho quantitativo, realizado 
na Paraíba. Todos os 223 municípios estiveram aptos a serem 
incluídos no estudo. Os participantes do estudo foram os 
familiares e cuidadores formais de pessoas idosas. A coleta 
ocorreu on-line de fevereiro a junho de 2021, através de um 
questionário on-line elaborado no Google Forms. Ao analisar o 
conjunto das necessidades humanas, constatou-se que 65,3% 
dos idosos mantiveram o mesmo padrão de alimentação; 31,7% 
relataram alguma alteração no padrão do sono; 46,1% dos 
idosos mantiveram relação somente com os familiares e apenas 
4,1% permaneceram em isolamento social total; 37,0% 
apresentaram alterações no padrão de higiene; 38,0% dos 
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idosos reduziram as atividades de lazer, enquanto 30,9% 
interromperam totalmente todas as atividades que envolviam 
recreação; 46,10% dos idosos apresentaram  alterações do seu 
padrão de segurança. Conclui-se que os principais efeitos da 
pandemia nas necessidades humanas de idosos foram em 
relação ao padrão de sono, alterações no padrão de relações 
sociais e familiares, além de uma brusca redução ou 
interrupção das atividades de lazer. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde do idoso. COVID-19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, notificou-se na província de 

Wuhan, na China, o surto de um novo tipo de coronavírus, o 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2), responsável por causar a doença denominada 

COVID-19. Rapidamente se espalhou para diversos países do 

mundo, até quem em 11 de março de 2020, declarou-se o 

estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). A COVID-19 se caracteriza como uma infecção 

sistêmica, com alto poder de disseminação, de difícil controle e 

que afeta principalmente o trato respiratório inferior, podendo 

evoluir para quadros mais graves (VELAVAN; MEYER, 2020).   

Com o avanço dos dias, logo percebeu-se que, embora 

a COVID-19 atingisse a população de uma forma geral, o 

público idoso passou a compor um dos principais grupos de 

riscos para o desenvolvimento de quadros mais graves da 

infecção, justificado pelo processo de imunosenescência e pela 

presença de múltiplas comorbidades. Além dos danos físicos, a 

pandemia também exigiu mudanças bruscas no cotidiano e 

hábitos diários, tendo em vista que o método mais eficaz no 

controle da infecção é o isolamento social, causando 
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consequentemente impactos na qualidade de vida e saúde 

mental, especialmente dos idosos (SCHMIDT et al., 2020).   

Os indícios pressupõem, portanto, que múltiplos podem 

ser os efeitos da pandemia na vida da população idosa, 

especificamente no conjunto das necessidades humanas. Para 

Abraham Maslow, psicólogo criador da Teoria da Hierarquia das 

Necessidades em 1954, as necessidades humanas são 

especificadas em cinco diferentes categorias: fisiológicas, 

segurança, afiliação (pertencimento), estima e autorrealização. 

Elas surgem de maneira sequencial ao longo da vida e o 

alicerce da pirâmide dessa hierarquia é composto pelas 

necessidades consideradas mais básicas e que apresentam um 

maior predomínio no início do desenvolvimento do que as 

necessidades que se encontram mais elevadas (MATSUOKA; 

SILVA, 2013; CAVALCANTI et al., 2019). 

 As necessidades fisiológicas ou básicas, consideradas 

as que compõem a base da pirâmide, são aquelas que 

possuem relação direta com a existência e a sobrevivência 

humana, a exemplo de alimento, água, sexo, vestuário e 

saneamento. Já as necessidades de segurança, se referem à 

proteção do indivíduo contra ameaças e perigos que podem se 

relacionar à saúde, ordem social, trabalho, seguro e previdência 

social (CAVALCANTI et al., 2019). 

No que diz respeito às necessidades de amor e/ou 

sociais, essas se referem à vida social e compreendem 

necessidades de amizade, amor, convivência, respeito, lazer e 

participação, estando essas relacionadas à necessidade de 

afeto das pessoas, como esposa, filhos e amigos. Essa 

necessidade também recebe outras denominações, como 

necessidade de afiliação e é considerada uma categoria 
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intermediária, pois Maslow acreditava que essa não era 

fundamental para a sobrevivência (CAVALCANTI et al., 2019). 

Além das supracitadas, também existe as necessidades 

de estima, que se relacionam a autossatisfação, como 

dignidade, apreciação, independência, reconhecimento, 

respeito, entre outros que se referem à autoavaliação. Podem 

relacionar-se também ao estabelecimento de uma alta 

autoestima que conduz a sentimentos como autoconfiança, 

força, valor, suficiência e outros. Ademais, as necessidades de 

estima foram divididas por Maslow em dois segmentos: estima 

de si e estima recebida dos outros. As necessidades de 

autorrealização são consideradas as mais elevadas dentro da 

hierarquia e relacionadas à realização individual completa. 

Pode-se destacar nessa categoria a utilização de forma íntegra 

das potencialidades, capacidades e ideologias existentes. Essa 

última categoria corresponde à propensão que as pessoas 

possuem para se tornarem aquilo que estão designadas a ser 

(CAVALCANTI et al., 2019). 

Alguns efeitos já pontuados em curto prazo sobre a 

pandemia da COVID-19 na população sugerem um 

comprometimento de alguns eixos da pirâmide de Maslow, 

como segurança, relacionamentos, estima e as necessidades 

fisiológicas, que consequentemente comprometem o alcance 

da autorrealização (UNINTER, 2020).  

 Diante do contexto pandêmico instalado, entender a 

complexidade dos impactos da pandemia da COVID-19 na vida 

de idosos, especialmente em relação às suas necessidades 

básicas, representa uma importância significativa não só para o 

meio científico, mas para a melhoria da assistência em saúde e 

para as relações de cuidado existentes entre idosos, familiares 

e cuidadores.  
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Identificar necessidades humanas afetadas entre idosos 

pode gerar respostas para garantir uma maior integralidade da 

assistência prestada ao idoso, uma maior compreensão sobre 

o processo de cuidado entre familiar/idoso e/ou cuidador/idoso, 

bem como o preenchimento de lacunas no conhecimento 

cientifico atual, culminando no fortalecimento de práticas em 

saúde bem como servindo de base para novos estudos 

científicos e aprofundamento do conhecimento. Logo, o objetivo 

geral deste estudo foi avaliar os efeitos provocados pela 

pandemia da COVID-19 sobre as necessidades humanas de 

idosos, a partir da visão de familiares e/ou cuidadores.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, com 

desenho quantitativo, em que foi realizado um recorte de uma 

pesquisa maior intitulada ‘’Efeitos da pandemia da COVID-19 

na vida de idosos, sob o olhar de familiares e cuidadores'' no 

estado federativo brasileiro da Paraíba (PB). Dessa forma, 

todos os 223 municípios que compõem o estado da PB estavam 

aptos a serem incluídos no estudo.  

 Quanto a população que compôs a amostra do estudo, 

participaram da pesquisa cerca de 395 familiares e cuidadores 

formais de pessoas idosas, a partir de amostragem calculada 

em que se levou em consideração um nível de confiança de 

95% e erro da estimativa amostral máximo de 5% (LUIZ; 

MAGNANINI, 2000).  

O modelo de seleção dos participantes considerou a 

amostragem em cadeia de referência ou “bola de neve” 

(snowball technique), exatamente em função do momento da 

pandemia pela COVID-19 (VINUTO, 2014).  
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 Para inclusão dos sujeitos na amostra da pesquisa foram 

respeitados os seguintes critérios: I) ter idade igual ou superior 

a 18 anos; II) residir no mesmo espaço domiciliar que o idoso 

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

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

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

01 ano. Quanto aos critérios de exclusão, levou-se em 

consideração as seguintes especificações: I) ser familiar ou 

cuidador de idoso institucionalizado; e II) enquadrar-se nas 

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

indireta com o idoso). 

 A elegibilidade dos participantes deu-se 

intencionalmente e iniciou-se a partir da identificação de 

algumas pessoas (informantes-chave) com o perfil necessário 

para a pesquisa dentro da população geral (nomeados como 

sementes). Com base nessa identificação, surgiram novas 

indicações de participantes com as características desejadas, a 

partir das próprias redes pessoais, e assim sucessivamente, de 

modo a expandir e alcançar o conjunto amostral (VINUTO, 

2014). 

 Para a operacionalização da coleta de dados foi utilizado 

um Questionário on-line elaborado através do Google Forms 

(ferramenta disponível no Google) composto, no projeto 

guarda-chuva, por três seções: I) Dados sociodemográficos; II) 

Atitudes comportamentais do idoso; e III) Necessidades 

humanas do idoso. Previamente às três seções, o instrumento 

dispunha de questionamentos relativos ao estado brasileiro de 

moradia do participante, idade do participante, tipo de vínculo 

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

com o idoso e tempo de convívio com o idoso, considerados 
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como marcadores da inclusão ou exclusão dos participantes no 

estudo. 

 A coleta de dados ocorreu de forma remota (on-line) 

entre os meses de fevereiro a junho de 2021. O provável 

participante era convidado a participar do estudo e, ao aceitar, 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o link 

do questionário eram encaminhados por meio de um aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas.  

A coleta de dados foi gerenciada pelo pesquisador 

responsável e pelos pesquisadores participantes devidamente 

treinados, tendo início após aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro 

(parecer nº 4.487.643).  

 Após o levantamento das informações, o software Excel 

2010 foi utilizado para a construção inicial do banco de dados a 

partir das respostas inerentes às questões contidas no 

instrumento de coleta. Após o agrupamento das informações 

coletadas por meio do instrumento de coleta, procedeu-se a 

análise descritiva e quantitativa dos dados (univariada), 

utilizando medidas simples de frequência absoluta e relativa. 

Além disso, foi realizada também a análise a partir das medidas 

de tendência central como média e desvio-padrão, por meio do 

software IBM SPSS versão 20 (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

 Todos os procedimentos realizados nesta pesquisa 

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

Conselho Nacional de Saúde (CNS), bem como o Ofício-circular 

nº 02/2021 em consonância com a Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa e a Resolução n° 564/2017 do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) (BRASIL; 2012; BRASIL, 2021; 

COFEN, 2017). Assim, foi garantida a preservação da 
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identidade dos participantes no intuito de evitar danos e 

minimizar quaisquer constrangimentos e desconfortos. Todos 

os dados eletrônicos foram devidamente excluídos após o 

término da coleta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A maioria dos participantes do estudo, familiares e 

cuidadores de idosos, eram do sexo feminino (76,5%), com 

vínculo do tipo familiar (88,6%) e caracterizados especialmente 

por filhos (49,6%) e netos (30,9%). Em relação ao estado civil, 

os participantes eram em sua maioria solteiros (65,8%), e 

quanto à escolaridade, destaque aos participantes com ensino 

médio (36,2%) e ensino superior (32,7%).  

 Os resultados da caracterização sociodemográfica dos 

idosos integrados ao estudo a partir da visão dos familiares e 

cuidadores estão apresentados na Tabela 1, envolvendo as 

seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, alfabetização 

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

arranjo familiar e local de moradia. 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos idosos integrados ao estudo 

por familiares e cuidadores, Paraíba, 2021 (n=395). 

Variável Categorias 
Idosos 

f % 

Sexo Masculino 136 34,4% 

 Feminino 259 65,6% 

Idade Média = 76,2 (dp = 
9,271) 

  

 Mínima = 60   

 Máxima = 105   

Estado civil Solteiro (a) 33 8,4% 
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 Casado (a) 149 37,7% 

 Divorciado (a) 22 5,6% 

 Viúvo (a) 186 47,1% 

 NS/NR* 05 1,3% 

Alfabetização 
funcional 

Sim 246 62,3% 

Não 146 37,0% 

 NS/NR* 03 0,7% 

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

  

 Mínimo = 0   

 Máximo = 25   

Religião Católica 338 85,6% 

 Protestante/Evangélica 41 10,4% 

 Espírita 04 1,0% 

 NS/NR* 12 3,0% 

Ocupação atual  Aposentado (a) 341 86,3% 

 Do lar 13 3,3% 

 Agricultor (a) 16 4,1% 

 Servidor (a) público (a) 06 1,5% 

 Autônomo (a) 05 1,3% 

 Comerciante 07 1,8% 

 Outros 04 1,0% 

 NS/NR* 03 0,8% 

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

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

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

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

 NS/NR* 19 4,8% 

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

 Somente com filhos (as) 78 19,7% 

 Arranjos trigeracionais 91 23,0% 
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 Somente com cônjuge 20 5,1% 

 Somente com netos (as) 19 4,8% 

 Sozinho (a) 17 4,3% 

 Cônjuge, filhos(as), 
genro/nora 

14 3,5% 

 Outros arranjos 54 13,7% 

 NS/NR* 01 0,3% 

Local de 
moradia 

Zona urbana 324 82,0% 

 Zona rural 70 17,7% 

 NS/NR* 01 0,3% 

 Total 395 100% 
*NS/NR: Não soube/Não respondeu. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os resultados finais envolvendo as necessidades 

humanas dos idosos integrados ao estudo a partir da visão dos 

familiares e cuidadores estão apresentados na Tabela 2, 

envolvendo as seguintes variáveis: padrão de alimentação, 

padrão de sono, padrão de relações sociais e familiares, padrão 

de higiene, padrão de lazer e padrão de segurança. 

 

Tabela 2. Padrão das necessidades humanas de idosos na visão de 

familiares e cuidadores durante a pandemia da COVID-19, Paraíba, 2021 

(n=395). 

Variável Categorias 
Idosos 

f % 

Padrão de 
alimentação 
durante a 
pandemia 

Redução do padrão 52 13,2% 

Aumento do padrão 81 20,5% 

Manutenção do 
padrão 

258 65,3% 
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NS/NR* 04 1,0% 

Padrão de sono 
durante a 
pandemia 

Piora do padrão 95 24,1% 

Melhora do padrão 30 7,6% 

Manutenção do 
padrão 

266 67,3% 

 NS/NR* 04 1,0% 

Padrão de 
relações sociais e 
familiares durante 
a pandemia 

Idêntica ao padrão 
anterior 

101 25,6% 

Somente com 
familiares 

182 46,1% 

Somente com 
membros da casa 

90 22,8% 

 Isolamento social 
total 

16 4,1% 

 NS/NR* 06 1,5% 

Padrão de higiene 
durante a 
pandemia 

Melhora do padrão 130 32,9% 

Piora do padrão 16 4,1% 

 Manutenção do 
padrão 

249 63,0% 

Padrão de lazer 
durante a 
pandemia 

Redução do padrão 150 38,0% 

Melhora do padrão 07 1,8% 

Manutenção do 
padrão 

107 27,1% 

 Interrupção 122 30,9% 

 NS/NR* 09 2,3% 

Padrão de 
segurança durante 
a pandemia 

Melhora do padrão 69 17,5% 

Redução do padrão 113 28,6% 

 Manutenção do 
padrão 

205 51,9% 

 NS/NR* 08 2,0% 
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 Total 395 100% 
*NS/NR: Não soube/Não respondeu. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

Acredita-se que o cenário pandêmico e o isolamento 

social causado pela COVID-19 podem afetar diretamente a 

qualidade de vida de toda sociedade, em especial a população 

idosa em dimensões biopsicossocioespirituais (CORRÊA; 

OLIVEIRA; TAETS, 2020). Nesse contexto, o estudo em tela 

buscou refletir sobre os impactos causados pela pandemia da 

COVID-19 na qualidade de vida dos idosos, analisando os 

possíveis prejuízos de acordo com a teoria das necessidades 

humanas básicas de Abraham Maslow. 

Quando analisado o padrão de alimentação durante a 

pandemia, observou-se que a maioria dos idosos manteve o 

mesmo padrão, porém, quase 35% apresentou alteração na 

alimentação, seja aumento ou redução. Para a população 

idosa, manter uma alimentação saudável é essencial, pois uma 

das consequências do envelhecimento é a diminuição do ritmo 

metabólico que interfere na absorção de nutrientes. Além disso, 

comer bem nesta fase da vida contribui para a prevenção de 

doenças comuns para a faixa etária e previne a desnutrição, 

melhorando a qualidade de vida dos indivíduos (LUCHESI et 

al., 2021).  

Em estudo nacional que objetivou descrever as 

mudanças no estilo de vida das pessoas durante a pandemia 

da COVID-19, foi possível perceber um dado preocupante, em 

que o consumo de hortaliças e frutas por indivíduos idosos 

diminuiu com a chegada da pandemia e a ingesta de alimentos 

ultraprocessados, ricos em açúcar e sódio aumentou. Como 

consequência disso, os idosos se tornam mais vulneráveis a 
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possíveis danos à saúde e ao aparecimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, além de prejudicar o sistema 

imunológico, tão essencial na defesa contra o SARS-CoV-2 

(MALTA et al., 2020). 

Sobre o padrão de sono, a maioria manteve o mesmo 

padrão, entretanto, uma parcela significativa de 24% 

mencionou piora do mesmo entre os idosos, certamente 

relacionado ao estado emocional discutido anteriormente. 

Diante do contexto pandêmico e tendo em vista que diversos 

fatores contribuem para o bom funcionamento do sistema 

imunológico, é essencial a preservação da qualidade do sono, 

sobretudo porque distúrbios relacionados ao sono debilitam a 

defesa do organismo, tornando o indivíduo mais vulnerável a 

quadros infecciosos, como a infecção pelo SARS-CoV-2 

(BESEDOVSKY; LANGE; HAACK, 2019). 

Nesse sentido, ressalta-se ainda, que idosos com padrão de 
sono alterado estão mais susceptíveis ao desenvolvimento de 
quadros psicoemocionais como depressão e ansiedade, ou 
alterações cardiometabólicos como hipertensão, diabetes e 
síndromes cardiovasculares, condições essas, que quando não 
cuidadas, tornam-se potenciais fatores para o 
comprometimento do bem-estar físico, emocional e da 
qualidade de vida do idoso (LOPES; GALVÃO; OLIVEIRA, 
2021). 

Ao analisar o padrão de relações sociais e familiares 

durante a pandemia, notou-se que quase 74% dos idosos 

sofreram alterações em suas relações. Uma parcela manteve 

contato somente com os familiares, outra somente com os 

membros da casa e outro grupo manteve-se em isolamento 

social total, resultado que evidencia as consequências das 

medidas restritivas de controle da pandemia. Por outro lado, em 

muitos casos, é fora do ambiente residencial que se 



EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS NECESSIDADES HUMANAS DE 

IDOSOS SOB O OLHAR DE FAMILIARES E CUIDADORES 

412 
 

estabelecem as relações sociais e os vínculos mais afetivos, já 

que a família nem sempre oferta um suporte maior ao idoso. 

Além disso, manter a autonomia e a liberdade do idoso são 

alicerces para o envelhecimento saudável, sendo necessário 

liberdade para exercê-las, respeitando os limites do 

recomendado (MAZUCHELLI et al., 2021). 

Corroborando os achados, estudo realizado por Gomes 

et al. (2021) no Ceará, evidenciou em suas representações, que 

os idosos expressavam prontamente sentimentos de saudade 

do convívio com os familiares e, ainda, que o isolamento social 

lhes tem causado sofrimento em decorrência da necessidade 

de se manter distante dos parentes, amigos e pessoas que 

amam. Para os autores, os idosos estão suscetíveis aos 

maiores efeitos emocionais decorrentes das medidas de 

enfrentamento. Assim, a falta de convívio com familiares e 

amigos pode contribuir para o aumento significativo das 

repercussões negativas na saúde mental desse público, 

fazendo-se necessário o desenvolvimento de intervenções para 

a atenuação desses possíveis danos. 

Em relação ao padrão de higiene, constatou-se que mais 

de 30% dos idosos apresentaram melhora na higiene, tornando 

nítido o quanto a pandemia ensinou acerca deste quesito, 

especialmente quanto à lavagem das mãos, uso de álcool, 

limpeza do ambiente, higiene dos alimentos e inúmeros outros 

cuidados referentes ao padrão higiênico. Segundo estudo da 

Unicovsky et al. (2020), durante a pandemia da COVID-19 as 

medidas de isolamento social evidenciam e intensificam tais 

cuidados, impedindo a propagação do vírus e estimulando o 

autocuidado do indivíduo. 

No que diz respeito ao lazer durante a pandemia, 

observou-se que no somatório da redução no padrão com a 
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interrupção total das atividades, 68,9% dos idosos sofreram 

alguma alteração no seu padrão de lazer, importante resultado 

que reflete os efeitos do distanciamento social como estratégia 

para minimizar os riscos de contágio. Entretanto, esta 

população acaba sendo privada de atividades de lazer e 

participação social, o que compromete sobremaneira a sua 

qualidade de vida, já que esta se caracteriza como um de seus 

indicadores, e, consequentemente, pode gerar importantes 

interferências no estado emocional do idoso (RIBEIRO et al., 

2020).  

No tocante ao padrão de segurança no contexto 

pandêmico, notou-se que aproximadamente 45% dos idosos 

perceberam alguma alteração, alguns com melhora no padrão, 

sentindo-se mais seguros diante das medidas de isolamento 

social, e outros sentindo-se menos seguros, certamente pelo 

medo do adoecimento ou óbito por COVID-19. Nessa 

perspectiva, alguns fatores influenciam no enfrentamento da 

situação, como o acesso às mídias digitais, perdas familiares 

associadas à infecção, estado de saúde atual, entre outros 

(SILVA et al., 2020).  

 Como limitações do estudo, destacam-se as 

dificuldades na interpretação de algumas perguntas do 

questionário pelos participantes, como também na coleta de 

dados, de modo que alguns participantes não tinham acesso à 

internet e outros apresentaram resistência em participar. Assim, 

o desenvolvimento de novos estudos na área se torna 

essencial, visando o fortalecimento dos conhecimentos já 

existentes sobre o tema e consequentemente o 

aperfeiçoamento das práticas assistenciais em saúde. 
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     CONCLUSÕES  

 

Os resultados do estudo permitiram observar que os 

principais efeitos da pandemia da COVID-19 nas necessidades 

humanas de idosos paraibanos sob o olhar de familiares e 

cuidadores foram em relação ao padrão de sono, alterações no 

padrão de relações sociais e familiares, além de uma brusca 

redução ou interrupção das atividades de lazer, refletindo de 

maneira negativa na qualidade de vida  

Acredita-se que o presente estudo colabore não apenas 

com a comunidade científica, como também para o público 

idoso, visando o estímulo à criação e aprimoramento de 

estratégias e políticas públicas destinadas ao cuidado integral 

ao idoso, de modo que todas as suas dimensões sejam 

assistidas, principalmente diante de um contexto pandêmico. 

Ademais, o estudo poderá auxiliar familiares/cuidadores de 

idosos nas relações e nos cuidados prestados aos mesmos. 
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RESUMO: Traçar o perfil medicamentoso em um grupo de 
idosos atendidos em um ambulatório de geriatria de um hospital 
ensino de João Pessoa. Estudo quantitativo, de caráter 
descritivo prospectivo. Foram realizados 100 questionários no 
período de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 nos dias e 
horários de atendimento do geriatra tendo por base a 
quantidade de pacientes atendidos no ambulatório no mesmo 
período do ano anterior. A maioria dos idosos, 79 eram do sexo 
feminino, os pacientes estavam bem distribuídos com relação à 
idade, a baixa escolaridade foi frequente, 75% analfabetos e 
pessoas que informaram não ter concluído o ensino 
fundamental, maioria não fizeram uso de bebida alcoólica 
durante a vida 87%, acompanhando esse dado mais da metade 
dos participantes da pesquisa não tiveram contato com o fumo 
45%, na maioria das vezes os pacientes apresentavam mais de 
um diagnóstico, variando entre 1 a 6 diagnósticos, com relação 
ao uso de medicamentos 50% da amostra fazia uso de mais 5 
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ou mais medicamentos e a classe mais prescrita foram os anti-
hipertensivos. Concluiu-se que há alta proporção de uso de 
medicamentos entre idosos, podemos relacionar este dado ao 
aumento de tempo de vida dos idosos e a necessidade de uso 
dos medicamentos, no entanto esse uso deve ser monitorado, 
pelo crescente número de interações e outros efeitos 
relacionados à utilização indevida. 
Palavras-chave: Ambulatório de geriatria. Idosos. 

Medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Viver mais e envelhecer não devem ser encarados como 

uma fatalidade e sim como oportunidade de desfrutar por mais 

tempo de momentos que a vida pode proporcionar (VERAS, 

2009). Segundo o estatuto do idoso (2003) é considerado idoso 

as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

estabelecendo como obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. Estima-se que, cerca de um 

milhão de pessoas cruzam a barreira dos 60 anos de idade, a 

cada mês, em todo o mundo, e que até 2025, a população idosa 

mundial crescerá 2,4% ao ano, contra 1,3% de crescimento 

anual da população terrestre em sua totalidade (CAROLINO, 

2011). 

A política nacional do idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 4 de 

janeiro de 1994, e o estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, define idoso como pessoas com 60 anos ou 

mais. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS), define o 
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idoso a partir da idade cronológica, portanto, idosa é aquela 

pessoa com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento 

e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. É importante 

reconhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso 

para as mudanças que acompanham o envelhecimento. 

Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de 

saúde, participação e níveis de independência entre pessoas 

que possuem a mesma idade (BRASIL, 2005).  

A Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), informam que o número 

de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos vai mais que 

dobrar no mundo em 2050, passando de 900 milhões em 2015 

para cerca de 2 bilhões. Quando combinados com quedas 

acentuadas nas taxas de fertilidade, esses aumentos na 

expectativa de vida levam ao rápido envelhecimento das 

populações em todo o mundo (OMS, 2015; OPAS/OMS, 2018). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(2017) relata que a população brasileira ganhou 4,8 milhões de 

idosos desde 2012, correspondendo ao grupo etário de 

pessoas com 60 anos ou mais, o qual tem se tornado cada vez 

mais representativo no Brasil, mostrando que se manteve a 

tendência de envelhecimento dos últimos anos, sendo as 

mulheres a maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões 

(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 

milhões (44%). 

No Brasil, O censo de 2010 traduz essa realidade 

quando aponta que as pessoas com 60 anos ou mais 

representam 10,8% da população. Para Mafra (2013), esse 

crescimento se acentuou nos anos de 1960, saindo de 3% para 

8% na década de 1990, e estima-se que, em 2050, a população 

brasileira com mais de 60 anos será maior que a de criança e 
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adolescentes menores de 15 anos. Esse aumento colocará o 

Brasil na condição de portador da sexta maior população de 

idosos do mundo em termos absolutos. (SILVA, SCHMIDT, 

SILVA, 2012). 

O processo de envelhecimento, geralmente, vem 

associado com o surgimento de doenças. Em uma pesquisa do 

Plano Nacional de Saúde (PNS) de 2013, pode-se observar que 

a população idosa apresenta a faixa de idade com maiores 

índices de doença crônica não transmissível (DCNT), cerca de 

80% dos idosos apresentam de uma ou mais DCNT e 36% mais 

de três (MUNIZ et al.,2017). 

A maior prevalência de enfermidades crônico nos idosos 

culmina no que diz respeito ao tratamento farmacológico, na 

prática da farmácia, considerada quando ocorre a utilização 

contínua de cinco ou mais tipos de fármacos diversos (MANSO; 

ECA; GERARDI, 2015). 

Além de utilizar múltiplos medicamentos, os idosos são 

mais expostos às consequências desse uso, uma vez que 

apresentam limitações fisiológicas, (MUNIZ et al., 2017).O 

metabolismo hepático, os mecanismos homeostáticos, assim 

como a capacidade de filtração e de excreção renal pode ficar 

prejudicados, causando aumento plasmático dos 

medicamentos e, em consequência, uma resposta 

farmacológica maior, elevando o risco de toxicidade e produção 

de reações adversas. Essas modificações acarretam mudanças 

na farmacocinética e farmacodinâmica de vários medicamentos 

(MANSO; ECA; GERARDI, 2015). Além disso, o uso de vários 

medicamentos pode interferir diretamente no estado de saúde, 

podendo ocorrer interações medicamentosas, definida por 

Lopes e Christoff (2017), como a interferência de um fármaco 

na ação de outro, na alteração da ação do fármaco devido à 
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administração concomitante com alimentos, ou ainda com 

outros compostos químicos. 

Com a finalidade de diminuir estas interações, além da 

promoção de saúde e qualidade de vida de pessoas que 

estejam submetidas a tratamentos farmacológicos, surgiu à 

atenção farmacêutica, modelo de prática profissional que 

consiste na provisão responsável da farmacoterapia com o 

propósito de alcançar resultados concretos em resposta à 

terapêutica prescrita, tem o paciente como principal beneficiário 

das ações do farmacêutico, assegurando que o mesmo tenha 

acesso à informação a cerca da utilização adequada dos 

medicamentos, o que contribui para o seu uso racional, além de 

atentar para que, ao longo do tratamento, as reações adversas 

aos medicamentos sejam as mínimas possíveis e quando 

surgirem, que possam ser resolvidas imediatamente (SOUZA; 

SOARES, 2018).  

Nos últimos anos, tem crescido o interesse em avaliar o 

uso de medicamentos e os fatores determinantes deste uso 

pela população. O interesse justifica-se pelo consumo 

crescente de medicamentos nos diferentes segmentos sociais, 

pelo alto investimento dos governos para ampliação do acesso 

aos medicamentos e pela complexidade do mercado 

farmacêutico em relação a número, variedade e qualidade de 

produtos (COSTA et al., 2011; GOULART et al,2014). 

É recorrente, nas prescrições médicas de idosos, dose 

errada, frequência inadequada, período insuficiente ou superior 

ao necessário, interações medicamentosas, redundância e 

medicamentos sem valor terapêutico (MUNIZ, et al,2017; 

FLORES e BENEVEGNÚ, 2008). 

Segundo estimativas, o uso irracional de medicamentos, 

no Brasil, é caracterizado por polifarmácia, automedicação e 
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interações medicamentosas, constituindo um problema de 

saúde pública, por ocasionar reações adversas a 

medicamentos (PRAXEDES et al., 2011; PINTO et al., 2012; 

MANSO et al., 2015), além de iatrogenia, um distúrbio ou 

doença resultantes do tratamento medicamentoso (SILVA et al., 

2012). 

  De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

para o uso racional de medicamentos, é importante, estabelecer 

determinados fatores, definir o objetivo terapêutico do 

medicamento, prescrição adequada, forma farmacêutica, doses 

e período de duração do tratamento, que esteja disponível de 

modo oportuno, a um preço acessível, e que responda sempre 

aos critérios de qualidade exigidos, sendo dispensado em 

condições adequadas, com a necessária orientação e 

responsabilidade (AQUINO, 2008).  

     Portanto, promover o uso adequado auxilia a racionalização 

de recursos e amplia a qualidade dos tratamentos em saúde 

(MELO el al., 2006; COELHO et al.,  2014). 

     A prescrição é a primeira etapa da utilização de 

medicamentos, desse modo, exige que o trabalho seja 

articulado, a prescrição deve ser vista de maneira satisfatória 

pelos profissionais de saúde, e a adesão à terapia é 

dependente das trocas de informações, das vivências e da 

adequada orientação no momento da consulta (CANTO, 2016). 

Observando a situação, a interação entre o farmacêutico e o 

profissional prescritor torna-se relevante na adesão ao 

tratamento medicamentoso, segundo Hepler (2004), os 

farmacêuticos podem melhorar a qualidade da terapia 

medicamentosa, melhorando as estruturas organizacionais 

através das quais a terapia medicamentosa é fornecida, 
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especificamente criando sistemas de uso de medicamentos e 

avaliando regularmente seu desempenho.  

O acompanhamento farmacoterapêutico do paciente 

idoso é etapa fundamental para a promoção do uso correto dos 

medicamentos. A abordagem educativa possibilita a ação 

colaborativa entre os profissionais, favorecendo o 

esclarecimento de dúvidas, atenuando as ansiedades pela 

convivência com problemas semelhantes já solucionados, bem 

como proporcionando maior efetividade na aplicação de 

medidas terapêuticas (Goulart, et al,2014), além disso, dados 

gerados no serviço farmacêutico podem servir de subsídio para 

ações em saúde e se constituem em indicadores de qualidade 

dos serviços (CANTO,2016). 

É relevante compreender os padrões de utilização de 

medicamentos por esta população, avaliar o impacto de novas 

terapias, estabelecerem caminhos para seu uso racional, 

visando à melhoria da qualidade de vida e da capacidade 

funcional dos idosos (MANSO et al., 2015). 

Diante do exposto, propõem-se nesta pesquisa, que tem 

como objetivo do estudo traçar o perfil dos pacientes idosos 

atendidos no ambulatório de geriatria, tipo de medicamentos 

que fazem uso, patologias mais frequentes, identificando 

possíveis interações medicamentosas, em um grupo de idosos 

atendidos em um ambulatório de geriatria de um hospital ensino 

de João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi realizado em um ambulatório de 

Geriatria do Hospital Universitário Lauro Wanderley, localizado 

no município de João Pessoa, Paraíba. O hospital apresenta-
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se na rede como serviço especializado de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar representa estrutura de 

saúde de referência para o estado da Paraíba, além de polarizar 

atendimento para todos os municípios do estado é referência 

para atenção ambulatorial especializada, tendo em vista a 

diversificação de especialidades disponíveis, os atendimentos 

realizados são exclusivamente através do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Este estudo trata-se de uma abordagem quantitativa, de 

caráter descritivo prospectivo quanto ao estudo transversal, a 

população que foi realizada a pesquisa, inclui pacientes com 

consulta marcada em um ambulatório de geriatria do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, devidamente regulados através 

do SUS, independente do gênero, que conseguiam se  

comunicar ou estevam acompanhados com seus respectivos 

acompanhantes, incialmente era informado  o objetivo do 

trabalho, os que concordarem em participar assinavam o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE),após os devidos 

esclarecimentosera realizado  um questionário 

semiestruturado, idealizado pelos pesquisadores, ao paciente 

ou acompanhante antes da consulta com o geriatra, o 

questionário era  aplicado em uma sala ao lado do consultório 

do geriatra, onde o paciente poderia escolher estar 

acompanhado ou não e  respeitada  a intenção do paciente caso 

não  desejasse  continuar a pesquisa,  a resolução tinha  

duração máxima de 8 minutos, para o estudo consideraram-se 

elegíveis indivíduos ≥ 60 anos. As informações contidas no 

questionário englobavam dados sociodemográficos, dados 

clínicos pregressos e atuais, bem como informações referentes 

à terapia medicamentosa. 
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Foram realizados 100 questionários no período de 

Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019 nos dias e horáriosde 

atendimento do geriatra, com base nas informações obtidas no 

setor de estatística do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

tendo por base a quantidade de pacientes atendidos no 

ambulatório no mesmo período do ano anterior, assim obteve-

se a definição de amostra mínima necessária para que os 

estimadores dos parâmetros tenham um nível de confiabilidade 

de 95%. 

Após a coleta os dados serão digitados no Software 

Microsoft Excel, para responder ao objetivo do estudo, foi 

realizada análise descritiva das variáveis e proposto um modelo 

de Regressão Linear Múltipla, em que a variável resposta foi a 

quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos, e as 

quantidade de diagnósticos e idade foram as variáveis 

preditoras. O nível de significância considerado no modelo foi 

de 10%, ou seja, uma variável terá um efeito considerado 

significativo na quantidade de medicamentos quando p-valor for 

menor ou igual a 0,01. 

Para ambas as análises, foram utilizadas o software IBM 

SPSS Statistics 20. Para a análise de regressão os pré-

requisitos foram atendidos: amostra necessária para 

quantidade de variáveis independentes, independência dos 

resíduos (teste de Durbin-Watson), ausência de 

multicolinariedade, ausência de outlier (atingido quando 

excluída a amostra 59), resíduos normalmente distribuídos e 

homocedasticidade,para verificação da interações 

medicamentosas será utilizado o Micromedex versão 2.0. 

O desenvolvimento do estudo ocorreu em conformidade 

com as exigências das diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos, regidas pela 
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Resolução n.º 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. O 

projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley - UFPB, 

obtendo aprovação através do parecer nº 3.021.637. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria dos idosos, 79 eram do sexo feminino, os 

pacientes estavam bem distribuídos com relação a idade, a 

baixa escolaridade foi frequente e a amostra foi constituída 

predominantemente por ensino fundamental incompleto 

(Tabela 1). 

Tabela 1. – Descrição da população segundo variáveis 
sociodemográficas. 

Variável N % 

Sexo   

Feminino 79 79 

Masculino 21 21 

Idade (anos)   

60-69 anos 36 36 

70-79 anos 37 37 

80 ou mais 27 27 

Escolaridade   

Analfabeto 15 15 

Alfabetizado 01 01 

Fundamental incompleto 59 59 

Médio incompleto 02 02 

Médio completo 09 09 

Técnico 05 05 

Superior incompleto 01 01 

Superior completo 08 08 
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Total 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Os idosos em sua maioria não fizeram uso de bebida 

alcoólica durante a vida, acompanhando esse dado mais da 

metade dos participantes da pesquisa não tiveram contato com 

o fumo, na maioria das vezes os pacientes apresentavam mais 

de um diagnóstico, sendo considerável também a quantidade 

de idosos que apresentam padrão de sono alterado. Na maioria 

das vezes os pacientes atendidos já estavam em 

acompanhamento com o geriatra doserviço e davam 

seguimento ao tratamento (Tabela 2). 

Tabela 2. – Descrição da população segundo situação geral de 

saúde. 
Variável N % 

Álcool   

Não 87 87 

Sim 13 13 

Fumo   

Não 55 55 

Sim 45 45 

Quantidade de diagnósticos   

1 21 21 

2 30 30 

3 31 31 

4 13 13 

5 04 04 

6 01 01 

Padrão de sono   

Normal 51 51 

Alterado 49 49 

Alergia   

Não 89 89 
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Sim 11 11 

Acompanhado pelo geriatra   

Não 25 25 

Sim 75 75 

Total 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Com relação ao uso de medicamentos 50% da amostra 
fazia uso de mais 5 ou mais medicamentos, o que caracteriza a 
polifarmácia, além disso considerando as interações 
medicamentosas graves, houve verificação de 35 interações 
(Tabela 3) 

Tabela 3. – Quanto ao uso de medicamentos. 

Variável N % 

Quantidade de medicamentos   

0 – 2 19 19 

3 – 4 31 31 

≥ 5 50 50 

Interações medicamentosas   

Não 65 65 

Sim 35 35 

Total 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os medicamentos utilizados pelos idosos pertenciam à 

classe dos anti-hipertensivos, seguidos pelos medicamentos 

analgésicos/anti-inflamatório (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. – Principais classes de medicamentos utilizados 

pelos idosos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Foi realizada a regressão linear múltipla para verificar se 

o número de diagnósticos e a idade são capazes de prever a 

quantidade de medicamentos usados pelos idosos 

A análise resultou em um modelo estatisticamente 

significativo [F(2,96) = 27,425; p < 0,01; R2 = 0,364]. 

O número de diagnósticos (β = 0,551; t = 6,755; p < 0,01) 

e a idade (β = 0,219; t = 2,689; p < 0,01) são previsores da 

quantidade de medicamentos. 

Os dados demostram elevada prevalência de uso de 

medicamento por idosos chegando a 99%, apresentando 

valores semelhantes ao encontrado em São Paulo (99,7%) 

(SANTOS; CUNHA, 2019), com valores superiores aos obtidos 

em Campinas, SP (80,4%) (OLIVEIRA et al., 2016) e (80%) Rio 

Grande do Sul (FLORES; BENVEGNÚ, 2008). 
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No estudo 79% dos participantes eram mulheres, dado 

semelhante ao estudo realizado em São Paulo (MUNIZ et al., 

2017), além de fazerem uso de uma quantidade maior de 

medicamentos que os homens, o fato de a população idosa 

entrevistada na sua maioria serem mulheres, reflete o cenário 

dos idosos no Brasil, havendo maior proporção de idosas. 

Dentre as hipóteses que explicam essa diferença, destaca-se a 

que sustenta que os homens têm altas taxas de mortalidade 

precoce relacionadas à violência, a acidentes de trânsito, a 

doenças crônicas. Além disto, pode estar relacionada ao fato de 

as mulheres procurarem mais frequentemente os serviços de 

saúde, a expectativa de vida das mulheres brasileiras em 

relação aos homens é de 7,3 anos maior (MUNIZ et al., 2017). 

A escolaridade dos idosos deste estudo foi baixa, 

apresentando porcentagem de 75% entre analfabetos e 

pessoas que informaram não ter concluído o ensino 

fundamental, A baixa escolaridade dos idosos é considerada 

um sério fator de risco diante da complexidade dos esquemas 

medicamentosos utilizados, uma vez que influencia no acesso 

aos serviços de saúde, e na compreensão de seu tratamento e 

autocuidado. Esse dado demonstra a realidade pregressa de 

discriminação de oportunidades educacionais de quem conta 

hoje com 60 ou mais anos de idade, uma vez que as principais 

ocupações não dependiam necessariamente de um grau 

escolar (SANTOS; CUNHA, 2019). 

Neste estudo, observou-se que quase metade (45%) dos 

idosos tinha ou tiveram contato com tabagismo, considerando-

se os ex-fumantes e fumantes, o tabagismo interfere na 

qualidade de vida e expectativa de vida (SANTOS; CUNHA, 

2019). Geralmente pessoas que nunca fumaram tem 

expectativa de vida bem maior que a de fumantes, e a 
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suspensão do fumo é acompanhada, mesmo nos idosos, por 

um aumento no tempo de sobrevida, devido a redução dos 

danos biológicos induzidos pelo tabagismo (SANTOS; CUNHA, 

2019, GOULART, 2010). 

Com relação ao uso de álcool somente (13%) relataram 

fazer uso ou já terem feito, em estudo realizado em Porto Alegre 

o abuso de álcool entre os idosos foi de (11,7%).  São comuns 

os problemas relacionados ao abuso do álcool em indivíduos 

maiores de 60 anos, mas por serem pouco reconhecidos são 

denominados por alguns autores de “epidemia invisível”, o 

consumo excessivo de álcool interfere de várias maneiras na 

nutrição adequada do idoso, pois compete com os nutrientes 

desde sua ingestão até sua absorção e utilização (SENGER et 

al., 2011). 

Os idosos participantes deste estudo utilizavam 482 

medicamentos, em média 4,85 medicamentos, sendo no 

mínimo zero e no máximo 4,metade dos idosos (50%) 

utilizavam de 5 ou mais medicamentos, caracterizando a 

polifarmácia conceituada como o uso de cinco ou mais 

medicamentos ,é um dos tipos mais comuns de uso irracional 

de medicamentos e está associada ao aumento do risco e da 

gravidade das reações adversas a medicamentos, e aumento 

de  interações medicamentosas, a utilização de vários 

medicamentos pode ser associada a  fatores como o fácil 

acesso aos medicamentos e baixa frequência de uso de 

recursos não farmacológicos para o manejo de problemas de 

saúde (ALVES et al., 2018). De todos os medicamentos 

utilizados pelos pacientes foram encontradas 35 interações, 

cerca de 10% das interações resultam em eventos clínicos 

significativos (BUENO et al., 2009) para este dado foi 

considerado somente as interações medicamentosas do tipo 
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graves, de acordo com o aplicativo utilizado, os fármacos mais 

prevalentes foram os que atuam no aparelho cardiovascular, no 

sistema nervoso. 

Dentre a classe de medicamentos utilizados houve 

prevalência do uso de anti-hipertensivos (89%) dos 

entrevistados fazia uso, esse dado demonstra a importância de 

se estudar esses produtos, que estão entre os mais consumidos 

por idosos (SANTOS; CUNHA, 2019),  verificou–se  também, a 

ampla utilização de  medicamentos para o sistema nervoso 

central no caso do estudo Antidepressivos/ Antipsicótico (39 %),  

analgésicos e anti-inflamatórios (48%), revelando a ansiedade 

e  dores agudas frequentes nos idosos tal fato merece atenção 

dos profissionais de saúde no sentido de orientar quanto a 

possíveis casos de interações medicamentosas e redundâncias 

(Santos & Cunha, 2019). A prevalência do uso de 

analgésicos/anti-inflamatórios foi alta, quando comparada com 

estudo realizado na cidade de Sorocaba-SP, a prevalência de 

consumo desses medicamentos chegou a 37% (DUARTE et al., 

2012). 

A existência de, pelo menos, uma doença crônica foi 

observada em (21%) amostra, e 2 e 3 diagnósticos (30% e 31% 

respectivamente). O cenário atual de envelhecimento 

demonstra a necessidade das ações de promoção de saúde e 

prevenção de doenças, visando evitar ou retardar as doenças 

crônicas e as incapacidades (MIRANDA et al., 2016). 

Complementando essas informações a hipertensão foi o 

diagnóstico mais citado por eles 76%, uma das doenças 

crônicas mais frequentes apresentadas pelos idosos na prática 

clínica é a hipertensão arterial sistêmica (HAS), devido sua 

detecção quase tardia e seu curso assintomático (MIRANDA et 

al., 2016), seguido das dislipidemias 39% e diabetes 25 %, 
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esses dados são coerentes com estudo realizado (ALVES, 

2016). Os principais medicamentos para doenças crônicas 

foram a losartana potássica (41%), sinvastatina (28%), ácido 

acetilsalicílico (23%), hidroclorotizida (22%), metformina (19%). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados do presente estudo indicam alta proporção de 

uso de medicamentos entre idosos, os idosos eram em sua 

maioria mulheres na faixa etária de 70 a 79 anos, baixa 

escolaridade. 

A elevada prevalência de uso de medicamentos, dos 

anti-hipertensivos, por exemplo, que foi a classe mais utilizada, 

demostra a necessidade de adoção de medidas não 

farmacológica para auxilio do tratamento como estímulo à 

atividade física e aos hábitos alimentares saudáveis, para evitar 

que necessite futuramente da utilização de mais medicamentos. 

Desse modo, é relevante a orientação contínua dos idosos e 

cuidadores quanto aos riscos do uso de medicamentos e à 

adoção de medidas no âmbito da assistência farmacêutica. 

O estudo em questão possui algumas limitações que 

devem ser consideradas na interpretação dos resultados. 

Primeiro, trata-se de um estudo transversal, ou seja, apesar de 

encontrar fatores relacionados à polifarmácia, não demonstra 

uma relação de causa-efeito. 

Mesmo assim, acredita- se que tais dados possam 

contribuir para a caracterização das condições de uso de 

medicamentos por idosos que vivem na comunidade estudada. 

O estudo conseguiu demonstrar o elevado número de 

idosos que utilizam medicamentos, o sexo que mais utiliza, as 

principais classes farmacológicas. Contudo, novos estudos são 
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necessários para permitir uma compreensão de toda a 

complexidade do tema. Estudos como estes são importantes, 

pois podem ser utilizados como ferramenta para reorientação 

da assistência farmacêutica. Tornar a terapia medicamentosa 

da população idosa eficiente e eficaz é tarefa de todos os 

profissionais da saúde: médicos, farmacêuticos, enfermeiros e 

outros, que devem instituir educação permanente tanto em 

relação aos avanços tecnológicos na área farmacêutica, como 

no comportamento desta população em relação ao uso e 

armazenamento correto dos medicamentos. 
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RESUMO: O mundo tem enfrentado um processo pandêmico 
causado por um vírus denominado de Coronavírus Sars-cov-2 
que causa uma doença conhecida como covid-19, com alta 
transmissibilidade, sintomas abrangentes e índice de 
mortalidade preocupante. A Organização Mundial da Saúde 
orienta pelo isolamento social, fato que tem impactado 
amplamente na qualidade de vida e nas relações pessoais bem 
como na saúde mental, sobretudo dos professores que 
representam um grupo que foi bastante prejudicado pelos 
efeitos da pandemia devido a instabilidade das medidas 
pedagógicas adotadas quanto ao retorno das aulas, bem como 
econômica. Nesse contexto este artigo objetivou investigar 
impactos causados na qualidade de vida dos professores 
durante a pandemia, segundo a rede da instituição pública e 
privada. O estudo utilizou para mensuração dos dados um 
questionário sociodemográfico e os instrumentos WHOQOL-
bref e Medo da Covid-19. Os instrumentos foram aplicados de 
forma online e apresentou uma amostra de 279 observações. A 
metodologia utilizou uma abordagem quantitativa baseada em 
métodos de inferência não paramétrica e modelos de regressão 
lineares para estimar a qualidade de vida dos professores. Os 
resultados indicaram que os docentes estão enfrentando uma 
situação nova no qual os aspectos ambientais, seguidos do 
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fator psicológico evidenciaram maior impacto na qualidade de 
vida dos professores. 
 Palavras-chaves: qualidade de vida, professores, covid-19 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o mundo tem enfrentado um processo 

pandêmico causado pelo novo coronavírus, denominado 

SARS-CoV-2 (Sars - Severe Acute Respiratory Syndrome) que 

causa uma doença conhecida como Covid-19 (Coronavirus 

Disease – 2019), os primeiros casos de pessoas contaminadas 

pelo covid-19 foram identificados em novembro de 2019, na 

cidade de Wuhan, na China e em aproximadamente dois meses 

já haviam milhares de casos confirmados bem como inúmeros 

óbitos pelo mundo (BRASIL, 2020). 

Seguindo as orientações da  OMS (Organização 

Mundial de Saúde) pela adoção do distanciamento social, 

visando a redução dos índices de contaminação e morte pelo 

Covid-19  se fez necessário a adoção de medidas que 

objetivem evitar aglomerações, em função disso, os sistemas 

educacionais em todo mundo não foram poupados, obrigando 

os governos a adoção de medidas extraordinárias, de 

encerramento generalizado das aulas escolares, afetando 

social e psicologicamente a vida de milhares de cidadãos que 

delas dependiam direta ou indiretamente (JULIÃO, 2020). 

Essas mudanças na forma de trabalho propiciaram ao 

professor ao adoecimento mental, sobretudo o professor do 

ensino superior, primeiramente por ter como discentes, pessoas 

adultas que possam apresentar morbidades e ao se 

enquadrarem como grupo de risco favorece o adoecimento pela 

covid-19 bem como a possibilidade de óbito. Devido à 
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complexidade de suas multitarefas, a docência se configura 

entre as atividades laborais mais estressantes. Estudos 

demonstraram que a probabilidade de professores 

desenvolverem estresse, depressão e ansiedade é duas vezes 

maior quando comparados às demais profissões. No Brasil, 

esses profissionais ocupam o segundo lugar na categoria das 

doenças ocupacionais em decorrência da conjuntura trabalhista 

que expõem determinações diretas vindas das novas estruturas 

e constituições do mundo do trabalho. (SANTOS; SILVA E 

BELMONTE, 2021). 

Diante do atual cenário que o Brasil e o mundo estão 

vivendo com a disseminação do covid-19 faz-se necessário 

investigação da qualidade de vida de professores, pois os 

mesmos estão passando por um processo adaptativo, de 

reformulação de seus métodos de ensino e de incertezas 

quanto aos riscos de exercer sua profissão diante da pandemia 

uma vez que as escolas foram consideradas como ambiente de 

risco, devido ao acúmulo de pessoas em um mesmo local 

podendo causar aumento da transmissibilidade do vírus.  

O setor educacional tem sofrido com a intensa pressão 

social para o retorno das aulas presenciais durante a pandemia 

da covid-19, no entanto se faz necessário não apenas preparar 

o ambiente com normas de proteção, higienização e 

distanciamento, mas também é preciso investigar o grau de 

vulnerabilidade dos professores quanto ao medo do 

adoecimento por covid-19 e os impactos causados na qualidade 

de vida destes profissionais. Com esse raciocínio, emergiu o 

seguinte questionamento que norteou este estudo: Em quais 

aspectos a pandemia da covid-19 tem influenciado a qualidade 

de vida de professores universitários?  
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Este artigo objetiva, portanto, investigar impactos 

causados na qualidade de vida dos professores durante a 

pandemia de covid-19 e estabelecer, por meio de um modelo 

de regressão linear, a relação entre os construtos de qualidade 

de vida de professores universitários das redes de ensino 

públicas e privadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa é classificada como sendo do tipo 

observacional, descritivo, exploratório e transversal, com 

abordagem quantitativa. Os dados utilizados neste trabalho 

derivam de uma amostra do estudo de dissertação da 

pesquisadora, no qual foi aplicado um instrumento de forma 

online com 279 professores do ensino superior de instituições 

públicas e privadas da cidade de João pessoa- Pb durante os 

meses de maio e junho de 2021. 

Ressaltando que a coleta de dados ocorreu após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

do Centro de Ciências Sociais (CCS) da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) por se tratar de um estudo que envolve 

seres humanos, foi preconizado as diretrizes referente aos  

princípios éticos descritos na  Resolução nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), na qual se refere em 

respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade e 

autonomia, garantindo sua vontade de contribuir e permanecer, 

ou não, na pesquisa, através do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE. 

O instrumento utilizado contém questões 

sociodemográficas; questões de saúde referente à covid-19; 

questões específicas de qualidade de vida (foi utilizado o 
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instrumento validado WHOQOL-bref) e questões específicas 

sobre a escala de medo da covid-19 (Andrade et al., 2020). 

Para este estudo os dados que estavam armazenados 

na planilha eletrônica do Microsoft Office Excel®, receberam 

uma codificação específica para o estudo e também um 

dicionário para compreensão dos códigos. Posteriormente os 

dados foram analisados e modelados através dos softwares 

estatístico R versão 4.1.1 e IBM SPSS Inc. PASW Statistics 

versão 22.0. 

Foi realizada uma análise exploratória de dados para 

cada construto que compõe as escalas de mensuração e 

posteriormente foram realizadas comparações entre os 

professores das redes públicas e privada, através de testes de 

hipóteses não paramétricos. Em seguida foram realizadas 

estimações de modelos de regressão lineares, onde a variável 

resposta representa o construto QV em função das variáveis 

explicativas que representam as dimensões dos seguintes 

construtos: físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente 

e medo da covid-19. Foram estimados dois modelos de acordo 

com a amostra de professores das instituições públicas e 

privadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi efetuada a análise exploratória dos 

dados da pesquisa e observou-se que, dentre os 279 

participantes da amostra, quanto ao vínculo de ensino, houve 

predominância de respostas das instituições públicas (n=157; 

56,3%), enquanto que 122 respondentes (43,7%) foram de 

instituições privadas. A princípio pretendeu-se caracterizar a 

qualidade de vida dos professores de nível superior segundo os 
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domínios físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais, 

como também verificar se há diferença no nível médio de 

qualidade de vida para os docentes da rede pública e privada 

nessa época de pandemia da covid-19.  

Foram realizados testes de normalidade dos construtos 

investigados como preditores da qualidade de vida e as 

análises preliminares dos dados através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov rejeitou a suposição de normalidade dos 

dados ao nível de significância de 5%, o que justificou a decisão 

de executar o teste não paramétrico de Mann Whitney para 

comparar os docentes da rede pública e privada a partir das 

amostras independentes coletadas. 

Na amostra selecionada de forma online, 

aproximadamente 62% dos docentes entrevistados são do sexo 

feminino e 38% do sexo masculino, 91% residem em João 

Pessoa, aproximadamente 57% professam a religião católica, 

17% afirmam não ter religião, 14% são evangélicos, 7,5% são 

espíritas e cerca de 2% são ateus. 

Quanto ao nível de instrução, 54% são doutores, 26% 

são mestres, 12% possuem especialização e 8% apenas 

graduação. Quanto ao estado civil, 62,5% são casados ou 

vivem em união estável, 24% são solteiros e cerca de 13,5% 

são separados ou viúvos. Com relação a variável renda familiar, 

observou-se que 39% ganham mais que 10 salários mínimos e 

29% recebem entre 4 e 8 salários mínimos. Em geral, pode-se 

observar na tabela 01 que as maiores rendas estão associadas 

aos professores da rede pública de ensino e as menores rendas 

estão associadas aos professores da rede privada.  
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Tabela 01:  Renda Familiar do Docente Segundo a Rede de 
Ensino 

Renda 
(em s.m.) 

Amostra Total Rede Privada Rede Pública 

frequência (%) frequência (%) frequência (%) 

00 |-- 02 6 2,2 4 3,3 2 1,3 

02 |-- 04 42 15,1 34 27,9 8 5,1 

04 |-- 06 48 17,2 36 29,5 12 7,6 

06 |-- 08 33 11,8 24 19,7 9 5,7 

08 |-- 10 41 14,7 12 9,8 29 18,5 

Mais de 10 109 39,1 12 9,8 97 61,8 

Total 279 100,0 122 100,0 157 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 Em seguida foram realizados alguns questionamentos 

sobre a pandemia de covid-19, onde os docentes responderam 

que apenas cerca de 11% convivem com 5 ou mais pessoas na 

residência, aproximadamente 66% indicam que alguém da 

família contraiu a doença (tabela 02) e cerca de 16% relatou 

falecimento de algum parente próximo devido a covid-19 (tabela 

03). 

 

Tabela 02: Durante a pandemia de coronavírus, você ou alguém 
de sua família foi contaminado pelo covid-19? 

        Opções Frequência Porcentagem 

 Não 95 34,1 

Sim 184 65,9 

Total 279 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Tabela 03: Algum parente próximo (filho(a), esposo (a), pai/mãe) 
faleceu de covid-19? 

 Opções Frequência Porcentagem 



QUALIDADE DE VIDA DO PROFESSOR DURANTE A PANDEMIA 

447 
 

 Não 235 84,2 

Sim 44 15,8 

Total 
279 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 
Sobre a vacinação da covid-19 (tabela 04), dentre os 

docentes entrevistados, 42% não fazem parte de nenhum grupo 

prioritário pra vacinação, 34% são profissionais da área da 

saúde e cerca de 24% possui alguma doença crônica, possui 

deficiência, é idoso, gestante ou puérpera. No entanto, apenas 

7% ainda não tomou nenhuma dose da vacina e 34% tomaram 

as duas doses. Antes a vacinação dos docentes caminhava a 

passos lentos, mas na época da pesquisa houve uma 

aceleração de modo que 93% já havia tomado ao menos uma 

dose da vacina. Assim, é possível que os profissionais da 

educação tenham começado a se sentirem mais protegidos da 

covid-19. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Em relação aos construtos preditores da qualidade de 

vida, observou-se na tabela 05 que foi identificado que o 

construto medo da covid-19 apesar de possuir uma Correlação 

de Spearman significativa com os domínios físico, ambiente, 

psicológico, relações sociais e qualidade de vida, a mesma é 

Tabela 04: Você já tomou a vacina da covid-19? 
Opções Frequência Porcentagem 

 Não 19 6,8 

Sim, as duas doses 94 33,7 

Sim, a primeira dose 166 59,5 

Total 279 100,0 
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considerada fraca. O construto de medo da covid apresentou 

valor negativo quando correlacionado com o físico, ambiente, 

psicológico, relações sociais e qualidade de vida, indicando 

uma relação inversa entre eles, ou seja, quanto maior o medo 

menor os valores dos domínios físico, ambiente, psicológico, 

relações sociais e qualidade de vida. 

 

Tabela 05: Coeficientes de correlação de Spearman entre os 
construtos de qualidade de vida. João Pessoa, PB, Brasil, 2021 

Coeficiente de Correlação De Spearman 

  Medo Físico Ambiente Psic. Rel. 
Sociais 

Qual.de 
vida 

Medo Correlação  1000 -,233 -,343 -,203 -,268 -,201 
  (p-valor)  000 000 000 000 000 

Físico Correlação  -,233 1,000 ,604 ,549 ,563 ,546 
  (p-valor) ,000  000 000 000 000 

Ambiente Correlação  -,343 ,604 1,000 ,608 ,635 ,640 
  (p-valor) 000 000  000 000 000 

Psicológico Correlação  -,203 ,549 ,608 1,000 ,595 xxx 
  (p-valor) ,001 000 000  000 000 

Rel Sociais Correlação  -,268 ,563 ,635 ,596 1,000 ,541 
  (p-valor) 000 000 000 000  000 

Qual. vida Correlação  -,201 ,546 ,640 ,587 ,541 1,000 
  (p-valor) ,001 000 000 000 000 000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Ao comparar os construtos preditores da QV docente 

segundo a rede pública e privada através do teste de Mann 

Whitney, foi observado que à hipótese nula de que a 

distribuição do construto é a mesma entre as categorias da 

Rede (pública e privada) não pôde ser rejeitada ao nível α = 

0,05, para os seguintes construtos: Medo da Covid-19 (P-valor 

= 0,55), Qualidade de Vida (P-valor = 0,78), domínio Físico (P-

valor = 0,99), Psicológico (P-valor = 0,30) e Relações Sociais 

(P-valor = 0,13). Portanto, considera-se que não há diferença 
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de nível médio de postos para os construtos citados, segundo 

a rede pública e privada.  

Foi detectada diferença significativa no nível médio dos 

postos no domínio meio ambiente (P-valor = 0,017) quando 

comparamos as redes pública e privada ao nível de 

significância de 5%. A análise baseada nos testes não 

paramétricos deixou evidenciado que apenas o domínio meio 

ambiente apresenta contraste distinto para as redes pública e 

privada.  

Ambas as classes de professores reconhecem que é 

relevante para suas vidas à segurança física de sua moradia, 

acesso as informações gerais, bem como acesso ao transporte 

e serviços de saúde e possuir recursos financeiros suficientes 

para satisfazer suas necessidades gerais e para atividades de 

lazer.Portanto, a análise das médias de postos descreve que 

quanto maior a média melhor o ambiente no qual o professor 

encontra-se inserido e, portanto o profissional da rede pública 

possui um ambiente melhor que o profissional da rede privada. 

Sendo assim, observou-se que os testes não 

paramétricos em geral indicam um comportamento similar entre 

a rede pública e privada para os domínios de QV, quando 

consideramos cada construto separadamente. A seguir, para 

avaliar a contribuição conjunta dos domínios preditores da QV 

serão realizadas regressões lineares múltiplas para ambas as 

redes de ensino superior. Para isso, foram estimados dois 

modelos de regressão linear visando investigar o quão bem a 

linha de regressão descreve os dados.  

Ao realizar a Regressão linear da Qualidade de vida 

com todos os construtos segundo as redes de ensino, 

observou-se que o modelo funciona bem apresentando o valor 

de R2=0.504 para a rede pública e R2=0.557 para a rede 
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privada. As análises de variância das regressões indicaram 

através do teste F-snedecor que os dois modelos foram 

considerados adequados aos dados amostrais com p-valores 

iguais a 0,00 para ambas as regressões, indicando que os 

modelos propostos são úteis para explicar a variável 

dependente QV do docente. Os modelos estimados são 

apresentados na tabela a seguir (tabela 06). 

 

Tabela 06: - Coeficientes Regressão para QV Rede Pública 

 Coeficientes não padronizados Coeficientes padronizados 

Modelo B Std. 

Erro 

Beta t Sig 

Constante ,143 1,275  ,112 ,911 

Medo ,000 ,014 -,001 -,023 ,981 

Físico ,045 ,033 ,105 1,388 ,167 

Ambiente ,110 ,029 ,321 3,775 ,000 

Psicológico ,074 ,039 ,157 1,916 ,057 

Relações sociais ,150 ,048 ,255 3,106 ,002 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021 

 

Avaliando o modelo de regressão para a rede pública 

observou-se que o construto medo da covid-19 apesar de 

apresentar sinal negativo como esperado, foi considerado não 

significativo indicando que medidas de isolamento restringindo 

aulas presenciais tomadas em conjunto com a vacinação dos 

docentes da rede pública proporcionaram resultados positivos 

para tranquilizar a atividade docente. Pode-se observar na 

tabela 03 que o mesmo resultado foi observado na regressão 

seguinte para a rede privada. 

Os preditores considerados significativos no modelo 

foram os domínios meio ambiente e relações sociais ao nível α 

= 0,05 e o domínio psicológico se considerarmos o nível de 

significância de 10%. Além disso, os três construtos preditores 
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apresentam sinal positivo indicando influência dos mesmos 

para a melhoria na QV do docente da rede pública. 

Avaliando o modelo de regressão para a rede privada 

apresentado na tabela a seguir (tabela 07), observou-se que o 

construto medo da covid-19 também foi considerado não 

significativo para as instituições privadas indicando que as 

mesmas proporcionaram condições de trabalho de modo a 

tranquilizar seus docentes. 

 

Tabela 07:  Coeficientes Regressão para QV Rede Privada 

 Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes padronizados 

Modelo B Std. Erro Beta t Sig 

Constante ,216 1,113  ,194 ,846 
Medo -,004 ,012 -,020 -,297 ,767 
Físico ,075 ,032 ,219 2,356 ,020 
Ambiente ,058 ,029 ,208 1,996 ,048 
Psicológico ,203 ,040 ,451 5,091 ,000 
Relações sociais -,026 ,049 -,047 -,520 ,604 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021 

 

Os preditores considerados significativos no modelo 

foram os domínios físico, meio ambiente e psicológico ao nível 

α = 0,05. Além disso, os três construtos preditores apresentam 

sinal positivo indicando influência dos mesmos para a melhoria 

na QV do docente da rede pública. 

Em ambas as análises verificou-se que a constante do 

modelo foi considerada não significativa e, portanto sugere-se 

a análise dos parâmetros na coluna de coeficientes estimados 

padronizados, onde a constante foi considerada como nula.  

Após as regressões foram analisados os pressupostos 

dos modelos com base na análise de resíduos e foi verificado 

em linhas gerais que os mesmos atendem parcialmente a 

condição de normalidade. O gráfico de histograma dos resíduos 
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indica uma distribuição aproximadamente simétrica (gráfico 02). 

O pressuposto de autocorrelação dos resíduos foi considerado 

satisfeito. As estatísticas de Durbin-Watson foram iguais a DW 

= 1,897 e DW = 1,754 respectivamente para as redes de ensino 

pública e privada. 

 

Gráfico 01: Histogramas dos Resíduos Padronizados das 

Regressões x Rede de Ensino 

  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021 

 

Após ajuste dos modelos e confirmação que esta análise 

é relevante para comparar quais construtos foram considerados 

como sendo os mais importantes preditores da QV dos 

professores das redes de ensino pública e privada. 

Ao analisar os dados das regressões lineares para os 

professores de ambas as redes de ensino ficou evidenciado que 

o medo da covid não foi considerado significativo para a 

influência na qualidade de vida dos professores, provavelmente 

devido pelas medidas tomadas para evitar aglomerações e o 

uso de aulas online (não presenciais), como também pelo fato 

de que na época da pesquisa 93% dos docentes já haviam 

tomado ao menos a 1ª. dose da vacina.  
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Foram considerados significativos o meio ambiente, o 

psicológico e as relações sociais para a qualidade de vida do 

professor da rede pública e para a rede privada, meio ambiente, 

psicológico e o domínio físico.Baseado nos dados analisados, 

os professores da rede pública e privada de ensino superior 

consideraram importante para sua qualidade de vida o meio 

ambiente no que concerne a segurança de vida, ambiente físico 

de moradia saudável, atividades de lazer e transporte 

adequados, bem como os sentimentos e sensações positivas 

na vida representados pelo domínio psicológico. 

O domínio físico que envolve questões relacionadas a 

dor, desconforto, fadiga e capacidade de satisfação com o 

trabalho causam influencias apenas na qualidade de vida dos 

professores da rede privada de ensino superior. E o domínio de 

relações sociais que se referem às relações pessoais, 

amizades, família, e atividade sexual influenciam a qualidade 

de vida apenas dos professores da rede pública. 

Com intuito de reafirmar o foi descrito pela análise de 

regressão linear foi realizada uma tabela descritiva para 

analisar as amostras independentes da qualidade de vida dos 

professores segundo a rede pública e privada de ensino 

superior de João Pessoa. A tabela 08 abaixo fornece um 

resumo estatístico para as duas condições experimentais. 

Dessa tabela é possível observar que as médias são 

semelhantes para os construtos de medo, físico, psicológico, 

relações sociais e qualidade de vida. Apenas o domínio meio 

ambiente apresentou médias distintas. 

Tabela 08– Medidas Descritivas dos Construtos. João 
Pessoa, PB, Brasil, 2021 
                     Rede N Média Desvio Padrão Erro 

 Padrão 

Medo Público 157 26,1274 10,08409 ,80480 
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 Privado 122 26,7131 11,69056 1,05841 

Físico Público 157 33,0828 5,16020 ,41183 

 Privado 122 33,3525 6,40754 ,58011 

Ambiente Público 157 44,9618 6,45287 ,51500 

 Privado 122 42,7377 7,85489 ,71115 

Psicológico Público 157 31,2420 4,68686 ,37405 

 Privado 122 31,8279 4,88156 ,44196 

RS Público 157 15,4459 3,75431 ,29963 

 Privado 122 16,0328 3,99573 ,36176 

QV Público 157 11,1975 2,20849 ,17626 

 Privado 122 11,1393 2,19434 ,19867 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2021 

 

CONCLUSÕES  

 

Os achados deste estudo evidenciaram a atual situação 

no qual os professores do ensino superior estão passando 

durante a pandemia de covid-19 quanto a qualidade de vida.  

Ao analisar os dados da regressão linear para os 

professores da rede pública de ensino superior ficou 

evidenciado que o medo da covid e o domínio físico não 

apresentam valores significativos para a influência na qualidade 

de vida dos mesmos, enquanto que para a rede privada, os 

construtos medo da covid e relações sociais foram não 

significativos.  

Foram considerados significativos o domínio meio 

ambiente, o psicológico e as relações sociais para a qualidade 

de vida do professor da rede pública, enquanto que para os 

professores da rede privada foram significativos o meio 

ambiente, o psicológico e o físico. Baseado nos dados 

analisados, os professores da rede pública e privada de ensino 

consideram importante para sua qualidade de vida o meio 

ambiente no que concerne à segurança de vida, ambiente físico 
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de moradia saudável, atividades de lazer e transporte 

adequados, bem como os sentimentos e sensações positivas 

na vida representados pelo domínio psicológico. 

Os docentes estão enfrentando uma situação nova no 

qual os aspectos ambientais evidenciaram maior impacto na 

qualidade de vida portanto, os dados apresentados devem ser 

analisados com mais cautela pelas esferas competentes uma 

vez que, os professores apresentam condições adversas de 

trabalho e o estudo evidenciou que há má qualidade de vida 

durante esse período. Sugere-se, portanto um estudo mais 

abrangente em número de participantes e inclusão de outras 

classes de professores para uma análise futura.   
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RESUMO: O enfrentamento a pandemia de Covid-19 exigiu o 
isolamento social da população brasileira visando evitar a 
disseminação do vírus da Covid-19. Em particular, os 
professores do ensino superior tiveram escolas fechadas para 
aulas presenciais e passaram para o formato remoto. O impacto 
do medo da morte associado  a pressão  exercida pelas 
instituições de ensino superior no uso das ferramentas 
tecnológicas causaram o adoecimento mental do professor e 
resultou na necessidade de avaliar o fenômeno do Medo da 
Covid-19 através de uma escala de mensuração. Esse estudo 
buscou validar a escala de medo da Covid-19 (FCV-19S) e 
caracterizar a situação do docente segundo a rede de ensino 
pública e privada das instituições de ensino superior em João 
Pessoa–PB. A metodologia utilizou a abordagem confirmatória 
através de Modelagem de Equações Estruturais e validou 
satisfatoriamente a escala FCV-19S. Posteriormente o teste de 
Mann-Whitney para comparar as redes de ensino indicou que 
apenas o item “Minhas mãos ficam úmidas/frias quando penso 
na COVID” apresentou diferença significativa entre as redes de 
ensino. Os itens da escala que caracterizam mais fortemente o 
efeito do medo da covid-19 possuem valores médios superiores 
para a rede de ensino privada indicando que a mesma aparenta 
sofrer maior pressão devido a pandemia de Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) anunciou a pandemia causada pela covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus intitulado SARS-CoV-2 

(Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus) 

simultaneamente ao anuncio feito na cidade de Wuhan, na 

China, na época, a doença já se alastrava por 114 

países/territórios/áreas, atingindo 118.319 casos e provocando 

4.292 mortes (SOUZA et al., 2021). Aproximadamente três 

meses após a declaração, milhões de pessoas no mundo 

sofriam com a doença e mais de 408.000 pessoas morreram de 

covid-19 ao redor do mundo. 

Em fevereiro de 2020, foram confirmados os primeiros 

casos de covid-19, sendo inicialmente na cidade de São Paulo 

e em cerca de trinta dias após esse anúncio todos estados 

brasileiros notificaram casos da doença e mortes em oito deles, 

no entanto, a progressão dos números de casos e óbitos nas 

unidades federativas (UF) brasileiras  é muito peculiar devido 

as desigualdades sociodemográficas e geográficas, ao passo 

que os estados e municípios são  autônomos quanto tomada de 

decisão acerca da implementação das medidas de contenção 

da covid-19 (SILVA et al.,2020). 

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo 

Ministério da Saúde em outubro de 2021, até o momento foram 

confirmados 234.627.330 casos de covid-19 no mundo. Os 

Estados Unidos foram o país com o maior número de casos 

acumulados (43.657.833), seguido pela Índia (33.813.903), 

https://www.sinonimos.com.br/intitulado/
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Brasil (21.459.117), Reino Unido (7.908.091) e Rússia 

(7.449.689). Em relação aos óbitos, foram confirmados 

4.797.562 no mundo até o dia 2 de outubro de 2021. Os Estados 

Unidos foram o país com maior número acumulado de óbitos 

(700.932), seguido do Brasil (597.723), Índia (448.817), México 

(278.592) e Rússia (205.297) (BRASIL, 2021). 

Além disso, nos países em desenvolvimento, o 

enfrentamento à pandemia de covid-19 torna-se ainda mais 

fatigante devido à alta taxa de pobreza, conflitos e instabilidade 

política, violência, analfabetismo, laboratórios de diagnóstico 

deficientes e outras doenças infecciosas que competem pela 

escassez de recursos de saúde. Condições socioeconômicas, 

de habitação e de acesso à infraestrutura precária contribuem 

para ampliar a vulnerabilidade socioespacial de contaminação, 

demandando medidas específicas para as diferentes porções 

do território (SOUZA et al., 2021).  

O vírus SARS-CoV-2 é transmitido por inalação ou 

contato direto com gotículas infectadas. É possível uma pessoa 

contaminada ser assintomática e mesmo assim transmitir a 

doença que tem um período de incubação de até 14 dias. Na 

presença de sintomas, esses são inespecíficos, sendo mais 

incidente a febre persistente, tosse seca e dispneia, quando ha 

evolução para os casos mais graves, os sinais e sintomas são 

pneumonia viral e pode evoluir para situações de Síndrome de 

Dificuldade Respiratória Aguda (SDRA), insuficiência cardíaca 

aguda, lesão renal aguda, sobre infeção, sepses ou choque 

(ESTEVÃO, 2020). 

As pessoas portadoras de fatores de risco, depois de 

contaminadas pelo covid -19 podem apresentar agravamento 

do estado de saúde de forma a tornar a progressão da doença 

muito mais veloz e com altos índices de mortalidade, 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/16/boletim_epidemiologico_covid_58-1.pdf
file:///C:/Downloads/19800-Texto%20do%20Trabalho-72730-1-10-20200401.pdf
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justificando dessa forma, a importância do diagnóstico precoce 

e isolamento e assim para conseguir o controle da doença 

(ESTEVÃO, 2020). 

Em decorrência da situação mundial da covid-19, na qual 

a recomendação pelas esferas sanitárias foi o fechamento das 

escolas e a manutenção das aulas de forma remota como 

estratégia de contenção da contaminação pelo vírus, nessa 

seara os professores precisaram se readaptar e se reorganizar 

com a finalidade de permanecer a prestação de suas atividades 

laborativas (SANTOS; SILVA E BELMONTE, 2021). 

Essas mudanças na forma de trabalho propiciou ao 

professor o adoecimento mental, sobretudo o professor do 

ensino superior, primeiramente por ter como discentes, pessoas 

adultas que possam apresentar morbidades e ao se 

enquadrarem como grupo de risco favorece o adoecimento pela 

covid-19 bem como a possibilidade de óbito. Nesse contexto o 

professor tem sido um importante motivador, acadêmico e 

conselheiro dos estudantes, ajudando-os na contenção afetiva 

e na prática da resiliência e redução do medo (SOUZA et al, 

2021). 

O adoecimento mental do professor também tem sido 

associado  a pressão  exercida pelas instituições de ensino 

superior no uso das ferramentas tecnológicas juntamente com 

o peso  pessoal e a pressão que a pandemia exerce na própria 

vida e o impacto de medo da morte.  

Segundo o autor supracitado, a principal função do 

professor não é usar recursos digitais e nem aplicar tecnologia 

de ponta, mas assumir plenamente o papel de criador e 

condutor de conhecimento. Isso significa organizar e adequar 

suas aulas e disciplinas de acordo com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos visando adaptação a esse novo 

file:///C:/Downloads/19800-Texto%20do%20Trabalho-72730-1-10-20200401.pdf
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formato online, buscando alternativas de ensino adequadas e 

personalizadas que estimulem a participação tolerância e 

absorção de conhecimentos (SOUZA et al, 2021). 

Devido à complexidade de suas multitarefas, a docência 

se configura entre as atividades laborais mais 

estressantes. Estudos demonstraram que a probabilidade de 

professores desenvolverem estresse, depressão e ansiedade é 

duas vezes maior quando comparados às demais 

profissões. No Brasil, esses profissionais ocupam o segundo 

lugar na categoria das doenças ocupacionais em decorrência  

da conjuntura trabalhista que  expõem determinações diretas 

vindas das novas estruturas e constituições do mundo do 

trabalho. (SANTOS; SILVA E BELMONTE, 2021). 

No que concerne a pandemia e toda sensação de 

instabilidade associada a ela,  é percebível o aumento  de  

sentimentos como pânico, ansiedade e angustia, sobretudo nas 

pessoas que já apresentavam  algum sintoma de problemas 

relativos a saúde mental. Segundo o documento “Resumo de 

política: covid-19 e a necessidade de ação em saúde mental”, 

emitido pela Organização das Nações Unidas, o impacto da 

pandemia na saúde mental das pessoas tem sido muito 

alarmante, é previsto que em todos os locais do  planeta  

existam pessoas com sentimentos de angustia e medo 

provocados pela influencia do vírus  na sua própria saúde e dos 

parentes assim como pela instabilidade provocada pela 

pandemia na vida cotidiana (SANTOS; SILVA E BELMONTE, 

2021). 

Em contrapartida, a busca pela saúde é um processo 

continuo, no qual existe constante o aperfeiçoamento de 

estratégias de promoção á saúde, nesse sentido, os docentes 

representam grande resiliência no modo como buscam 

https://www.sinonimos.com.br/no-que-concerne/
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estratégias de proteção á saúde, enfrentamento da dor e 

sofrimento e adaptação diante das condições atuais de trabalho 

(BOUYER 2010).  

Diversos fatores estão relacionados ao trabalho remoto 

dos professores, e nesse cenário pandêmico se faz necessário 

considerar a importância de medidas de acolhimento e apoio 

emocional conforme recomendações publicadas pelo Conselho 

Nacional de Educação em relação à pandemia e pós-pandemia 

(BRASIL, 2020).  

A exposição aos riscos provenientes do enfrentamento 

da pandemia apresenta o medo como comportamento que pode 

ser prejudicial à percepção dos indivíduos, afetando o modo 

como reagem à doença (AHORSU et al., 2020). Asseverando o 

autor supracitado, constatou-se – num alcance local municipal 

– por meio de diversas matérias televisivas uma enxurrada de 

pessoas rumo aos serviços de assistência á saúde em busca 

de informação e de proteção imunológica contra o maligno vírus 

que assola a humanidade. Tal movimentação, apesar de 

exaustivamente divulgadas as recomendações de isolamento 

social e de se evitar aglomerações, foi um reflexo da perda de 

senso lógico de uma fatia expressiva da população. 

Nesse esteio, cumpre destacar que movimentos inversos 

também são evidenciados com a massificação de informações 

acerca de como se evitar o contágio com o covid-19, e dentre 

todas, aquelas já cristalizadas quais sejam o isolamento, o uso 

de máscara, de álcool 70% e a lavagem frequente das mãos 

com água e sabão. Consubstanciadas por órgãos de ínclita 

reputação mundial, em termos sanitários, essas medidas 

apresentaram-se como realmente eficazes, logo aptas a serem 

replicadas. Desta feita, o medo do contágio e suas implicações 

– sendo a mais severa a morte – também funcionou, de certa 
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forma, como um instrumento para que as pessoas incluíssem 

medidas sanitárias em seu cotidiano. Tem-se aí, os dois 

aspectos do medo trazido com a pandemia como, por exemplo, 

o medo excessivo da covid-19 foi associado a casos de suicídio 

na Índia e em Bangladesh, bem como há evidências de que o 

medo também pode ser relacionado à adoção de 

comportamentos de higiene e adesão ao distanciamento social 

(SANTOS; SILVA E BELMONTE, 2021). 

O medo é um sentimento de grande significado para a 

sobrevivência dos seres humanos por representar a reação 

frente a situações de risco e perigo e não deve ser visto como 

um sentimento patológico (PAULUK E BALLAO, 2019). 

Portanto, o medo é um sentimento definido como tensão ou 

opressão expressada pelas pessoas frente a uma situação de 

ameaça ou alerta, trata-se de um sentimento no qual a pessoa 

reflete sinais físicos como tremores aceleração dos batimentos 

cardíacos, tontura e suor (MACHADO E TERTULIANO, 2019). 

Sabe-se que o medo é uma resposta emocional frente a 

possíveis ameaças como no caso da covid-19, portanto avaliar 

o medo se torna relevante para conhecer os impactos que ele 

causa sobre as pessoas quanto as diversas situações 

sociodemográficas como idade, sexo, pratica religiosa, nível de 

escolaridade e dessa forma identificar a  necessidade de 

programas de  promoção e prevenção aos grupos que 

apresentam maiores fragilidades (ORNELL et al., 2020). 

O tratamento da covid-19 em todo o mundo tem sido 

focado no controle de infecções, na vacina eficaz e na taxa de 

cura do tratamento, entretanto o aspecto psicossocial  não tem 

sido considerado. Nesse momento, é importante também 

trabalhar os medos individuais visando abranger o ser de forma 

holística por isso desenvolver um instrumento breve é oportuno 
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e importante pois  com as informações sobre como um indivíduo 

teme o covid-19, os profissionais de saúde podem projetar 

programas apropriados voltados para a assistência ao medo 

(AHORSU et al., 2021). 

 A escala de medo da covid-19 (FCV-19S) foi 

desenvolvida recentemente visando avaliar os diversos 

aspectos relacionados ao medo no contexto da pandemia pelo 

coronavírus, uma vez que devido ao alto índice de vítimas e o 

aumento global dos casos fatais tem impactado sérias 

preocupações quanto a saúde mental das pessoas.  

A escala de medo da Covid-19 (FCV-19S) desenvolvida 

por Ahorsu et al. (2020) já foi validada em diversos idiomas  e 

tem sido aplicada em muitos países, considerando a aferição 

dos níveis de medo, bem como sua comparação entre 

diferentes sociedades para uma compreensão abrangente 

sobre as influencias da pandemia na saúde mental (GIORDANi 

et al, 2021). 

A FCV-19S é uma escala com apenas um fator  cujo a 

proposta é quantificar o medo diante das situações mais 

básicas do dia a dia, como sair de casa, andar de ônibus, usar 

o elevador ou mesmo de adoecer (Faro, 2021).  

As propriedades psicométricas da escala são fortes, os 

resultados encontrados indicaram que a pontuação geral dos 

escores de itens resumidos pode indicar a gravidade do medo 

do covid-19, as pontuações gerais mais altas no FCV-19S 

indicam um medo mais severo do covid-19. Além disso, sexo e 

idade pareciam não afetar o padrão de resposta do medo no 

FCV-19S. Portanto, pode-se concluir que o FCV-19S pode ser 

confiado para avaliar e lidar com as questões psicológicas 

emanadas do covid-19 entre homens e mulheres, bem como 

indivíduos de todas as idades. (AHORSU, 2021).  
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A proposta da escala é quantificar o medo diante das 

situações mais básicas do dia a dia, e tem apresentado boa 

qualidade psicométrica, demonstrando ser uma medida robusta 

e com potencial para comparações de achados entre países. 

Inclusive, há recomendações para que os próximos estudos 

com a escala usem a Análise Fatorial Confirmatória em 

detrimento da Análise Fatorial Exploratória, uma vez que o 

modelo com um fator da escala já foi demonstrado em uma 

quantidade significativa de estudos (FARO et al., 2020). 

A escala FCV-19S apresenta questões como: Eu tenho 

muito medo da covid-19; Pensar sobre a covid-19 me deixa 

desconfortável; Minhas mãos ficam úmidas/frias quando penso 

na covid-19; Eu tenho medo de morrer por causa da covid-19; 

Eu fico  nervoso  ou  ansioso  quando  vejo  notícias  nos  jornais  

e  nas redes sociais sobre a COVID-19; Não consigo dormir 

porque estou preocupado em ser infectado pela covid-19; Meu 

coração dispara ou palpita quando penso em ser infectado pela 

covid-19 (Faro, 2021). 

O instrumento de pesquisa compreende sete itens que 

são respondidos em uma escala de Likert de 5 pontos de 1 

(discordo fortemente) a 5(concordo fortemente), os escores que 

podem ser obtidos do FCV-19S variam entre 7 e 35, e 

pontuações mais altas indicam maior medo do covid-19 

(ELEMO; SATICI E GRIFFITHS, 2020). O medo da  COVID-19 

foi  classificado  como pouco medo, em  indivíduos  com 

pontuação de  7  a  19  pontos, medo  moderado, de  20  a 26 

pontos, e muito medo, mais de 27 pontos. As pontuações na 

FCV-19S correlacionaram-se significativa e positivamente com 

a vulnerabilidade percebida e a ansiedade e depressão, 

avaliadas através da escala Likert (FARO et al., 2020).   

https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00448-0#auth-Aman_Sado-Elemo
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00448-0#auth-Seydi_Ahmet-Satici
javascript:;
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Diante do atual cenário que o Brasil e o mundo estão 

vivendo com a disseminação do covid-19 faz-se necessário 

investigação dos impactos do medo sobre a vida dos 

professores do ensino superior e, portanto, justifica a 

necessidade de validar estatisticamente a escala de medo da 

covid para os professores do ensino superior afim de que possa 

comprovar sua eficácia para uso nessa população. 

Após busca na literatura disponível na biblioteca virtual 

de saúde utilizando os seguintes descritores em ciências da 

saúde (decs): professores, medo e covid-19, separados pelo 

operador booleano and, não foram identificados produções 

científicas específicas usando  a escala de medo da covid -19 

em professores do ensino superior. 

Diante dessa situação emergiu o seguinte 

questionamento que norteou este estudo:   quais aspectos mais 

relevantes da validação estatística da escala de medo da covid-

19 em professores do ensino superior? Este artigo objetiva, 

portanto, investigar a relevância estatística da escala de medo 

da covid aplicada aos professores universitários das redes de 

ensino públicas e privadas, como também caracterizar a 

percepção atual dos professores de João Pessoa-PB quanto ao 

medo da Covid. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  A pesquisa é classificada como sendo do tipo 

observacional, descritivo, exploratório e transversal, com 

abordagem quantitativa. Os dados utilizados neste trabalho 

derivam da pesquisa Qualidade de Vida e Medo da Covid-19 

em Professores, no qual foi aplicado um instrumento de forma 

online que resultou em uma amostra com 279 professores do 
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ensino superior de instituições públicas e privadas da cidade de 

João pessoa-PB durante os meses de maio e junho de 2021. 

A população alvo para o estudo foi considerada como 

sendo os professores de nível superior que ensinam em 

instituições pública e privada do município de João Pessoa – 

PB. Apesar de a pesquisa ser realizada de forma online, a 

escolha do local da pesquisa como sendo João Pessoa ocorreu 

por conveniência devido à facilidade de manter contato com 

órgãos representativos da classe docente para divulgar a 

pesquisa aos seus membros. 

A coleta de dados ocorreu após aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências 

Sociais (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) por 

se tratar de um estudo que envolve seres humanos, foi 

preconizado as diretrizes referente aos  princípios éticos 

descritos na  Resolução nº 510/2016 o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), na qual se refere em respeitar o participante da 

pesquisa em sua dignidade e autonomia, garantindo sua 

vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. 

O objetivo do instrumento é acompanhar a percepção 

das pessoas acerca do enfrentamento do  medo  da covid-19, 

a escala de medo funciona na escala likert de concordância 

com valores de 1 a 5, sendo 1 um indicador de pouco medo e 5 

o de muito medo (Faro, 2021). O instrumento utilizado nesse 

trabalho contém questões sociodemográficas; questões de 

saúde referente à covid-19 e questões específicas sobre a 

escala de medo da covid-19 (Quadro 01), utilizando uma escala 

likert de sete níveis, onde 1 representa “Discordo Fortemente” 

e 7 “Concordo Totalmente”, (Andrade et al., 2020). 
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Quadro 01 – Escala de Medo da Covid-19 

Dimensão Itens da Escala 

 

 

 

 

 

Medo da 

Covid19 

M1 - Eu tenho muito medo da COVID 

M2 - Pensar sobre a COVID me deixa 

desconfortável. 

M3 - Minhas mãos ficam úmidas/frias quando 

penso na COVID.  

M4 - Eu tenho medo de morrer por causa da 

COVID 

M5 - Eu fico  nervoso(a)  ou  ansioso(a)  quando  

vejo  notícias  nos  jornais  e  nas redes sociais 

sobre a COVID 

M6 - Meu coração dispara ou palpita quando 

penso em ser infectado(a) pela COVID 

M7 - Não consigo dormir porque estou 

preocupado(a) em ser infectado(a) pela COVID 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Nesse trabalho foi utilizada a técnica de modelagem de 

equações estruturais para avaliar o fenômeno observado 

através de uma escala de mensuração. A Modelagem de 

Equações Estruturais é uma técnica que fornece um método de 

estimação eficaz e adequado que busca esclarecer as relações 

lineares entre múltiplas variáveis, examinando a inter-relação 

entre os construtos envolvidos na análise (HAIR JR,2009).  
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A modelagem de equações estruturais é, 

fundamentalmente, uma técnica de análise estatística 

confirmatória de modo que ela não se presta à exploração de 

dados, mas sim a validação de modelos teóricos que definem 

relações causais, hipotéticas entre as variáveis. 

Após a modelagem de equações estruturais visando a 

validação estatística da escala de mensuração para o medo da 

covid19, foi realizada uma análise exploratória de dados, 

seguida da realização de comparações entre os professores 

das redes públicas e privada, através de testes de hipóteses 

não paramétricos.  

Os dados foram analisados e modelados através dos 

softwares estatístico R versão 4.1.1, AMOS versão 22.0 e IBM 

SPSS Inc. PASW Statistics versão 22.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na amostra selecionada de forma online, observou-se 

que, quanto ao vínculo de ensino, houve predominância de 

respostas das instituições públicas (n=157; 56,3%), enquanto 

que 122 respondentes (43,7%) foram de instituições privadas.   

Foram realizados testes de normalidade para os itens 

que compõem a escala. As análises preliminares dos dados 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov rejeitou a suposição 

de normalidade dos dados ao nível de significância de 5% (P-

valores iguais a 0,00 para os 7 itens da escala), o que justificou 

a decisão de realizar o teste não paramétrico de Mann Whitney 

para comparar os docentes da rede pública e privada a partir 

das amostras independentes coletadas. 

Para caracterizar o período da pandemia em que a 

pesquisa foi realizada foram realizados alguns 
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questionamentos sobre a pandemia de covid-19, onde 

aproximadamente 66% dos docentes indicam que alguém da 

família contraiu a doença (tabela 1)  e cerca de 16% relatou 

falecimento de algum parente próximo devido a covid-19 (tabela 

2). 

Tabela 1: Durante a pandemia de coronavírus, você ou alguém 

de sua família foi contaminado pelo covid-19? 

Opções Frequência Porcentagem 

Não 95 34,1 

Sim 184 65,9 

Total 279 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

Tabela 2: Algum parente próximo faleceu de covid-19? 

Opções Frequência Porcentagem 

 Não 235 84,2 

Sim 44 15,8 

Total 279 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Sobre a vacinação da covid-19 (tabela 3), dentre os 

docentes entrevistados, apenas 7% ainda não tomaram 

nenhuma dose da vacina. Aproximadamente 34% tomaram as 

duas doses e 60% tomou apenas uma dose.  

 

Tabela 3: Você já tomou a vacina da covid-19? 

Opções Frequência Porcentagem 

 Não 19 6,8 

Sim, as duas doses 94 33,7 

Sim, a primeira dose 166 59,5 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Anteriormente, a vacinação dos docentes caminhava a 

passos lentos, mas na época da pesquisa houve uma 

aceleração de modo que 93% já havia tomado ao menos uma 

dose da vacina. Assim, é possível que os profissionais da 

educação tenham começado a se sentirem mais protegidos da 

covid-19. 

Em seguida, a técnica confirmatória de modelagem de 

equações estruturais foi utilizada para validar a escala de 

mensuração Medo da Covid-19 para a população de 

professores de ensino superior na cidade de João Pessoa-PB. 

Embora houvesse fortes indícios de validade da escala FCV-

19S, a abordagem confirmatória anterior ao seu uso para 

caracterização do fenômeno junto a população de professores 

do ensino superior é de interesse tendo em vista que a mesma 

é relativamente nova e foi proposta há pouco tempo. O modelo 

estimado para a amostra geral com 279 observações através 

do método de máxima verossimilhança é apresentado na figura 

1 a seguir. 

O modelo de equações estruturais proposto foi 

confirmado através do teste qui-quadrado (p-valor = 0,125) e 

considerado adequado aos dados amostrais. Todos os 

parâmetros estimados dos itens da escala foram significativos 

e apresentaram sinais positivos como esperado, indicando uma 

relação crescente dos seus itens com a escala. Para a amostra 

geral, os itens mais importantes (de maior magnitude) foram 

M1, M2 e M5 (Tabela 4). 

 

  

Total 279 100,0 
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Figura 1. Diagrama do Modelo Para o Medo da Covid-19  

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

  

Todos os itens da escala apresentaram pesos 

padronizados elevados e maiores ou iguais que 0,50. Isso 

indica que as confiabilidades individuais dos itens são 

adequadas. 

Para verificar a estabilidade de solução do modelo 

teórico proposto, o mesmo foi replicado considerando as 

amostras de docentes das redes de ensino pública (figura 2) e 

privada (figura 3). 

 

 Tabela 4: Pesos Padronizados da Regressão 

Item da 

Escala 

Amostra 

Geral 

Rede Pública Rede Privada 

M1 
0,775 0,772 0,529 

M2 
0,843 0,867 0,654 
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M3 
0,579 0,496 0,843 

M4 
0,738 0,693 0,629 

M5 
0,824 0,829 0,765 

M6 
0,666 0,601 0,905 

M7 
0,597 0,538 0,841 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

  

Os modelos estimados para as sub-amostras das redes 

de ensino pública e privada foram bem ajustados aos dados e 

tiveram um comportamento semelhante ao modelo para 

amostra geral, indicando haver estabilidade de soluções. Todos 

os parâmetros estimados dos modelos foram significativos, com 

sinais positivos e magnitudes semelhantes. No entanto, houve 

alteração na ordem de importância dos itens, onde os docentes 

da rede pública apresentaram como variáveis estimadas de 

maior magnitude M1, M2 e M5, enquanto que os docentes da 

rede privada consideraram de maior importância M3, M6 e M7 

(Tabela 4). 

Pode-se observar nos diagramas das figuras que a 

replicação do modelo teórico é igual ao modelo geral, com 

exceção das relações entre os erros ou resíduos dos itens que 

foram designados de acordo com os índices de modificação. 
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Figura 2. Diagrama do Modelo Medo da Covid-19 para 

Docentes da Rede Pública

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

A correlação entre os erros inseridos no modelo teórico 

podem refletir a influência de outros fatores comuns aos itens e 

foram implementados visando melhorar os índices de qualidade 

do ajustamento global dos modelos (Tabela 5). 
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Figura 3. Diagrama do Modelo Medo da Covid-19 para 
Docentes da Rede Pública 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Os índices de avaliação da qualidade de ajustamento do 

modelo podem ser comparados com os valores ótimos 

apresentados na Tabela 5 que indicam critérios para um bom 

ajuste do modelo (MARÔCO, 2010).  

Em geral, o modelo teórico estimado e suas replicações 

paras as subamostras das redes de ensino pública e privada 

apresentaram resultados que indicam um ajustamento de boa 

qualidade para a escala de medo da covid-19 (Tabela 5). 

Com base no modelo estimado para a amostra geral foi 

realizada a validação do modelo teórico proposto para escala 

FCV-19S. Uma medida muito utilizada para avaliar a 

confiabilidade (ou consistência interna) do instrumento de 

pesquisa é o alfa de Cronbach que foi igual a 0,899 para o único 

construto da escala, indicando que os itens medem 

consistentemente o mesmo. 



VALIDADE ESTATÍSTICA DA ESCALA MEDO DA COVID-19 PARA 
PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 

476 
 

 Tabela 5: Medidas de Ajuste Global dos Modelos 

Teóricos Estimados 

Índices de 

Ajuste 

Valor 

Ótimo 

Geral Pública Privada 

Teste χ2 p > α 0,125 0,352 0,03 

χ2 relativo <3 1,617 1,107 2,908 

NFI  

 

>0,90 

0,991 0,984 0,963 

IFI 0,997 0,998 0,975 

RFI 0,974 0,966 0,902 

TLI 0,990 0,997 0,933 

GFI 0,989 0,981 0,949 

CFI >0,90 0,997 0,998 0,975 

RMSEA <0,07 0,047 0,026 0,126 

        Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 
Uma medida da confiabilidade alternativa ao alfa de 

Cronbach é a confiabilidade composta que estima a 

consistência interna do construto. A confiabilidade composta da 

escala FCV-19S foi igual a 0,883 e satisfez o requisito de ser 

maior ou igual a 0,70. 

Para complementar a confiabilidade, foi efetuada a 

validação da escala FCV-19S que é fundamental para verificar 

se a escala mensura adequadamente o fenômeno pesquisado. 

A validade estatística do modelo envolve três etapas, a saber: 

validade fatorial, validade convergente e validade discriminante. 

Na tabela 4 observou-se que os pesos fatoriais 

padronizados dos itens da escala são maiores ou iguais a 0,50 
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indicando que os itens especificam corretamente o construto, 

sendo verificada a validade fatorial do mesmo. 

A validade convergente de um construto é verificada 

através da variância extraída média (VEM), que foi igual a 0,524 

(maior que 0,50), indicando que os itens da escala FCV-19S 

carregam fortemente no seu único construto. 

Por fim a validade discriminante verifica se os itens de 

um construto estão correlacionados com outros construtos, mas 

como temos apenas um construto na escala, é desnecessário 

verificar essa característica. Sendo assim, consideramos que a 

confiabilidade e validade estatística da escala FCV-19S foi 

verificada satisfatoriamente podendo a mesma ser utilizada 

para caracterizar o fenômeno medo da covid para a população 

de docentes do ensino superior em João Pessoa – PB. 

Após a confirmação da validade da escala FCV-19S 

foram comparados os grupos das redes de ensino pública e 

privada através do teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

tendo em vista que a suposição de normalidade dos itens foi 

rejeitada, como citado anteriormente. 

Utilizando os dados amostrais da escala de Medo da 

Covid-19 para caracterizar a situação dos docentes, pode-se 

observar que os itens que apresentaram maiores valores 

médios foram M1, M2, M4 e M5, os quais também apresentam 

valores médios maiores para os docentes na rede pública em 

comparação com os docentes da rede privada. 

  Os desvios padrão para os itens da escala podem ser 

considerados aproximadamente iguais, onde o menor foi s = 

1,79 para o item M7 e o maior, s = 2,17 para item M4 (Tabela 6 

e Figura 4). 

  Comparando os itens da escala segundo a rede de 

ensino através do teste U de Mann-Whitney (Tabela 6), pode-
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se observar que apenas a média dos postos da variável M3 foi 

considerada significativa ao nível de significância α=0,05. 

Excetuando M3, todos os outros itens podem ser considerados 

não significativos de modo que possuem a mesma distribuição 

para as categorias das redes de ensino, pública e privada. 

 

Tabela 6. Medidas Descritivas Segundo a Rede de Ensino e 

P-valor para os Testes U de Mann-Whitney 

Itens da  

Escala 

Média  

Geral 

Desvio 

Padrão 

Rede de Ensino Teste U 

Média  
Pública 

Média 
Privada 

P-valor 

M1 5,15 1,85 5,29 4,98 0,301 

M2 4,80 1,98 4,85 4,73 0,799 

M3 2,48 1,88 2,21 2,83 0,021 

M4 4,53 2,17 4,61 4,43 0,595 

M5 4,19 2,06 4,24 4,12 0,724 

M6 2,79 1,94 2,61 3,02 0,122 

M7 2,45 1,79 2,32 2,61 0,265 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

  Os Box-plots para os itens da escala (Figura 4) indicam 

que a amostra de professores de ensino superior em João 

Pessoa apresentam valores médios superiores para os itens 

M1, M2, M4 e M5, enquanto que os itens M3, M6 e M7 que 

caracterizam mais fortemente o efeito do medo da covid-19 

apresentam valores inferiores. 

   Por fim, analisando os  itens M3, M6 e M7 segundo a 

rede de ensino, observou-se que a rede ensino privada possui 

valores médios superiores, indicando que a mesma aparenta 
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sofrer maior pressão devido a pandemia de Covid-19 (Tabela 

6). 

Figura 4. Box-Plots dos Itens da Escala Medo da Covid-19 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

CONCLUSÕES 

 

Considerando o processo de pandemia da covid-19 no 

mundo, a OMS orientou pelo isolamento social visando a 

diminuição de circulação do vírus denominado de Coronavírus 

Sars-cov-2. Nesse contexto, uma das classes de trabalhadores 

mais afetada foi a de professores, na qual o ensino passou do 

formato presencial para o formato remoto, havendo 

necessidade imediata de adaptação dos docentes. Assim, além 

do risco da covid-19 associada ao medo óbito pela doença, 

essa orientação de mudança na forma de trabalho propiciou o 
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aumento na chance de desenvolvimento de estresse, 

ansiedade e até mesmo depressão dos docentes. 

Para avaliar os efeitos da pandemia por Covid-19 na 

classe docente, foi avaliada a validade estatística da escala de 

medo da Covid-19, FCV-19S, a qual apresentou qualidade boa 

(mais que satisfatória) quanto a relevância estatística da escala 

aplicada aos professores universitários das redes de ensino 

pública e privada. No entanto, apesar desse estudo utilizar uma 

escala que possui propriedades psicométricas robustas, o 

mesmo restringiu-se aos professores do ensino superior do 

município de João Pessoa e, por isso, recomenda-se que a 

utilização do instrumento para outros grupos profissionais ou 

localidades necessita ser feita com cuidado quanto a sua 

validade. 

A utilização da escala tornou possível caracterizar a 

percepção atual dos professores de João Pessoa-PB quanto ao 

medo da Covid, baseado nos achados estatísticos do estudo, 

ficou evidenciado que os professores da rede de ensino privada 

apresentam um sentimento de maior pressão devido a 

pandemia de Covid-19. 

Diante disso, o estudo contribuiu para o campo da saúde 

ao gerar dados que possam ser analisados na busca de uma 

melhor tomada de decisão quanto a forma de ensino presencial-

remoto e quanto a relação professor-pandemia, tendo em vista 

que o setor educacional tem sofrido com a intensa pressão 

social para o retorno das aulas presenciais durante a pandemia 

da covid-19. 

No entanto, se faz necessário não apenas preparar o 

ambiente com normas de proteção, higienização e 

distanciamento, mas também é preciso investigar o grau de 

vulnerabilidade dos professores quanto ao medo do 
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adoecimento por covid-19 e os impactos causados na qualidade 

de vida destes profissionais. 
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RESUMO: A Equoterapia vem sendo amplamente utilizada 
como método de reabilitação em diversas patologias 
neurológicas, no intuito de contribuir no desenvolvimento global 
dos indivíduos com deficiências e/ou necessidades especiais. 
No entanto, evidências científicas voltadas para a área 
neurofuncional são direcionadas em sua maioria aos aspectos 
ou efeitos motores e posturais estudados de forma 
isoladamente. Tendo em vista, esses fatores o presente estudo 
tem como objetivo analisar e descrever as principais evidências 
científicas sobre a Equoterapia como método de reabilitação 
dos aspectos neurofuncionais em crianças e adolescentes, 
assim como, identificar os principais resultados obtidos. Para 
tanto, foi realizado um levantamento de artigos científicos 
publicados entre 2015 e 2021 nas bases de dados online: 
BIREME, SciELO e o portal de Periódicos CAPES, além das 
plataformas ANDE Brasil e REDALYC, através dos descritores 
“Equoterapia” e “Reabilitação”, seguido por aplicação dos 
critérios de inclusão, seleção, avaliação metodológica e análise 
dos artigos incluídos, caracterizando-se como um estudo de 
revisão sistemática da literatura. A busca nas bases resultou em 
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71 artigos, sendo selecionados 16 estudos para essa revisão 
sistemática. No qual foi possível identificar os benefícios da 
Equoterapia nas áreas neurofuncionais, sendo estes: motores, 
motricidade global, equilíbrio, postura, organização espacial e 
corporal, sensorial e comunicação. Concluido assim, que a 
Equoterapia apresenta embasamentos científico sobre os seus 
inúmeros benefícios na reabilitação neurofuncional. 
Palavras-chave: Equoterapia Assistida. Reabilitação. 

Pediatria.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a terapia com cavalos tem ganhado bastante 

repercussão na reabilitação de várias patologias, recebendo 

diversos termos e associações para designar a terapia assistida 

por equinos, variações essas relacionadas aos objetivos 

terapêuticos específicos de cada método (KWON et al, 2015). 

Vale salientar, que desde 124 a.C. a literatura descreve a 

utilização do cavalo como um método terapêutico, originário do 

latim equus (cavalo) e do grego therapeia (tratamento), como 

sendo uma terapia capaz de proporcionar benefícios e 

estímulos em indivíduos com necessidades especiais (ALVES 

et al, 2009). 

Os primeiros benefícios e efeitos citados na literatura 

sobre a utilização do cavalo como método terapeutico foram 

descritos pelos seguintes pesquisadores: Hipocrates, Galeno, 

Francisco Fuller, Thomas Sydenham e Giuseppe Benvenuti, 

sendo esses benefícios voltados para saúde em geral (ALVES 

et al, 2009). 

A exemplo de Hipocrates que fez referencia à Equitação 

como um “Elemento regenerador da saúde” e como tratamento 

para a insônia, especialmente quando a terapia é realizada ao 
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ar livre, assim como Galeno, que associou os benefícios ao 

ambiente da equoterapia as atividades equestres.  No entanto 

Francisco Fuller, descreveu a Equitação como um método 

adequado para o tratamento da Hipocondria. Thomas por sua 

vez, recomendava em um dos seus livros a Equitação como 

tratamento para diversas patologias, inclusive para a 

tuberculose. Por fim Giuseppe Benvenuti, que relatou os efeitos 

do movimento do cavalo durante a Equitação nas diferentes 

funções orgânicas e terapêuticas (ALVES et al, 2009; ANDE, 

1999). 

Conseguinte observou-se a presença da Equitação 

Terapeutica em diferentes países, a princípio na França com a 

Reeducação Equestre em 1965, dando inicio assim ao primeiro 

trabalho cientifico abordando essa temática e desenvolvido por 

volta de 1969. Abrindo espaço para novas pesquisas como a da 

Dra. Collette Picard, que abordou em sua tese dados 

importantes sobre a Equoterapia. Outro país que se tornou um 

dos primeiros a aplicar o método terapêutico com cavalos foi a 

Inglaterra, realizando a primeira aplicação de Equoterapia no 

Hospital de Oswentry, dando início juntamente com a Noruega 

na formação da primeira equipe interdisciplinar atuante na 

Equoterapia (ALVES et al, 2009; ANDE, 1999). 

No Brasil, Elly Kogler e Gabriele B. Walter foram as 

primeiras a terem a experiência com o método terapêutico com 

cavalos. Logo um grupo de brasileiros se aprofundaram nos 

estudos sobre a Equoterapia na Europa. Aproximadamente um 

ano após o aprofundamento na Europa, surge no Brasil a 

Fundação da Associação Nacional de Equoterapia - ANDE-

Brasil, que descreve a Equoterapia como um método 

terapêutico interdisciplinar, que abrange as áreas de saúde, 

educação e equitação, através da utilização do cavalo como 
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principal ferramenta cinesioterapêutica, tendo como principal 

objetivo o desenvolvimento biopsicossocial e sensório-motor 

em pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais 

(ANDE, 1999).  

A oficialização da Equoterapia como Método Cientifico 

ocorreu inicialmente pelo Conselho Federal de Medicina por 

meio do Parecer 06 97 de 09 de Abril de 1997. Outros conselhos 

também incluíram a Equoterapia como método reabilitador, 

como por exemplo o Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional – CREFITO e outros (ANDE, 1999). 

Tendo em vista que a Equoterapia promove amplos 

benefícios nas áreas neurológicas e funcionais, especialmente 

em casos clínicos envolvendo: déficits sensório-motor, atraso 

na função motora, alterações cognitivas, déficits de equilíbrio, 

alterações comportamentais, atraso maturativo e distúrbios 

psicossociais (CHAMPAGNE et al, 2016). 

Na prática e na literatura é possível observar a utilização 

da Equoterapia como recurso terapêutico recorrente em 

diferentes condições clínicas, a exemplo da síndrome de Down, 

o transtorno do espectro autista, deficiência visual, lesões 

medulares e a paralisia cerebral (SEVERO JT, 2015). 

Entretanto, é de concordância entre os pesquisadores da área 

que a eficácia da Equoterapia como método terapêutico para o 

tratamento desses indivíduos e de outros aspectos clínicos, 

assim como, os resultados nas áreas neurofuncionais sejam 

evidenciados e comprovados a fim de colaborar para o 

embasamento científico dos profissionais e método.  

Entretanto, os estudos científicos relacionados a essa 

temática são escassos e não padronizados, há uma dificuldade 

na realização de intervenções adequadas e viáveis para os 

responsáveis, os sistemas de saúde e principalmente para as 
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crianças e jovens com necessidades especiais (BENDER et al, 

2016). 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo 

analisar e descrever as principais evidências científicas sobre a 

Equoterapia como método de reabilitação dos principais 

aspectos neurofuncionais em crianças e adolescentes com 

deficiência e/ou necessidades especiais, assim como, 

identificar os principais resultados obtidos. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, com 

abordagem qualitativa, sobre a Equoterapia como método de 

reabilitação dos aspectos neurofuncionais de crianças e 

adolescentes com deficiência e/ou necessidades especiais, 

sendo realizado por meio de duas etapas. 

A primeira etapa relacionada a um levantamento 

bibliográfico, através de uma busca nas bases de dados online: 

BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde - BVS), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e o portal de Periódicos CAPES/MEC, 

além das plataformas adicionais: ANDE – Brasil e REDALYC, 

utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs): “Equoterapia” e “Reabilitação”. Para a combinação dos 

termos utilizou-se o operador booleano AND. Sendo a 

estratégia de busca utilizada nas bases de dados apresentadas 

a seguir: “Equoterapia” AND “Reabilitação”. 

A busca nas bases de dados foi realizada no período de 

junho a outubro de 2021. Os dados obtidos integraram uma 

biblioteca virtual no MENDELEY, que permitiu a organização, 

gestão de referências e dados para o processo de triagem, 

sendo realizada inicialmente a remoção das duplicatas. Após 
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esse processo, os artigos foram analisados de acordo com título 

e o resumo, seguindo pela aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos 

completos; período de publicação entre 2015 e 2021; artigos 

nacionais e/ou internacionais, sem restrição do idioma; estudos 

com população pediátrica e artigos que abordassem o cavalo 

como ferramenta terapêutica ou os princípios das atividades e 

terapias assistidas com equinos.  

Assim como, os estudos que apresentassem 

delineamentos experimentais, pois este tipo de estudo é 

descrito como um “padrão ouro” na avaliação de abordagens ou 

questões terapêuticas e preventivas em saúde, uma vez que, 

esse método minimiza as probabilidades de obter dados 

tendenciosos. Foram excluídos os estudos que não 

atendessem aos critérios de inclusão desta pesquisa. 

A segunda etapa consistiu na avaliação da qualidade dos 

estudos. Os estudos selecionados foram avaliados quanto à 

qualidade metodológica pela escala PEDro, que é composta 

pelos seguintes critérios:  1) especificação dos critérios de 

inclusão (item não pontuado); 2) alocação aleatória; 3) sigilo na 

alocação; 4) similaridade dos grupos na fase inicial ou basal; 5) 

mascaramento dos sujeitos; 6) mascaramento do terapeuta; 7) 

mascaramento do avaliador; 8) medida de pelo menos um 

desfecho primário em 85% dos sujeitos alocados; 9) análise da 

intenção de tratar; 10) comparação entre grupos de pelo menos 

um desfecho primário e 11) relato de medidas de variabilidade 

e estimativa dos parâmetros de pelo menos uma variável 

primária. Vale ressaltar, que a amplitude da escala PEDro varia 

de 1 a 10 pontos. 

Após a seleção e avaliação dos artigos foi desenvolvido 

uma planilha no Microsoft Office Excel para melhor análise dos 
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dados, sendo possível a construção de tabelas e figuras 

informativas, contendo informações sobre o ano de publicação, 

autores, caso clínico ou patologia, população estudada e 

resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 71 artigos nas bases de dados 

pesquisadas, sendo 13 estudos eliminados por serem 

duplicados e 42 após a leitura e aplicação dos critérios de 

inclusão. Resultando assim, em 16 artigos elegíveis para esta 

revisão sistemática, conforme demonstra o fluxograma da 

Figura 1. 

Os artigos selecionados obitiveram uma avaliação da 

qualidade metodológica considerada “moderada”, devido 

alguns estudos não atederem amplamente todos critérios da 

escala de PEDro, obetendo assim uma pontuação de qualidade 

“média”. 

De acordo com os estudos presentes na literatura há 

diferentes possibilidades terapêuticas, tanto por parte dos 

indivíduos denominados de praticantes, quanto aos níveis de 

competência progressiva crescentes, importantes portanto, 

para diferenciar os âmbitos da terapia equestre e qual linha a 

ser seguida, dentre elas: Equoterapia, reeducação através da 

equitação, ou a equitação “pré-esportiva” (ANDE, 1999). 
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Figura 1: Fluxograma das fases do processo de realização da 
busca de artigos, de acordo com as bases de dados online 
utilizados nesta pesquisa. 
 

 

Neste sentido, a reeducação ocorre através da 

equitação, que implica na capacidade de manter a andadura, 

associado as possibilidades de aderência às propostas dos 

terapeutas e equoterapeutas. É amplamente indicada nos 

casos de incapacitações evolutivas e alterações nos âmbitos da 

linguagem, aprendizagem, motricidade e outros (ANDE, 1999; 

FREIRE et al, 2020). 
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Nesta linha terapêutica, as informações proprioceptivas 

são estimuladas no corpo do praticante e interpretadas por seus 

órgão sensores relacionados ao equilíbrio e postura como 

momentos momentâneos, exigindo assim novos ajustes 

posturais envolvendo o controle da cabeça e tronco. Além de 

favorecer o relaxamento muscular, contribuindo assim com a  

manutenção da postura sobre o cavalo (FREIRE et al, 2020). 

Com relação à equitação pré-esportiva, os atendimentos 

em geral são para os indivíduos com distúrbios ou alterações 

emocionais, porém com complexo de aptidões cognitivas, 

neuro-motoras  e relacionais, suficientemente integradas 

presentes, ou seja, os atendimentos são voltados para um perfil 

mais estreitamente terapêutico (SEVERO, 2015). 

Entretanto, o método terapêutico com equinos mais 

utilizado e evidente na literatura é a Equoterapia, cujo a 

interação com o cavalo ocorre desde o primeiro contato e se 

estende aos cuidados preliminares até a montaria, 

desenvolvendo desde novas formas de comunicação à novas 

atividades terapêuticas com menor número de restrições ou 

contra-indicações (KRAFT et al, 2019). 

Se faz necessário a avalição clínica de cada praticante 

antes de iniciar as atividades com equinos, pois existem 

algumas contra-indicações, como: cardiopatias agudas, 

epilepsia não controlada, instabilidade aguda ou problemas 

graves na coluna, lassidão nas vertebras cervicais, alto grau de 

escoliose, problemas nos ombros e quadris, estágio avançado 

de epífises, contusões e instabilidades comportamentais que 

implique em riscos ao praticante. Apesar de todas essas contra-

indicações, as indicações para a utilização do método é 

relativamente maior do que as restrições, além disso nem toda 



EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE A EQUOTERAPIA NA REABILITAÇÃO 
NEUROFUNCIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

493 
 

contra-indicação é absoluta podendo ser relativa, a depender 

do caso clínico do praticante (ANDE, 1999; FREIRE et al, 2020). 

Desse modo, a Equoterapia é indicada para o tratamento 

de diversos tipos de comprometimentos sejam eles motores, 

como a encefalopatia não progressiva da infância, problemas 

neurológicos, ortopédicos, posturais, comprometimentos 

mentais e socias, tais como: síndrome de Down, autismo, 

esquizofrenia, psicoses, TDAH, síndrome de Asperger, atraso 

no desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia, diversas 

escleroses, hiperatividade, déficit de aprendizagem, disfunções 

sensoriais, traumatismo crânio-encefalico, síndromes 

neurológicas em geral e outros (ANDE, 1999; KRAFT et al, 

2019). 

Como pode-se observar a lista de indicações para a 

Equoterapia ou Atividades e Terapias Assistidas por Equinos 

são extensas, isso ocorre pelo benefícios proporcionados pelo 

cavalo e o ambiente terapêutico dos centros e associações. Ou 

seja, o deslocamento do cavalo, as vibrações nas regiões 

osteoarticulares, os estímulos na medula e no cérebro do 

praticante promovidos pela interação entre o animal e o 

praticante, através dos impulsos, sinapses e movimentos 

realizados pelo cavalo (ANDE, 1999; KRAFT et al, 2019; 

CHINNIAH H. et al, 2020). 

Essa interação proporcionada pela Equoterapia está 

presente em aproximadamente 90% dos estudos realizados e 

analisados por essa pesquisa, onde demonstraram efeitos 

significativos, como por exemplo: autoconfiança, socialização, 

organização de esquema corporal, desenvolvimento de 

estruturas temporais, facilitação à adaptação ao meio em que o 

praticante está inserido e outros. Esses efeitos são apenas 

alguns dos diversos benefícios presentes nas pesquisas com 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chinniah,%20Hemachithra%22
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diferentes praticantes e diagnósticos clínicos (CHINNIAH H. et 

al, 2020). 

Com base nos artigos selecionados para essa revisão, 

foi possível identificar um elevado número de estudos 

realizados com crianças e adolescentes que apresentavam 

comprometimentos neurológicos e funcionais, sendo os mais 

comuns: alterações comportamentais; deficits motores; 

alterações posturais, como por exemplo a postura “sentado”;  

variações do tônus; deficits da marcha; dificuldade de realizar 

atividades de vida de diária; atraso motor; deficits cognitivos e 

deficiências neurológicas em geral (KRAFT et al, 2019).  

Todos esses compromentimentos estão associados ao 

perfil clínico dos praticantes de Equoterapia, ou seja, o 

neurológico, presente em praticamente todos os estudos 

relacionados a Equoterapia ou as Atividades e Terapias 

Assistidas por Equinos (KRAFT et al, 2019). 

De acordo com Petty et al (2017), esse fato ocorre por 

dois fatores: o primeiro em decorrência do público-alvo da 

Equoterapia ser “pessoas com deficiencias e/ou necessidades 

especiais”, e segundo pelos inúmeros estímulos corporais 

proporcionados pelo cavalo ao realizar a montaria. Estes 

estímulos auxiliam o desenvolvimento psicomotor, 

proporcionando ao praticante a capaciadade de autocontrole 

corporal, estimulando assim os aspectos internos e externos. 

Na tabela 1, os principais artigos selecionados para 

análise metodologica e dos resultados são detalhados 

conforme o ano de publicação, autores, população estudada, 

caso clínico ou patologia e resultados, abrangendo assim os 

principais resultados nos aspectos neurofuncionais 

identificados nas crianças e adolescentes que realizaram a 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chinniah,%20Hemachithra%22
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Equoterapia ou o simulador de movimentos realizados pelo 

cavalo como forma de terapia reabilitadora. 

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos científicos conforme o ano 

de publicação, autoria, população, patologia e resultados.  

 

Ano Autor 
População 
Estudada 

Patologia Resultados 

2020 
Chinniah H., 
Ramanathan et al. 

30 Crianças Diplegia Espástica 
Melhora da 
função motora  e 
postura sentada. 

2020 Chinniah H. et al. 24 Crianças Paralisia Cerebral 

 
Melhora da 
amplitude de 
movimentos e 
consciência 
corporal. 

2020 De Oliveira et al. 01 Criança Autismo 

 
Melhoras nos 
aspectos   
comportamentais, 
ansiedade, força, 
medo, interação 
com animais e 
movimentos 
estereotipados. 

2020 FREIRE et al. 10 Crianças Paralisia Cerebral 

 
Promoção da 
reabilitação 
biopsicossocial e 
desenvolvimento 
global.  

2019 DEUTZ et al. 73 Crianças  
Paralisia Cerebral 
Bilateral 

 
Promoção da 
postura ereta e da 
marcha em 
crianças com 
paralisia cerebral. 

2019 KRAFT et al. 10 Crianças 
Deficiências 
neurológicas e 
atrasos motores 

 
Melhoras 
subjetivas e 
objetivas na 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chinniah,%20Hemachithra%22
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mobilidade 
funcional. 
  

2017 
ARAUJO e 
ARAUJO et al 

16 Crianças 
Paralisia Cerebral 
Espástica 

Benefícios 
posturais.  

2017 PETTY et al. 
67 Crianças e 
Adolescentes 

Transtorno do 
Espectro Autista 

 
Melhoras 
significativas nas 
ações de cuidado 
dos participantes 
com o animal de 
estimação, 
auticuidado e 
funções 
cognitivas. 

2015 STEINER et al. 26 Crianças Autismo 

 
Melhora nos 
ciclos da marcha 
e no 
comportamento. 

2015 GABRIELS et al. 127 Crianças 
Transtorno do 
Espectro Autista 

 
Melhoras 
significativas no 
comportamento, 
cognição social e 
comunicação. 

 

Esses resultados se tornam possiveis pelo movimento 

tridimensional realizado pelo cavalo e do contato intenso entre 

o praticante e o animal, em que são transmitidos através do 

passo do cavalo ao praticante uma série de movimentos 

sequenciados e ritmicos que tem como consequência o 

movimento tridimensional nos planos vertical, ínfero superior, 

frontal, laterolateral, sagital e ântero-posterior, além da rotação 

pélvica em torno de 8 graus para ambos os lados. Onde serão 

transmitidos estímulos pela medula espinhal até o sistema 

nervoso central através das vias nervosas eferentes, 

semelhantes a 95% dos estímulos produzidos pela marcha 

humana (CHINNIAH et al. 2020). 
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Para Champagne et al (2016), além dos estímulos das 

vias áreas eferentes a equoterapia favorece a estimulação das 

ações dos neuromoduladores das sinapses neurais, induzindo 

assim a liberação de serotonina, endorfina, dopamina e outros. 

Permitindo assim, a ativação de várias áreas cerebrais, tais 

como as habilidades cognitivas, habilidades sociais, fixação da 

atenção, concentração e o mecanismo de conscientização. 

Do mesmo modo Araujo e Araujo et al (2016), afirmam 

que a Equoterapia oferece vários benefícios as crianças, como 

por exemplo o desenvolvimento do esquema corporal, ajustes 

e alinhamento postural, melhora do equilíbrio, coordenação 

motora, alongamento muscular, orientação espacial e 

temporal, fortalecimento, percepção, lateralidade, ajustes do 

tônus muscular, aperfeiçoamento das habilidades sociais, 

sensorial e outros. 

Esses resultados também podem ser observados nos 

simuladores de equitação terapêutica, como foi comprovado por 

Chinniah et al (2020) que confirmou melhora gradual da função 

motora e da postura sentada em crianças com diplegia 

espástica. As crianças expostas ao simulador também 

apresentaram melhoras relativamente maiores do que as 

crianças do grupo de controle, ou seja, sem terapia com 

equinos ou com os simuladores. Outros resultados identificados 

nas crianças expostas ao simulador, foram: lateralidade, 

agilidade e rendimentos nas atividades, ritmo, equilíbrio estático 

e dinâmico. 

Com base nos estudos realizados por Kraft et al (2019), 

esses benefícios são resultados da forma como a terapia com 

cavalos são conduzidas. Os aspectos sensoriais apresentam se 

positivos quando a prática ocorre ao ar livre tornando o 



EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE A EQUOTERAPIA NA REABILITAÇÃO 
NEUROFUNCIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

498 
 

ambiente mais relaxado e informal durante os exercícios 

propostos pelo terapeuta, propiciando assim, a  aprendizagem 

e o aumento das sinapses neurais em diferentes regiões 

cerebrais. 

Para Severo (2015), a terapia com equinos amplia os 

novos meios de comunicação, socialização, sensibilidade e 

autocontrole nas crianças com autismo ou com deficiências 

intelectuais. Uma vez que ao montar no cavalo o mesmo os 

aceitam como são, utilizando sons ou palavras para 

expresarem seus sentimentos, aumentando assim a 

capacidade cognitiva e de independência funcional.  

De acordo com Chinniah et al. (2020) a Equoterapia e os 

simuladores poderiam ser incorporados como intervenção 

fisioterapêutica e terapia regular, pois os efeitos positivos na 

espasticidade adutora e a melhora da amplitude de movimento 

de abdução do quadril favorecem excelentes prognósticos aos 

pacientes/praticantes. 

Outro aspecto importante, além dos benefícios ou 

resultados está associado a estratégia de tratamento, quando 

comparada com o tratamento ambulatorial padrão, a 

equoterapia demonstra ser uma estratégia de terapia e 

tratamento mais viável para crianças de 2 a 5 anos com 

deficiências neurológicas e atrasos motores grosseiros, no 

entanto, a equoterapia pode ser uma terapia ampla sem 

restrições relacionadas a faixa etária ou grupos específicos, 

atendendo assim crianças, adolescentes, jovens adultos, 

adultos e idosos. 

Todos esses resultados e métodos citados anteriormente 

relacionados a equoterapia estão descritos pelos 

pesquisadores de forma direta ou indiretamente nas pesquisas 
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associadas a neurofuncionalidade e as crianças e adolescentes 

com deficiência e/ou necessidades especiais, sendo assim, um 

método terapêutico único envolvendo a saúde humana e animal 

que possui o embasamento cientifíco. Entretanto, novas 

pesquisas nesta área são necessárias para validar e padronizar 

tais resultados ou métodos, assim como, promover novos meios 

terapêuticos com os cavalos, novos estudos com outras 

patologias e a divulgação da Equoterapia como método 

terapêutico neurofuncional. 

 

CONCLUSÕES  

 

Concluiu-se que apesar das abordagens científicas 

serem escassas na atualidade em comparação com as demais 

áreas estudadas, a Equoterapia apresenta-se como uma 

terapia única capaz de proporcionar inúmeros benefícios nas 

áreas da neurufuncionalidade em crianças e adolescentes com 

deficiência e/ou necessidades especiais. Pode-se observar 

também os principais resultados da prática terapêutica com 

equinos são decorrentes dos estímulos proporcionados pelo 

movimento tridimensional realizado pelo cavalo ao praticante a 

medida que a terapia é realizado ou durante a montaria. 
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