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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Enfermagem: os desafios do novo cenário 

2” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Enfermagem em Obstretícia, Neonatologia, Materno- infantil, 

Pediatria, Oncologia, Saúde Coletiva e Saúde do trabalhador 

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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RESUMO: As adaptações no assoalho pélvico destacam-se no 
período gravídico, sobretudo com o advento do parto por via 
vaginal. Estas podem acometer a funcionabilidade muscular e 
desencadear incapacidade funcional como a incontinência 
urinária/anal e o prolapso de órgãos pélvicos. O objetivo dessa 
pesquisa é consolidar evidências científicas norteadoras da 
assistência de enfermagem para prevenção e tratamento das 
disfunções perineais associadas ao parto vaginal.Trata-se de 
uma revisão integrativa da literatura, constituída por buscas nas 
bases de dados: PubMed, LILACS e SciELO. Utilizou-se 
também a ferramenta de busca Google Acadêmico e dados 
online do Ministério da Saúde do Brasil. Foram utilizados os 
Descritores em Ciência da Saúde/Medical Subject Headings 
nos idiomas português, espanhol e inglês. As estratégias de 
busca foram construídas através do operador booleano AND. O 
levantamento de dados foi realizado no mês de setembro. O 
estudo está subsidiado pela resolução 510/16 do CONEP. A 
amostra foi composta por oito artigos. Foi possível identificar a 
importância da adesão do treinamento do assoalho pélvico e da 
massagem perineal para a prevenção e redução das disfunção 
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do assoalho pélvico (DAP) no período pré e pós-parto. O estudo 
evidenciou a importância do tratamento da DAP para obter uma 
evolução positiva durante as sessões de treinamento. No 
entanto, a escassez de estudos e protocolos têm difcultado a 
padronização da assistência. 
Palavras-chave: Distúrbios do assoalho pélvico; Parto normal; 
Cuidados; Gravidez; Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No período gravídico o corpo da mulher vivencia 

inúmeras transformações anatômicas e fisiológicas, dentre as 

quais, destacam-se as adaptações no Assoalho Pélvico (AP). O 

AP consiste em um agrupamento de músculos, ligamentos e 

tecidos que estão situados na porção inferior da pelve, 

apoiando órgãos como útero, bexiga e reto (OLIVEIRA et al., 

2018). 

Fazem parte do AP os levantadores do ânus 

(pubovisceral, pubococcígeo e iliococcígeo), coccígeo, 

bulbocavernoso, isquiocavernoso, perineal transverso 

profundo e superficial (NAGAMINE et al., 2021). São 

identificados também importantes ligamentos como, 

pubocervical, o cardinal, o pubovesical, o uterossacral e 

pubouretral, e terminações nervosas do esplâncnicos lombar, 

sacral e pélvico (MOCCELLIN et al., 2016). 

Sabe-se que os músculos diafragmáticos pélvico e 

urogenital são organizados por camadas superficiais e 

profundas para o mecanismo de sustentação dos órgãos 

pélvicos, controle da continência urinária e fecal, além de atuar 

na função sexual. Entretanto, fatores relacionados a gestação 

e ao parto podem proporcionar incapacidade funcional desses 

músculos (MENDES et al., 2016). 
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No período gestacional esses músculos tendem a ficar 

mais alongados e sobrecarregados devido a efeitos hormonais 

e ao aumento da pressão abdominal. No parto, o assoalho 

pélvico fica exposto aos esforços expulsivos realizados pela 

parturiente e consequente compressão exercida pela 

apresentação fetal (ALMEIDA et al., 2020). Ademais, possíveis 

danos podem ser oriundos de intervenções cirúrgicas 

perineais, a exemplo da episiotomia (ZIZZI et al., 2017). 

Assim, torna-se imprescindível um cuidado 

especializado e qualificado para o AP, pois segundo o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), o número de partos por via vaginal do Brasil no 

período de janeiro/setembro de 2021 foi de 636.897. Sendo as 

regiões do Sudeste e Nordeste com o maior índice de partos 

comparados com outras regiões do país (BRASIL, 2021). 

As Disfunções do Assoalho Pélvico (DAP) envolvem a 

função urinária, sexual, intestinal/fecal e a sustentação de 

órgãos, seja de forma transitória ou permanente (OLIVEIRA et 

al., 2020). Dentre as DAP destacam-se a Incontinência 

Urinária (IU), Incontinência Anal (IA) e Prolapso de Órgãos 

Pélvicos (POP), ademais são pontuadas na literatura 

complicações secundárias como dispaurenia e hemorroida 

(MENDES et al., 2016). 

Calcula-se que cerca de um terço das mulheres durante 

a vida apresentam disfunções do assoalho pélvico com 

gravidades variadas. A IU e IA são situações angustiantes e, 

a longo prazo, potencialmente incapacitantes que afetam 

mulheres de idades variadas, frequentemente com o primeiro 

episódio ocorrendo durante a gravidez ou após o parto 

(OLIVEIRA et al., 2018). 
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A IU é definida pela International Continence Society 

como a perda involuntária de qualquer quantidade de urina. Os 

tipos mais frequentes são de esforço (perda de urina durante 

o esforço físico, tosse ou espirro), de urgência (perda de urina 

precedida ou durante a urgência miccional) e mista 

(associação da IU de esforço com a IU mista). A IU em 

mulheres grávidas varia de 0,7 a 35% e apresenta maior 

impacto durante o terceiro trimestre gestacional e diminui 

significativamente no pós-parto (ROCHA et al., 2017). 

A IA consiste na perda involuntária de fezes líquidas ou 

sólidas, podendo ou não vir acompanhada de gases. Essa 

incontinência é caracterizada quando o indivíduo não 

consegue manter o controle fisiológico do conteúdo intestinal 

e pode ser classificado como incontinência fecal ou de flatos. 

Alguns estudos estimam que o acometimento em mulheres 

esteja entre 1% a 16% (AZEVEDO et al., 2017). 

O Prolapso de Órgãos Pélvicos (POP) constitui-se em 

uma herniação através da vagina. Fisiologicamente o POP 

ocorre quando o suporte anatômico das vísceras pélvicas se 

dá principalmente pelos músculos elevadores do ânus e pela 

fáscia endopélvica. O rompimento ou a disfunção de um 

desses componentes pode levar à perda do suporte e, 

consequentemente, ao prolapso genital. De acordo com 

estudos populacionais cerca de 6 a 8% das mulheres referem 

sintomas de prolapso (PILOTO et al., 2019). 

Apesar do impacto das disfunções perineais nas esferas 

social, ocupacional, física, sexual, psicológica, doméstico e 

financeira, poucas mulheres procuram auxílio profissional para 

prevenção e tratamento, sobretudo quando vinculadas 

exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS) (FANTE et 

al., 2017).  
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Por essa razão, o Enfermeiro como integrante da equipe 

multiprofissional de assistência pré-natal e parto, deve 

incorporar uma análise holística sobre os fatores que podem 

desencadear disfunções perineais na gravidez, principalmente 

na avaliação da força dos músculos do assoalho pélvico e no 

questionamento sobre perda urinária e fecal ou condições que 

são predisponentes. Salienta-se a importância de incluir a 

vivência sexual nas consultas pela possibilidade de 

dispareunia (OLIVEIRA et al., 2018). 

O Enfermeiro, de acordo com a resolução do COFEN n° 

516/2016, possui a responsabilidade na assistência a 

gestante, parturientes e puérperas. A atuação desse 

profissional inicia no acolhimento, avaliando todas as 

condições da mulher e feto, de forma a garantir o atendimento 

de pré-natal, parto e pós-parto, com a finalidade de reduzir 

e/ou evitar danos (COFEN, 2016). 

Diante do exposto, o estudo tem por objetivo consolidar 

evidências científicas norteadoras da assistência de 

enfermagem para prevenção e tratamento das disfunções 

perineais associadas ao parto vaginal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a 

qual consiste em um método específico para sintetizar 

resultados, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. 

Esse delineamento oferece informações amplas da temática 

abordada, facilitando a busca de novos autores e direcionando 

para definição de conceitos e/ou análises frente aos resultados 

científicos encontrados. Para lapidação dessa revisão foram 

adotadas seis etapas, a saber: elaboração da questão 
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norteadora, amostragem ou busca na literatura, categorização 

dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão (SOUSA et al., 2017). 

A elaboração da questão de pesquisa ocorreu mediante 

adaptações na metodologia PICO, estratégia que representa 

um acrônimo para paciente, intervenção, comparação e 

outcomes (desfecho) (ERCOLE et al., 2014). Assim, 

questiona-se: Na assistência de enfermagem ao parto vaginal, 

quais as evidências científicas norteadoras de práticas 

preventivas e terapêuticas das disfunções perineais? 

Para levantamento dos estudos foram eleitas as bases 

de dados: Literatura Latino- Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), e Public Medline (PUBMED), 

ScienceDirect e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

Utilizou-se de dados do Ministério da Saúde do Brasil e a 

ferramenta de busca Google Acadêmico para acesso a 

literatura cinza. 

Foram consultados os Descritores em Ciência da 

Saúde/Medical Subject Headings (DECS/MeSH) nos idiomas 

português, espanhol e inglês. As estratégias de busca foram 

construídas com o Operador Booleano AND (Quadro 1). 
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Quadro 1: Descritores (DECS/MESH) e estratégias de busca 
adotados no estudo, 2021. 

DESCRITORES DeCS/MeSH 

Português Inglês Espanhol 

• Distúrbio do 

assoalho pélvico; 

• Incontinência fecal; 

• Incontinência 

urinária; 

• Parto; 

• Cuidados; 

• Gravidez. 

• Pelvic floor disorder; 

• Fecal incontinence; 

• Urinary 

incontinence; 

• Childbirth; 

• Care; 

• Pregnancy. 

• Trastorno del suelo 

pélvico; 

• Incontinencia fecal; 

• Incontinencia 

urinaria; 

• Parto; 

• Cuidado; 

• Embarazo. 

ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

Português 

• “incontinência urinária” AND “gravidez”AND “parto” 

• “incontinência fecal” AND “gravidez”AND “parto” 

• “distúrbio do assoalho pélvico” AND “gravidez” “AND 

“parto” 

Inglês 
● “urinary incontinence” AND “pregnancy” AND “childbirth” 

● “fecal incontinence” AND “pregnancy” AND “childbirth” 

● “pelvic floor disorder” AND “pregnancy” AND “childbirth” 

Espanhol 
● “incontinencia urinaria” AND “embarazo” AND “parto” 

● “incontinencia fecal” AND “embarazo” AND “parto” 

● “trastorno del suelo pélvico” AND “embarazo” AND “parto”. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Foram inclusos artigos publicados entre os anos de 2016 

e 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis 

online e na íntegra. Adotou-se como critério de exclusão artigos 

duplicados, revisões integrativas, teses, dissertação e relatos 

de casos. A varredura nas bases ocorreu no mês de 

setembro/2021, pelos pesquisadores de forma independente. 

Inicialmente foram identificados 1.080 artigos. Após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão resultou em 131 
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publicações, as quais foram analisadas por título e resumo. 

Foram eleitos 38 estudos para literatura integral, destes, 8 

compuseram a amostra desta revisão (Figura 1). 

Os resultados foram analisados de forma descritiva e 

qualitativa, sendo apresentados em um quadro síntese 

contendo a base de dados, periódico, qualis, fator de impacto, 

autor, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo do estudo e a 

síntese dos resultados (Quadro 2). 

Os riscos do presente estudo foram mínimos devido a 

metodologia empregada. Dentre os riscos, encontram-se fontes 

não confiáveis e a veracidade das informações obtidas. Estes 

riscos foram excluídos após uma análise mais criteriosa dos 

estudos selecionados. 

Quanto aos benefícios, é notório uma compreensão mais 

completa da temática abordada, descrevendo a assistência de 

enfermagem com os métodos necessários para minimizar os 

danos elencados. 

Este estudo não necessitou de apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), no entanto está em consonância com 

a resolução 510/16 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 
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Figura 1. Fluxograma de pesquisa na base de dados 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa realizada nas bases de dados PubMed, 

Lilacs, Scielo e Google Acadêmico resultou em uma amostra 8 

de artigos. Destacam-se entre eles, os estudos de ensaio 

clínico randomizado, estudo piloto e experimental com 

abordagem qualitativa (Quadro 2).  

Id
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ã
o

 
S
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ã
o

 
E
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ib
il

id
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e
  

In
c
lu

s
ã
o

 

PubMed, SciELO, LILACS e 
Google Scholar (n=1.080) 

Aplicado critérios de inclusão 
e exclusão 

Excluídos (n=949) 

Analisados por título e resumo 

(n=131) 

Excluídos por não possuir 
tema abordado (n=93) 

Leitura na íntegra (n=38) Excluídos por não 
apresentarem resultados 

relevantes (n=30) 

Inclusos na revisão (n=8) 
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Quadro 2. Artigos analisados de acordo com as bases de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Base de dados 

Periódico 

Qualis 

Fator de impacto 

Autor 
ano 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do 

estudo 

Síntese dos 

resultados 

● Pubmed 

● Frontiers in 

Psychology 

● A2 

● 2.990 

S
Z

U
M

IL
E

W
IC

Z
 e

t 
a
l.
, 

2
0
1
9
 

E
n
s
a
io

 c
lí
n
ic

o
 ra

n
d
o
m

iz
a
d
o

 
Investigar se um 

programa de 

exercícios  

estruturados, 

incluindo aeróbica 

de alto e baixo 

impacto, melhora 

a atividade 

neuromuscular 

do assoalho 

pélvico e não 

reduz a qualidade 

de vida em 

termos de 

incontinência 

urinária em 

gestantes 

saudáveis. 

● Após o 

programa de 

exercício as 

gestantes 

apresentaram 

maior amplitude 

nos músculos do 

assoalho pélvico 

durante as 

contrações e 

relaxamento; 

● Todos os 

participantes do 

estudo mantiveram 

boa qualidade de 

vida relacionado a 

incontinência 

urinária. 

Fonte: Dados da pesquisa. (continua) 
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Quadro 2. Artigos analisados de acordo com as bases de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Base de 

dados 

Periódico 

Qualis 

Fator de 

impacto 

Autor 
ano 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do estudo 
Síntese dos 

resultados 

● Pubmed 

● BioMed 

Research 

International 

● A2 

● 3.411 

P
T

A
K

 e
t 

a
l.
, 

2
0
1
9
 

E
n
s
a
io

 c
lí
n
ic

o
 ra

n
d
o
m

iz
a
d
o

 
Avaliar o impacto dos 

exercícios de 

musculatura do 

assoalho pélvico 

(MAP) isolados e do 

treinamento 

combinado da MAP e 

músculos abdominais 

em pacientes com 

incontinência urinária 

em relação ao 

número de partos 

vaginais. 

● Os exercícios 

para o MAP 

trouxeram uma 

melhora 

significativa; 

● Os exercícios 

melhoram os 

resultados em 

mulheres que 

deram à luz menos 

de três vezes. 

● Pubmed 

● Medicine 

● A2 

● 1.889 

S
Z

U
M

IL
E

W
IC

Z
 e

t 
a
l.
, 
  
  
  
  
  
  
2
0
2
0
 

E
n
s
a
io

 e
x
p
e
ri
m

e
n
ta

l 

Avaliar o impacto da 

incontinência urinária 

em puérperas que 

participaram de um 

programa de 

exercícios pré-natal 

de alto impacto e 

baixo impacto com 

educação e 

treinamento dos 

músculos do 

assoalho pélvico até o 

nascimento. 

● A educação e 

treinamento de alto 

e baixo impacto no 

pré-natal reduziu a 

ocorrência de 

incontinência 

urinaria entre o 2° e 

o 12° mês após o 

parto. 

Fonte: Dados da pesquisa. (continua) 
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Quadro 2. Artigos analisados de acordo com as bases de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Base de 

dados 

Periódico 

Qualis 

Fator de 

impacto 

Autor 
ano 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do estudo 
Síntese dos  

resultados 

● Pubmed 

●International 

Urogynecogy 

Journal 

● B1 

● 2.890 

F
IT

Z
 e

t 
a
l.
, 
2
0
1
9
 

E
n
s
in

o
 

c
lí
n
ic

o
 r

a
n
d
o
m

iz
a
d
o
 

Comparar a eficácia da 

realização de 

treinamento da 

musculatura do 

assoalho pélvico 

(TMAP) em um 

ambulatório e em casa 

em mulheres 

brasileiras 

incontinentes, e para 

verificar se TMAP 

domiciliar pode ser 

uma alternativa 

àquelas não capaz de 

comparecer às 

sessões 

ambulatoriais. 

● A adesão 

domiciliar aos 

exercícios foi 

superior no grupo 

TMAP ambulatorial 

apenas durante o 

primeiro mês; 

● O TMAP 

ambulatorial foi 

associado a uma 

cura objetiva mais 

elevada das 

incontinências do 

que o TMAP 

domiciliar. 

Fonte: Dados da pesquisa. (continua) 
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Quadro 2. Artigos analisados de acordo com as bases de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Base de 

dados 

Periódico 

Qualis 

Fator de 

impacto 

Autor 
ano 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do 

estudo 

Síntese dos  

resultados 

● Pubmed 

●  International 

Urogynecogy 

Journal 

● B1 

● 2.890 

O
U

C
H

I 
e
t 

a
l.
, 
2
0
1
7
 

E
s
tu

d
o
 

p
ilo

to
 

Investigar os 

níveis de melhoria 

nas alterações do 

assoalho pélvico 

antes e depois do 

treinamento da 

musculatura do 

assoalho pélvico 

(TMAP) em 

pacientes com 

prolapso dos 

órgãos pélvicos 

(POP). 

● A força da 

musculatura do assoalho 

pélvico (MAP) foi 

significativamente 

aumentada após TMAP; 

● Os sintomas 

relacionados com POP, 

incluindo incontinência 

urinaria de esforço, 

gotejamento pós-micção 

e interferência no 

esvaziamento dos 

intestinos,

 melhoram 

significativamente. 

● Pubmed 

●  International 

Urogynecogy 

Journal 

● B1 

● 2.890 

F
R

E
IT

A
S

 e
t 

a
l.
, 
2
0
1
8
 

E
s
tu

d
o
 

p
ilo

to
 

Avaliar o efeito do 

alongamento 

assistido por 

instrumento 

versus massagem 

perineal na 

extensibilidade e 

força dos 

músculos do 

assoalho pélvico 

(MAP). 

● O alongamento 

assistido por instrumento 

e a massagem perineal 

aumentam a 

extensibilidade em 

comparação com as 

avaliações antes e após 

quatro a oito sessões; 

● Esse método não 

altera a força dos 

MAP em mulheres 

grávidas. 

Fonte: Dados da pesquisa. (continua) 
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Quadro 2. Artigos analisados de acordo com as bases de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Base de 

dados 

Periódico 

Qualis 

Fator de 

impacto 

Autor 
ano 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do 

estudo 

Síntese dos  

resultados 

● Pubmed 

● Porto 

● Biomedical 

Journal 

● B5 

● 0.883 

P
IR

E
S

 e
t 

a
l.
, 
2
0
2
0
. 

E
n
s
a
io

 e
x
p
e
ri
m

e
n
 

ta
l 

Verificar a eficácia 

do programa de 

treinamento da 

musculatura do 

assoalho pélvico 

(TMAP) em 

gestantes, por 

meio da análise 

da quantidade de 

vazamento de 

urinário. 

● O programa TMAP 

reduziu a incontinência 

urinaria em mulheres 

grávidas, ou seja, teve 

uma melhora 

significativa na 

quantidade de perdas 

urinarias; 

● Permitiu o aumento 

da força da 

musculatura do assoalho 

pélvico. 

● Pubmed 

● Sports 

Medicine 

● B1 

● 9.236 B
O

, 
K

.;
 

N
Y

G
A

A
R

D
, 

I.
 E

.,
 

2
0
2
0
 

R
e
v
is

ã
o
 n

a
rr

a
ti
v
a
 

Apresentar 

hipóteses opostas 

amplamente 

difundida sobre o 

efeito de exercício 

no assoalho 

pélvico e discutir 

as evidências. 

● Mulheres que 

praticam atividade física 

leve a moderada, como 

caminhar, tem força no 

assoalho pélvico, e 

diminui o risco de 

incontinência. 

Fonte: Dados da pesquisa. (Conclusão) 

 

As disfunções do assoalho pélvico constituem uma 

grande preocupação no contexto de assistência ao ciclo 

gravídico puerperal, sobretudo pelas lacunas assistenciais 

existentes no SUS. Por essa razão, estudos enaltecem a 

importância da adesão de exercícios durante esse período, 
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como também o acompanhamento da progressão dos 

resultados.  

 Nesse âmbito, o estudo de Szumilewicz et al. (2020), 

realizado na Universidade de Gdansk, na Polônia com 133 

gestantes que participaram de um programa estruturado de 

exercícios e educação desde o 2° trimestre da gravidez até o 

parto, verificou que as contrações musculares voluntárias 

regulares do assoalho pélvico fortalecem os músculos, dando 

melhor suporte para os órgãos pélvicos.  

Desse modo, entende-se que a prática desses exercícios 

é particularmente importante durante a gestação, quando os 

MAP estão enfraquecidos, devido ao efeito dos hôrminios, 

especialmente relaxina, o qual promove o relaxamento dos 

ligamentos da pelve por distanciamento das fibras colágenas e 

também pela deposição hídrica no tecido conjuntivo. Assim, 

esse efeito combinado com as mudanças estruturais na função 

de suporte pélvico e pressão do útero gravídico, deixa a 

musculatura mais propícia ao surgimento das disfunções 

perineais (ZUGAIB, 2016). 

Szumilewicz et al. (2020) ressaltam que o exercício 

aeróbico pode contribuir positivamente quando comparada com 

TMAP isolado. Desse modo, é possível a prevenção de ganho 

de peso maior que o limite e, elevado peso do recém-nascido, 

ambos são fatores de risco importantes para o acometimento 

dessas disfunções no pós-parto. Dentre as ações preventivas 

devem estar as informações sobre a importância dos MAP para 

as incontinências e instruções sobre técnica correta dos 

exercícios sincronizados com a respiração adequada.  

Pires et al. (2020) corroboram que o TMAP também 

altera a função neuromuscular, aumentando a capacidade de 

recrutar unidades motoras adicionais, bem como a frequência 
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de excitação. Além disso, melhora as propriedades 

viscoelásticas do tecido conjuntivo. Esse TMAP envolve muita 

especificidade, intensidade, tempo de descanso, frequência, 

volume e duração. Ademais, os autores supracitados 

identifcaram que protocolos de 6 semanas de TMAP progessivo 

em combinação com 9 semanas de treinamento domiciliar, 

apresentaram melhoras significativas, evitando a IU e 

aumentando a força da musculatura durante a gravidez e após 

o parto. Assim como, encorajou as mulheres a adotar um estilo 

de vida ativo durante e após a gravidez. 

Diante disso, as mulheres necessitam de incentivo do 

enfermeiro como também da família, para garantir um 

acompanhamento mais efetivo e leve durante a prática de 

exercícios na gestação.  A adesão dessa prática de forma 

precoce deve minimizar danos ao assoalho pélvico e possibilitar 

mais conforto e bem-estar físico e psicológico durante e após a 

gravidez. 

O estudo de Ptak et al. (2019), realizado pela 

Universidade de Medicina da Pomerânia, com 137 pacientes 

durante 12 semanas, demonstrou que o tratamento 

conservador baseado nos exercícios para os músculos do 

assoalho pélvico (MAP) combinado com o músculo abdominal 

transverso (MAT) resultou estatisticamente em melhores 

resultados do que apenas exercícios da MAP isolados, 

sobretudo em mulheres com menos de três partos. Tais 

resultados foram alcançados após 6/8 semanas de exercícios 

regulares, o que pode ter propiciado à estabilização da uretra 

por meio de um aumento da massa muscular. 

Szumilewicz et al. (2019) utilizaram grupos 

experimentais e de controle, em que na avaliação pré-

intervenção não foi observado nenhuma diferança significativa 
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entre os grupos. Após as intervenções, as mulheres do grupo 

experimental apresentaram melhora na atividade 

neuromuscular do AP, já no grupo controle não foi relatado 

melhora significativa em qualquer uma das atividades motoras. 

Porém, a referida pesquisa sugere que todos as participantes 

do estudo mantiveram boa qualidade de vida frente a IU. 

É notório que exercícios para os MAP podem ser 

efetivamente incorporados e orientados nas consultas de pré-

natal. É importante permitir que as mulheres grávidas 

participem de programas de exercícios, que podem ter uma 

influência positiva em seu metabolismo, bem como manter ou 

melhorar suas funções musculares do assoalho pélvico. 

Contudo, existe uma lacuna nas orientações e diretrizes de 

assistência pré-natal ofertado no SUS. 

Ainda com relação ao TMAP, Fitz et al. (2020), referem 

que o tratamento ambulatorial obteve a resolução da IU em 21 

das 34 pacientes, em comparação com as que realizaram 

TMAP em domicílio (10 das 35 pacientes), dessa forma é 

possível observar que resultados positivos para IU de esforço é 

maior em pacientes que recebem tratamento ambulatorial 

supervisionado. Em uma segunda análise, as pacientes que 

realizaram tratamento ambulatorial e domiciliar apresentaram 

uma redução de perda urinária semelhantes. O nível de 

satisfação das pacientes que realizaram o tratamento 

ambulatorial foi considerado bom após a intervenção. 

A complexidade da incontinência urinária pode se 

correlacionar diretamente com o fortalecimento dos MAP, as 

contração efetiva, oportuna, rápida e forte da MAP resulta na 

diminuição no vazamento durante um aumento da pressão 

intra-abdominal. Assim como, a prática de exercício, 
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massagens perineais durante o pré-natal e pós-parto reduz 

também a ocorrência (FEBRASCO, 2011). 

O estudo de Ouchi et al. (2017), realizado em uma 

Universidade de Medicina no Japão, com 29 mulheres que 

participaram de um intensivo programa de exercícios durante 

três vezes por semana, no período total de 16 semanas. 

Verificou-se que houve um aumento significativo na força após 

TMAP e sintomas relacionados ao POP, incluindo incontinência 

urinária, interferência no esvaziamento intestinal e medidas de 

gravidade melhoraram significativamente. 

De acordo com  Kilpatrick et al. (2021), os meios de 

tratamento para o POP varia de acordo com os sintomas da 

gestante, assim pontua-se inicialmente o acompanhamento por 

enfermeiro para exercícios do assoalho pélvico, em casos 

graves, pode ser necessário intervenção médica com uso de 

pessário ou cirurgia.  

Estudo brasileiro realizado por Freitas et al. (2018) com 

20 voluntárias que eram primigestas ou tiveram gestações 

anteriores encerradas antes da 21ª semana, com idade entre 

23 e 37 anos e idade gestacional de 33 semanas, evidenciou 

que houve um aumento na extensibilidade do MAP, observada 

em quatro e oito sessões de massagem perineal. 

Segundo BO et al. (2019) o treinamento físico geral 

fortalece o assoalho pélvico. As teorias por trás dessa hipótese 

são que os impactos que ocorrem durante a atividade física 

podem alongar e fadigar o MAP, levando a um efeito de 

treinamento e / ou que os impactos durante o exercício podem 

levar a uma contração do MAP. Isso pode reduzir a área do 

hiato motor, causando hipertrofia e encurtamento dos músculos 

circundantes, elevando assim, o assoalho pélvico e os órgãos 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/authors/kilpatrick-charlie
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internos para uma localização pélvica mais alta, podendo 

diminuir o risco de IU, IA e POP.  

Nesse âmbito, o parecer do Conselho Federal de 

Enfermagem (CTAS/04/2016), enfatiza que enfermeiros, 

principalmente especialistas, podem prestar assistência com a 

finalidade de avaliar, identificar, fornecer informações e 

estabelecer as intervenções adequadas de forma integral. 

Através disso, são orientados e implementados os treinos e 

exercícios, cateteres intermitente, programa de biofeedback, 

cones vaginais, terapia de eletroestimulaçao, pessários 

vaginais para correção de prolapso de órgãos pélvicos e plug 

anal. 

Ressalta-se a educação em saúde, o suporte emocional, 

a terapia comportamental e a sistematização de assistência de 

enfermagem (SAE), como métodos que auxiliam no processo 

reabilitação, participação de grupos de apoio e mudança no 

estilo de vida.  Além disso, possibilita investigar precocemente 

os sinais e sintomas que envolvem as disfunções perineais, 

através da anamnese, exame físico e planejamento do cuidado 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Entretanto, observa-se que a ausência de informação e 

conhecimento dificulta na busca pela intervenção adequada 

para minimizar ou previnir o desenvolvimento das disfunções 

perineais na gravidez. Para isso, é necessário a criação e 

implementação de um roteiro de exame físico durante as 

consultas de pré-natal,  para conduzir e consequentemente 

possibilitar a identificação precoce dessas disfunções.  
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CONCLUSÃO 

É notório que as disfunções perineais constituem um 

problema de saúde pública, sobretudo no ciclo grávidico e 

puerperal. A importância da assistência de enfermagem está na 

consolidação do TMAP, das massagens perineais e da 

educação em saúde nas consultas de pré-natal. 

Contudo, são perceptíveis limitações para assistência do 

Enfermeiro, a exemplo da escassez de estudos científicos, 

manuais, protocolos ou procedimento operacional padrão 

(POP) disponíveis. Dessa forma, torna-se imprescindível a 

consolidação de diretizes terapêuticas que vislumbrem essa 

atuação do Enfermeiro desde o início do pré-natal. Ademais, é 

necessário o desenvolvimento de pesquisa robustas que 

possibilitem a divulgação da temática e padronização de 

práticas assistenciais.   
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RESUMO: Introdução: O planejamento reprodutivo e as 
atividades em saúde referentes ao momento da gestação, parto 
e puerpério apresentaram significativas mudanças, sobretudo, 
com inserção do perceiro no pré-natal. Objetivo: Identificar as 
barreiras para adesão do parceiro ao pré-natal no Sistema 
Único de Saúde. Materiais e Método: Trata-se de uma Revisão 
Integrativa da Literatura subsidiada por artigos oriundos das 
bases Scientific Eletronic Library Online; PubMed; 
ScienceDirect; Biblioteca Virtual de Saúde; Literatura latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, ademais foi 
utilizada a ferramenta de busca Google Acadêmico e os 
arquivos online do Ministério da Saúde do Brasil. Os descritores 
foram extraídos da plataforma de Descritores em Ciências da 
Saúde e mediante elegibilidade dos pesquisadores. As 
estratégias de busca foram lapidadas com o Operador 
Booleano "AND. Os critérios de inclusão contemplaram 
publicações entre 2017 e 2021, nos idiomas português, inglês 
e espanhol. Resultados: A amostra foi composta por 10 
artigos, oriundos predominantemente da base de dados 
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PubMed. Foram identificadas barreiras como falta de 
conhecimento sobre seus direitos, situação trabalhista, fatores 
culturais, socioeconômicas, pessoais e relacionadas ao sistema 
de saúde. Conclusão: A participação do pai/parceiro durante o 
pré-natal é de suma importância para o bem estar 
biopsicossocial da mãe, do bebê e dele próprio, sendo o pré-
natal o momento oportuno e propício para isso. 

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal; Paternidade; Gravidez; 
Parceiro.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O período gravídico se configura como um dos melhores 

momentos vivenciados pelos casais. No entanto, o 

planejamento reprodutivo e as atividades em saúde referentes 

ao período da gestação, parto e puerpério são tradicionalmente 

voltados com exclusividade a gestante, desconfigurando a ideia 

de casal grávido. Culturalmente, essa ideologia é 

fundamentada no protagonismo fisiológico da mulher para o ato 

de gestar, contudo, sabe-se que o parceiro deve ter uma 

atuação ativa para construção de vínculo paternal e familiar 

(LEITE et al., 2018), mitigando aspectos voltados a 

masculinidade e ao machismo, os quais podem impactar na 

vida do casal (MARTINS; BARROS; MORORÓ, 2018). 

Dessa forma, registra-se ao longo dos séculos, diferentes 

modos e percepções acerca do cuidado familiar e do 

protagonismo do homem/pai. No século XVI, por exemplo, o 

cuidado com os filhos era atribuído a terceiros, desse modo, a 

criação das crianças era um ato compartilhado. No século XVII, 

quando as crianças prescindiam dos cuidados maternos, elas 

passavam à condição de adultos, havendo pouca manifestação 
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de afetividade entre pais e filhos (BERNARDI, 2017). 

A partir do século XVIII, percebe-se que o 

distanciamento e autoridade do homem como pai, marca deste 

período, passa a dar lugar ao amor materno, incentivando a 

mulher a assumir os cuidados com os filhos. Já no século XIX, 

tinha-se um modelo familiar conservador, onde a mãe era a 

principal responsável pelas tarefas inerentes ao lar. Ao pai 

competia a responsabilidade pelo trabalho rentável. Nesse 

período a família, considerada patriarcal, era a base de um 

sistema mais amplo onde a dependência e a autoridade paterna 

eram estimuladas (BERNADI, 2017). 

Contemporaneamente, o homem tem se engajado de 

forma mais ativa nas tarefas domésticas, auxiliando no cuidado 

com os filhos (OSÓRIO, 2011) e compartilhando a função de 

provedor financeiro do lar, fato que contribuiu para uma 

transformação do seu lugar na família (NOGUEIRA et al., 2012).  

Sabe-se que o protagonismo do parceiro e/ou 

paternidade são atualmente estimuladas pelas consultas pré-

natal, especialmente no Brasil, pela instituição do Sistema 

Único de Saúde (SUS) o qual versa sobre a universalidade, 

integralidade e equidade (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH) instituída pela Portaria GM/MS nº 

1.944, de 27 de agosto de 2009, constitui um verdadeiro marco 

para a saúde pública. A PNAISH objetivou facilitar e ampliar o 

acesso da população masculina, na faixa etária entre 20 e 59 

anos, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde 

da Rede SUS. Está política faz a inclusão de temas como saúde 

sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, por meio do Pré-

Natal do Parceiro (BRASIL, 2016). 
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Desde então, o SUS enaltece a necessidade de 

conscientizar os homens sobre o dever e o direito a 

participação no planejamento reprodutivo. A paternidade não 

deve ser vista apenas do ponto de vista da obrigação legal, 

mas sobretudo, como um direito do homem a participar de todo 

o processo, desde a decisão de ter ou não filhos, como e quando 

tê-los, bem como do acompanhamento da gravidez, do parto, 

dos pós-parto e da educação da criança (BRASIL, 2016). 

Em 2011, o Ministério da Saúde do Brasil também 

reafirmou a inserção do pai/parceiro nas consultas pré-natal por 

meio da política Rede Cegonha, promovendo vínculo afetivo, 

minimizando dúvidas e medos, tornando-se uma oportunidade 

de atenção à saúde (BRASIL, 2013).  

A estratégia Pré-natal do Parceiro também serve como 

porta de entrada dos homens nos serviços de saúde, 

aproveitando sua presença nas consultas relacionadas à 

gestação para realizar aferição de medidas antropométricas, 

aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea e fator RH, 

sorologia para Hepatite B (HbsAg), teste rápido de triagem, 

lipidograma, atualização do cartão vacinal, realização de 

consultas odontológicas e participação em atividades 

educativas. Desse modo, a Rede Cegonha e a Estratégia 

Pré-Natal do Parceiro retificam a necessidade de fortalecimento 

das ações nas unidades de saúde para o acolhimento desse 

pai/parceiro (BRASIL, 2018).  

Assim, este estudo tem por objetivo identificar as 

barreiras para adesão do parceiro ao pré-natal no Sistema 

Único de Saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a qual 

foi constuida cseis etapas:  

• Identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa;  

• Estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão de estudos;  

• Definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados  

• Avaliação dos estudos incluídos;  

• Interpretação dos resultados  

• Apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento.  

Para elaboração da questão de pesquisa foram 

adaptados os princípios da estratégia PICO (ERCOLE et al., 

2014; ERIKSEN; FRANDSEN, 2018). Assim, questionou-se: 

Quais são as barreiras para adesão do parceiro no pré-natal 

provido pelo Sistema Único de Saúde.  

O levantamento dos dados foi realizado no mês de 

setembro de 2021 nas seguintes bases de dados: Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO); National Library of Medicine 

(PubMed); ScienceDirect; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); 

Literatura latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Ademais, foi consultado o acervo online do Ministério 

da Saúde do Brasil e o Google Acadêmico para acesso a 

literatura cinza. 

Os descritores foram extraídos da plataforma de 

Descritores em Ciências da Saúde (DECs/MESH). Salienta-se 
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que a palavra “Parceiro” foi utilizada por ser um importante guia 

para identificação de estudos sobre a temática. As estratégias 

de busca foram lapidadas com o Operador Booleano "AND". 

Para a seleção dos artigos foram considerados os 

seguintes critérios de inclusão: estudos publicados no período 

de 2017 a 2021, nos idiomas português, inglês, espanhol. Foram 

excluídos estudos incompletos, com delineamento de revisão 

integrativa ou narrativa da literatura, teses, dissertações, 

resumo de congresso e artigos repetidos entre as bases de 

dados. (Figura 1). 

Os estudos foram agregados em um quadro síntese 

contendo descrição da base de dados, periódicos, fator de 

impacto, qualis, autor, ano de publicação, tipo de estudo, 

objetivo do estudo, principais resultados (Quadro 2). Os dados 

foram analisados de forma descritiva e qualitativa. 

O estudo está envolvido com riscos mínimos, pois se 

trata de uma metodologia direcionada para análise de estudos 

publicados. Entretanto, foi considerada a possibilidade de 

fontes não confiáveis, interpretação e apresentação de dados 

errôneos e vieses. Todos os riscos foram minimizados com a 

devida sistematização da pesquisa. 
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Figura 1: Fluxograma de pesquisa nas bases de dados Scielo, 

PubMed, Science Direct, BVS, LILACS, 2021 

 

       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Este estudo está isento da análise pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), no entanto, está subsidiado pela resolução 

510/16 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

(BRASIL, 2016).. 

 

  

Artigos científicos rastreados 
por meio das estratégias de 
buscas aplicadas nas bases 
de dados Scielo, PubMed, 
Science Direct, BVS e 
LILACS (n=566) 

Artigos científicos incluídos na revisão (n=10) 

 

Após aplicação dos critérios 

de exclusão (n=454) 

Id
e

n
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fi
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ç
ã

o
 

Artigos que foram analisados 

por títulos e resumos (n=112) 

Artigos excluídos por não 

apresentarem o tema 

pertinente à revisão (n=92) 

 

T
ri
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g

e
m

 

Submetidos à leitura integral  

(n=20) 

 

Artigos excluídos por não 

apresentarem resultados 

relevantes para a revisão 

(n=10) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa realizada nas bases de dados culminou em 

uma amostra de 10 artigos prevaleceram artigos oriundos da 

base de dados PubMed, publicados em 2017 e da área de 

Enfermagem. Quanto ao tipo de estudo, predominaram 

delineamentos exploratórios, com abordagem qualitativa.  

 

QUADRO 2: Distribuição dos artigos analisados conforme Base de dados, 

periódico, Qualis, Fator de impacto, autor/ano de publicação, tipo de estudo, 

objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Base de Dados 

/ Periódico / 

Qualis / Fator de 

Impacto A
u

to
r/

A
n

o
 

T
ip

o
 d

e
 

E
s
tu

d
o

 

Objetivo do 

Estudo 

Principais 

Resultados 

• PubMed 

• Journal

 of 

Reproductive 

and Infant 

Psychology 

• A2 

• 1.724 

J
O

H
N

S
E

N
 

e
t 

a
l.
, 

2
0
1
7
 

E
x
p
lo

ra
tó

ri
o
 

Analisar a   

participação dos 

pais durante a 

gravidez em três 

países nórdicos. 

• Participação e 

responsabilidade 

dos pais. 

• Abordagens 

do profissional de 

saúde para o futuro 

pai. 

• BVS 

• Revista 

Enfermagem 

Atenção Saúde 

• B2 

• 1.152 

H
E

N
Z

, 
G

. 

S
. 

e
t 
a
l.
, 

2
0
1
7
 

Q
u
a
lit

a
ti
v
a
e 

d
e
 c

a
rá

te
r 

d
e
s
c
ri
tiv

o
 e

 e
x
p
lo

ra
tó

ri
o
 

Investigar a  

participação 

paterna durante o 

pré-natal em um 

Centro de 

Atenção à Saúde 

da Mulher. 

• Proporcionar 

amparo econômico 

e apoio emocional 

e afetivo. 

• A falta de 

flexibilidade de 

horários das 

consultas. 
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• BVS 

• Revista de 

Enfermage

m UFPE 

online 

• B4 

• 1.984 
C

O
S

T
A

, 
S

. 

F
 e

t 
a

l.
, 

2
0
1
7
 

D
e
s
c
ri
ti
v
o
, 

d
e
 

a
b
o
rd

a
g
e
m

 q
u
a
lit

a
ti
v
a
. Verificar o  

acolhimento e a 

participação de 

parceirosde   

gestantes 

adolescentes no 

pré-natal da rede 

SUS. 

• Fragilidade nas 

ações 

governamentais. 

• Baixa inclusão e 

incentivo a 

participação do 

parceiro no pré- 

natal. 

• BVS 

• Revista de 

enfermagem 

centro-oeste 

mineiro 

• B1 

• 1.075 

C
A

L
D

E
IR

A
 

L
. 

A
 e

t 
a
l.
, 

2
0
1
7
 

Q
u
a
lit

a
ti
v
a
 

Analisar a visão 

das gestantes 

quanto à 

Participação do 

homem durante o 

processo 

gestacional e as 

consultas de pré- 

natal. 

• Apoio familiar. 

• Ausência do 

parceiro nas 

consultas. 

• BVS 

• Revista de 

pesquisa 

cuidado é 

fundamental 

• B3 

• 1.162 C
A

R
D

O
S

O
, 

S
. 

V
. 

E
 e

t 

a
l,
 2

0
1
8
 

D
e
s
c
ri
ti
v
o
 e

x
p
lo

ra
tó

ri
o
 

d
e
 a

b
o
rd

a
g
e

 q
u
a
lit

a
ti
v
a
 

Analisar como 

gestante percebe 

a participação do 

parceiro na rotina 

pré-natal.  

• Serviços de 

saúde estejam 

sensiíveis à 

inserção do 

parceiro.  

• Parcerias, 

saúde e educação. 

 

• PUBMED 

• Gravidez e 

parto BMC 

• A2 

• 1.187 F
O

R
B

E
S

 

e
t 

a
l.
, 

2
0
1
8
 

E
s
tu

d
i 
e
x
p
lo

ra
tó

ri
o
 

Explorar as 

relações entre 

atendimento 

masculino ao 

cuidado pré-natal 

e fatores 

socioecônomicos 

e de 

empoderamento 

da mulher  

• Adotar 

práticas 

“inclusivas do 

parceiro”. 
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• Ministério 

da Saúde  

B
R

A
S

IL
, 

2
0
1
8
 

G
u
ia

 d
o
 p

ré
-n

a
ta

l 
d

o
 

p
a
rc

e
ir

o
 p

a
ra

 p
ro

fi
s
s
io

n
a
is

 

d
e
 s

a
ú
d

e
 

Contribuir para a 

ampliação e a 

melhoria do 

acesso e 

acolhimento dos 

pais/parceiro aos 

serviços de 

saúde. 

• Reconhecer a 

importância do 

papel dos pais. 

• Autocuidado e 

a adoção de estilo 

de vida mais 

saudável.  

 

• PUBMED 

• Obstétricia  

• A2 

• 1.564 A
H

R
N

E
 

e
t 

a
l.
, 

2
0
1
9
 

Q
u
a
lit

a
ti
v
o
 

Explorar as 

experiências de 

pais nascidos na 

Somálacia em 

cuidados pré-

natais na Suécia. 

• Atendimento de 

pré-natal de alta 

qualidade.  

• Desafios do 

sistema de saúde 

relaconados à 

acessibilidade. 

• PUBMED 

• BMC 

Pregnancy 

and Childbirth  

• A2 

• 0.6664 
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Determinar as 

barreiras à 

participação dos 

homens na 

assistência 

parenatal 

• Barreiras 

Culturais. 

• Barreiras 

pessoais e 

interpessoais. 

• Barreiras ao 

sistema único de 

saúde. 

• Barreiras 

socioeconômicas.  

 

• BVS 

• Revista 

Pesquisa 

(UFRJ) online 

• B2 

• 1.172 

M
E

L
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O
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, 

2
0
2
0
 

D
o
c
u
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e
n
ta

l 
c
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a
b
o
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a
g
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m
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Conhecer a visão 

dos 

enfermeiros/as e 

médicos/as sobre 

a paternidade na 

adolescência; 

identificar ações 

direcionadas ao 

jovem pai no pré-

natal. 

• Maturidade 

gravidez na 

adolescência.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
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Os resultados e discussão foram lapidados em eixos 

temáticos, a saber: Fragilidades dos serviços públicos de saúde 

no acolhimento ao parceiro; Desconhecimento dos parceiros 

acerca dos direitos; Jornada de trabalho; Questões 

socioeconômicas, culturais e pessoais; Benefícios da 

participação paterna no pré-natal.  

 

3.1 Eixo 1. Fragilidades dos serviços públicos de saúde no 

acolhimento ao parceiro   

 

Contemporaneamente as discussões sobre a 

importância da participação do parceiro no pré-natal tem se 

intensificado, não só como apoio emocional à gestante, mas 

também para o desenvolvimento saudável da criança, maior 

confiança do casal, igualdade de gênero e criação de vínculo 

afetivo com o bebê. A inclusão do parceiro no 

acompanhamento gestacional pode parecer estranha em um 

primeiro instante, mas torna-se uma peça fundamental para a 

organização e desenvolvimento das consultas (JOHNSEN et 

al., 2017). Contudo, para que isso ocorra, é imprescindível uma 

consulta humanizada com foco nas necessidades do 

acompanhante, por meio de uma escuta qualificada que  

permita que o parceiro expresse suas dúvidas, dificuldades, 

expectativas e necessidades, não impondo o conhecimento 

técnico-científico, compatibilizando o cuidado pré-natal com sua 

realidade e da gestante (SILVA et al., 2020). 

De acordo com Henz et al. (2017) a percepção de 

exclusão dos parceiros nos serviços públicos pode ser 

explicada pela pouca infraestrutura física e ausência de 
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capacitações. Ademais, existe um descrédito dos profissionais 

sobre esse público, fato que caracteriza uma atuação conivente 

para desarticulação do acompanhante neste processo. Desse 

modo, é essencial que a equipe multiprofissional saiba lidar 

com o momento desses clientes, evitando atitudes de pouca ou 

nenhuma empatia (AHRNE et al., 2019).  

Os espaços de Atenção Primária a Saúde (APS), 

originalmente destinados para inclusão social, são exemplos de 

exclusão dos parceiros por enfatizar ações voltadas as 

mulheres. A falta de material ilustrativo e educativo, como fotos 

de homens com bebês, folders sobre a participação paterna no 

processo gestatório, dentre outros, pode induzir à interpretação 

de que se trata de um ambiente exclusivamente feminino, 

contribuindo para o distanciamento do parceiro desses 

ambientes (MENDES; SANTOS, 2019). 

Conforme o estudo de Cardoso et al. (2018) tal ausência 

também está relacionada ao fluxo e forma de atendimento 

ofertados, observando uma ineficiência do funcionamento dos 

serviços oferecidos, que simulam obstáculos para o 

comparecimento do parceiro às unidades de saúde, essas 

atitudes ocasionam restrição à participação, pois os mesmos 

não encontram um significado importante para as suas ações o 

que promove assim, sentimentos de negligência e exclusão 

durante esse processo e, consequentemente, uma atitude 

reflexa de distanciamento. 

Desta forma, há a necessidade de ampliar as ações 

voltadas para a saúde do parceiro na atenção básica, sendo a 

UBS um elemento fundamental para a transformação deste 

cenário, ao prestar uma assistência empática, acolhimento 

atrativo e humanizado, de forma holística e integral, pois o  pré-
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natal é visto como um momento ideal para fortalecer as ações 

de educação em saúde, contribuindo para que o  parceiro possa 

atuar de forma participativa e reflexiva (CLIMACO et al., 2019). 

Segundo Costa et al. (2017) a presença do parceiro nos 

cenários de assistência à saúde da mulher apresentou um 

crescente aumento, mas ainda não constitui uma realidade 

sedimentada. Presume-se que essa autenticidade decorre do 

fato dos parceiros  ainda não estarem incluídos, de forma 

sistemática, nas atividades de assistência à saúde da mulher e 

que a atenção que é destinada a eles é insuficiente. Portanto, 

é necessário que o foco de atenção profissional seja amplo para 

que a saúde universal e integral seja contemplada (HENZ et al., 

2017). 

 

3.2 Eixo 2. Desconhecimento dos parceiros acerca dos 

direitos  

 

A maioria dos parceiros desconhecem seus direitos, a 

exemplo de políticas públicas de saúde voltada para homens, 

garantindo a participação no pré-natal. Tal apontamento, pode 

justificar a ausência do homem na UBS, pois o 

desconhecimento propicia a ausência de reivindicações 

(CARDOSO et al., 2018). 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, no intuito de incluir 

os homens nas ações educativas voltadas para o planejamento 

reprodutivo, como uma estratégia essencial para qualificar a 

atenção à gestação, ao parto e ao nascimento, além de servir 

como porta de entrada dos homens nos serviços de saúde, 

desenvolveu o Pré-Natal do Parceiro por meio da Política 
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Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 

(BRASIL, 2018).  

A PNAISH aposta na perspectiva de facilitar e ampliar o 

acesso da população masculina às ações e aos serviços de 

assistência integral à saúde, garante a execução de uma 

paternidade responsável (PEREIRA; KLEIN; MEYER, 2019). 

Salienta-se que desde a Constituição Federal 88 os pais têm 

direito a cinco dias de licença-paternidade sem implicações 

trabalhistas. Além disso, em 2016, a Lei nº 13.257 dispõe sobre 

a licença-paternidade para os funcionários das empresas 

cidadãs em mais 15 dias, fora os 5 dias garantidos pela 

Constituição Federal (BRASIL, 2018). 

Convém também a ampliação da licença-paternidade 

para 15 dias garantidos ao empregado que comprove 

participação em programa ou atividade de orientação sobre 

paternidade responsável. Ao funcionário é certo dois dias para 

acompanhar consultas médicas e exames complementares 

durante o período de gravidez. Ademais, é garantido ao 

empregado um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 

anos em consulta médica. Esse direito é garantido a todos os 

funcionários registrados em CLT e não apenas aos 

trabalhadores de empresas cidadãs (BRASIL, 2018). 

Desse modo, a partir do conhecimento sobre seus 

direitos e deveres em relação ao planejamento reprodutivo e 

mediante as orientações que lhes são transmitidas, o homem 

deixa de se enxergar apenas como provedor e passa a atuar 

como protetor, pai e esposo, tornando-se parte do processo 

(SILVA; OLIVEIRA; SARAIA, 2020). 

Portanto, apesar da existência de políticas públicas e 

normativas que preconizam essa participação, ainda se 
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mostram ineficazes a divulgação e incentivo dessa estratégia 

pelos profissionais de saúde, por meio de uma postura 

acolhedora e de valorização do homem (FORBES et al., 2018). 

 

3.3 Eixo 3. Jornada de trabalho 

 

A situação trabalhista é uma das barreiras mais 

significativas para presença do parceiro nas consultas pré-

natal. Mesmo que no contexto atual as mulheres estejam 

inseridas no mercado de trabalho, em alguns casos o homem 

ainda é reconhecido como o provedor da família, demonstrando 

papéis de gênero marcadamente divididos. A própria legislação 

remete a essa compreensão quando se compara, por exemplo, 

a diferença de tempo entre a licença maternidade e paternidade 

(COSTA et al., 2017).  

A maioria dos pais não conseguem ir ao serviço de 

saúde acompanhar a parceira, pois não lhe é permitido se 

ausentar do trabalho (CARDOSO et al., 2018). Ademais, o 

horário de funcionamento das unidades de saúde constitui-se 

também um fator limitador, como evidenciado por Henz et al. 

(2017). 

 

3.4 Eixo 4. Questões socioeconômicas, culturais e 

pessoais 

 

A conotação de família sofreu profundas mudanças ao 

longo do tempo, modificando as estruturas e os papéis dentro 

da dinâmica familiar. Assim, o homem já não é mais o único 

provedor e, em alguns casos, nem o principal (CARDOSO et 
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al., 2018). Várias mudanças culturais, sociais, políticas e 

econômicas colaboraram para que os papéis de pai e mãe na 

família fossem modificados. Todavia, é preciso destacar que, 

embora essas mudanças proporcionem aos parceiros a 

possibilidade de vivenciarem a paternidade de forma mais 

afetiva, ainda se observa a presença de barreiras e obstáculos 

que impedem a participação do mesmo nesse tema (BRASIL, 

2016). 

Firouzan et al. (2019) afirmam que ainda existem valores 

culturais de uma sociedade patriarcal, ainda 

predominantemente machista, que defende a manutenção de 

papéis rígidos de gênero para mulheres e homens. Incluindo a 

percepção de que a gestação e o cuidado de filhos/as dizem 

respeito exclusivamente às mulheres e o companheiro tem a 

função de ser o provedor de condições financeiras, por isso 

durante o pré-natal, muitos parceiros não querem mudar o foco 

do emprego para dar atenção à mulher. 

Ainda nesse sentido, verifica-se que a cultura traz uma 

resistência relacionada à falta de conhecimento e habilidade 

dos parceiros perante o cuidado. Os mesmos alegam que não 

têm capacidade de cuidar da mulher caso haja alguma 

intercorrência durante a gravidez. Foi identificado que a maioria 

dos parceiros não tem a atribuição de cuidar, então tudo que 

ele faz nesse âmbito é visto mais como um favor do que como 

tarefa importante ou obrigatória (FORBES et al., 2018). 

Para Mello et al. (2020) a definição do papel paterno nas 

consultas de pré-natal, embora consideradas importantes, 

ainda estão longe de se afastar das relações tradicionais de 

gênero. A inserção do companheiro na assistência ao pré-natal 

é fundamental para um bom desenvolvimento deste processo, 
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entretanto este pai ainda não é incluído nas consultas. O 

envolvimento e participação ativa do homem refletem na saúde 

emocional e física da mulher e bebê. Contudo, ressalta-se que 

a consulta de pré-natal precisa ser reformulada. É fundamental 

integrar, conscientizar e torná-lo participativo. 

 

3.5 Eixo 5. Benefícios da participação do parceiro no pré-

natal 

 

A presença do parceiro de forma permanente durante a 

gestação potencializa o vínculo estabelecido entre mãe e feto, 

possibilitando que as transformações gravídicas sejam 

suportadas com maior clareza e aceitação, além de propiciar 

um ambiente mais seguro e acolhedor, diminuindo ansiedade e 

preocupações (DONATO, 2019). 

Nesse sentido, o companheiro (a) da mulher pode ser 

considerado o acompanhante ideal, desde o pré-natal até o 

parto, no qual poderá ser validada a parentalidade. 

Especificamente, o envolvimento paterno, proporciona maior 

segurança em seu potencial de ser um bom pai e maiores 

intenções relatadas de aprender sobre a gravidez e se envolver 

em uma conduta positiva junto com sua parceira. (GOMES et 

al., 2015). 

Holanda et al., (2018) afirmam que a presença do 

parceiro nas consultas pré-natal influenciam na avaliação da 

mulher sobre o apoio físico e psicológico, além do acolhimento. 

Assim, o cuidado com a saúde da mulher vem demonstrando 

que a relação de parceria pode estar relacionada com o bem-

estar da mulher na gestação e após o nascimento do filho. 
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CONCLUSÕES  

 

Diversas barreiras dificultam a participação do parceiro 

no processo gestacional, a exemplo da falta de conhecimento 

sobre seus direitos, situação trabalhista, fatores culturais, 

socioeconômicas, pessoais e relacionadas ao sistema de 

saúde. Desse modo, tornam-se evidentes as deficiências nos 

serviços de saúde e teorização de políticas públicas em relação 

a incorporação do parceiro na consulta de pré-natal. Ademais, 

é notória a paulatina predisposição dos homens para fazer 

parte desse processo. Nesse sentido, é imprescindível a 

promoção de ações e estratégias em saúde para fortalecimento 

da parentalidade desde o pré-natal.  
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RESUMO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 
crônica inflamatória e de natureza autoimune. Sua etiologia é 
desconhecida e acomete preferencialmente as mulheres em 
idade reprodutiva, dessa forma sua presença no período 
grávido e puerperal é frequente e tem aumentado ao longo dos 
anos. Objetivos: Consolidar evidências científicas para 
direcionamento da assistência pré-natal para gestantes 
portadoras do Lúpus Eritematoso Sistêmico. Materiais e 
Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, 
subsidiada por busca nas bases Scientific Electronic Library 
Online, Science Direct, Public Medline nos idiomas inglês, 
português e espanhol. A eleição dos estudos acorreu entre 
setembro e outubro de 2021. A busca foi refinada por adesão 
aos Descritores em Ciências da Saúde e ao operador booleano 
AND. Resultado: O levantamento nas bases científicas 
resultou em seis artigos. Constatou-se que a assistência pré-
natal é essencial para as gestantes portadoras de LES, através 
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dele a equipe multidisciplinar consegue avaliar os riscos de 
complicações maternas e fetais. Além disso, estudos 
evidenciam que o uso da hidroxicloroquina reduz o surgimento 
das crises do LES durante e pós período gestacional. 
Conclusão: Necessita-se de estudos voltados para esta 
temática, pois, a assistência pré-natal ofertada as mulheres 
lúpicas, é essencial para reduzir os riscos de morbidade e 
mortalidade materna e fetal. 
Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Gravidez. 
Cuidado pré-natal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é considerada um processo natural, 

historicamente relacionada a experiências emocionantes e com 

expectativas sociais. Contudo, pode ser acompanhada por 

medos, dúvidas e preocupações possivelmente 

desencadeadas pelas alterações fisiológicas, hormonais e/ou 

patológicas (GANDOLFI et al., 2019) 

Nesse âmbito, a atenção Pré-Natal (PN) é fundamental 

para que se obtenha bons resultados no desfecho da gestação 

e, sua qualidade está relacionada com a disponibilidade de 

recursos em âmbito gerencial e assistencial, bem como, ao 

desenvolvimento de ações rotineiras, obedecendo padrões 

técnico-científicos (LUZ et al., 2018) 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, uma atenção 

pré-natal qualificada e humanizada se dá por meio da 

incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções 

desnecessárias, do fácil acesso a serviços de saúde, com 

ações que integrem todos os níveis da atenção (BRASIL, 2019). 
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A Rede Cegonha (RC), instituída pela portaria nº 1.459 

de 24 de junho de 2011, promove a organização da atenção 

materna e infantil. Na sua abrangência, está a garantia da 

assistência PN por meio da captação precoce das gestantes, 

Acolhimento e Classificação de Risco (ACCR), garantia de 

exames, transporte seguro, direito ao acompanhante, atenção 

à saúde da criança de 0 a 24 meses e o planejamento 

reprodutivo (BRASIL, 2011). Ademais, a RC vislumbra a 

garantia de um cuidado holístico e resolutivo (BRASIL, 2017).   

Nesse âmbito, as gestações de alto risco exigem 

estrutura e equipe capacitada para atender as necessidades de 

forma individual (MEDEIROS et al., 2019) pois presume-se 

condições capazes de potencializar risco de morte materna e 

fetal (FERNANDES et al., 2019).  

Tais riscos estão relacionados a condições crônicas e 

agudas, histórico reprodutivo, contexto familiar, econômico e 

psicossocial (GOMES et al., 2019). Destacam-se a hipertensão 

arterial, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, 

endocrinopatias, hemopatias, ginecopatias neoplasias, 

epilepsia e doenças infecciosas (GARCIA et al., 2019).  

As doenças autoimunes também estão inseridas no 

leque de abordagem gestacionais de alto risco. Nesse tocante, 

o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), trata-se de uma doença 

crônica e inflamatória de natureza autoimune, caracterizada 

principalmente pela perda de tolerância a ácidos nucleicos e 

suas proteínas de ligação, cuja fisiopatologia pode ser 

explicada pela geração de autoanticorpos antinucleares 

(ANASs), formação e deposição de imunocomplexos em 
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diversos órgãos e tecidos. Sua etiologia ainda é desconhecida, 

podendo estar relacionada a fatores ambientais, hormonais, 

imunológicos ou genéticos (MACEDO et al., 2020). 

O LES afeta indivíduos de todas as raças, sendo 9 a10 

vezes mais frequente em mulheres durante a idade reprodutiva 

(STOJAN; PETRI 2017). Sua ocorrência na gestação é 

particularmente importante ao impactar direta ou indiretamente 

a saúde materna e perinatal. Foi estimado uma incidência de 

LES nesse grupo entre 1:660 e 1:2.952 (SURITA; PASTORE, 

2018).  

A gravidez em mulheres com LES associa-se, de forma 

variável, a um maior risco de consequências para o binômio, 

fato que justificava a orientação de não engravidar. No entanto, 

a maior acuidade diagnóstica, monitorização e recursos 

terapêuticos melhoraram drasticamente nas últimas décadas, 

sendo hoje a gravidez exequível diante desta condição 

(LISBOA; BRITO, 2014). 

Sabe-se que o LES acomete principalmente as 

articulações, pele, células e vasos sanguíneos, membranas 

serosas, rins e o cérebro (MACEDO et al., 2020) e, mediante 

múltiplos sintomas, o diagnóstico e tratamento pode ser 

retardado (SOUZA et al., 2018).  

O diagnóstico do LES, baseia-se fundamentalmente no 

quadro clínico do paciente, mas para obter uma detecção 

precoce e precisa do LES, são frequentemente utilizados os 

critérios classificatórios. O critério mais aceito é proposto pelo 

American College of Rheumatology (ACR), o qual estabelece 

que o LES pode ser confirmado pela presença de no mínimo 4 
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dos 11 critérios classificatórios, a saber: eritema malar, lesão 

discoide, fotossensibilidade, úlcera oral, artrite, serosite 

(pleurite ou pericardite), alteração renal (proteinúria ou cilindros 

celulares), alterações neurológicas (convulsão ou psicose), 

alterações hematológicas (anemia hemolítica com 

reticulocitose, leucopenia, linfopenia ou trombocitopenia), 

alterações imunológicas (presença de anti-DNA nativo, anti-Sm 

ou anticorpos antifosfolipídios) e fatores antinucleares (FAN) 

(MACEDO et al., 2020). 

De modo geral, o LES manifesta-se com febre, artralgia, 

erupções cutâneas, serosite, leucopenia, ulcera oral, 

trombocitopenia, dano cardíaco e gastrointestinal queda de 

cabelo, (ZENG et al., 2021), desânimo, cansaço, 

emagrecimento, perda de apetite, e podem surgir complicações 

neurais como disfunção cognitiva leve, alterações na memória, 

delírio, ansiedade, bipolaridade, psicose e depressão (RIOS-

FLOREZ et al., 2018).  Assim, torna-se imprescindível o apoio 

familiar e psicológico, além de conhecimento sobre a patologia 

para mitigar o impacto na qualidade de vida do indivíduo 

(SOUZA et al., 2021). Na gestante lúpica a manifestação mais 

frequente e definidora é a artralgia, quando associada a 

resultados laboratoriais de proteinúria maior ou igual a 500 

mg/dia, possibilita uma hipótese diagnosticada a ser explorada 

(SILVA et al., 2020). Algumas gestantes podem apresentar 

também anemia, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, 

hematúria e disfunção renal (MUSSANO et al., 2019). 

As complicações relacionadas ao LES na gestante 

incluem a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, sofrimento fetal e morte 
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fetal, principalmente em mulheres com nefrite lúpica e presença 

de anticorpos antifosfolipídicos. Assim, para o cuidado pré-natal 

da gestante com LES é necessário a colaboração de um 

obstetra e algumas especialidades clínicas como, 

reumatologista, nefrologista ou hematologista. O 

acompanhamento deve ser realizado em um centro de 

referência de alto risco (SURITA; PASTORE, 2018). 

Além disso, é fundamental que a assistência ofertada a 

essas gestantes durante o pré-natal seja compartilhado com as 

equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção 

Ambulatorial Especializada (AAE), a fim de dar continuidade ao 

cuidado, o acompanhamento compartilhado possibilita a 

gestante cumprir sua agenda de consultas na APS, agregando 

os atendimentos no pré-natal de alto risco (BRASIL, 2019).  

A assistência de enfermagem para as gestantes 

portadoras de LES é de grande importância, pois o profissional 

enfermeiro ao realizar um planejamento assistencial para essas 

mulheres, minimiza as complicações causadas pela doença.  

Diante disso, torna-se imprescindível identificar e 

conhecer as manifestações do LES durante o período 

gestacional, a fim de minimizar os riscos da doença durante 

esta fase.  

Objetivo consolidar evidências científicas para 

direcionamento da assistência pré-natal para gestantes 

portadoras do Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática 

(SOUZA et al., 2010).  

O processo de elaboração da revisão integrativa cumpre 

criteriosamente seis etapas: identificação do tema e seleção ou 

questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa;  

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudo/amostragem ou busca na literatura; definição das 

informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos 

resultados e apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

(MENDES et al., 2008). 

A questão norteadora de pesquisa foi subsidiada pela 

estratégia PICO (MENDES et al., 2019). Assim, questiona-se 

“Em gestantes portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico 

quais são as evidências norteadoras da assistência pré-natal?  

Foram eleitas as bases de dados: Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Puplic Medlines (PubMed), Science 

Direct. Para refinamento das buscas e acesso a literatura cinza 

foi utilizado o Google Acadêmico. Os descritores foram 

extraídos da plataforma de Descritores em Ciências da Saúde / 

Mesh nos idiomas português, inglês e espanhol. As estratégias 

de busca foram lapidadas com o operador booleano AND 

(Quadro 01). 
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Quadro 01: Descritores e estratégia de busca da pesquisa, 

2021. 

DECS/MESH 

IDIOMA DESCRITORES 

Espanhol  Lupus Eritematoso Sistémico, 

embarazo, atención prenatal.V 

Inglês  Lupus Erythematosus Systemic, 

pregnancy, prenatal care. 

Português  Lúpus Eritematoso Sistêmico, 

gravidez, cuidado pré-natal. 

ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

Espanhol  Lupus Eritematoso Sistémico AND emabarzo 

AND atención prenatal. 

Inglês  Lupus Erythematosus Systemic AND 

pregnancy AND prenatal care. 

Português  Lúpus Eritematoso Sistêmico AND gravidez 

AND cuidado pré-natal. 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2021. 

 

Adotou-se como critérios de inclusão: artigos científicos 

pulicados em inglês, português e espanhol, no período de 2006 

a 2021. Já os critérios de exclusão foram artigos incompletos, 

delineamentos para revisão integrativa. Teses, dissertações, 

trabalho de conclusão de curso, mamografia e estudo de caso.  

As buscas foram realizadas entre setembro e outubro de 

2021 pelas pesquisadoras principais de forma independente. 

Inicialmente os estudos foram selecionados pela leitura dos 

títulos e resumos. Em seguida, os estudos nomeados foram 
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conferidos pelas pesquisadoras e encaminhados para leitura 

integral, facilitando a seleção final da amostra (Figura 01). 

 

Figura 01: Fluxograma representativo do processo de seleção 

dos artigos nas bases de dados Scielo, Science Direct e 

PubMed, 2021. 

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os resultados foram apresentados de forma descritiva e 

qualitativa, por meio de um quadro síntese composto pelas 

variáveis: base de dados, revista periódico, autor/ano, qualis da 



EVIDÊNCIAS PARA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL COM GESTANTES 
PORTADORAS DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

68 
 
 

 

revista, fator de impacto, objetivo do estudo, principais 

resultados do estudo (Quadro 02). 

Neste estudo os riscos foram mínimos, pois a 

metodologia utiliza apenas a pesquisa e análise de estudo já 

existente. Dentre os riscos, destaca-se a utilização de sites não 

confiáveis, interpretação e apresentação equivocada, porém os 

riscos nesta revisão foram minimizados devido a utilização 

adequada da metodologia e análise criteriosa dos artigos 

utilizados na revisão. Dentre os benefícios, destaca-se o 

aprofundamento no meio acadêmico referente a assistência 

pré-natal com gestantes portadoras do Lúpus Eritematoso 

Sistêmico. 

Este estudo não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), porém, as pesquisadoras tiveram responsabilidade ao 

citar os autores envolvidos nos artigos utilizados nesta revisão, 

respeitando todos os preceitos, diretrizes e normas 

regulamentadoras da resolução 510/16 do Conselho Nacional 

de Saúde e Lei nº 12.835/13 que aborda sobre os direitos 

autorais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a composição desta revisão foram selecionados 

seis artigos, sendo que, todos os estudos são oriundos da base 

de dados PubMed. Quanto a qualis interdisciplinar, foram 

identificados dois A1 e quatro B2. Os estudos foram publicados 

em revistas da saúde entre os anos de 2017 a 2021. A síntese 

dos estudos está exposta no quadro 2. 
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QUADRO 02: Síntese dos estudos extraídos da base de dados 

PubMed, 2021. 

Base de 

Dados 

Periódi

cos 

Qualis 

Interdi

sciplin

ar 

Autor/An

o 

Tipo 

de 

Estudo 

Objetivo 

Síntese 

dos 

Resultad

os 

PubMed 
Ann 

Rheum 
A1 

EUDY et 

al., 2017 

Estudo 

qualitati

vo 

Estimar o 

efeito da 

gravidez nas 

crises de 

doença no 

LES. 

O uso de 

hidroxiclo

roquina 

(HCQ) 

reduz os 

risco das 

crises 

que o 

LES 

causa 

durante e 

após a 

gravidez. 

PubMed 

Arthritis 

Resear

ch & 

Therap

y 

A1 

DAVIS-

PORADA 

et al., 

2020 

Prospe

ctivo 

Identificar 

preditores de 

exacerbaçõe

s durante e 

após a 

gravidez em 

pacientes 

com LES. 

Paciente

s com 

doença 

inativa ou 

estável 

no 

momento 

da 

concepçã

o, os 

surtos da 

doença 

lúpica 

durante e 

após a 

gravidez 

são 
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geralmen

te leves. 

PubMed 

BMC 

Resear

ch 

Notes 

B1 

ZAMANI 

et al., 

2020 

Retrospe

ctivo 

 

Analisar 

complica

ções em 

portadora 

do LES 

com pré-

existênci

a da 

doença 

em 

período 

gravídico

. 

Mulheres 

com LES 

pré-

existente 

tendem a 

ter 

complica

ções 

graves 

que 

resultam 

em 

abortos 

espontân

eos e 

morte 

fetal. 

PubMed 

Rev 

Bras 

Ginecol 

Obstet. 

B1 

RAHMA

N et 

al.,2020 

Retrospe

ctivo 

Determin

ar os 

desfecho

s da 

gravidez 

em 

mulheres 

com LES 

tratadas 

com 

hidroxiclo

roquina. 

A 

hidroxiclo

roquina 

melhorou 

os 

resultado

s 

neonatai

s e 

reduziu 

os 

resultado

s 
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adversos 

da 

gravidez 

e as 

complica

ções pré-

natais, 

como 

hipertens

ão e 

diabetes. 

PubMed  

Lupus 

(Brasin

gstok) 

 

 

B1 

RAJEND

RAN et 

al., 2021 

Prospecti

vo 

 

Buscar 

novas 

abordage

ns para 

melhorar 

os 

resultado

s da 

gravidez 

com 

lúpus. 

 Planeja

mento 

gestacion

al e 

orientaçã

o de 

contrace

pção, 

podem 

diminuir o 

risco de 

morbidad

e e 

mortalida

de 

materno-

fetal. 

PubMed 

Rev 

Bras 

Ginecol 

Obstet. 

B1 

PASTOR

E et al., 

2018 

Observac

ional 

Descreve

r os 

resultado

s 

maternos 

e 

perinatai

s em 

mulheres 

com 

● O pré-

natal em 

gestante

s lúpicas 

necessita 

da 

colabora

ção do 

obstetra 

e de 



EVIDÊNCIAS PARA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL COM GESTANTES 
PORTADORAS DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

72 
 
 

 

lúpus 

eritemato

sos 

sistêmico 

(LES) 

acompan

hadas 

em um 

ambulató

rio de 

pré-natal 

de alto 

risco em 

um 

centro de 

referênci

a. 

 

algumas 

especiali

dades 

clínicas; 

 

● Existe 

altas 

incidênci

as de 

complica

ções 

maternas

, como 

doenças 

hipertens

ivas. O 

risco de 

prematuri

dade ou 

natimorto 

também 

está 

presente. 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Sabe-se que o LES é uma patologia incurável de 

evolução não uniforme que pode resultar em exacerbação e 

remissão levando ao comprometimento de atividades 

cotidianas, recorrentes internações hospitalares e diminuição 

da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QVRS) 

(SOUZA et al., 2021). Na gestação o LES está associado a 

possibilidade de resultados desfavoráveis como hipertensão 

arterial e a positividade para anticorpos antifosfolipídicos 
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(CHEN et al., 2020). Assim, o plano de cuidados deve ser 

cuidadosamente definido no acompanhamento de pré-natal, o 

qual tem como objetivo assegurar o desenvolvimento da 

gestação, prevenir e detectar precocemente patologias tanto 

materna como fetais, além de condições que podem se agravar 

durante o período gestacional (MEDEIROS et al., 2019).  

Diante disso, PASTORE et al., (2018), verificaram que o 

cuidado pré-natal em gestantes lúpicas necessita da 

colaboração entre obstetra e algumas especialidades clínicas 

como, reumatologista, nefrologista ou hematologista. Esse 

acompanhamento deve-se dar em um centro de referência de 

alto risco, onde as avaliações periódicas pelo clínico serão 

feitas a cada 4 a 6 semanas. Ressalta-se que a visita obstétrica 

deve ser mensal até 20ª semana, quinzenal até 28ª e após, 

semanal até o parto. Ademais, os autores supracitados 

pontuaram acerca das complicações maternas e perinatais, a 

saber: doenças hipertensivas (hipertensão gestacional, pré-

eclâmpsia e eclampsia) e risco de prematuridade ou natimorto. 

É consenso que gestantes lúpicas possuem um risco 

elevado para complicações na gravidez, além de resultados 

adversos durante o parto. Por isso, o aconselhamento pré-

gestacionais é essencial para avaliar os riscos de complicações 

maternas e fetais, algumas condições específicas também 

devem ser analisadas como, antecedentes clínicos obstétricos, 

presença de danos orgânicos severos e irreversíveis, atividade 

do lúpus (recente ou atual), presença de anticorpos ou 

síndrome antifosfolípide, tratamento medicamentoso em curso 
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e presença de outras condições crônicas, tais como 

hipertensão, diabetes, entre outros (PASTORE et al., 2018). 

De forma específica, RAJENDRAN et al. (2021) 

estudaram prospectivamente 43 prontuários de gestantes, com 

idade média de 29,4 anos, negras (42%), com gestações 

planejadas (60%), verificaram a propensão para desenvolver 

atividade lúpica (p=0,001), menos propensas a ter assistência 

da pré-gravidez com um reumatologista (p=0,02) e menos 

propensas a continuar o esquema medicamentoso adequado 

(p=0,03). Além disso, identificaram a presença de resultados 

neonatais graves, sobretudo em mulheres com gravidez não 

planejada do que planejada. 

O planejamento familiar em gestantes lúpicas deve ser 

conduzido por profissionais especializados para que medidas e 

intervenções sejam tomadas de acordo com a necessidade da 

paciente. Esta prática tem efeito direto no controle do nível de 

exacerbação e remissão ne período gravídico e de pós-parto. 

Entende-se que a implementação de métodos contraceptivos 

busca implementar a gestação no período mais oportuno da 

doença com o intuito de reduzir os riscos de morbidade e 

mortalidade materna e fetal. Além disso, as gestantes que não 

realizam este planejamento oportuno são em sua maioria 

jovens, de baixa renda e escolaridade que tendem a não ter 

acesso ao reumatologista e nem da continuidade ao tratamento 

medicamentoso (RAJENDRAN et al., 2021). 

EUDY et al. (2017) realizaram um estudo com o 

subconjunto Hopkins Lupus Cohort 1987–2015, observando 

1.349 mulheres entre 29,4 anos e 30,4 anos, nesse grupo 304 
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mulheres tiveram 398 gestações, sendo que 85% foram 

nascidos vivos, dos quais 29% eram prematuros. Durante o 

período do estudo observou que as reações do LES têm maior 

probabilidade de aparecer durante a gravidez e seis semanas 

pós-parto em comparação com não gravidas, porém, esse 

efeito foi modificado devido ao uso da hidroxicloroquina, a qual 

auxilia na manutenção do controle do LES. 

Os riscos e os benefícios do tratamento para o LES 

devem ser observados por uma equipe multidisciplinar, as 

mulheres portadoras de LES não pode parar com o tratamento 

medicamentoso durante o período gestacional, pois a ausência 

dele promove efeitos nocivos tanto materna como fetal. 

Pesquisadores pontuam que o uso da hidroxicloroquina 

melhora o prognóstico de nefrite lúpica e previne evolução para 

óbito. (EUDY et al., 2017). 

Corroborando, RAHMAN et al. (2020) por meio de um 

estudo retrospectivo, analisou 82 gestações subdivididas em 

dois grupos. As que usaram hidroxicloroquina (57,3%) 

obtiveram melhor desenvolvimento musculoesquelético 

(p=0,03), melhor peso médio neonatal (p=0,02), duração da 

gravidez (p=0,001) e proteção contra hipertensão (p=0,001). 

Em contrapartida, as que não tiveram adesão ao tratamento 

(42, 7%) foi notório maior incidência de abortos recorrentes 

(p=0,003), hipertensão (p=0,01), diabetes mellitus gestacional 

(p=0,01). 

No estudo, a Hidroxicloroquina se mostrou uma droga 

potencial para prevenir e controlar a pré-eclâmpsia em 

gestantes portadora de lúpus eritematoso sistêmico e o controle 
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da glicemia no sangue pacientes diabéticas. Através disso os 

potenciais riscos envolve  o desenvolvimento gestacional, 

retardando o crescimento fetal e elevando o índice de 

prematuridade e baixo peso (RAHMAN et al., 2020) 

DAVIS-PORADA et al. (2020) trouxeram em seus 

estudos o reflexo da iniciação da concepção em pacientes 

portadoras do LES, com atividade inativa ou estável, sendo 

subdivididas em dois momentos no período gestacional e de 

pós parto, por meio do estudo prospectivo em 8 centros nos 

Estados Unidos da América e um no Canadá, entre o ano 2003 

e 2012. No primeiro momento 384 gestantes foram 

acompanhadas, 20,8%  que tiveram crises leves /moderadas e 

6,25% grave. já no segundo momento apenas 234 gestantes 

mantiveram o acompanhamento, dentre elas 27,7 que tiveram 

crises leves / moderadas e 1,7% graves. Alem disso utiliza-se 

os marcadores que  preveem a possibilidade de crise no 

período pre e pós gestacional, que destacam-se pela cor não 

branca, idade C4 baixo e escore PGA (Avaliação Médica 

Global) mais alto no início da gravidez.  

O planejamento gestacional tem um papel importante na 

vida da mulher portadora de LES, já que possibilita por meio de 

contraceptivos a iniciação gestacional no período de maior 

segurança materno e fetal. Neste sentido as condições de 

ativação da doença é indicador para prevê o nível de 

complexidade durante e pós gravidez. Esse estudo veio 

demonstrar através das incidências acima relatadas que a 

iniciação da gravidez em período de inatividade e estabilidade 
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resultam em sustos leves em sua maioria (DAVIS-PORADA et 

al., 2020). 

ZAMANI et al. (2020) por meio de um estudo 

retrospectivo, analisou em 121 gestações em 59 pacientes com 

LES entre 2003 e 2017, trouxe o efeito que o LES tem na 

gravidez quando está em período de pré-existência da doença. 

Os achados laboratoriais mais frequentes foram anticorpos 

antinucleares (81,4%) e positividade para DNA anti-ds 

(54,2%).   Nesse sentido os resultados desfavoráveis 

destacaram-se em altos níveis de proteína C reativa (CRP), 

envolvimento renal, positividade anti-DNA de fita dupla, 

positividade para anticorpo anti-fosfolipídeo (APA). No aspecto 

gravidez  envolveram-se as  complicações, dentre elas, baixo 

peso ao nascer (P = 0,003), pré-eclâmpsia (P = 0,012) e 

nascimento morto (P = 0,036). Esses resultados mostraram que 

o aborto espontâneo chamou atenção pelo alto nível de 38,8%, 

e que que o risco gestacional aumenta em pacientes que 

apresentaram complicação renal e síndrome antifosfolipídica. 

Com isso, quando não é executado o planejamento 

gestacional e a gestação acorre em mulheres com pré-

existência do LES o risco de complicações na gravidez tendem 

a aumentar. Dentre os resultados o aborto espontâneo chamou 

atenção pelo percentual de 38,8% (ZAMANI et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A gestação é um fenômeno fisiológico o qual é desejado 

por muitas mulheres, caracterizado pelas mudanças físicas, 
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emocionais e imunológicas. A gestante lúpica além de carregar 

todas as mudanças naturais de uma gestação, carrega consigo 

marcas e limitações do lúpus eritematoso sistêmico. Mesmo 

diante disso mulheres portadoras de LES não são impedidas de 

engravidar, mas a gestação deve ser planejada e acompanhada 

por uma equipe multiprofissional, pois são consideradas de alto 

risco.  

Esse planejamento familiar deve ser executado por meio 

do pré-natal de alto risco com profissionais especializados na 

área de reumatologia, nefrologia ou hematologia e obstetrícia, 

para que sejam pontuadas medidas cabíveis para controlar os 

níveis de remissão e exacerbação no período pré e pós 

gravídico. Tais medidas se consistem no acompanhamento do 

quadro sintomático e laboratorial, modificações no esquema de 

tratamento medicamentoso específico com o intuito de manter 

a doença sobre controle e reduzir os riscos de morbidade e 

mortalidade materno-fetal. 

Apesar da necessidade de estudos voltados para essa 

temática, esta revisão possibilita um olhar direcionado a 

assistência pré-natal para mulheres portadoras de LES. É de 

suma importância saber que, através do planejamento familiar 

envolvendo as medidas de contracepção, estudo clínico, 

laboratorial e assistencial, a gestante lúpica pode desenvolver 

uma gestação segura. 
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RESUMO: A pandemia pela COVID-19 impactou mundialmente 
o contexto de saúde devido a rápida propagação do vírus com 
elevados índices de morbidade e mortalidade. Nesse âmbito, as 
gestantes constituíram grupo de risco, sobretudo pelas 
incertezas acerca do comportamento do vírus sobre o binômio. 
Neste interim, surge o cenário propício para desfechos 
psicológicos como depressão, estresse e ansiedade. Assim o 
objetivo deste estudo é descrever os fatores relacionados a 
depressão, estresse e ansiedade em gestantes durante a 
pandemia pela COVID-19. Trata-se de uma Revisão Integrativa 
da Literatura, subsidiada por busca nas bases de dados Scielo, 
Lilacs e MEDLINE. Foram inclusos artigos publicados de 2019 
a 2021 e nos idiomas português, inglês e espanhol. As 
estratégias de busca foram construídas com os descritores em 
ciências da saúde (DeCS/Mesh) e Operador Booleano AND. O 
referido estudo está subsidiado pela resolução 510/16 do 
CONEP. A amostra foi composta por 08 estudos. Destacaram-
se como fatores predominantes para desenvolvimento de 
depressão, estresse e ansiedade: Condições socioeconômicas, 
isolamento social, interrupção das consultas de pré-natal, medo 
da contaminação do vírus e das consequências para o recém-
nascido. A pandemia pela COVID-19 tem uma relação direta 
com os distúrbios psicológicos. Tal fato, enaltece a importância 
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de profissionais devidamente capacitados para prevenir ou 
mitigar possíveis danos no ciclo gravídico e puerperal. 
Palavras-chave: Depressão. Estresse psicológico. Ansiedade. 
Gravidez. COVID-19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A transmissão do vírus Severe Acute Respiratory 

Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV-2) teve origem em Wuhan, 

China, no ano de 2020, a qual esteve relacionada a condições 

ambientais desfavoráveis, propiciando assim, a transmissão por 

meio de hospedeiros intermediários. Dessa forma, em março do 

referido ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

estado pandêmico pelo Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

devido a rápida propagação do vírus e grande impacto nos 

índices de morbidade e mortalidade em todo o mundo (FENG 

et al., 2020). 

Sabe-se que a pandemia pela COVID-19 registrou no 

mundo cerca de 235.175.106 milhões de infectados e 

aproximadamente 4.806.841 milhões de mortes até o dia 05 de 

outubro de 2021. Os países com maiores índices de casos 

foram Estados Unidos com 43.401.318 casos confirmados, 

Índia 33.853.048, Brasil 21.468.121 e Reino Unido 7.934.940 

(WHO, 2021). 

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi registrado em 

26 de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo. Desde então, 

o País já registrou 21.230.325 casos com 590.508 óbitos. No 

Sudeste foi registrado 179.645 casos, no Sul 23.664, no Centro-

Oeste 18.590, no Nordeste 13.616 e no Norte 5.646. No 

Nordeste o Estado que apresentou o maior índice foi Sergipe 

com 11.981,7 casos/100 mil habitantes e Ceará com maior 
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índice de mortalidade 262,9 óbitos ∕ 100 mil habitantes (BRASIL, 

2021).  

Atualmente é reconhecido o potencial infeccioso da 

doença, possibilitando casos assintomáticos, moderados e 

graves. A sintomatologia pode ser caracterizada por dificuldade 

respiratória, febre, tosse (geralmente seca), cefaleia, mialgia, 

lipotimia, faringite, anosmia e disgeusia (OMS, 2020).  

Nesse âmbito, foram identificados grupos vulneráveis 

para COVID-19, dentre os quais destacaram-se as pessoas 

portadoras de comorbidades, a exemplo da diabetes, 

hipertensão, obesidade, problemas respiratórios, idosos e 

profissionais da saúde (BRASIL, 2020a).As gestantes 

passaram também a ser alvo de estudos, pois até então eram 

escassas as evidências acerca do comportamento da COVID-

19 sobre o binômio. Além disso as alterações fisiológicas no 

período gestacional podem causar alto risco de doenças 

infecciosas virais (RASMUSSEN et al., 2020).  

Nesse ínterim, foi verificado que de 13.696 gestantes 

hospitalizadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), 9.260 foram confirmadas com COVID-19, dentre elas 

1.074 vieram a óbito. Os estados com maior número de casos 

foram São Paulo com 3.098, Minas Gerais com 1.350 e Paraná 

com 1.117. Já a faixa etária predominante foi de 20 a 39 anos. 

Sobre o período gestacional o 3º trimestre foi o que apresentou 

maiores números de casos (BRASIL, 2021).  

De forma consequente, a assistência ao ciclo gravídico e 

puerperal foi impactada. A rotina pré-natal foi adaptada/restrita 

mediante recomendações sanitárias para mitigar a transmissão 

do vírus, dentre as quais está o distanciamento e isolamento 

social, higienização das mãos e uso obrigatório de máscaras 

(BRASIL, 2020b). Com isso, houve limitada adesão as 
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consultas por receio das gestantes em procurar o sistema de 

saúde, sobretudo pelas incertezas que norteavam a doença 

(LARKI; SHARIFI; ROUDSARI, 2020). Desse modo, surgiam 

fatores subsidiários para instabilidade de condições emocionais 

e psicológicas, a exemplo da possibilidade de parto prematuro, 

cesariana de urgência e óbito materno/fetal (LI et al., 2020). 

Agrega-se ainda a restrição de acompanhantes nas 

maternidades e a dúvida que existia quanto à possibilidade de 

vacina para este grupo (ESTRELA et al., 2020). 

Assim, a avaliação de desfechos psicológicos durante a 

pandemia tornou-se algo de extrema preocupação, pois 

estados de estresse, ansiedade e depressão foram percebidos 

em diversos grupos populacionais, com intensidades e 

propagações variáveis (AKGOR et al., 2021). Em gestantes, 

fatores hormonais, modificações orgânicas e expectativas 

sociais indiretamente despertam desfechos psicológicos, fato 

que justifica uma especificidade assistencial (ESTRELA et al., 

2020). 

Estresse durante a gestação podem causar sobrecarga 

ou desequilíbrio de longo prazo nos mediadores homeostáticos, 

resultando em comprometimento da resposta materno-

placentária-endócrino-fetal e do sistema imunológico. 

Estressores comuns incluem problemas financeiros, 

relacionamentos conflituosos, mudanças biológicas e sociais. 

Fatores socioeconômicos estão relacionados com níveis 

elevados de cortisol, especialmente em mulheres de baixa 

renda, propiciando estresse crônico e resultados adversos na 

gravidez (TAYLOR et al., 2020).  

A depressão gestacional é causada por vários fatores 

que podem impactar seriamente na mãe e no recém-nascido. 

Assim, o atual cenário pandêmico é um precipitador para 
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quadros depressivos durante a gestação (AFONSO, 2020; 

CHRZAN-DETKOS; WALCZAK-KOZLOWSKA; LIPOWSKA, 

2021). Ademais, no contexto da pandemia causada pelo SARS-

CoV-2 destaca-se o confinamento doméstico, que apesar de 

ser protetivo contra a infecção se torna determinante na 

ocorrência de quadros depressivos para o grupo das gestantes 

que é considerado um grupo de risco (GOMES, 2021).  

É esperado que a mulher vivencie um certo grau de 

ansiedade durante o período gestacional, que está relacionada 

a expectativa da chegada do recém-nascido. Entretanto, em 

situações de surtos epidemiológicos, a exemplo da pandemia 

COVID-19, pode agravar os sintomas de ansiedade, devido a 

preocupação excessiva para não se infectar e as incertezas 

relacionadas a saúde. Esse quadro exacerbado pode resultar 

em complicações na gravidez (CORBETT et al., 2020).   

A somatização de alterações psicológicas como 

depressão, estresse e ansiedade, podem resultar em 

complicações incluindo trabalho de parto prematuro, parto 

cesárea, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e possivelmente 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (EFFATI-

DARYANI et al., 2020). 

Para avaliação de alterações psicológicas podem ser 

utilizadas escalas adaptadas para o período gestacional dentre 

elas a escala de Edimburgo que é um instrumente de 

autoavaliação na qual pode ser aplicada para investigação de 

depressão durante a gestação (LEBEL et al., 2020). Para 

avaliação da ansiedade pode ser utilizada a Escala de Rastreio 

da Ansiedade Perinatal (ERAP) composta por um questionário 

de 31 itens, na qual a pontuação pode variar de acordo com a 

sintomatologia (BARROS et al., 2021). Para detecção do 

estresse pode ser utilizada a Escala de Estresse Percebido 
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(PSS) composta por 10 itens que avalia a percepção do 

estresse, mensurando o estado de saúde mental (MICHAEL et 

al., 2021).  

Tendo em vista que a atual pandemia apresenta uma 

grande ameaça a saúde pública, com ênfase para as gestantes, 

as quais demostram-se vulneráveis a desencadear transtornos 

mentais durante o período gestacional como ansiedade, 

depressão e estresse, podendo levar a várias complicações e 

desfechos negativos. Deste modo, o objetivo do estudo foi 

descrever os fatores relacionados a depressão, estresse e 

ansiedade em gestantes durante a pandemia pelo COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual 

tem por objetivo integrar evidências de estudos já existentes, a 

fim de apoiar a prática de saúde com análise e síntese dos 

resultados prévios. Para realização desse estudo foram 

adotadas as seguintes etapas: Identificação do tema e 

elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta 

de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados, apresentação da revisão integrativa (ERCOLE; 

MELO; ALCOFORADO, 2014).  

Para formulação da questão de pesquisa foi adotada a 

estratégia PICO e adaptada para esse estudo (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2007). Logo, questiona-se “Em gestantes 

quais os aspectos relacionados a depressão, estresse e 

ansiedade durante a pandemia pelo COVID-19”?  

Foram eleitas as bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature 
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Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram 

consultados os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeSC/MeSH):  Depressão; Estresse psicológico; Ansiedade; 

Gravidez; COVID-19; Depresión; Estrés Psicológico; Ansiedad; 

Embarazo; COVID-19; Depression; Stress Psychological; 

Anxiety; Pregnancy; COVID-19. Para lapidação da estratégia de 

busca foi utilizado o operador booleano AND (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Descritores utilizados do DeCS/MeSH e estratégias 
de busca para as bases de dados: Scielo, Lilacs, MEDLINE, 
2021. 

DESCRITORES 

 Português Espanhol Inglês 

DeCS/MeSH 

• Depressão 
• Estresse 
Psicológico   
• Ansiedade  
• Gravidez 
• COVID-19 
 

• Depresión 
•Estrés 
Psicológico 
• Ansiedad  
• Embarazo 
• COVID-19 

• Depression 
•Stress 
Psychological  
• Anxiety  
• Pregnancy 
• COVID-19 

ESTRATÉGIAS DE BUSCAS 

Português 

• (Depressão AND COVID-19 AND Gravidez) 
• (Estresse Psicológico AND COVID-19 AND 
Gravidez) 
• (Ansiedade AND COVID-19 AND Gravidez) 

Espanhol 

• (Depresión AND COVID-19 AND Embarazo) 
• (Estrés Psicológico AND COVID-19 AND 
Embarazo) 
• (Ansiedad AND COVID-19 AND Embarazo 

Inglês 

• (Depression AND COVID-19 AND Pregnancy) 
• (Stress Psychological AND COVID-19 AND 
Pregnancy) 
• (Anxiety AND COVID-19 AND Pregnancy)  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos 

publicados nos anos de 2019, 2020 e 2021; nos idiomas 
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português, inglês e espanhol; artigos de acesso livre. Foram 

excluídos artigos repetidos na base de dados, relatos de 

experiência, estudos de casos, artigos de opinião, tese, 

dissertação e artigos que não atenderam ao objetivo da 

investigação. 

A coleta de dados foi realizada em outubro de 2021, 

pelos pesquisadores de forma independente. A pesquisa inicial 

somente com as estratégias de busca, resultou em 653 artigos, 

sendo na SciELO dois artigos, LILACS oito e MEDLINE 643. 

Destes, 532 foram excluídos após aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão. Após leitura integral resultaram oito artigos 

da MEDLINE para o resultado final do estudo (Figura 1). 

Para análise de dados foi construído uma planilha no 

programa Microsoft Excel versão 2016. Os resultados foram 

agrupados em um quadro síntese, o qual foi composto por: base 

de dados, revista/periódico, qualis, fator de impacto, autor/ano, 

tipo de estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados.  
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Figura 1 – Fluxograma da estratégia e quantitativo de artigos 
encontrados nas bases de dados LILACS, SciELO e MEDLINE, 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os riscos deste estudo são mínimos, pois esse método 

utiliza apenas a pesquisa e análise de estudos anteriores. 

Dentre os riscos podem estar o uso de fontes não confiáveis, 

interpretação e apresentação de dados incorretos. Porém, a 

utilização dessa metodologia de forma correta e com análise 

criteriosa dos artigos utilizados na avaliação, os riscos são 

minimizados. 

IDENTIFICAÇÃO SELEÇÃO 

Artigos 

identificados nas 

bases de dados 

Scielo, Lilacs e 

MEDLINE: (n=653) 

Scielo: 2 

Lilacs: 8 

MEDLINE: 643 

Artigos 

analisados com 

leitura de títulos 

e resumos 

(n=121) 

Scielo: 1 

MEDLINE: 120 

Artigos 

excluídos 

(n=89) 

Scielo: 1 

MEDLINE: 88 

ELEGIBILIDADE INCLUSÃO 

Artigos 

analisados 

com leitura na 

integra (n=32) 

Artigos 

incluídos na 

revisão 

(n=8) 

Artigos 

excluídos por 

não 

fornecerem 

resultados 

relevantes 

para o estudo 

(24) 

Artigos excluídos 

após aplicação 

dos critérios de 

inclusão e 

exclusão (n=532) 

Scielo: 1 

Lilacs: 8 

MEDLINE: 523 
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Por ter como referência bases públicas, não será preciso 

a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, no entanto, está 

subsidiado pela resolução 510/16 do CONEP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por oito artigos. Destacaram-se 

entre eles, os estudos transversais, oriundos da base de dados 

MEDLINE, publicados em revistas da área da saúde. Os 

resultados foram apresentados em um quadro síntese (Quadro 

2). 

 

Quadro 2 - Síntese dos estudos de acordo com a base de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Bases de 
dados/ 

Periódico/ 
Qualis/ 

Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estudo 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

MEDLINE 
 
American 
jornal of 
obstetrics 
and 
gynecology  
 
A1 
 
8.145 

WU, Y. et 
al. 2020 

Transv
ersal 

Examinar o 
impacto do surto 
da COVID-19 em 
2019 na 
prevalência de 
sintomas 
depressivos e de 
ansiedade e os 
fatores de risco 
correspondentes 
entre mulheres 
grávidas em toda 
a China.  

• Renda familiar; 

• Trabalhar meio 
período ou menos; 

•  Ter menos de 7 
horas de exercícios 
físicos por semana.  
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MEDLINE 
 
Perspective
s in 
psychiatric 
care  
 
B2 
 
2.186 
 

SUT, H, 
A; 

KUCUKK
AYA, B., 

2021 

Transv
ersal 

 

Avaliar a 
prevalência de 
ansiedade e 
depressão e 
fatores 
relacionados em 
mulheres grávidas 
durante a 
pandemia de 
doença 
coronavírus 2019 
(COVID-19).  

• Ausência de 
trabalho; 

• Baixa 
escolaridade; 

• Tabagistas; 

• Não praticar 
atividade física; 

• Doença crônica. 
 
 
 

MEDLINE 
 
BMC 
psychology  
 
B3 
 
1.214 
 

EFFATI-
DARYAN
I, F. et al. 

2020 

Descriti
vo-

analític
o 

transve
rsal 

Determinar o 
estado de 
depressão, 
estresse, 
ansiedade e seus 
preditores em 
mulheres grávidas 
iranianas durante 
o surto de COVID-
19.  

• Trabalho do 
cônjuge; 

• Satisfação com a 
vida conjugal; 

• Insolamento 
social; 

• Turbulência 
econômica; 

• Limitação das 
informações sobre o 
vírus.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. (continua) 
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Quadro 2 - Síntese dos estudos de acordo com a base de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Bases de 
dados/ 

Periódico/ 
Qualis/ 

Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estudo 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

MEDLINE 
 
International 
jornal of 
environ 
mental 
research 
and public 
health 
 
A2 
 
3.390 

YIRMIYA
, K. et al. 

2021 
Coorte 

Determinar o 
risco de 
sintomas 
depressivos em 
mulheres 
grávidas e não 
grávidas em 
Israel durante a 
pandemia de 
COVID-19 e 
identificar 
contribuintes 
biopsicossociais 
que aumentam 
o risco de 
apresentar 
sintomas 
depressivos. 

• Medo de ser 
infectada pelo vírus; 

• Isolamento social; 

• Turbulência 
econômica. 

MEDLINE 
 
Acta 
obstetrícia et 
gynecologia 
Scandinavic
a 
 
A2 
 
3.636 

BRINK,M
. et 

al.2021 
 

Coorte 

Explorar 
sintomas de 
depressão e 
ansiedade e 
apoio social em 
gestantes 
durante o 
bloqueio Sars 
CoV-2, bem 
como explorar 
fatores de risco 
demográfico.  

• Transtornos de 
saúde mental; 

• IMC materno; 

• Mulheres grávidas 
com baixo apoio 
social estão em 
aumento do 
desenvolvimento de 
sintomas de 
ansiedade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. (continuação) 
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Quadro 2 - Síntese dos estudos de acordo com a base de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Bases de 
dados/ 

Periódico/ 
Qualis/ 

Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estudo 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

MEDLINE 
 
Archives of 
women's 
mental 
health  
 
A2 
 
3.633 

MOYER, 
C. et al. 

2020 

Transv
ersal 

Explorar o 
impacto da 
pandemia 
COVID-19 
na 
ansiedade 
das 
mulheres 
grávidas. 

• A ansiedade foi 
relatada por perda de 
emprego ou renda; 

•  Disponibilidade de 
comida;  

• Aumento da 
tensão/conflito em 
casa. 

• Desemprego; 

•  Medo de se 
contaminar;  

• Baixa renda. 

MEDLINE 
 
International 
jornal of 
environment
al research 
and public 
health  
 
A2 
 
3.390 

 

ESTEBA
N-

GONZAL
O, S. et 
al. 2020 

Transv
ersal 

Identificar os 
fatores e 
preocupações 
socioeconômico
s, demográficos, 
de saúde e de 
gerenciamento 
de informações 
que podem 
influenciar o 
nível de 
ansiedade de 
gestantes 
durante a 
pandemia de 
COVID-19. 

• Ser mulher 
separada ou 
divorciada; 

• O aumento no grau 
de informação obtido 
sobre sintomas e 
isolamento adotadas 
contra a COVID-19 
estiveram 
relacionados à 
diminuição dos níveis 
de ansiedade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. (continuação) 
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Quadro 2 - Síntese dos estudos de acordo com a base de 
dados, periódico, qualis, fator de impacto, autor, ano, tipo de 
estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados, 2021. 

Bases de 
dados/ 

Periódico/ 
Qualis/ 

Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estudo 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

MEDLINE 
 
International 
Jornal of 
environment
al research 
and public 
health  
 
A2 
 
3.390 

 

RAUF, N. 
et al. 
2021 

Qualitat
ivo 

Proporcionar 
uma exploração 
aprofundada 
das percepções, 
medos e 
impacto 
percebido do 
COVID-19 entre 
mulheres com 
sintomas de 
ansiedade pré-
existentes nos 
períodos pré-
natal e pós-natal 
tardios no 
Paquistão  

A atual pandemia 

aumentou a 

ansiedade gestacional 

relacionando-se a 

problemas 

financeiros, 

consultórios médicos 

sobrecarregados e 

falta de confiança nos 

profissionais de 

saúde.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Sabe-se que a Pandemia pela COVID-19 impactou de 

forma histórica a saúde da população mundial. Dentre os 

grupos de risco para morbidade e mortalidade estão as 

gestantes, fato que se soma a todas as mudanças e adaptações 

já esperadas no período gestacional. Assim, são reconhecidas 

vulnerabilidades gestacionais que propiciam desfechos 

psicológicos negativos desencadeados pelo contexto sanitário, 

devido aos efeitos secundários da COVID-19. 

Nesse âmbito, sintomas depressivos em gestantes foram 

subsidiados pela possibilidade de contaminação com o 

coronavírus, fato observado por Sut et al. (2021) em uma 

pesquisa realizada na Turquia com 403 gestantes e Brink et al. 
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(2021) em um estudo realizado no Hospital Universitário Vall 

d'Hebron de Barcelona com 217 mulheres grávidas.  

Effati-Daryani et al. (2020) corroboram os autores 

supracitados e citam o isolamento social, a turbulência 

econômica e a limitação das informações sobre o vírus como 

fatores impactantes na saúde mental. Além disso, mulheres 

cujos maridos tinham educação universitária eram menos 

propensas a relatar depressão em comparação com aquelas 

com maridos sem diploma universitário. 

Tais apontamentos podem ser justificados pelas 

medidas sanitárias que foram tomadas mundialmente com o 

intuito de conter o coronavírus e evitar a propagação. Ficar em 

casa e sair apenas para atividades essenciais, manter 

distanciamento e isolamento social foram maneiras de restringir 

o contato entre pessoas para evitar a disseminação do vírus. As 

gestantes, em especial, estiveram sob as medidas citadas, e 

por isso experimentaram uma diferente forma de pré-natal, 

cuidados de saúde e preocupações (NAURIN et al., 2020). 

Incertezas sobre a condição de saúde e financeira, 

juntamente com o isolamento social, subsidiam o 

desencadeamento de depressão. Assim, é necessário 

identificar fatores de proteção, para que intervenções 

direcionadas possam ser rapidamente implementadas (LEBEL 

et al., 2020). A implementação de programas que oferecem 

suporte social adicional durante a gravidez pode ser útil para 

minimizar os sintomas de depressão, como também o apoio 

social durante a gestação pode, por si só, fornecer um 

mecanismo de proteção de nascimento prematuro (BRIK et al., 

2021). 

Yirmiya et al. (2020) verificaram que a idade acima de 35 

anos, primíparas, obesidade, gravidez de alto risco, 
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desemprego, baixa renda e medo da infecção foram fatores de 

risco substanciais para depressão. Wu et al. (2020) agregam a 

ausência de exercícios físicos. Ademais, Brink et al. (2021) 

constataram que o menor suporte social impacta diretamente 

na condição depressiva. 

Kerber e Melere (2017) explicam que a obesidade é um 

agravante para gestação, resultando em possíveis 

complicações que podem se tornar fatores preocupantes nesse 

período. Logo, entende-se que sintomas depressivos são de 

cunho multifatorial.  

Vale destacar também que a depressão no ciclo 

gravídico e puerperal é um problema de saúde mental 

relativamente comum e grave, tendo o apoio social e 

educacional como um fator de proteção. A gravidade dos 

sintomas depressivos está associada a fatores biológicos e não 

biológicos, sendo que afeta cerca de 13% a 20% das novas 

mães (CHRZAN-DETKOS; WALCZAK-KOZLOWSK.; 

LIPOWSKA, 2021). 

Sintomas de ansiedade foram associados ao medo do 

desconhecido, a interrupção do atendimento pré-natal de rotina 

e a pausa na vida social por causa da quarentena. Nesse 

sentido, Esteban et al. (2021) complementam que a redução da 

jornada de trabalho e da renda devido à pandemia foram 

relacionados ao aumento dos níveis de ansiedade, assim como 

o nível de preocupação com os sintomas, complicações 

potenciais, contágio e consequências para o recém-nascido. 

Effati-Daryani et al. (2020) identificaram também que 

houve relação significativa entre o nível de escolaridade do 

cônjuge e os sintomas de ansiedade. Além disso, Rauf et al. 

(2021) e Moyer et al. (2020) observaram que os níveis 

socioeconômicos afetaram diretamente os níveis desta 
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psicopatologia, com destaque para o sistema de saúde pública 

que ao cancelar consultas causou uma insegurança notável 

propiciando assim sintomas de ansiedade.  

Os escores de ansiedade foram menores em mulheres 

que estavam satisfeitas e muito satisfeitas com suas vidas e 

com altos níveis de apoio de seus cônjuges. Nesse contexto, 

pode-se observar que a ansiedade gestacional também está 

relacionada a problemas financeiros, cancelamento de 

consultas presenciais, medo de serem contaminadas por 

familiares que faziam parte do grupo de trabalhadores 

essenciais e falta de confiança nos profissionais de saúde 

(RAUF et al., 2021; MOYER et al., 2020).   

Rauf et al. (2021) corroboram que a pandemia do vírus 

SARS-CoV-2 pode ter potencializado os níveis de ansiedade na 

gravidez, uma vez que o grau de incertezas nesse período já 

advém das mudanças fisiológicas típicas da gestação. 

Ressalta-se que os grupos de riscos associados, corroboram 

com os efeitos psicossociais, logo pessoas com transtornos 

mentais e físicos que vivem em situação de pobreza vivenciam 

um impacto maior. 

Esteban et al. (2021), contribuem com os autores 

supracitados e ratificam a importância do apoio familiar a 

gestante e a educação sobre sintomas, complicações, contágio 

do vírus e consequências para o bebê. Nessa perspectiva, as 

mulheres grávidas que não têm informações sobre as 

consequências do SARS-CoV-2 na gravidez e que não são 

informadas pelo seu médico/enfermeiro acerca dos efeitos têm 

um risco elevado de ansiedade. Como as informações 

disponíveis sobre os efeitos do vírus na gravidez são limitadas, 

as gestantes apresentam alto risco de ansiedade (SUT et al., 

2020). 
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Wu et al. (2021) revelaram um aumento na proporção de 

mulheres com ansiedade e pensamentos de automutilação, o 

que poderia resultar em morte e lesões indiretamente causadas 

pelo surto de COVID-19.  BRIK et al. (2021) demostraram a 

importância do apoio social para diminuir o desenvolvimento, 

assim como o surgimento dos traços de ansiedade. 

Sut et al. (2020) pontuaram que a atividade física regular 

tem um efeito protetor no desenvolvimento de ansiedade. 

Mulheres grávidas que não praticam atividades físicas 

regulares apresentam maior risco desta psicopatologia.  

O estresse em mulheres grávidas aumentou 

significativamente durante a pandemia de COVID-19. Ter 

baixos níveis de escolaridade, não praticar atividade física 

regular, sentir desconforto com visitas presenciais ao hospital e 

não ter informações sobre os efeitos do vírus na gravidez são 

fatores importantes relacionados ao desenvolvimento de 

estresse em gestantes. Além disso, estar desempregada e não 

ser informado pelo médico/enfermeira sobre os efeitos do 

SARS-CoV-2 são fatores importantes relacionados ao 

desenvolvimento de estresse (MOYER et al., 2020). 

Effati-Daryani et al. (2020), Ratificam em sua pesquisa 

realizada com 205 gestantes, que a satisfação com a vida 

conjugal, alto nível de escolaridade e renda salarial do cônjuge 

estiveram associados a redução dos sintomas de estresse.  

Mulheres grávidas têm vivenciado estresse psicológico 

devido aos efeitos secundários da COVID-19, sobretudo, ao 

mudar seu cotidiano e relações sociais. Berthelot et al. (2019), 

apontam que, durante a pandemia SARS-CoV-2, as gestantes 

tinham níveis mais elevados de estresse em comparação com 

as mulheres grávidas que foram examinadas antes da 

pandemia. 
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Dessa forma, há uma necessidade de capacitação de 

profissionais para auxiliar as gestantes no manejo dos 

desfechos psicológicos relacionados a pandemia COVID-19, 

como também a educação sanitária, aconselhamento a 

mulheres grávidas durante e após a epidemia de síndrome 

respiratória aguda grave, para fornecer informações baseadas 

em evidências. Acrescenta-se além dos profissionais a 

importância do apoio social, já que as gestantes sem este foram 

as mais afetadas (QIANCHENGA et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi possível observar que somada a todas as mudanças 

já esperadas na gravidez, as gestantes lidam com os efeitos 

secundários da COVID-19 que geraram restrição de consultas 

e exames pré-natais, diminuição do apoio familiar, 

preocupações socioeconômicas, medo de transmissão da 

doença e de seus possíveis efeitos adversos. 

Desta forma, evidencia-se a relação direta entre a 

pandemia pelo SARS-CoV-2 e os sérios distúrbios psicológicos, 

que geram potencial aumento na incidência de ansiedade, 

depressão e estresse entre as gestantes. 

Assim, é importante o incentivo a capacitação de 

profissionais para assistir as mulheres grávidas no manejo dos 

fatores psicológicos enfrentados. Dito isto, é relevante mais 

estudos para avaliar as repercussões da COVID-19 à saúde 

mental de gestantes e puérperas na perspectiva 

multiprofissional, para que possam proporcionar o 

desenvolvimento de intervenções que compreendem aspectos 

biopsicossociais específicos a esses pacientes. 
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RESUMO: A violência obstétrica é todo comportamento 
direcionado contra a mulher no que se refere a sua saúde 
sexual e reprodutiva. A inserção da temática durante o curso de 
graduação em enfermagem é essencial para a formação de 
profissionais humanizados. O objetivo do presente estudo é 
compreender como a violência obstétrica é abordada na 
formação acadêmica no curso de enfermagem de uma 
universidade pública do nordeste brasileiro. Trata-se  de uma 
pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa. A amostra 
foi composta por seis professores que ministravam disciplinas 
interligadas à sexualidade e à saúde reprodutiva feminina. 
Utilizou-se o questionário sociodemográfico/laboral e entrevista 
semiestruturada, lançando mão da análise através da 
estatística descritiva e a categorial temática. Os participantes 
tinham em média 37 anos, maioria do sexo feminino e com 12 
anos de docência. A partir das entrevistas emergiram classes 
temáticas gerais, categorias e subcategorias utilizadas para 
nortear a discussão. Apesar de não haver o termo “violência 
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obstétrica” no Projeto Político Pedagógico do Curso, a temática 
é abordada pelos professores que contemplam os cuidados 
direcionados à saúde da mulher e reprodutiva. Sendo assim, 
verifica-se a necessidade de incluir explicitamente a violência 
obstétrica como assunto que deve ser obrigatoriamente 
discutido na formação dos profissionais de saúde, com o intuito 
de prestar uma assistência mais humanizada. 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Saúde da mulher. 

Enfermagem. Educação em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Violência Obstétrica (VO) é todo comportamento 

direcionado contra a mulher no que se refere a sua saúde 

sexual e reprodutiva, podendo esta prática ter como 

responsáveis profissionais de saúde e demais pessoas 

envolvidas com o cuidado no período do ciclo gravídico-

puerperal (BRANDT et al., 2018). 

 A literatura aponta que no decorrer do tempo, a VO já foi 

denominada de várias maneiras (“violência no parto”, “abuso 

obstétrico”, “desrespeito e abuso”, “violência de gênero no parto 

e aborto”, “violência institucional de gênero no parto e aborto”, 

“assistência desumana/desumanizada”, “crueldade no parto”, 

“violações dos Direitos Humanos das mulheres no parto”), 

corroborando a categorização multifacetada desta (ASSIS, 

2018).  

 Certos tipos de manejos são considerados violentos neste 

contexto, a exemplo do uso excessivo de medicamentos e 

intervenções no parto, práticas consideradas desagradáveis e 

dolorosas, raspagens de pelos pubianos, não autorização de 

acompanhante, conduzindo assim a uma interpretação que os 
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profissionais de saúde se apropriam dos processos 

reprodutivos das mulheres, tendo como perspectiva uma prática 

mecanicista, técnica, impessoal e massificada do parto (SENS; 

STAMM, 2019; PALHARINI, 2017). 

 Ainda é possível identificar cenários deste tipo, 

considerados desrespeitosos e desumanos, o que independe 

do serviço de saúde oferecido ser público ou privado, mas a 

mídia e os estudos têm contribuído e dado voz a estas mulheres 

que antes silenciavam as agressões e o sofrimento (ZANARDO 

et al., 2017; SENA; TESSER, 2017).  

 Assim, a passividade e o medo de questionar acerca do 

processo e as fases na evolução da gravidez e do parto vão 

perdendo espaço e retirando a mulher dessa posição de 

vulnerabilidade e falta de empoderamento. Todos estes 

aspectos devem ser considerados, sobretudo quando é um 

assunto atravessado por questões de gênero e 

responsabilidades direcionadas às Políticas Públicas em Saúde 

(TRAJANO; BARRETO, 2021). 

 Farias (2017) situa a partir da literatura, repertórios 

linguísticos acerca da VO presentes nos textos de políticas 

públicas de saúde da mulher e Humanização do Parto: a 

Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher e o quarto 

volume do Caderno HumanizaSUS sobre humanização do 

Parto e Nascimento.  

 Partindo dessa premissa, estudos como o de Farias (2018) 

buscam dar voz às mulheres que de alguma forma sofreram 

VO. As pesquisas revelam que este cenário não é realidade 

apenas de mulheres sem estudo ou de baixo poder aquisitivo, 

mas também daquelas com grau de instrução superior e com 

boas condições socioeconômicas, de modo que permite refletir 
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o quanto a vulnerabilidade emocional está presente neste 

panorama (SILVA; SILVA; ARAÚJO, 2017). 

 A capacitação profissional é considerada um aspecto 

primordial e vem sendo um fator difundido nas publicações e 

discussões científicas em todo o mundo. Portanto, é relevante 

enfatizar a importância de uma formação acadêmica calcada 

não apenas no conhecimento técnico e científico, mas que 

atravesse temas de extrema importância, a exemplo dos 

cuidados pré e perinatais, humanização em saúde obstétrica 

(incluindo a prevenção de práticas profissionais abusivas, como 

é o caso da violência obstétrica) (FARIAS, 2017).  

 Não obstante, a literatura aponta que aspectos como uma 

boa supervisão e orientação na formação do profissional de 

saúde, seja ela técnica ou de nível superior, pode amenizar e/ou 

contribuir para a extinção de tais práticas reprováveis. Tais 

aspectos podem ser encontrados numa pesquisa realizada por 

Bessa (2017), que apresenta diferentes olhares acerca da 

orientação de estágio, bem como sua forma de manejo, 

apontando elementos facilitadores e dificuldades presentes no 

âmbito dos estágios da universidade.  

 A sala de aula é, portanto, um local de apreensão de 

conhecimento teórico e o estágio, o momento de unir esta teoria 

à prática. O enfermeiro tem contato mais próximo e duradouro 

junto aos pacientes, podendo interferir positivamente ou não em 

todo o processo de intervenção (BARBOZA; MOTA, 2016).  

 Assim, justifica-se a seleção desta área para o presente 

estudo e a necessidade de investigar como estão acontecendo 

orientações concernentes e pertinentes a uma determinada 

área, a exemplo dos cuidados em obstetrícia. Tal estudo 

apresenta-se, portanto, como um catalizador de conhecimento 

e provedor de ferramentas para dar ênfase à discussão do 
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aspecto relacional da formação acadêmica e boas ou más 

práticas no cuidado com a mulher, a mãe e todos os envolvidos 

no processo de trabalho de parto, parto e puerpério. Neste 

sentido, a hipótese do presente estudo é que os professores de 

enfermagem percebem o ciclo gravídico-puerperal e a mulher 

de uma maneira holística e, com isso, trabalham tal temática 

junto aos discentes em sala de aula e em estágios curriculares.                    

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo: 

Compreender como a violência obstétrica é abordada na 

formação acadêmica no curso de enfermagem de uma 

universidade pública do nordeste brasileiro. Tendo em vista tal 

objetivo, o estudo aponta como problemática: como a violência 

obstétrica é abordada na formação acadêmica no curso de 

enfermagem?  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa. A coleta de dados ocorreu entre os meses de 

setembro e novembro do ano de 2018. A amostra foi constituída 

por seis professores que lecionavam disciplinas no curso de 

bacharelado em enfermagem no primeiro, quinto ou décimo 

período, interligadas à sexualidade e saúde reprodutiva 

feminina.  

Os instrumentos utilizados foram: (1) um questionário 

sociodemográfico e laboral, com a finalidade de caracterizar os 

participantes através de informações como: idade, sexo, grau 

de escolaridade (especialista, mestre ou doutor), tempo de 

docência, períodos e disciplinas que lecionam e prática em 

campo; (2) uma entrevista semiestruturada composta por cinco 

questões sobre a temática, visto que a matéria prima do estudo 
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qualitativo é a palavra que expressa a linguagem cotidiana. A 

entrevista torna-se uma ferramenta importante, pois oferece ao 

participante a oportunidade da fala, sendo esta reveladora de 

condições estruturais e valores (MINAYO, 1993).  

Os participantes foram enumerados durante a 

transcrição das entrevistas com números de um a seis. A 

análise de caracterização da amostra ocorreu através de uma 

estatística descritiva (frequência absoluta, relativa e média 

aritmética). Para os dados da entrevista, foi utilizada a Análise 

Categorial Temática, composta pelas seguintes etapas: 1-

leitura inicial das entrevistas, identificando os pontos 

preliminares que se ligam as categorias; 2-marcação de alguns 

trechos das entrevistas pré-estabelecidas; 3-corte dos trechos 

selecionados a serem retirados do texto; 4-junção dos trechos 

selecionados; 5-notação de observações marginais sobre os 

trechos a fim de localizá-los na literatura e no contexto do grupo. 

 Desta forma, são identificadas classes temáticas 

oriundas dos discursos, possibilitando a elaboração de 

categorias e subcategorias para facilitar a apresentação e 

discussão dos resultados (FIGUEIREDO, 1993).  

Ressalta-se que o presente estudo obeceu os preceitos 

dispostos nas Resoluções 466/2012 e 510/2013 do Conselho 

Nacional de Saúde, as quais tratam da pesquisa com seres 

humanos, com parecer positivo do Comitê de Ética com número 

2.878.585. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os integrantes da amostra apresentaram idade entre 28 e 

47 anos. Quanto ao sexo, cinco (83,3%) pertenciam ao sexo 
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feminino e um (16,7%) ao sexo masculino. Quatro (66,6%) dos 

entrevistados são mestres e dois (33,3%) possuem doutorado, 

com tempo de docência variando entre um e 24 anos. Os 

referidos participantes relataram ter prática em campo em 

diversas áreas, como: Hospital Universitário, Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool e outras drogas (CAPS AD), Consultório 

na Rua (CnR), Maternidade, Atenção Básica em Saúde, 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Gestão e Processo de 

Trabalho. Três (50%) deles exercem a função de docente em 

regime de dedicação exclusiva, atuando em campo nas 

atividades práticas de discentes e apenas um (16,4%) atua 

como enfermeiro obstetra. 

 A partir do questionário sociodemográfico percebeu-se a 

diversidade de disciplinas ministradas pelos participantes, 

sendo estas: Semiologia – um (16,4%), Saúde mental – um 

(16,4%), Saúde do idoso – um (16,4%), Epidemiologia – um 

(16,4%), Estágio Supervisionado – um (16,4%), Ensino e 

pesquisa I – um (16,4%), Ensino e pesquisa II – um (16,4%), 

Ética e legislação em enfermagem – um (16,4%), Saúde 

coletiva – três (50%) e Saúde da mulher – três (50%). 

 A partir da análise dos discursos, emergiram duas classes 

temáticas gerais (Abordagem Acadêmica Metodológica e 

Percepção da Violência Obstétrica); três categorias (Teórica, 

Prática e Intervenção Profissional) e seis subcategorias 

(Exemplos Reais, Legislação, Interação Profissional/Paciente, 

Intervenção Humanizada, Violência Naturalizada/Velada e 

Prevenção), conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1. Classes temáticas, categorias e subcategorias dos 
discursos emitidos. Nordeste Brasileiro, Brasil, 2018. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
Na classe temática “Abordagem Acadêmica 

Metodológica”, a categoria “Teórica” é apresentada pelos 

docentes como uma forma de explicar para os alunos como 

rotineiramente a violência obstétrica faz parte do cenário de 

mulheres no ciclo gravídico-puerperal. A primeira subcategoria 

que emergiu nos discursos dos participantes como uma forma 

de utilização teórica/metodológica foi o uso de “Exemplos 

Reais”, estes advindos das experiências em campo, conforme 

pode ser observado nas seguintes falas: 

[...] eu também coloco para os alunos o 
que acontece na realidade da prática, 
porque às vezes eles têm uma visão 
deturpada né, às vezes é uma visão 
romântica do serviço. (Participante 1, 41 
anos, feminino)  
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[...] Eu poderia pensar tipo numa 
demanda de sensibilização, trazer 
estudos de caso, trazer relatos, se fosse 
possível relatos reais de casos de 
violência, tentar sensibilizar os alunos 
para essa problemática. (Participante 4, 
28 anos, feminino) 
 

 Verifica-se a relevância de abordar a teoria, mas também, 

e não menos importante, busca sensibilizar os discentes com 

exemplos práticos e reais acerca da obstetrícia e da violência 

obstétrica. Tal aspecto é validado por Medeiros et al. (2018), 

quando afirmam a importância de incluir na sua metodologia de 

ensino as experiências na prática, o que contribui com a 

formação acadêmica dos universitários e constrói um saber que 

considera à complexidade dos casos. 

 Como apontado inicialmente, é inquestionável a 

importância de se debater acerca do que a lei delega frente a 

esta temática. Assim, surgiu a subcategoria “Legislação”, esta 

trabalhada pelos docentes na forma de conteúdo teórico, para 

que os futuros profissionais estejam cientes do que a lei 

configura como direito da gestante, alertando as práticas que 

são coibidas, bem como o que se efetiva como violência 

obstétrica. 

[...] Nas minhas aulas é praticamente 
quando surge algum comentário, passa 
na TV, daí eu consigo inserir a realidade e 
fazer essa discussão do que a lei 
preconiza. (Participante 1, 41 anos, 
feminino)  
 
[...]  A disciplina de ética e legislação já 
aborda a questão das resoluções e 
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pareceres do conselho de enfermagem na 
atuação do enfermeiro além de outros 
aspectos, mas também na assistência 
obstétrica. (Participante 5, 42 anos, 
masculino) 
 

 A participante um (1) não reflete uma discussão direta 

acerca dos direitos das mulheres no contexto obstétrico. No 

entanto, o participante cinco (5) enfatiza que tais direitos são 

abordados de maneira geral na disciplina em que leciona, não 

excluindo legalmente a assistência obstétrica. 

 Sendo o enfermeiro conhecedor de todos os direitos no 

ciclo gravídico-puerperal, é possível psicoeducar a mulher 

gestante e torná-la mais segura e autoconfiante. Tal aspecto é 

demonstrado em um estudo realizado por Jardim, Silva e 

Fonseca (2019) acerca das contribuições do enfermeiro no pré-

natal para o incentivo ao empoderamento feminino no processo 

de parturição natural, sob a ótica da gestante. No entanto, este 

estudo demonstrou a fragilidade dos enfermeiros em focar 

apenas no conhecimento tecnicista e legal, omitindo sem 

perceber, necessidades psicológicas, emocionais e espirituais 

da mulher que está em processo de parturição. 

 Ainda na classe temática “Abordagem acadêmica 

metodológica”, no que concerne à categoria “Prática”, surgiu 

durante a entrevista a subcategoria “interação 

profissional/paciente”, que de acordo com os docentes são 

planejadas rodas de conversa durante projetos de extensão e 

estágio supervisionado em maternidade, estas pautadas no 

levantamento das necessidades das gestantes, como 

demonstrado no discurso a seguir. 
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[...] Eu estou desenvolvendo um projeto 
de extensão com os alunos que é 
exatamente com rodas de conversas com 
as gestantes [...] então a gente tá 
trabalhando com metodologias ativas e 
participativas, trabalhando a partir da 
necessidade do ensino aprendizagem 
delas [...] não com temáticas prontas e 
verticalizadas. (Participante 3, 47 anos, 
feminino) 
 

 Tal relato demonstra a eficiência desta docente ao inserir 

as metodologias ativas e participativas ainda na formação de 

enfermagem, haja vista a roda de conversa ser um instrumento 

bastante utilizado nas condutas profissionais no que concerne 

às Práticas Integrativas e Complementares (PICS), 

disponibilizando aos futuros enfermeiros uma visão ampliada de 

saúde, de sujeito e de coletividade. 

 A extensão torna-se, uma estratégia bastante eficaz pois 

viabiliza a prática de educação em saúde possibilitando aos 

discentes agregar teoria com experiências práticas junto às 

mulheres grávidas, na identificação de demandas, bem como 

de problemas comuns e rotineiros nos campos de atuação. Tal 

achado é corroborado com uma experiência de Barboza e Mota 

(2016) em ações extensionistas de docentes e discentes, nas 

quais foram realizadas práticas de educação em saúde mais 

especificamente com o objetivo de prevenir a violência 

obstétrica. 

 Sugere-se que trazendo a prática da educação em saúde, 

as PICS, bem como as mais variadas formas de realizar cursos 

de extensão ainda na formação acadêmica, é possível alcançar 

o que emerge como subcategoria “Intervenção Humanizada” 
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(IH). A IH surge nos discursos dos docentes na forma de 

orientar os alunos acerca de práticas, desde o acolhimento, 

psicoeducação, exposição dos direitos, empoderamento, lei do 

acompanhante, dentre outras condutas que favorecem ao 

protagonismo feminino, em especial no parto. 

[...] Primeiro a gente trabalha a parte do 
parto humanizado, técnicas não 
farmacológicas para o alívio da dor, aí 
quando a gente aborda o parto 
humanizado e eles veem que as técnicas 
assim quanto menos intervenção melhor. 
(Participante 2, 41 anos, feminino)  
 
[…] porque agora está se trabalhando em 
relação a humanização e o 
empoderamento feminino e também as 
questões do acompanhante, do parceiro 
acompanhar no parto, tem toda aquela 
questão do parto humanizado com 
doulas, parto domiciliar, isso na minha 
concepção tende a diminuir violência 
obstétrica. (Participante 3, 47 anos, 
feminino) 
 

 Os docentes expõem a temática como uma forma de se 

opor à violência obstétrica, de modo a compreender a prática 

do enfermeiro com o mínimo de intervenções possíveis, 

respeitando as escolhas da mulher no que concerne ao tipo de 

parto, tempo e posição, assim como o direito da presença do 

acompanhante no momento do parto. Este resultado é 

legitimado no estudo de Menezes et al. (2019) sobre VO, sob a 

perspectiva da enfermagem, que teve como principal objetivo 

descrever a VO e discutir o uso de ferramentas que 
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possibilitassem a qualidade da assistência profissional à 

parturiente. Este estudo aponta, portanto, que a formação de 

enfermeiros obstetras deve visar uma assistência de caráter 

humanizado e voltado para o respeito a fisiologia do parto e às 

necessidades biopsicossociais da gestante. 

 Além do exposto, foi questionado junto a este corpo 

docente, qual a sua percepção acerca da VO, enquanto 

educador, profissional de saúde, bem como acerca do usuário 

neste cenário de violência. Surge, então, a Classe temática 

“Percepção da VO”, tendo como categoria “Intervenção 

Profissional” e subcategorias “Violência Naturalizada/Velada” e 

“Prevenção”. 

 Quanto à “violência naturalizada/velada”, tal subcategoria 

surgiu porque as mulheres, devido à falta de conhecimento de 

seus direitos durante o ciclo gravídico-puerperal, associam as 

práticas de violência como algo natural e essencial para a 

assistência à saúde no parto. Os professores mencionam a 

necessidade e importância de abordar que a VO é um tema do 

passado, presente e futuro e que precisa ser desnaturalizada e 

desconstruída. 

[...] Normalmente a violência ela é velada, 
velada por que... porque às vezes ela 
pensa que necessita daquela assistência 
que foi digamos normalizado que deveria 
ser dessa forma (...) a negligência e o 
excesso de, por exemplo, algumas 
técnicas utilizadas antigamente, o próprio 
enema para mulher evacuar no começo, a 
episiotomia de rotina também, falar de 
tudo isso que já foi naturalizado, que já foi 
feito e que hoje a gente precisa 
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desconstruir. (Participante 2, 41 anos, 
feminino)  
 
[...] a violência obstétrica ela existe e que 
por muitas vezes ela está velada em 
atitudes que corriqueiramente as pessoas 
aceitam como algo cultural e que muitas 
vezes nem o próprio usuário percebe isso 
como violência. (Participante 5, 42 anos, 
masculino) 
 

 Um estudo realizado no município de Patos, Paraíba, Brasil, 

com mulheres primíparas, demonstra que apesar da maioria ter 

vivido um parto normal induzido, elas avaliaram a experiência 

como satisfatória em todo o processo, fato que evidencia o 

quanto as práticas citadas são naturalizadas (MEDEIROS et al., 

2016). 

 Ao longo das entrevistas os participantes trouxeram em 

suas falas a importância da prevenção da VO, ação que deve 

ser iniciada durante as consultas de pré-natal. Devem ser dadas 

orientações a respeito do direito das gestantes de participarem 

ativamente no processo de escolha das condutas que serão 

realizadas durante o pré-parto, parto e pósparto, o denominado 

Plano de Parto. Além disso, é importante que os profissionais 

se conscientizem acerca das práticas que configuram VO, para 

que aos poucos seja desconstruída a rotina considerada 

natural. 

 Quanto à subcategoria “Prevenção”, os professores 

demonstraram valorizar este aspecto e, revelaram abordar esta 

relevância com seus alunos em sala de aula. A necessidade de 

deixar as pacientes informadas e empoderadas dos seus 
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direitos, segundo os docentes, é uma forte maneira de 

prevenção contra a VO. 

[...] mas a gente tenta quando vai para o 
PSF passar para ela essa compreensão 
que ela tem direito a acompanhante de 
livre escolha, ela tem direito a parir na 
posição que ela quiser, ela tem direito a 
deambular, tem direito a se alimentar. (...) 
então assim a gente tenta orientar a 
mulher nesse sentido, a tudo que ela tem 
direito, porque se ela se sente 
empoderada ela possivelmente poderá 
cobrar mais, sentir mais corresponsável 
pelo parto dela. (Participante 2, 41 anos, 
feminino)  
 
[...] Com relação a prevenção eu acredito 
muito na questão da prevenção e 
promoção da saúde, eu acredito que um 
fortalecimento para evitar essa violência 
obstétrica seria exatamente isso, no 
prénatal começar a empoderar essas 
mulheres para que aconteça, para que a 
gente consiga uma prevenção obstétrica a 
partir da mulher. (Participante 3, 47 anos, 
feminino) 

 Os docentes acreditam na possibilidade de mudança do 

cenário obstétrico, em que a mulher torna-se ativa, protagonista 

das decisões e, consequentemente se protege de possíveis 

condutas violentas, sejam estas físicas e/ou psicológicas. Tais 

achados são corroborados no estudo de Barboza e Mota 

(2016), quando apresentam que apesar do elevado índice de 

violência, algumas parturientes “enfrentam e questionam essas 

rotinas e procedimentos”. 
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 Considerando os resultados encontrados ao longo desta 

pesquisa, é possível perceber que a temática VO é abordada 

pelos professores, considerando suas experiências práticas e a 

percepção individual da necessidade de abordar o tema, pois 

as ementas do Projeto Político Pedagógico do Curso não 

apresenta o termo VO, apesar de contemplar cuidados 

direcionados à Mulher em várias disciplinas. No entanto, 

verifica-se a necessidade de incluir explicitamente a VO como 

assunto que deve ser obrigatoriamente discutido na formação 

dos profissionais de saúde e não como um tema transversal às 

disciplinas teóricoprática de saúde da mulher. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados permitem concluir que apesar dos 

participantes não apresentarem a VO como temática obrigatória 

nas ementas do curso de enfermagem, os discursos condizem 

com a literatura científica acerca da necessidade de viabilizar 

um cuidado humanizado em todo ciclo gravídico-puerperal, 

corroborando a hipótese levantada.  

É importante pensar numa prática interdisciplinar, na 

qual vários profissionais possam se unir com o objetivo de um 

tirocínio humanizado frente aos cuidados à mulher. Assim, 

verifica-se a importância das áreas, a exemplo da enfermagem, 

assistência social, psicologia e medicina, unirem forças na 

busca de prevenção a VO. Para que esta realidade comece a 

ser concretizada, esta conscientização deve acontecer desde a 

formação acadêmica de cada curso, podendo repercutir no 

fazer ético dos futuros profissionais e nas práticas junto aos 

serviços de saúde.  



VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: UM ESTUDO 

COM DOCENTES DE ENFERMAGEM 

121 
 

Conclui-se a necessidade de investimento em uma 

formação que contemple tal temática, para que os profissionais 

cheguem ao mercado de trabalho com o intuito de combater 

essas práticas, quebrando paradigmas socioculturais e 

consequentemente prestando assistência humanizada e 

individualizada durante todo o ciclo gravídicopuerperal desde a 

sua formação acadêmica. 
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RESUMO: A interdisciplinaridade consiste na junção de 
diversos saberes visando um olhar integral que proporcione a 
prevenção da VO, promovendo um atendimento digno e ético 
durante o parto. Esta pesquisa objetivou compreender como o 
modelo interdisciplinar de cuidado pode prevenir a violência 
obstétrica no parto e nascimento. Trata-se de uma Revisão 
Integrativa da Literatura subsidiada por buscas nas bases de 
dados: Public Medline (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e o acervo 
online do Ministério da Saúde. Utilizou-se o operador booleano 
AND. Foram utilizados descritores em ciências da saúde 
(DeCS/Mesh) para os idiomas português, inglês e espanhol. O 
levantamento de dados foi realizado no mês de setembro. O 
referido estudo está subsidiado pela resolução 510/16 do 
CONEP. Verificou-se que a interdisciplinaridade tem a 
capacidade de prevenir a ocorrência da violência obstétrica 
através da comunicação efetiva, da padronização do 
atendimento respeitoso, da valorização formal das escolhas da 
parturiente e do respeito aos direitos legais delas. Portanto  a 
interdisciplinaridade surge como uma forma de unir técnicas 
que promovam cuidados preventivos, através da capacitação e 
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do desenvolvimento de habilidades assistenciais. Como 
barreiras para o estudo obteve-se a escassez de conteúdos que 
abordassem métodos que previnam a ocorrência da VO, assim 
como a ausência de um termo apropriado e a falta de 
infidcadores.  
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, violência obstétrica, 
prevenção. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A assistência ao parto tem se modificado ao longo dos 

tempos. Outrora, o parto era realizado exclusivamente por via 

vaginal conforme o processo fisiológico e, nesse âmbito, as 

mulheres da comunidade, também conhecidas como parteiras 

e curandeiras, eram as referências de suporte e 

acompanhamento (SERRES et al., 2020).  

Mediante avanços científicos, inovações tecnológicas e 

formação acadêmica tais características assistenciais foram 

remodeladas, dando espaço para um cuidado hospitalocêntrico 

com ênfase na medicalização, viabilizando demandas 

profissionais de forma mais efetiva e desvalorizando as 

necessidades das parturientes (SOUZA et al., 2019). Nesse 

âmbito, ocorre a potencialização e comercialização do parto por 

via cirúrgica, o qual assume uma conotação de status social, 

empoderamento financeiro e sobretudo de alívio do sofrimento 

associado ao nascimento por via vaginal (ROCHA; FERREIRA, 

2020).  

Com isso, surgiram iniciativas em diversas localidades 

do mundo para o resgate ao parto fisiológico. Neste contexto, a 

cesariana para condições devidamente justificadas. Dentre os 

movimentos, tem-se a luta feminista para assegurar a dignidade 

da mulher perante a sociedade, priorizando a liberdade sexual 
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e reprodutiva, o direito a uma gestação devidamente assistida  

e que culmine em um parto humanizado, assim como, a 

efetivação de políticas públicas (NOGUEIRA, 2021). 

Desse modo, o parto fisiológico e humanizado tornou-

se essencial para assistência, visto que consiste na valorização 

das decisões da mulher, na utilização de técnicas para alívio da 

dor, liberdade quanto a movimentação e posicionamento para 

o parto, além do esclarecimento dos procedimentos a serem 

realizados e implementação dos Direitos Legais. Para tal, é 

necessário boa comunicação entre profissionais e usuários, 

proporcionando vínculo efetivo e respeito aos direitos de 

ambos, além de uma assistência de qualidade a qual contribua 

para o bem-estar físico e emocional da parturiente 

(MONTEIRO; HOLANDA; MELO, 2017).  

Contemporaneamente, atuando no contexto 

assistencial do parto tem-se o nutricionista, enfermeiro obstetra 

e generalista, técnico de enfermagem, obstetriz, médico 

obstetra e generalista, fisioterapeuta, psicólogo, doula e 

assistente social. Contudo, enfermeiros, médicos e obstetrizes 

participam diretamente no parto e nascimento (BRASIL, 2017).  

Compete ao enfermeiro e ao obstetriz realizar 

assistência de forma acolhedora, que promova o cuidado 

centrado na mulher, no parto e nascimento, com ambiência 

favorável ao parto fisiológico, sem distocia, garantindo a 

presença de acompanhante, se desejado, ofertando métodos 

não farmacológicos para alívio da dor, proporcionando 

liberdade de posicionamento do parto, preservando a 

integridade perineal durante a expulsão fetal, permitindo o 

contato pele a pele entre a mãe e o recém-nascido no primeiro 

momento de vida e com respeito étnico-cultural a mulher e 

familiar (COFEN, 2016).  
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Já a categoria médica, destina-se a responsabilidade 

privativa de  indicar e executar intervenções cirúrgicas, a 

exemplo da cesárea, prescrição dos cuidados médicos pré e 

pós-operatórios; indicação da execução e execução de 

procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou 

estéticos; indicação de internação e alta médica nos serviços 

de atenção à saúde; e atestado médico de condições de saúde, 

doenças e possíveis sequelas (BRASIL, 2013). 

Nesse contexto, devem ser desenvolvidos os conceitos 

de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na área da 

saúde. Assim, entende-se por multidisciplinaridade 

associações que viabilizem a integração dos cuidados e que 

abrangem diversas áreas da saúde, de forma a proporcionar 

maior autonomia e autocuidado a paciente (CRUZ et al., 2017). 

Já a interdisciplinaridade consiste em promover um 

atendimento integral ao paciente, levando em consideração os 

conhecimentos de diversos profissionais, proporcionando 

assim maior diversidade assistencial, indo além da visão 

curativa e emergencial (BATISTA; TEREZINHA, 2017).  

A interdisciplinaridade possui papel fundamental na 

assistência as parturientes, visto que surge com o intuito de 

assistir as gestantes de forma integral, realizando o 

acolhimento, classificação de risco, levantamento de 

morbidades, tratamentos e orientações. Contudo, na prática 

clínica o embasamento científico multidisciplinar pode 

transcender a valorização da pessoa assistida, possibilitando o 

surgimento de ações e palavras que desvalorizam ou agridam 

a contextualização do parto (BRAZ et al., 2019), a chamada 

Violência Obstétrica (VO) (LAPPEMAN; SWATZ, 2019). 

O termo Violência Obstétrica surgiu em 2007 na 

América do Sul (LAPPEMAN; SWATZ, 2019). Nesse ínterim, 
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vários conceitos foram atribuídos, onde para Chadwick (2016) 

consiste no tratamento desrespeitoso, agressivo e humilhante 

de mulheres e meninas durante o trabalho de parto e parto, 

Amroussia et al. (2017) atrelam a possibilidade de abuso 

comportamental dos profissionais, podendo ser verbal ou físico. 

Citam ainda a etiologia estrutural, quando relacionada a falta de 

um ambiente acolhedor.  

Assim, a VO refere-se as variadas formas de agressão 

sofrida pelas gestantes durante o pré-natal, trabalho de parto, 

parto ou pós parto, as quais podem culminar em desfechos 

negativos para o binômio. Esse desrespeito pode ocorrer por 

negligência, quando é negado assistência a gestante ou é 

dificultado o acesso aos serviços assistenciais, como por 

exemplo a  privação do direito de acompanhante (CASTRO et 

al., 2019). 

Além disso, a prática de intervenções desnecessárias e 

agressivas as mulheres, bem como a falta de consentimento 

dela para implementação das intervenções é considerado uma 

violência física. Esse tipo de violência torna-se evidente pelo 

exame de toque vaginal realizado de forma excessiva, pela 

imposição do posicionamento do parto, pela imobilização de 

membros sem fundamento, pela utilização da manobra de 

Kristeller (banida desde 2017 pela Organização Mundial da 

Saúde) e por realização de episiotomia desnecessariamente 

(OLIVEIRA; ELIAS; OLIVEIRA, 2020).   

A comunicação também se torna meio de violência 

obstétrica ao ser realizado comentários constrangedores, 

insultuosos e humilhantes as gestantes e parturientes, podendo 

está relacionado a raça, etnia, religião, orientação sexual ou 

idade. Com isso, qualquer ação verbal ou comportamental 

usada para menosprezar as mulheres em situação de parto ou 
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que ocasionem medo, insegurança, instabilidade emocional e 

inaplicabilidade dos direitos legais são considerados como VO 

(SOUZA et al., 2019).  

Apesar desse termo e conceitos serem bastante 

utilizados durante anos, apenas em 2014 a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) o considerou apropriado para o 

problema em questão retratando sua opinião no documento 

“Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos 

durante o parto” (BRASIL, 2019). No entanto, tal termo é 

considerado inapropriado pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM), visto que os profissionais da saúde e de outras áreas, 

não têm a intencionalidade de causar danos, ademais esse 

termo é considerado como um fator interveniente no trabalho 

multiprofissional e na relação médico paciente (CFM, 2019). 

Apesar das discordâncias terminológicas, sabe-se que 

uma a cada quatro mulheres sofre violência obstétrica no Brasil 

(LEAL et al., 2017). Dessa forma torna-se imprescindível buscar 

ferramentas para prevenção deste agravo, afim de garantir 

tratamento humanizado, assegurar ambiente acolhedor, 

liberdade de expressão e escolha, com apoio de uma equipe 

interdisciplinar, visando um atendimento de qualidade (SILVA, 

2019).  

Portanto, esse estudo justifica-se pela necessidade do 

aprimoramento da qualidade de assistência prestada as 

mulheres no parto e nascimento, tornando primordial avaliar os 

aspectos relacionados a tal prática, a fim de promover 

mudanças significativas nos serviços implementados. Assim, 

essa pesquisa teve por objetivo “Compreender como o modelo 

interdisciplinar de cuidado pode prevenir a violência obstétrica 

no parto e nascimento”. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a 

qual visa promover a síntese do conhecimento através do 

refinamento e análise de conceitos e abordagens teóricas 

resultando em um panorama consistente e compreensível de 

definições complexas, teorias ou problemas de saúde 

relevantes. A elaboração desta revisão foi realizada por seis 

etapas, quais sejam: elaboração da pergunta norteadora, busca 

ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica 

dos estudos selecionados, discussão dos resultados e 

apresentação da revisão integrativa  (SOUZA, SILVA, 

CARVALHO, 2010). 

A questão norteadora deste estudo foi: Como o modelo 

interdisciplinar de cuidado pode prevenir a violência obstétrica 

no parto e nascimento?  

Foram eleitas para o estudo as bases de dados Public 

Medline (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo). Bem como, o 

acervo online do Ministério da Saúde (MS).  

Foram estabelecidas palavras chaves e realizado a 

busca pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MESH) 

em português, inglês e espanhol, a saber: Violência obstétrica, 

obstetric violence, violence obstétrica; prevenção, prevention, 

prevención; parto, parturition, parto; profissionais da saúde, 

healf profissional, profesional de la salud; família, family, família; 

a palavra interdisciplinaridade foi adotada para elaboração das 

estratégias de busca por apresentar representatividade da 

temática. Para elaboração das estratégias de busca foi utilizado 

o Operador Booleano AND. 
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Como critérios de inclusão foram utilizados artigos 

publicados entre os anos de 2017 a 2021, que estivessem 

disponíveis na íntegra, gratuitamente, escritos em português, 

inglês ou espanhol. Quanto aos critérios de exclusão foi 

considerado artigos de revisão de literatura, que não 

apresentavam metodologia ou evidências científica, artigos em 

duplicidade, resumos de congresso, dissertações, teses e 

evidências baseadas em opiniões de especialistas.  

O levantamento de dados foi realizado por dois 

pesquisadores de forma independente, durante o mês de 

setembro. Inicialmente foram localizados 772 estudos, 

permanecendo 366 após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, os quais foram analisadas por título e resumo, 

permanecendo 15 pesquisas para leitura na íntegra. Destes, 9 

compuseram a amostra desta revisão (Figura 1). 

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e 

qualitativa. Tais observações foram elencadas no quadro 

síntese contendo a descrição da base de dados, periódicos, 

qualis, fator de impacto, autor, ano de publicação, tipo de 

estudo, objetivo do estudo, principais resultados (Quadro 1). 

Os riscos do presente estudo foram mínimos, visto que 

a escolha metodológica visa somente a pesquisa e análise de 

estudos já existentes. Dentre os possíveis riscos tem-se a 

utilização de fontes não confiáveis e a interpretação e 

apresentação de dados de forma equivocada. Contudo, tais 

riscos foram reduzidos devido a utilização adequada da 

metodologia e verificação criteriosa dos artigos selecionados 

para revisão. Como benefícios obteve-se o aprimoramento dos 

saberes pertinentes à formação acadêmica, relacionados ao 

conteúdo abordado. Além disso, houve a possibilidade de 

melhoria da assistência prestada as mulheres durante o 
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trabalho de parto e nascimento, enfatizar a importância do 

trabalho interdisciplinar para eficácia na qualidade da 

assistência prestada, proporcionar uma experiência de parto 

humanizado as gestantes, dar conforto e segurança as 

parturientes e familiares e qualificar a empresa assistencial, 

impactando diretamente na imagem da Instituição. 

Por se tratar de um estudo subsidiado por dados 

secundários, sem a participação de terceiros, não houve a 

necessidade de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) para sua construção. No entanto, este estudo está 

subsidiado pela resolução 510/16 da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP). 

 



INTERDISCIPLINARIDADE PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
OBSTÉTRICA NO PARTO E NASCIMENTO 

132 
 

Figura 1 – Fluxograma representativo da varredura nas bases 
de dados, segundo modelo PRISMA, Aracaju, SE, 2021. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa realizada nas bases de dados PubMed, 
BVS, Scielo e através do acervo online do Ministério da Saúde 
resultou em uma amostra de nove (9) artigos. Destacaram-se 
entre eles, os estudos exploratórios com abordagem qualitativa 
(Quadro 2). 
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De forma contemporânea, existe uma tendência para o 

provimento de assistência multidisciplinar e interdisciplinar em 

diversos contextos de atenção à saúde. Dessa forma, a 

assistência materna tem se modificado em busca de uma 

atuação interdisciplinar, vislumbrando a qualidade dos cuidados 

ofertados as gestantes e familiares, tornando-se assim, uma 

estratégia para redução da violência obstétrica. 

Com isso, ao analisar a interdisciplinaridade no trabalho 

de parto e parto acerca dos incidentes que resultam na violência 

obstétrica, Rodrigues et al. (2021) apontam que estes são erros 

e danos, cuja prevenção necessita de qualificação do processo 

e estrutura da assistência, além de envolvimento dos 

profissionais e gerentes empenhados em proporcionar 

segurança as pacientes, e mudanças na cultura organizacional, 

as quais visam o enfrentamento da violência institucional 

obstétrica, a fim de proporcionar promoção a saúde. 

No estudo realizado por Santos e Souza (2017) no 

estado do Rio Grande do Sul com 31 profissionais assistenciais 

de uma maternidade, observou-se que a interdisciplinaridade, 

em todo o contexto assistencial, precisa de apoio e treinamento 

a fim de garantir que as gestantes sejam tratadas com 

compaixão e dignidade, assegurando assim à assistência 

respeitosa, competente e atenciosa. Para isso, os gestores 

devem proporcionar o processo de capacitação aos 

profissionais de saúde (PAULA et al., 2020). 

Essa capacitação e treinamento estão relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades que estimulam o acolhimento 

afetivo, troca de informações, comunicação contínua e efetiva, 

valorização da pessoa acolhida, ensinamentos acerca das 

técnicas excessivas e não excessivas, bem como quando as 

utilizar, direitos legais associados ao parto e nascimento e uma 
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mudança no olhar social, o qual busca atender a mulher de 

forma integral e universal, sem preconceitos (DINIZ et al., 

2018). 

Na perspectiva do acolhimento, a interdisciplinaridade 

atua favorecendo a humanização do parto, visando estabelecer 

uma relação com a gestante de forma afetuosa, empática, 

seguindo os princípios básicos de respeito, centralidade e 

humanização da atenção obstétrica (PAULA et al., 2020).  

Paula et al. (2020) ao estudarem 16 gestantes em cinco 

hospitais da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 

observou a realização de um acolhimento cordial, gentil, que 

vise o protagonismo da usuária e ativação do compartilhamento 

dos saberes através da comunicação efetiva, possibilitando a 

integralidade assistencial à mulher, independente das 

condições socioeconômicas, cultural e religiosa, permitindo 

assim a sua incorporação nos cuidados.  

A Comunicação faz parte do processo de troca de 

informações e está presente em todas as atividades 

relacionadas a assistência ao paciente, além de representar a 

meta 2 dos requisitos do Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) estabelecido pela ANVISA e Ministério da Saúde 

(BRASIL,2021 e BRASIL,2013). Quanto mais especializado o 

serviço, maior a necessidade de informações, a fim de propor 

segurança e melhor compreensão dos envolvidos 

(RODRIGUES et al., 2021). 

Para que o acolhimento se torne adequado faz-se 

necessário boa comunicação, a qual consiste na troca de 

informações entre a equipe inter/multidisciplinar e usuárias. 

Dentre os aspectos relevantes para isso tem-se: cumprimentar 

a mulher com sorriso e recepcioná-la de forma que proporcione 

segurança e escuta, apresentando-se ao chegar no ambiente e 
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informando sua função profissional; respeitando o local onde 

ela se encontra, solicitando a entrada; avaliando o nível da dor, 

oferecendo técnicas para alívio da dor, tais como: a imersão em 

água para amenizá-la, efetuando técnicas de massagem, ou se 

necessário administrando fármacos; solicitar permissão à 

mulher antes de qualquer procedimento, focando nela e não na 

tecnologia ou documentação; e ofertando líquidos, de 

preferência soluções isotônicas ao invés de somente água 

durante o trabalho parto (BRASIL, 2017). 

Em estudo realizado na Polónia com 8.378 mulheres 

recém paridas Baranowska et al. (2019) verificaram que a 

comunicação não representa a simples elaboração de palavras 

ou construção de frases, mas consiste na certeza de que a 

informação transmitida foi compreendida, seja desde 

informações simples a complexas. Dessa maneira, percebeu-

se que através da troca de informações as mulheres sentiam-

se introduzidas nas decisões relacionadas ao seu corpo, com 

essa participação ativa elas passaram a confiar na equipe e não 

apresentavam experiências traumáticas. 

Dessarte, de acordo com as Diretrizes Nacionais de 

Assistência ao Parto Normal, do Ministério da Saúde, Brasil 

(2017), a interdisciplinaridade deve estabelecer uma relação de 

confiança junto as parturientes, perguntando-lhes sobre seus 

desejos e expectativas, demonstrando interesse, mantendo 

uma postura profissional, utilizando tom de voz acolhedor e 

calmo, atentando-se as palavras utilizadas, para que não ocorra 

ofensas e agressões, informando os procedimentos a serem 

realizados, bem como a finalidade deles, além de conscientizar-

se da maneira como os cuidados estão sendo implantados, 

respeitando as escolhas das assistidas e orientando quanto as 
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vantagens e desvantagens de tais decisões, auxiliando assim 

em cada escolha. 

Somado a isso, Diniz et al. (2018) relatam que para se 

alcançar o propósito do cuidado qualificado e para que a 

interdisciplinaridade seja bem sucedida no aspecto assistencial 

faz-se necessário que ocorra a implementação da ética 

profissional, a qual consiste no comportamento respeitoso para 

com os colaboradores e usuários. Para que isso ocorra, 

precisa-se de capacitações que instiguem a liberdade de 

posicionamento durante o trabalho de parto e parto; respeitem 

o direito ao acompanhante, conforme a Lei Nº 11.108; que não 

pratiquem abuso verbal caracterizado por palavras ofensivas e 

constrangedoras; ofertem dieta durante o contexto de 

parturição, caso desejado pela assistida e desde que não exista 

contraindicação; e preservem a integridade corporal das 

mulheres evitando intervenções abusivas e invasivas sem 

necessidade (exemplo de episiotomia e fórceps).  

Kujawski e colaboradores (2017), mediante estudo 

realizada na Tanzânia em dois hospitais com 1.680 mulheres 

que haviam vivenciado o processo de parto, identificaram a 

existência de variadas formas de VO, a partir disso traçaram 

estratégias que eliminassem ou reduzissem as ocorrências 

desses casos, as quais após um ano de implementação, foram 

reavaliadas. Com isso, comprovaram que através da 

elaboração de normas e a padronização a interdisciplinaridade 

é capaz de minimizam a ocorrência de VO. Para isso, fez-se 

necessário definir o diagnóstico situacional, determinar que a 

cada consulta deve-se cumprimentar a atendida; ao adentrar 

em sala com pacientes deve sempre, apresentar-se e informar 

o motivo da presença no estabelecimento.  
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Além disso, definiram um espaço específico destinado 

para admissões; determinaram que deve ocorrer a avaliação do 

estoque de suprimentos constantemente, definiram a existência 

da realização de inquéritos contínuos dos pacientes acerca da 

qualidade do atendimento, a fim de levantar fragilidades e 

potencialidades; oferecer agrados (café, chá ou lanche) aos 

provedores dos esforços, valorizando-os, assim, como 

profissionais da instituição e estimulando melhor empenho nas 

atividades; destacaram a realização do compartilhamento das 

melhoras práticas assistenciais com as outras equipes e 

setores; realizar o incentivo mútuo entre os provedores para 

que prestem cuidados respeitosos através de lembretes orais 

ou lúdicos; efetuar o aconselhamento e transferência dos 

funcionários, quando necessário; Implementar observações 

periódicas da maternidade pela administração das instalações 

e pelo corpo docente. 

Independente dos conhecimentos científicos e 

preferência da via de parto é indispensável que a 

interdisciplinaridade enfatize a importância do protagonismo da 

mulher, valorize as particularidades de cada uma, que respeite 

a privacidade e autonomia dela, com segurança, pois o objetivo 

da assistência no trabalho de parto e parto é promover o 

partejar saudável, descartando intervenções desnecessárias e 

abusivas substituindo-as por ações cientificamente benéficas. 

Por isso, a humanização pressupõe que a segurança da 

paciente está relacionada as mínimas intervenções 

profissionais no processo fisiológico de nascimento (SANTOS; 

SOUZA, 2017).  

Através da Campanha intitulada “Parto e Dignidade” 

realizado em uma Maternidade localizada na Polónia, por 

unidades não governamentais e estudiosos da área da saúde, 
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Baranwoska e colaboradores (2019) verificaram que as ações 

interdisciplinares são capazes de reduzir os índices de maus-

tratos e desrespeitos destinados as gestantes em trabalho de 

parto e nascimento. Nessa campanha houveram atividades 

educativas para as equipes de saúde, bem como o 

monitoramento periódico dos cuidados perinatais. Dessa forma, 

os autores enfatizam a importância da educação permanente e 

monitoramento da assistência interdisciplinar, através de ações 

pedagógicas que incentivam a comunicação e a escuta ativa.  

Rodrigues et al (2021) estabeleceram como estratégia de 

prevenção interdisciplinar, a realização de debates 

interprofissionais, com o intuito de discutir a qualidade dos 

cuidados prestados as parturientes, onde seriam elencadas as 

abordagens utilizadas, técnicas inadequadas e incidentes 

ocorridos, para que após reflexão os próprios profissionais 

refletissem sobre tais eventualidades, em como os erros 

poderiam ser evitados e buscassem estudos que contribuíssem 

para o cuidado sem danos e com maior qualidade, visando 

assim, a realização da gestão interdisciplinar, a qual destaca a 

identificação do problema e suas causas, definindo assim um 

diagnóstico, para que em seguida seja realizado o 

planejamento de estratégias que solucionem o problema.  
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Quadro 1. Distribuição dos artigos analisados conforme Base de dados, periódico, Qualis, fator de Impacto, autor/ano de publicação, Tipo de 

estudo, Objetivo do estudo e Síntese dos resultados, 2021. 

Base de Dados 

Periódicos 

Qualis /Fator de impacto 

Autor 

Ano de publicação 
Tipo de estudo Objetivo do estudo Síntese dos Resultados 

• Pubmed 

• BMC Pregnancy and 

Childbirth 

• A2 / 1.299 

BARANOWSKA et al., 

2019 
Transversal  

Analisar vivências de 

mulheres relacionadas ao 

cuidado perinatal. 

• Comunicação efetiva; 

• Consentimento formal 

da parturiente. 

• Pubmed 

• PMC Bliblioteca 

Nacional de Medicina dos 

EUA 

• A1 / 6.782 

KUJAWSKI et al., 2017 Estudo comparativo 

Redefinir as normas e 

práticas para cuidados de 

maternidade respeitosos. 

• Construção de normas; 

• Padronização do 

atendimento respeitoso; 

• Gestão das instalações; 

• Incentivo mútuo 

interprofissional; 

• Scielo Brasil 

• Texto & Contexto 

Enfermagem 

• B1 / 0.689 

PAULA et al., 2020 

Estudo descritivo, 

exploratório, com 

abordagem qualitativa 

Compreender a percepção 

de gestores de 

maternidades públicas da 

Região Metropolitana II do 

estado do RJ sobre. 

• Acolhimento; 

• Formação profissional; 

• Educação permanente; 

• Humanização na 

assistência. 

• Scielo 

• Escola Ana Nery 

• B1 / 1.333 

RODRIGUES et al., 2021 Pesquisa qualitativa 

Descrever os incidentes na 

assistência das parturientes 

e recém-nascidos. 

• Comunicação; 

• Melhoria no processo e 

estruturação da assistência; 

• Debates e estudos. 

• Acervo online do 

Ministério da Saúde. 

Organização Mundial da 

Saúde, 2017 
Pesquisa qualitativa 

Assegurar o acesso 

universal aos cuidados em 

saúde sexual e reprodutiva. 

• Comunicação; 

conhecimento sobre os 

direitos da mulher; 

liberdade de escolha da 

mulher; respeito. 

Fonte: dados da pesquisa.                                                                                                                                                                          Continua  
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Quadro 1. Distribuição dos artigos analisados conforme Base de dados, periódico, Qualis, ator de Impacto, autor/ano de publicação, Tipo de estudo, 

Objetivo do estudo e Síntese dos resultados, 2021.                                                                                                                       Continuação  

Base de Dados 

Periódicos 

Qualis 

Fator de impacto 

Autor 

Ano de publicação 
Tipo de estudo Objetivo do estudo Síntese dos Resultados 

• Acervo online do 

Ministério da Saúde. 
BRASIL, 2017 Pesquisa qualitativa 

Qualificar a assistência na 

atenção às gestantes 

• Informação; 

• Comunicação; 

• Apoio físico e emocional; 

• Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) 

• Questões de saúde 

reprodutiva 

• B4 / 4.459 

DINIZ et al., 

2018. 
Pesquisa qualitativa 

Descrever e analisar o 

papel dos movimentos 

sociais na promoção de 

mudanças na assistência a 

maternidade. 

• Conhecimento; 

• Treinamento qualificado; 

• Ética profissional. 

• Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) 

• Questões de saúde 

reprodutiva 

• B4 / 2.127 

MADHIWALLA et al., 

2018. 
Pesquisa qualitativa 

Fornecer uma melhor 

compreensão dos fatores 

institucionais motivadores 

do desrespeito e abuso no 

parto. 

• Comunicação entre 

profissionais e paciente; 

Qualidade da atenção em saúde, 

• Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) 

• Revista de Enfermagem 

UFPE 

• B2 / 0,9220 

SANTOS; SOUZA, 

2017. 

Estudo qualitativa, com 

abordagem descritiva 

Elaborar cartilha de 

orientações para 

profissionais em 

enfermagem contendo as 

funções de cada categoria e 

com orientações sobre os 

direitos da mulher no pré-

natal, parto e pós-parto. 

• Avaliar aspectos relacionados 

ao problema; 

Fonte: dados da pesquisa.                                                                                                                
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CONCLUSÃO 
 

A interdisciplinaridade surge como uma forma de elucidar 

os conhecimentos e unir técnicas que promovam cuidados 

preventivos, através da capacitação e do desenvolvimento de 

habilidades assistenciais, objetivando uma atuação embasada 

em evidências científicas, centrada na mulher e na 

contextualização do parto e nascimento, além do 

reconhecimento dos eixos políticos e valorização das 

recomendações relacionadas ao trabalho de saúde sexual e 

reprodutiva, sobretudo à mulher e sua autonomia. 

Contituiram-se barreiras para o estudo a escassez de 

conteúdos teóricos que objetivassem estratégias de prevenção 

da VO, assim como a ausência de um termo apropriado e falta 

de indicadores para o problema em questão. Dessa forma, 

torna-se necessário reforçar a importância da implementação 

das políticas públicas, assim como, o contínuo aprimoramentoe 

sensibilização das equipes interdisciplinares. 
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RESUMO: A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é 
caracterizada como um ambiente destinado ao tratamento de 
neonatos prematuros que apresentam quadro clínico com risco 
de morte. A enfermagem, por sua vez, tem um papel 
fundamental, dentro deste ambiente, voltado ao neonato em 
uso de cateter venoso central, tendo em vista a fragilidade 
imunológica e riscos em que esses pacientes estão expostos. 
Objetivo: Mapear os principais cuidados de enfermagem em 
neonatos com cateter venoso central. Materiais e método: 
Revisão de escopo, realizado nas fontes de dados Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature, Cochrane Library, 
Catálogo de Teses e Dissertações, Elsevier’s SCOPUS, Web of 
Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde e Google Scholar. Resultados: 80% destacaram a 
inserção do cateter central de inserção periférica de forma 
asséptica, como um dos cuidados mais importantes, seguido de 
manutenção e manipulação através de higienização das mãos 
e uso de equipamentos de proteção em 70%, confirmação do 
cateter após sua inserção através de radiografia em 30% e 
manejo da dor em 20%. Conclusões: Os principais cuidados 

mailto:pspaula12@gmail.com
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são: inserção e manipulação asséptica do cateter central de 
inserção periférica, higienização das mãos, observação da 
integridade da pele no momento da inserção e durante o uso, 
realização de curativo quando necessário e revisão diária da 
necessidade de permanência e retirada do cateter venoso 
central.                                                                                                      
Palavras-chave: Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal. Cateter Venoso Central.                       

INTRODUÇÃO 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é 

caracterizada como um ambiente destinado ao tratamento de 

neonatos prematuros. De acordo com a OMS, é classificado 

como prematuro ou pré-termo o recém-nascido com idade 

gestacional menor que 37 semanas.  Nessas condições, 

normalmente, esses pacientes necessitam fazer uso de um 

cateter venoso central (CVC), como ferramenta para o auxílio 

no tratamento (FREITAS et al., 2018). 

O CVC é definido como um acesso vascular, introduzido 

por um profissional médico, através de veias profundas, como 

a veia subclávia, jugular e femoral. O cateter central de inserção 

periférica (PICC), por sua vez, é um dispositivo vascular 

utilizado de forma mais recorrente em neonatos internados em 

uma unidade de terapia intensiva, estando relacionado ao 

menor risco de complicações. Nesse procedimento, a inserção 

ocorre por meio de uma veia superficial até o terço médio distal 

da veia cava superior ou inferior (BATISTA et al., 2020; 

CAVALCANTE; LIMA, 2018; SOUZA et al., 2018). 

A inserção do PICC é indicada pelo médico, mas pode 

ser realizada por um médico ou enfermeiro capacitado 

(OLIVEIRA et al., 2018). De acordo com o parecer técnico 
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243/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

através da atualização da Resolução COFEN n.258/2001, o 

enfermeiro está legalmente respaldado a realizar a inserção de 

PICC, desde que se submeta a qualificação ou capacitação 

profissional (BRASIL, 2017).  

A enfermagem, por sua vez, tem um papel fundamental 

na UTIN, estando ao lado da equipe multiprofissional na escolha 

de condutas referentes ao tratamento e assistência voltados ao 

neonato em uso de CVC, além de auxiliar na aproximação dos 

pais no processo de cuidado. Por isso, a atenção deve ser 

redobrada pela equipe de saúde, tendo em vista a fragilidade 

imunológica e riscos em que esses pacientes estão expostos 

(BATISTA et al., 2020).  

Dentre as complicações em que neonatos internados em 

uma UTIN com acesso vascular estão submetidos, destacam-

se a infiltração, trombose, tromboflebite, hematoma e infecção 

local, em que por meio de um estudo realizado em um hospital 

universitário, inferiu-se que de 143 cateteres inseridos em 68 

neonatos, o extravasamento e a flebite apareceram como 

complicações mais recorrentes, com 48,3% e 3,5%, 

respectivamente (DANSKI et al., 2016). 

Com isso, observa-se que as complicações pelo uso de 

CVC são rotineiros e variam de uma instituição para outra, 

sendo imprescindível atentar para detalhes como: indicação do 

uso, técnica de inserção e veia utilizada, local de inserção, tipo 

de cateter, manipulação, tempo de permanência e fatores de 

risco. Nesse sentido, todos esses fatores são importantes para 

se traçar um plano que vise minimizar as complicações 

(SWERTS et al., 2020). 

Relacionado a isso, Manzo et al. (2018) enfatiza que 

mesmo a equipe de enfermagem apresentando longa 
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experiência por tempo de trabalho, isso não significa domínio 

de conhecimento, principalmente relacionado ao CVC e suas 

complicações pela técnica inadequada, fazendo-se necessário 

a educação continuada, por meio de atualizações e 

treinamentos, de forma a proporcionar maior segurança para a 

prática, aliada ao conhecimento científico.   

Uma equipe de enfermeiros treinada e dedicada para a 

inserção de PICC implica em uma assistência realizada de 

forma ética e legitimada, levando a resultados como a 

diminuição do uso de CVC de curta duração em uma UTIN, por 

intermédio dos cuidados na inserção, avaliação diária do cateter 

e troca de curativo. Práticas como essas implicam em maiores 

chances de sucesso em seu uso, diminuição da ocorrência de 

complicações por infecção e remoção de PICC antes do tempo 

previsto, além da redução de erros na introdução do cateter 

(BAYOUMI et al., 2020; SOUZA et al., 2016). 

Desta forma, a presente revisão justifica-se pela 

necessidade de estudos mais aprofundados acerca do tema 

abordado, uma vez que os danos causados pela manipulação 

incorreta do CVC em uma UTIN representam riscos para a 

saúde dos neonatos. 

Diante disso, o estudo objetiva mapear os principais 

cuidados de enfermagem em neonatos com cateter venoso 

central. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo, 

que tem como objetivos esclarecer os principais conceitos que 

fundamentam uma determinada área de conhecimento, 
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identificar as lacunas de pesquisa existentes, bem como 

divulgar os dados da investigação (PETERS et al., 2020). 

Desta forma, este estudo foi definido através das 

seguintes etapas: definição do objetivo e da questão 

norteadora; uso do rastreamento e identificação de outras 

revisões de escopo em plataformas de registros; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos; definição das informações a serem extraídas e 

categorização dos estudos através do diagrama de fluxo 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses extension for Scoping Reviews  (PRISMA-ScR); 

avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão e síntese do conhecimento (PAGE et 

al., 2020).  

Essa pesquisa foi desenvolvida de acordo com as 

recomendações do Manual de revisões do JBI e utilizou o 

checklist estabelecido pelo Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 

Reviews (PRISMA-ScR) (PAGE et al., 2021; PETERS et al., 

2020). Outrossim, cadastrou-se a revisão na plataforma Open 

Science Framework (OSF) (osf.io/3f5jg/). 

 Para a elaboração da questão norteadora de pesquisa, 

utilizou-se o mnemônico População, Conceito, Contexto (PCC), 

recomendado pelo JBI para revisões de escopo, sendo a 

População os neonatos com acesso venoso central; o Conceito 

os cuidados de enfermagem; e o Contexto a Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal. Desse modo, a questão norteadora 

da pesquisa delimitada foi: “Quais os cuidados intensivos de 

enfermagem direcionados a neonatos com cateter venoso 

central?”. 
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 Realizou-se uma verificação e identificação de outros 

estudos nas plataformas: International Prospective Register of 

Systematic Reviews (PROSPERO); OSF; The Cochrane 

Library; JBI Clinical Online Network of Evidence for Care and 

Therapeutics (COnNECT+); Database of Abstracts of Reviews 

of Effects (DARE). Não foram encontrados estudos com o 

mesmo escopo da presente revisão, constatando-se a 

necessidade da realização de mais pesquisas sobre o tema.  

A pesquisa foi realizada em agosto de 2021 nas 

seguintes fontes de dados: Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Cochrane Library, Catálogo 

de Teses e Dissertações (CAPES), Elsevier’s SCOPUS, Web 

of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Google Scholar. Inicialmente 

foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

“Cuidados de Enfermagem”, “Cateterismo Venoso Central”, 

“Unidades de Terapia Intensiva Neonatal”, “Recém-Nascido”, e 

os descritores do Medical Subject Headings (MESH): “Nursing 

Care”, “Central Venous Catheterization”, “Intensive Care Units, 

Neonatal”, “Newborn”. Assim, para um melhor resultado e 

objetividade na pesquisa, foram utilizados os operadores 

booleanos “AND” e “OR”, conforme exibido a seguir (Quadro 1). 

 Como critérios de inclusão, foram usados artigos 

científicos disponíveis online e gratuitamente na íntegra, em 

qualquer idioma, dissertações e teses, portarias ministeriais, 

guidelines, com um recorte temporal de 2016 a 2021. Estudos 

repetidos foram considerados apenas uma única vez e 

excluídos, artigos que não respondiam às questões de 

pesquisa, resumos e cartas ao editor.  
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Quadro 1. Sintaxe de busca nas fontes de dados. Natal, RN, 
Brasil, 2021. 

Fontes 

de dados 
Sintaxe 

CINAHL* 

(Nursing care OR Nursing) AND (Newborn) AND (Central 
venous catheterization AND Intensive Care Units, Neonatal)  

Cochrane 

Library† 

(Nursing care OR (Nursing)) AND (Newborn) AND (Central 

venous catheterization AND (Intensive Care Units, Noenatal)) 

Catálogo 

de Teses 

e 

Dissertaç

ões 

(CAPES) 

(Nursing Care OR Nursing) AND (Newborn AND Central 

Venous Catheterization AND Intensive Care Units, Neonatal) 

SCOPUS

§ 

( TITLE-ABS-KEY ( nursing  AND care )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( nursing )  AND  TITLE-ABS-KEY ( newborn )  AND  
TITLE-ABS-KEY ( central  AND venous  AND catheterization 
)  AND  TITLE-ABS-KEY ( intensive  AND care  AND units 
AND neonatal ) ) 

Web of 
Science|| 

((((TS=(nursing care)) OR TS=(Nursing)) AND 
TS=(Newborn)) AND TS=(Central venous catheterization)) 
AND TS=(Intensive Care Units Neonatal) 
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LILACS† (tw:("nursing care")) OR (tw:("nursing")) AND 

(tw:("newborn")) AND (tw:("central venous catheterization")) 
AND (tw:("intensive care units neonatal")) 

Google 
Scholar 

("nursing care") OR ("nursing") AND ("newborn") AND 
("Central venous catheterization") AND ("Intensive Care 
Units Neonatal") 

Nota: *CINAHL: Cumulative Index of Nursing and Allied Health; †Cochrane 
Library; §SCOPUS: Elservier’s Scopus; ||Web of Science; †Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. 
Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

Os artigos encontrados foram lidos e avaliados quanto à 

sua adequação aos critérios de inclusão e exclusão. 

Comprovada a adequação, tiveram suas informações extraídas 

a partir do uso do diagrama de fluxo PRISMA-ScR, no qual os 

artigos selecionados para a apresentação dos resultados 

passaram primeiro por uma revisão dos títulos e resumos, e 

depois por uma análise minuciosa dos textos. Após a análise e 

interpretação dos dados, foi realizada a síntese do 

conhecimento obtido em tais publicações, sendo utilizados 

resultados narrativos e representação em quadros.  

 Ressalta-se que, após a leitura, exclusão e seleção de 

alguns estudos, estes foram dispostos em formulário, contendo 

as seguintes variáveis: autor, ano, tipo de estudo, objetivos e 

cuidados de enfermagem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As estratégias de busca permitiram a recuperação de 

200 artigos, sendo sete duplicados. Realizou-se a leitura de 

títulos e resumos pertinentes à questão norteadora da revisão, 

resultando em 126 estudos. Desses, após a leitura do texto 

completo, em que foram avaliadas a elegibilidade e 

especificidade do assunto tratado, 28 foram selecionados. 

Posteriormente, selecionaram-se 10 artigos para a elaboração 

da presente revisão (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma de busca na literatura e inclusão de 
artigos. Natal, RN, Brasil, 2021. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
 

 Em seguida, a partir da análise dos estudos selecionados 

para a amostra deste artigo, elaborou-se um quadro com a 

distribuição das principais características desses estudos, 

sendo: autor, ano, tipo de estudo, objetivos e cuidados de 

enfermagem (Quadro 2). 
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Quadro 2. Distribuição dos artigos científicos de acordo com o 
autor (ano), tipo de estudo, nível de evidencia, objetivos e 
cuidados de enfermagem. Natal, RN, Brasil, 2021. 
 

Autor/ ano/ 
Tipo de 
Estudo/ 
Nível de 
evidência 
 

Objetivos Cuidados de Enfermagem 

Araújo et al. 
/2017/ 
Descritivo-
exploratório, 
quantitativo/ 
4 

  

Descrever o 
comportamento dos 
profissionais da equipe 
de terapia intensiva 
neonatal e pediátrica 
segundo os itens 
propostos no bundle de 
inserção de CVC, bem 
como o perfil clínico e de 
nascimento de neonatos 
e crianças submetidas a 
esses implantes. 

Utilizar barreira máxima de 
proteção (higienização das 
mãos, uso de gorro, 
máscara, capote, luvas 
estéreis e campos estéreis 
grandes); preparo da pele 
com clorexidina 2%; seleção 
do sítio de inserção e 
revisão diária da 
necessidade de 
permanência do CVC. 

Bayoumi et 

al. /2020/ 

Experimenta

l/2B 

  

Investigar o efeito 

benéfico e taxas 

relacionadas a 

diminuição do risco de 

complicações 

relacionadas à 

implantação de cateteres 

por uma equipe treinada 

para inserção de PICC. 

Cuidados na inserção de 

PICC, através da 

monitorização da 

localização da ponta em 

radiografias de tórax; avaliar 

diariamente do cateter; 

realizar troca de curativo 

quando necessário. 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM NEONATOS COM CATETER 

VENOSO CENTRAL: REVISÃO DE ESCOPO 

157 
 

Borghesan 

et al. /2017/ 

Observacion

al, 

descritivo, 

quantitativo/

4 

 

Traçar o perfil de 

utilização do cateter 

venoso central de 

inserção periférica (PICC) 

na realidade assistencial 

da unidade de terapia 

intensiva neonatal 

(UTIN). 

Realizar monitorização 

cardíaca; confirmar a 

posição da ponta do cateter 

por radiografia e realizar 

manejo da dor no momento 

da inserção, manipular o 

cateter com barreira 

máxima na inserção; 

higienizar as mãos antes e 

após a manipulação do 

PICC; realizar a desinfecção 

das conexões com álcool à 

70% antes de qualquer 

infusão; observar a 

presença de sinais 

flogísticos;  

Chan et al. 

/2020/ 

Ensaio 

clínico 

randomizad

o controlado/ 

1B 

  

Avaliar a eficácia de uma 

abordagem baseada em 

evidências e diretrizes de 

prática clínica na 

prevenção e manejo das 

lesões por 

extravasamento neonatal 

por enfermeiros. 

  

  

Observar sinais e sintomas 

de extravasamento 

periférico intravenoso (IV); 

avaliar o(s) local(s) de 

infusão a cada hora; avaliar 

a permeabilidade do(s) 

dispositivo(s) antes de cada 

administração; utilizar 

curativo transparente; alívio 

não farmacológico da dor 

para lesões por 

extravasamento; iniciar 

intervenções de 

enfermagem para gerenciar 

extravasamento; consultar 

especialistas para o 
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tratamento de feridas e 

relatar incidentes. 

Ferreira et 

al. /2020/ 

Descritivo, 

quantitativo, 

retrospectivo

/4 

Analisar a utilização do 

PICC  

em recém-nascidos 

internados em uma 

Unidade de Terapia  

Intensiva Neonatal. 

 

Avaliação da indicação do 

PICC, inserção e retirada, 

quando necessário. Além 

de observar eventos 

adversos relacionados a 

PICC. 

Giacomozzi 

et al. /2020/ 

Ensaio 

clínico 

randomizad

o controlado/ 

1B 

Avaliar a prática de 

utilização do PICC mono 

e duplo lúmen em 

prematuros extremos. 

Inserção e manutenção do 

PICC, análise do tempo de 

permanência, observar e 

evitar ruptura por limitação 

de fluxo por práticas de 

desobstrução inadequadas 

e escolha do tipo de cateter. 
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Manzo et al. 

/2018/ 

Quantitativo, 

exploratório 

e descritivo/ 

4 

Verificar o 

comportamento auto 

reportado dos 

profissionais da saúde 

sobre o bundle de 

inserção e manutenção 

de CVC. 

Na inserção: higienização 

das mãos; uso de barreiras 

máximas de precaução; 

revisão diária sobre a 

necessidade de 

manutenção do cateter; uso 

do clorexidina como 

antisséptico para a limpeza 

do sítio de inserção do 

cateter; seleção adequada 

do sítio de inserção, 

evitando região femoral. Na 

manutenção: higienização 

das mãos, uso de 

equipamentos de proteção 

e técnica asséptica para a 

administração de 

medicamentos injetáveis e 

realização de curativos. 

Pereira et al. 

/2020/ 

Exploratório 

descritivo 

quantitativo/ 

4 

Identificar o 

conhecimento dos 

enfermeiros quanto à 

inserção e manutenção 

do cateter central de 

inserção periférica em 

uma UTIN. 

Cuidados na inserção de 
PICC, estar atento a sua 
indicação, manutenção e 
curativo mediante 
capacitação. 
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Prado et al. 

/2019/ 

Transversal 

quantitativa/ 

4 

Identificar as 

necessidades humanas 

básicas alteradas nos 

neonatos com cateter 

central de inserção 

periférica em Unidade de 

Terapia Intensiva 

Neonatal, à luz da Teoria 

das Necessidades 

Humanas Básicas. 

  

Inserção do PICC e 

confirmação de sua 

localização por meio de 

radiografia. Manter a 

integridade do cateter, a fim 

de evitar complicações 

hospitalares, tais como 

infecções da corrente 

sanguínea, lesões de pele e 

perdas acidentais. 

Souza et al. 

/2016/ 

descritivo, 

exploratório 

e 

qualitativo/4 

Analisar o conhecimento 

dos enfermeiros em uma 

UTIN, sobre a entrada, 

manuseio, manutenção e 

retirada do PICC.  

Cuidados na inserção, 

manutenção, avaliação 

diária do cateter e troca de 

curativo. 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
 

 A partir dos achados nas bases de dados, observou-se 

uma predominância de artigos que abordaram mais cuidados 

de enfermagem com PICC, se comparado ao CVC de curta 

duração, onde acredita-se que seja pelo uso mais predominante 

na UTIN, além disso, dos artigos encontrados, 80% destacaram 

a inserção do PICC de forma asséptica, como um dos cuidados 

mais importantes, seguido de manutenção e manipulação 

através de higienização das mãos e uso de equipamentos de 

proteção em 70%, confirmação do cateter após sua inserção 

através de radiografia em 30%  e manejo da dor em 20%. 
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Giacomozzi et al. (2020) traz que a atuação do 

enfermeiro na prestação de cuidados ao neonato em uma UTIN 

é de grande importância, tendo em vista os riscos e fragilidades 

a que essa população está exposta. Sendo o cuidado na 

manipulação do PICC de forma asséptica, um fator crucial para 

a diminuição do risco de infecção, relacionando-se também, ao 

tempo de permanência, ruptura por desobstrução inadequada 

e a escolha do tipo de cateter em conjunto com a equipe 

multidisciplinar.  

Ferreira, et al. (2020), também reforça que o enfermeiro 

tem uma grande responsabilidade no que diz respeito à 

prevenção de complicações pelo uso do PICC, através de 

cuidados como:  avaliação da indicação do PICC, inserção e 

acompanhamento diário, além de observar eventos adversos 

durante o tratamento, sendo este último, um cuidado importante 

no que diz respeito a erros na manipulação e administração de 

soluções pelo cateter, a fim de promover uma maior segurança 

na assistência.  

Nessa perspectiva, a inserção do PICC deve ser 

realizada de forma cautelosa, a fim de se evitar desequilíbrio 

fisiológico e piora do quadro clínico  em neonatos, através de 

cuidados como: confirmação da localização do cateter, por meio 

de radiografia, cuidados na sua manutenção,  realização do 

curativo com técnica asséptica e observação da integridade da 

pele, sendo este último, um fator importante, tendo em vista que 

a pele representa a primeira barreira de proteção e é mais frágil 

nessa faixa etária (Bayoumi et al., 2020; Prado et al., 2019). 

Segundo, Borghesan et al, 2017, além da confirmação 

da posição da ponta do cateter por meio de radiografia, outros 

cuidados são indispensáveis para a preservação da saúde 

desses neonatos, como: realização de monitorização cardíaca 
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e manejo da dor a fim de minimizar o desconforto na inserção 

do cateter, manipular o cateter com barreira máxima na 

inserção; higienizar as mãos antes e após a manipulação do 

PICC, desinfecção das conexões com álcool 70% antes da 

infusão de qualquer solução e observar a presença de sinais 

flogísticos de inflamação. 

Relacionado a isso, Manzo et al. (2018), traz que os 

pacotes de medidas preventivas baseadas em evidências 

científicas (Bundle), representam cuidados primordiais na 

inserção e manutenção do PICC, através da higienização das 

mãos, limpeza e seleção do local de inserção com clorexidina, 

evitando a região femoral, devido ao maior risco de infecção, 

administração de medicamentos mediante técnica asséptica e 

uso de equipamentos de proteção, como luvas estéreis, gorro, 

máscara cirúrgica e capote estéril, como barreira para infecções 

e complicações.  

A realização do preparo da pele para a inserção e 

manutenção através de curativo, são práticas que devem ser 

realizadas de maneira estéril e por um enfermeiro capacitado, 

objetivando a ausência ou diminuição de traumas e de 

contaminação no local de inserção do cateter venoso. Ademais, 

a escolha do tipo de clorexidina a ser utilizada para a inserção 

do PICC também necessita de atenção, pois irá depender do 

peso do neonato, sendo usada a clorexidina degermante 

quando o peso for <1.500 gramas e alcoólica quando o peso for 

> 1.500 gramas (PEREIRA et al., 2020). 

Em uma pesquisa com enfermeiros de uma UTIN, foi 

implementado um programa educacional com neonatos em uso 

de CVC, tendo como principais cuidados: avaliação de sinais e 

sintomas de extravasamento, realização de curativo 

transparente e avaliação da permeabilidade do dispositivo 
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antes da administração do medicamento. Além de destacar 

cuidados de enfermagem caso ocorra extravasamento, como 

alívio não farmacológico da dor, relatar o incidente e tratar as 

lesões (CHAN et al., 2020). 

Em um estudo realizado em duas UTIN, através de 

diretrizes preconizados pelo Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), foram desenvolvidos cuidados como 

lavagem das mãos, manipulação asséptica da pele e cateter, 

preparo da pele com clorexidina 2% e observação diária da 

necessidade de continuação do uso do CVC, com o intuito de 

diminuir a ocorrência de infecções pela corrente sanguínea. No 

entanto, em algumas fases, foi visto que nem todos os 

profissionais de saúde executam as etapas de cuidados 

corretamente, aumentando os riscos de infecção (ARAÚJO, et 

al, 2017). 

Com isso, Souza et al. (2016), enfatiza que, os neonatos 

internados em uma UTI já estão debilitados e o uso de 

dispositivos que auxiliam no quadro clínico são primordiais para 

essa melhora, sendo importante estar atento no momento da 

inserção, escolha do cateter, troca do curativo e avaliação do 

tempo de permanência, aliando esses cuidados a treinamentos 

e atualizações sobre as melhores maneiras de prestar esses 

cuidados de forma segura.   

 

CONCLUSÕES 

 

Com base neste estudo, observa-se que os principais 

cuidados de enfermagem direcionados a neonatos com acesso 

venoso central são: inserção e manipulação asséptica do PICC, 

higienização das mãos, observação da integridade da pele no 

momento da inserção e durante o uso, realização  de curativo 
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quando necessário, atenção aos sinais flogísticos, uso de 

equipamentos de proteção individual (máscara cirúrgica, gorro, 

luvas e capote estéril), uso de campo estéril na inserção, 

preparo da pele com clorexidina 2% e revisão diária da 

necessidade de permanência e retirada do CVC.  

Sendo assim, infere-se que as complicações pelo uso de 

CVC são os responsáveis pela piora do quadro clínico em 

neonatos internados em uma unidade de terapia intensiva, 

sendo primordial para o cuidado mais seguro, a associação do 

conhecimento técnico ao científico, por meio de capacitações e 

atualizações, visando a correta inserção e manipulação do 

CVC, de forma a reduzir as infecções pela corrente sanguínea, 

o tempo de internação e o risco de morte. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARAÚJO, Fernanda Lopes de et al. Adesão ao bundle de inserção de cateter 

venoso central em unidades neonatais e pediátricas. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, [S.L.], v. 51, p. 01-07, 27 nov. 2017. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/reeusp/a/FgQChJXvCVtyqjFDGBncMvj/?lang=pt. 

Acesso em: 20 ago. 2021. 

BATISTA, Marcos Antonio Silva et al. Cuidados de enfermagem ao recém-
nascido com cateter central de inserção periférica. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. ed. 11, vol. 20, p. 29-42, nov. 
2020. Disponível em: 
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/insercao-periferica. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
BAYOUMI, Mohammad et al. Effect of implementing an Epicutaneo-Caval 
Catheter team in Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Vascular 
Access, [S.L.], v. 22, n. 2, p. 243-253, 30 jun. 2020. Disponível em: 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journals-permissions. Acesso em: 20 
ago. 2021. 
BORGHESAN, Nataly Barbosa Alves et al. Cateter venoso central de 
inserção periférica: práticas da equipe de enfermagem na atenção intensiva 
neonatal [peripherally inserted central catheter. Revista Enfermagem Uerj, 

https://www.scielo.br/j/reeusp/a/FgQChJXvCVtyqjFDGBncMvj/?lang=pt
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/insercao-periferica
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journals-permissions


CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM NEONATOS COM CATETER 

VENOSO CENTRAL: REVISÃO DE ESCOPO 

165 
 

[S.L.], v. 25, p. 1-7, 20 dez. 2017. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/28143/25894. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Federal de Enfermagem. Parecer 
de Conselho Federal Nº 243/2017/COFEN: Normatização do procedimento 
de inserção, fixação, manutenção e retirada de cateter periférico central por 
enfermeiro- PICC. Atualização. São Paulo, 2017. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/parecer-de-relator-cofen-no-2432017_57604.html. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
CAVALCANTE, Joyce Silva; LIMA, Évily Caetano de. Complicações 
decorrentes do uso do cateter central de inserção periférica em neonatos e 
fatores associados. Refaci, Brasília, p. 1-11, 2018. Disponível em: 
https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/76/1/Joyce%20Caval
cante_0005198.pdf. Acesso em: 20 ago. 2021. 
CORDEIRO, Luciana; SOARES, Cassia Baldini. Revisão de escopo: 
potencialidades para a síntese de metodologias utilizadas em pesquisa 
primária qualitativa. BIS: Boletim do Instituto de Saúde (Impr.), São Paulo, 
v. 2, n. 20, p. 37-43, dez. 2019. Disponível em: 
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021863/bis-v20n2-sintese-de-
evidencias-qualitativas-37-43.pdf. Acesso em: 20 ago. 2021. 
CHAN, Kam Ming et al. Clinical practice guideline on the prevention and 
management of neonatal extravasation injury: a before-and-after study 
design. BMC Pediatrics, [S.L.], v. 20, n. 1, p. 01-10, 23 set. 2020.  Available 
from: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-020-
02346-. Access in: 20 aug 2021. 
DANSKI, Mitzy Tannia Reichembach et al. Incidence of local complications 
and risk factors associated with peripheral intravenous catheter in neonates. 
Revista da Escola de Enfermagem da USP, [S.L.], v. 50, n. 1, p. 22-28, 
fev. 2016. Available from: 
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/QmNDbsdDpmsdMW7bRdkBDTQ/?lang=pt
&format=pdf. Access in: 20 ago. 2021. 
FERREIRA, Carolina Pereira et al. A utilização de cateteres venosos centrais 
de inserção periférica na Unidade Intensiva Neonatal. Revista Eletrônica 
de Enfermagem, [S.L.], v. 22, p. 01-08, 30 jun. 2020. Universidade Federal 
de Goiás. Disponível em: 
https://revistas.ufg.br/fen/article/view/56923/34994. Acesso em: 20 ago. 
2021. 
FREITAS, Maria Cristina Nascimento de et al. Caracterização dos Recém-
Nascidos Internados em Unidades de Terapia Intensiva. Id Online Revista 
Multidisciplinar de Psicologia, [S.L.], v. 12, n. 40, p. 1-15.  2018. Disponível 
em: https://idonline.emnuvens.com.br/id. Acesso em: 20 ago. 2021. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/28143/25894
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/28143/25894
http://www.cofen.gov.br/parecer-de-relator-cofen-no-2432017_57604.html
https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/76/1/Joyce%20Cavalcante_0005198.pdf
https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/76/1/Joyce%20Cavalcante_0005198.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021863/bis-v20n2-sintese-de-evidencias-qualitativas-37-43.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021863/bis-v20n2-sintese-de-evidencias-qualitativas-37-43.pdf
https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-020-02346-9
https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-020-02346-9
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/QmNDbsdDpmsdMW7bRdkBDTQ/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/QmNDbsdDpmsdMW7bRdkBDTQ/?lang=pt&format=pdf
https://revistas.ufg.br/fen/article/view/56923/34994
https://idonline.emnuvens.com.br/id


CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM NEONATOS COM CATETER 

VENOSO CENTRAL: REVISÃO DE ESCOPO 

166 
 

GIACOMOZZI, Clélia Mozara et al. Utilização do PICC mono lúmen e duplo 
lúmen em recém-nascidos prematuros extremos: ensaio clínico 
randomizado. Cogitare Enfermagem, [S.L.], v. 25, p. 01-12, 3 jul. 2020. 
Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/67870. Acesso em: 20 ago. 2021. 
MANZO, Bruna Figueiredo et al. Central catheter bundle: behavior of health 
professionals in neonatology. Journal of Nursing UFPE, Recife, v. 12, n. 1, 
p. 28-35, jan. 2018. Available 
from:https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/2323
6.  Access in: 20 ago. 2021. 
PAGE, Matthew J et al. O comunicado do PRISMA 2020: uma diretriz 
atualizada para a notificação de revisões sistemáticas. BMJ, v. 372 n. 71, 
2021. Available from: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Access in: 20 aug 
2021. 
PEREIRA, Higor Pacheco et al. Cateter central de inserção periférica: 
práticas de enfermeiros na atenção intensiva neonatal. Enfermagem em 
Foco, Curitiba, v. 10, n. 4, p. 188-183, 2020. Disponível em: 
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3193. Acesso 
em: 20 ago. 2021. 
PETERS, Micah et al. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: 
Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis. 
Joanna Briggs Institute, 2020. Available from: 
https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12. Access in: 20 Aug 2021. Access in: 
20 aug 2021. 
PRADO, Nanete Caroline da Costa et al. Necessidades humanas básicas 
alteradas em neonatos com cateter central de inserção periférica. Revista 
de Enfermagem Uerj, Rio de Janeiro, v. 27, p. 01-08, 6 dez. 2019. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/44521. Acesso 
em: 20 ago. 2021. 
SOUSA, Fernanda Coura et al. Avaliação dos cuidados de enfermagem com 
o cateter venoso central em uma unidade de terapia intensiva adulto e 
pediátrica. Revista de Administração em Saúde, [S.L.], v. 18, n. 70, p. 1-
15, 14 mar. 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.23973/ras.70.92. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
SOUZA, Renata Rangel Birindiba de et al. The knowledge of nurses in terms 
of the peripherally inserted central catheter: a descriptive study. Online 
Brazilian Journal of Nursing [internet], v. 15, n. 1, p. 21-31, mar. 2016. 
Available from: 
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5298. Access in: 
20 ago. 2021. 

https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/67870
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23236
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23236
https://doi.org/10.1136/bmj.n71
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3193
https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/44521
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/44521
http://dx.doi.org/10.23973/ras.70.92
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5298


CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM NEONATOS COM CATETER 

VENOSO CENTRAL: REVISÃO DE ESCOPO 

167 
 

SWERTS, Cátia Aline Silva et al. A utilização do cateter central de inserção 
periférica em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Revista Eletrônica 
Acervo Saúde, [S.L.], n. 40, p. 1-8, 14 fev. 2020. Disponível em: 
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2268/1282. Acesso 
em: 20 ago. 2021. 

 

https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2268/1282


RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSIONISTAS EM UMA UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

DA COVID-19 

168 
 

CAPÍTULO 8 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
EXTENSIONISTAS EM UMA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 
Stephanie Pinheiro MORAES 1 

Breno Alves de MORAIS 1  

 Cyntia Leenara Bezerra da SILVA 1 

Maria Luiza Borburema da SILVA 1 

Maria de Lourdes Costa da SILVA 2 

1 Graduandos do curso de Enfermagem, UFRN; 2 Orientadora/Professora da UFRN.  

¹stephaniepinheiromoraes1234@gmail.com 

 

RESUMO: A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é 
destinada a assistência ao recém-nascido (RN) em estado 
crítico, principalmente o público pré-termo, enquadrando-se 
como um ambiente de alta complexidade que requer um plano 
de cuidado eficaz, desenvolvido com cautela e baseado em 
evidências científicas. O presente artigo trata-se de um estudo 
descritivo na modalidade relato de experiência, que objetiva 
expor as vivências de discentes do sexto período do curso de 
graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), a respeito da participação no projeto 
"Cuidado Interdisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN)", tendo iniciado suas atividades em março e 
encontra-se em fase de finalização. Por meio da vivência na 
extensão universitária, desenvolveram-se habilidades tanto na 
oratória, através da discussão de casos clínicos com os 
profissionais, quanto na prática assistencial, aprimorando 
habilidades aprendidas no decorrer da graduação. Os impactos 
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do projeto são positivos e necessários para o desenvolvimento 
de futuros profissionais. Sinaliza-se, então, a importância da 
educação em saúde, uma vez que, a participação nesta 
extensão possibilitou o acréscimo de competências em todas 
as esferas de conhecimento, sobretudo em intensivismo 
neonatal, área pouco aprofundada durante a formação do 
enfermeiro generalista; além de contribuir para uma possível 
especialização neste segmento. 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
Educação em Saúde. Cuidados de enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

constitui um ambiente de grande complexidade e desafios. A 

Portaria nº 930 de 10 de maio de 2012, define a UTIN como um 

serviço de internação responsável pelo cuidado integral ao 

recém-nascido grave ou potencialmente grave. Deve ser dotada 

de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas 

adequadas à prestação de assistência especializada, incluindo 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

(BRASIL, 2012). 

         De acordo com Brasil (2012), os leitos da UTIN são 

destinados a recém-nascidos (RN) graves, com risco de morte, 

de baixo peso, prematuros que necessitem de procedimentos 

especiais como nutrição parenteral, cirurgias, ventilação 

mecânica, em pós-operatório, ou cuidado intensivo e 

específico.  

         Em decorrência da complexidade exigida no contexto de 

uma UTIN, os profissionais devem ser capacitados para as 
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demandas, de modo que seu cuidado não seja dedicado 

apenas ao bebê, mas que se estenda também à sua família.  

Ainda, se destaca o saber trabalhar em conjunto, pois o 

cuidado de um RN exige uma equipe multiprofissional, 

composta por médico neonatologista, enfermeiro especialista, 

fisioterapeuta, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, entre 

outros (BRASIL, 2012).  

         Visto toda a particularidade que o ambiente proporciona, 

deve-se pensar em formar profissionais capacitados desde a 

graduação para atuarem nessa área, não excluindo a 

necessidade de uma formação especialista no futuro. Todavia, 

observa-se nas grades curriculares das diversas instituições de 

ensino, incluindo a UFRN, onde o projeto foi idealizado, lacunas 

acerca de vivências teórico-práticas no contexto de saúde 

neonatal durante a graduação. 

         Frente a essa realidade, observando-se o grande 

número de discentes interessados pela área, surgiu o projeto 

de extensão "Cuidado Interdisciplinar na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal". Este, tem por objetivo principal aproximar 

os alunos ao ambiente da UTIN, além de proporcionar uma 

experiência para além da estrutura curricular obrigatória de 

modo teórico-prático e interdisciplinar, inserindo-os na equipe 

multiprofissional e despertando o interesse pela área. 

         Os projetos de extensão são ações que englobam saúde 

e educação e proporcionam aos graduandos experiências 

extracurriculares. Ademais, são espaços que permitem trocas 

de conhecimento entre a população e comunidade acadêmica, 

o que contribui para minimizar os problemas sociais do país 

(FORPROEX, 2018). Pensando na lacuna durante a 

graduação, e no número limitado de profissionais qualificados 
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para atuar no ambiente de UTIN, o projeto propicia melhor 

capacitação profissional. 

  O projeto aborda, em sua metodologia, aulas teóricas 

voltadas para a neonatologia, procedimentos, raciocínio clínico 

e diagnóstico, trabalho em equipe e empoderamento da 

enfermagem enquanto ciência. A aproximação de estudantes 

com profissionais já capacitados e experientes na área, ajuda 

nesse processo de aprendizagem, dá mais flexibilidade ao 

conhecimento e aproxima preceptores e alunos em diferentes 

contextos (OLIVEIRA et al. 2017). 

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar as 

experiências vividas por estudantes de enfermagem no 

ambiente da UTIN, por meio do projeto de extensão em 

questão, no contexto da pandemia da COVID-19. Esta, por sua 

vez, objetiva proporcionar experiências coletivas com o trabalho 

interprofissional e interdisciplinar na rede de alta complexidade 

do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na UTIN da 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) localizada no 

município do Natal no estado do Rio Grande do Norte. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A vivência da extensão universitária foi desenvolvida na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), instituição 

vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e administrada desde 2014 pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), a qual atende mulheres e 
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recém-nascidos em condição de risco. Dispõe de 116 leitos, 

distribuídos entre enfermarias, dois centros cirúrgicos, duas 

UTIs, materna e neonatal.  

Este relato foi elaborado por discentes do curso de 

enfermagem do sexto período da UFRN, incluídos no projeto de 

extensão ‘’Cuidado Interdisciplinar na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN)’’ durante os meses de março a 

dezembro de 2021.  

O projeto é destinado a alunos dos cursos de graduação 

em Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmácia, 

Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Medicina, Engenharia 

Clínica, além de alunos do ensino técnico em enfermagem da 

Escola de Saúde da UFRN (ES/UFRN).  

Já o grupo de docentes é formado por professores dos 

departamentos da universidade que dão apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e contam também para essa tarefa 

com a equipe de preceptores da MEJC de diversas áreas de 

formação. Ambos assumem o compromisso de proporcionar o 

desenvolvimento de competências e habilidades, de forma a 

garantir a qualidade na formação interdisciplinar para o 

atendimento em maternidades de alta complexidade, 

especialmente em UTINs. 

O projeto aborda desde atividades teóricas, para 

introdução e familiarização com temas da assistência neonatal, 

assim como ações práticas. Estas, são distribuídas em 

atividades extensionistas no ambiente de saúde e ainda se 

desenvolvem habilidades técnicas acerca dos cuidados ao 

recém-nascido de alto risco.  

Acerca da metodologia teórica, vale ressaltar que, além 

das aulas remotas teóricas, expositivas e sob metodologias 
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ativas, o tempo é direcionado para o desenvolvimento de 

atividades de cunho científico incluindo a construção dos 

relatórios de atividades, que são divididos em parcial e final, 

sendo entregues no final das aulas teóricas e no final das ações.  

Aliado a isso, primeiramente, as atividades teóricas 

foram realizadas por meio de aulas na forma remota em 

plataformas digitais, durante os meses de março a maio de 

2021, devido a vigência da pandemia da COVID-19. Sob 

utilização de metodologias ativas.  

Os conteúdos abordados foram da temática materno 

infantil e específico da alta complexidade da UTIN tais como: 

especificidades de uma UTIN, estrutura e organização do 

cuidado, manuseio de tecnologias duras, como incubadoras, 

aparelhos de fototerapia, bombas de infusão, ventilação 

mecânica, treinamento de manuseio das diferentes incubadoras 

e Bilisky®. 

Debruçou-se também na realização do exame físico do 

recém-nascido em estado grave, além das principais questões 

sobre a nutrição do prematuro a termo e pré-termo. Destaca-se 

ainda o manejo da aspiração de vias aéreas, assistência de 

enfermagem na intubação orotraqueal, traqueostomia, o uso e 

indicação de hipotermia terapêutica, métodos de alívio da dor, 

cuidados com a pele e prevenção da lesão por pressão. 

Destarte, o objetivo das aulas teóricas foi o 

desenvolvimento de conhecimento sobre os cuidados aos RNs 

em terapia intensiva, além do entendimento do processo de 

gestação parto e puerpério de alto risco. Proporcionou-se assim 

subsídios para direcionar o olhar do aluno às demandas 

específicas, prestando uma assistência de qualidade e 

fomentando o raciocínio clínico frente a um contexto complexo.  
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As atividades teórico-práticas e de produção do 

conhecimento científico ocorreram simultaneamente de março 

a novembro. No que se refere às oficinas de produção científica, 

são realizadas no centro de estudos da MEJC, o qual dispõe de 

computadores com internet e funcionário especializado para o 

suporte, bem como estudos dos protocolos da instituição. Essas 

atividades visam contribuir para despertar nos discentes o 

interesse pela investigação científica.  

A avaliação dos discentes extensionistas, se dá com 

base nos critérios de assiduidade, compromisso com o trabalho 

e empenho na realização das atribuições, realizada   

conjuntamente por discentes, preceptores e professores.  

Posteriormente, estes extensionistas foram inseridos no 

campo de prática da UTIN onde foi vivenciado o cuidado ao RN 

grave. Com toda a paramentação padrão segundo o protocolo 

da instituição, faz-se importante salientar que os discentes 

envolvidos no projeto foram imunizados contra COVID-19, bem 

como assinaram termo de responsabilidade. 

Concomitante ao desenvolvimento das atividades 

teóricas-práticas, foram realizadas reuniões sistemáticas 

mensalmente com os participantes do projeto visando avaliar o 

curso das atividades práticas, assim como vislumbrar possíveis 

entraves existentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Somado a isso, pretendia-se nestes encontros, realizar oficinas 

de avaliação, integração e estruturação das atividades do 

projeto, ajustando estas as necessidades dos discentes e do 

serviço.  

Para os graduandos de enfermagem, as atividades no 

serviço de saúde foram divididas em dois momentos: 

primeiramente a introdução na UTIN sob a supervisão dos 
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técnicos de enfermagem, assistindo aos cuidados básicos e a 

familiarização com o local; e posteriormente, prestar cuidados 

assistenciais privativos ao profissional enfermeiro sob 

supervisão deste profissional.  

A presença constante do enfermeiro junto aos discentes 

explicando e demonstrando as técnicas aos graduandos 

enriquece em muito a experiência adquirida. Tal conduta do 

profissional é, inclusive, mencionada no artigo número 56 do 

código de ética dos profissionais de enfermagem. Neste, ao 

tratar dos deveres, menciona-se a sua colaboração para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Acerca das atividades em campo, preliminarmente 

desempenhadas, observou-se a realização do banho, higiene 

parcial periódica, administração da dieta, organização do leito, 

pesagem e medição dos neonatos, com a supervisão dos 

preceptores técnicos de enfermagem e dos enfermeiros.  

Ressalta-se o aprazamento de prescrição, preparo e 

administração de medicamentos, coleta de exames 

laboratoriais (hemograma, urocultura e ionograma), gasometria 

arterial, introdução de sondas para nutrição enteral, 

administração de dietas, realização de exame físico, 

monitorização do estado hemodinâmico do paciente, dentre 

outros, sempre zelando pelo comportamento ético dos 

envolvidos, foram realizados apenas sob supervisão do 

enfermeiro. 

Todas as demandas focaram no processo de 

ambientação no contexto da unidade, para, por fim, prestar 

cuidados baseados em evidências, aliados aos protocolos 

operacionais padrão da instituição. Observa-se que esta 

vivência atrai o interesse do discente em aprofundar-se na 
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temática, para provável posterior ingresso como residente na 

instituição ou pós-graduação na temática abordada. 

Consequentemente, por meio da experiência em uma 

extensão universitária, desenvolvemos habilidades tanto na 

oratória, através da discussão de casos clínicos com os 

profissionais do serviço, quanto na prática de cuidados, 

melhorando habilidades aprendidas durante o tempo que 

estávamos no serviço. Assim como, o raciocínio clínico, 

imprescindível à formação do discente da área da saúde, seja 

a nível de ensino técnico ou superior.  

Devido a situação sanitária da pandemia do COVID-19, 

atividades práticas tiveram que ser retardadas, em prol da 

segurança dos envolvidos, equipe profissional, alunos e 

pacientes. Reorganizado a logística da instituição, optado 

inicialmente por treinamentos. Mesmo com esse fato, observa-

se que não houve perdas significativas para com os alunos, 

sempre evidenciando a relevância do projeto para vida 

acadêmica e profissional dos discentes. 

Concomitante isso, o curso de graduação em 

enfermagem, forma profissionais muito além das técnicas 

necessárias para cuidar de um indivíduo, família ou 

comunidade, forma também, profissionais que devem saber se 

comunicar da melhor maneira com o paciente e sua rede de 

apoio. Essa última, desenvolvida no contato com pais e mães 

com filhos na UTIN, foi sinônimo de desafio a respeito da escuta 

qualificada e o apoio durante o processo de internação.  

No entanto, por meio do ingresso nesse projeto, 

conseguiu-se exercitar a comunicação, reforçar o trabalho em 

equipe multiprofissional, a humanização na saúde através de 

participação de reuniões acerca dos cuidados paliativos da 
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instituição e ainda o aperfeiçoamento de habilidades técnicas, 

centradas na criticidade e no raciocínio clínico, voltadas a 

assistência em saúde. 

Ademais, cabe ressaltar que as atividades práticas não 

se restringiram a UTIN. Graduandos de enfermagem e 

estudantes do técnico, também foram inseridos no Centro de 

Recuperação Obstétrico (CRO) do Centro Cirúrgico Obstétrico 

(CCO) e na Sala de Parto do Centro Obstétrico (CO). 

Realizando funções específicas desses ambientes, sendo no 

CRO atividades que se aproximavam da UTIN e no CO as 

demandas para o cuidado materno-infantil.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Enquanto graduandos de enfermagem, a inserção no 

ambiente hospitalar só acontece cerca de 2 anos após o início 

do curso. Neste espaço de tempo os alunos se dedicam às 

matérias básicas da saúde, a anatomia, fisiologia, bioquímica, 

patologia, imunologia e inúmeras outras matérias de suma 

importância para posterior prática assistencial. Com isso, 

geram-nos uma certa ansiedade para imersão nos conteúdos 

práticos.  

A ação de extensão universitária faz-se importante e 

necessária para o desenvolvimento do aluno de graduação, 

pois este aproxima-se com a prática no serviço de saúde, 

principalmente na UTIN, local munido de complexidade. 

A UTIN constitui um ambiente de grande complexidade 

e desafios, pois diz respeito ao cuidado integral ao recém-

nascido grave ou potencialmente grave, com a presença de 

estruturas assistenciais, instalações físicas específicas, 
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equipamentos e recursos humanos especializados, BRASIL 

(2012).  

Como consequência da pandemia da COVID-19, a UTIN 

tornou-se um campo inexplorado por alguns meses, entretanto 

na vigência desse projeto de extensão foi possível inserir alunos 

mediante protocolos assistenciais e medidas de precaução 

contra a COVID-19 e outras infecções. É mister salientar que 

todos os profissionais envolvidos nos cuidados com o RN, 

inclusive os extensionistas, permaneceram munidos de EPI 

para precauções de contato, gotículas e aerossóis, avental 

descartável e impermeável, luvas, máscara (N95 ou PFF2 para 

o profissional responsável pela aspiração de vias aéreas e 

intubação e máscara cirúrgica para os demais), óculos de 

proteção e gorro, seguindo o protocolo da instituição e 

ministério da saúde. 

Somado a isso, a inserção dos estudantes no contexto 

de uma UTIN trouxe experiências únicas para as próximas 

vivências nos estágios curriculares obrigatórios, pois reforça as 

técnicas aprendidas nas aulas teóricas da universidade, como, 

técnica de lavagem de mãos, técnicas assépticas em 

procedimentos e manuseio ao RN dentre outras, fomentando 

também a responsabilidade inerentes ao contexto pandêmico. 

Quando nos referimos à tecnologia, associamos às 

Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), as quais são 

atribuídas pela presença de máquinas e equipamentos. Esse 

conceito, por vezes, cria uma barreira entre os estudantes em 

uma UTIN, pois o manuseio ao RN em uma incubadora cercado 

por máquinas e equipamentos pode transformar o bebê em 

apenas um detalhe para os olhos de alguns.  
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Diante disso, é comum nos depararmos com situações 

em que a tecnologia impera sobre as relações, trazendo frieza 

e desvalorização deste cuidado. No entanto, a presente 

extensão oportunizou esta vivência ao discente, despertou a 

necessidade de trazer mais humanização neste cuidado, pois a 

tecnologia é um recurso de cuidado a este RN, porém não é o 

único. Cabe aos estudantes e profissionais, repensar as formas 

que nos relacionamos com os bebês e família, a fim de oferecer 

um cuidado individualizado, seguro, ético e humanizado.  

Medidas não-farmacológicas de manejo de dor foram 

utilizadas como forma de humanização neste ambiente, estas 

são consideradas intervenções seguras, de fácil aplicação, 

acessíveis e eficientes no tratamento da dor em recém-

nascidos. Na tabela 1 estão citadas algumas dessas estratégias 

que foram apresentadas por Costa et al (2021) e que são 

empregadas na UTIN da maternidade escola Januário Cicco. 

 

Tabela 1. Medidas não-farmacológicas para alívio da dor 

neonatal utilizadas pela equipe de extensionistas na UTIN 

durante a vigência do projeto 

1 Glicose oral 

2 Aleitamento materno 

3 Método canguru (contato pele a pele) 

4 Sucção não nutritiva  

5 Posicionamento 

Fonte: Adaptado de Costa et al (2021). 
 

A experiência com o emprego de técnicas de alívio de 

dor sem uso de formulações analgésicas nos proporcionou um 

importante desenvolvimento quanto ao cuidado humanizado. 
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No decorrer da formação, o futuro profissional acaba por, 

muitas vezes, se restringir ao emprego de medidas 

farmacológicas. Isso pode ser creditado principalmente à falta 

de contato do discente com a prática que faz uso de técnicas 

humanizadas, como é o caso deste projeto. 

Aliado a isso, os discentes tiveram chances de conhecer 

bebês acometidos por patologias raras e seu manejo de forma 

interprofissional, assistiram o RN com a Síndrome de Edwards, 

caracterizada pela existência de uma cópia do cromossomo 

autossômico 18, gerando um quadro característico de má 

formação congênita, baixo peso, malformação do crânio e a 

presença de cardiopatias congênitas, conforme Rosa et al 

(2013). 

Os discentes também tiveram oportunidade de observar 

e participar de todo o planejamento de cuidados de 

enfermagem e auxiliar nos procedimentos realizados, bem 

como troca de curativos de gastrostomia, traqueostomia, sonda 

vesical de demora, higiene total, como o banho por aspersão, 

passagem de sonda orogástrica e administração de dieta, 

coleta de exames laboratoriais.  

Outra temática vivenciada foi a administração de 

cuidados paliativos na neonatologia, o qual consiste na 

assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que 

objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio 

da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 

avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 

físicos, sociais, psicológicos e espirituais, conforme resolução 

Nº 41 de 31 de outubro de 2018. 
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 Esta resolução, elege os cuidados paliativos a toda 

pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, seja aguda 

ou crônica, a partir do diagnóstico desta condição. Sendo o RN 

com síndrome de Edwards elegível para esses cuidados, suas 

estratégias utilizadas no serviço são citadas na tabela 2, a 

seguir:  

 

Tabela 2. Estratégias utilizadas em cuidados paliativos. Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil, 2021 

1. Fornecer apoio psicológico aos pais 

2. Inserir os pais nos cuidados ao RN 

3. Promover o vínculo 

4. Estimular contato pele a pele do RN aos pais 

5. Mudança de decúbito para evitar lesão por pressão 

6. Estratégias não farmacológicas de manejo de dor 

7. Conferência remota com os pais sobre a síndrome e 

cuidados envolvidos 

8. Estímulo de comemoração de aniversário 
Fonte: Protocolo da instituição. 

 

Concomitante a isso, os discentes ainda participaram do 

manejo da equipe interprofissional frente à síndrome de 

Edwards, pela presença dos profissionais: fisioterapeutas, 

médicos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. A fim de partilhar e aguçar o raciocínio 

clínico, através de discussão de casos clínicos e discussões 

pertinentes para o futuro profissional. 

Para além das atividades supracitadas, soma-se ainda a 

presença na sala de parto, inserida no CO da instituição, na qual 

tivemos oportunidade de assistir a atividades relativas à 
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assistência à mulher durante o pré, intra e pós-parto, bem como 

a assistência imediata ao RN.  

Através desta experiência, que ocorreu de forma 

humanizada, em sua maioria, com a implementação de 

medidas não farmacológicas de manejo da dor na mãe durante 

todo o partejamento, com o objetivo de minimizar a ansiedade, 

tensão e dor durante o trabalho de parto. Inserem-se dentre 

essas medidas de conforto e apoio às mulheres-parturientes: 

massagens relaxantes, banhos, exercícios com bola de pilates, 

incentivo à manutenção de posições verticais e a deambulação, 

por períodos suportáveis pelas mulheres-parturientes.  

Outro cuidado de suma importância, foi o 

estabelecimento do contato pele a pele (CPP), no qual, 

segundo Oliveira et al. (2021) acontece quando o RN é 

colocado nu em contato direto com a pele no seio da mãe. O 

CPP “imediato” significa que o RN foi colocado em contato com 

a pele da mãe nos primeiros 10 minutos após o nascimento e 

no CPP “precoce”, o contato ocorreu entre 10 minutos e 24 

horas após o nascimento. Esse contato com a pele da mãe é 

apontado pela literatura como uma forma de adaptação do bebê 

à vida extrauterina, promove o vínculo mãe-bebê, além da 

redução do risco de hipotermia. 

Vale salientar que na sala de parto, em casos de suspeita 

ou confirmação da mãe para COVID-19, alguns estudos, como 

o de Oliveira et al. (2021), recomendam que a amamentação 

deve ser adiada para o momento em que os cuidados de 

higiene e medidas de prevenção da contaminação do RN 

fossem realizados. Dentre os cuidados estão a limpeza da 

parturiente por meio do banho, troca de camisola, lençóis, 

máscara e touca. 
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Seguindo esta linha, a amamentação não é 

desencorajada na perspectiva da infecção pelo COVID-19, 

tendo em vista a possibilidade de passagem de anticorpos 

maternos SARS-CoV-2 para o leite materno, e assim conferir 

imunidade contra o vírus ou reduzir a gravidade da infecção no 

recém-nascido. 

É importante salientar que, assim como para a 

amamentação, o CPP imediato (nos primeiros 10 minutos pós-

parto) deve ser desencorajado nos casos de infecção por 

SARS-CoV-2. Isso se deve pelo fato de que no período 

temporal citado, a parturiente ainda se encontra com secreções 

advindas do parto e que podem aumentar o risco de 

transmissão do vírus para o RN. 

Diante disso, a experiência da sala de parto 

proporcionou o primeiro contato com a assistência materno-

infantil. Esta vivência gerou, por consequência, nos discentes, 

o aprimoramento dos conhecimentos acerca da temática que 

em outrora nos estágios obrigatórios e curriculares talvez não 

fosse possível.  

Nessas circunstâncias, outra vez, evidencia-se o papel 

do enfermeiro na proposição de práticas de cuidado 

humanizado ao parto, favorecendo o protagonismo feminino no 

exercício da autonomia, da cidadania e do respeito aos direitos 

reprodutivos. 

Neste cenário, destaca-se a fundamental importância do 

projeto para todos os envolvidos: aos profissionais, RNs, pais e 

principalmente aos discentes. Participando deste projeto o 

futuro profissional pode não só aprimorar as técnicas que 

aprende durante o curso, como descobrir e desenvolver novas 
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habilidades que não teria oportunidade durante a formação 

generalista. 

Dessa forma, mediante o presente relato, entende-se 

que é imprescindível o desenvolvimento de atividades como 

esta, para a formação profissional dos acadêmicos dos cursos 

de saúde. A partir delas, estes poderão colocar seus 

conhecimentos prévios em prática, desenvolver o 

relacionamento interpessoal, vivenciar a dinâmica do dia-a-dia 

dos serviços de saúde, amadurecer o raciocínio clínico, dentre 

diversos outros benefícios, garantindo a formação de um 

profissional qualificado no futuro. 

 

CONCLUSÕES 

 

Atendendo ao objetivo proposto pelo projeto, foi possível 

concluir que a participação nesta extensão universitária 

impactou positivamente na vida acadêmica profissional dos 

extensionistas. Contribuindo para a promoção do 

desenvolvimento de competências em todas as esferas da 

formação, sobretudo em terapia intensiva neonatal, a qual é 

pouco aprofundada nos componentes curriculares.  

Desse modo, oportuniza a vivência na prática do 

discentes na unidade, estimulando a desenvoltura de 

habilidades necessárias à prática assistencial em um futuro 

próximo, além de propor uma aproximação e identificação pela 

área abordada. Concomitantemente, incentiva a produção 

científica, através da participação em eventos e execução de 

trabalhos.  

Aliado a isso, é de fundamental importância observar que 

esta experiência tem refletido de forma marcante na formação 
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dos alunos participantes do projeto, mesmo no cenário de 

pandemia. Destaca-se o fortalecimento do conhecimento para 

a formação técnica e de graduação de profissionais para a rede 

de alta complexidade no sistema único de saúde e a otimização 

dos conhecimentos específicos aos discentes de forma 

interdisciplinar. Uma vez que integram diversas profissões, e 

mais, trazendo a associação dos pilares ensino, pesquisa e 

extensão ao serviço assistencial, o que reflete na vivência e 

troca de experiências ímpares.  
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RESUMO: A gravidez na adolescência trata-se de um grande 
problema de saúde pública e social no mundo. A falta de 
planejamento gestacional pode propiciar a decisão pelo aborto, 
fato que pode impactar drasticamente a vida da adolescente. 
Esta pesquisa objetivou compreender os fatores associados à 
prática do aborto por adolescentes.Trata-se de uma Revisão 
Integrativa da Literatura, subsidiada pela busca de artigos 
indexados nas bases PubMed, Scielo e LILACS, Science Direct. 
Para tal, foram utilizadas estratégias de busca a partir dos 
descritores adolescente, aborto induzido e gravidez, nos 
idiomas português, inglês e espanhol. O levantamento 
bibliográfico ocorreu no mês de setembro. Foram incluídos 
artigos publicados no período de 2016-2021. A amostra está 
composta por 8 artigos científicos. Ficou perceptível que os 
fatores associados a prática do aborto estavam relacionados a 
gravidez não planejada, pouca idade e imaturidade, status da 
relação, pressão por parte do parceiro e familiares, fatores 
socioeconômicos e interferência nos objetivos escolares. Nesse 
contexto, a pesquisa permitiu observar, que os estudos se 
encontram amplos acerca da temática. Além disso, há uma 
redução na quantidade das pesquisas que possam elucidar 
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fatores relacionados a ocorrência de abortos em adolescentes, 
principalmente a nível nacional. Portanto, é de grande 
relevância interdisciplinar o estudo dessa temática. 
Palavras-chave: Adolescente. Aborto. Aborto Induzido. 

Gravidez. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gravidez na adolescência trata-se de um relevante 

problema de saúde pública e social no mundo, pois, envolve 

vários riscos para a saúde do binômio, principalmente a 

prematuridade, baixo peso ao nascer e dificuldades na 

amamentação. É um fenômeno prevalente que vem 

aumentando drasticamente o risco de morbidade e mortalidade 

materna. Nesse ínterim, em países subdesenvolvidos como, o 

Brasil. A faixa etária de meninas que engravidam tem maior 

predomínio entre 15 e 19 anos. Salienta-se que o aborto é uma 

das saídas encontradas pelas jovens, trazendo assim, 

complicações para a saúde das mesmas (CRUZ; CARVALHO; 

IRFFI, 2016; BARRETO, 2019; LAINSCEK, et al. 2019). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), traz o conceito 

de adolescência como um processo amplo de desenvolvimento 

biopsicossocial, sendo definida como à segunda década da vida 

(de 10 a 19 anos), considerando a juventude dos 15 aos 24 

anos. No entanto, de acordo com a Lei n.º 8.069, de 13/7/1990 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é considerado 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos (OMS/WHO, 

2021; BRASIL, 2007). 

O Caderno de Atenção Básica nº 26, pontua que na 

adolescência a sexualidade é o marco para capacidade de 

reprodução no ser humano, além de várias mudanças 
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biológicas, psicológicas e sociais. Por isso, é de suma 

importância que os adolescentes tenham acesso ao 

conhecimento adequado do seu corpo e das medidas 

preventivas, para que optem por escolhas que favoreçam seu 

desenvolvimento sexual de forma saudável. Nesse sentido, o 

Programa Saúde na Escola (PSE), estratégia dos Ministérios da 

Saúde e da Educação, tem por objetivo, potencializar a 

aprendizagem desses jovens, contribuindo desse modo, com a 

educação sexual e reprodutiva (BRASIL, 2013). 

A problemática supracitada está associada cada vez 

mais a atividade sexual precoce e, consequentemente, a forte 

possibilidade da gravidez indesejada, podendo assim resultar, 

na prática do aborto. Sabe-se que a gestação desprogramada 

e na adolescência pode interferir na maioria das vezes de forma 

negativa como, por exemplo, no desenvolvimento pessoal, 

profissional e psicossocial (CRUZ; CARVALHO; IRFFI, 2016; 

LAINSCEK, et al. 2019). 

No mundo, cerca de 1 milhão de meninas com menos de 

15 anos e 16 milhões de meninas com idades compreendidas 

entre 15 e 19 anos, estão envolvidas com a gravidez na 

adolescência, sendo a maioria de países em desenvolvimento 

(LAINSCEK, et al. 2019). No Brasil, no ano de 2019, foram 

registrados 419.252 partos em adolescentes. O Nordeste 

destacou-se com 143.548 (34%) e, o estado de Sergipe com 

5.665 (4%) a menor estatística da região (BRASIL, 2021).  

A taxa global de gravidez indesejada que terminam em 

aborto, de 2015-2019 foi 61% (58-63) abortos a cada 1000 

mulheres com idade entre 15-49 anos. De acordo com os 

grupos de renda do Banco Mundial, as taxas são altas em 

países de renda média, apresentando taxa média anual de 44 

abortos por 1000 mulheres, em seguida os países de baixa 
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renda com, 38 abortos por 1000 mulheres, já nos países de alta 

renda, a taxa média anual é baixa com, 15 abortos por 1000 

mulheres (BEARAK, 2020). 

Nesse contexto, as situações de abortamento constituem 

uma das principias causas de mortalidade materna no mundo, 

sobretudo em países em desenvolvimento. No Brasil, a prática 

é uma questão de justiça social, um ato proibido por lei, no 

entanto, muitas mulheres optam por interromper a gravidez de 

forma clandestina e insegura, podendo gerar desfechos 

negativos, como o óbito (MORAS, 2018). 

Diante disso, o aborto é definido como a interrupção da 

gestação antes da 22ª semana, com produto da concepção 

pesando menos que 500g ou com estatura de 16,5 cm, quer 

dizer, antes de atingida a viabilidade. São diversas as causas 

de abortamento e muitas vezes não tem uma razão 

determinada, porém, a maioria das interrupções ocorre por 

opção da mulher (MORAES, 2018). 

Concomitante, o aborto pode ser classificado quanto a 

sua cronologia, sendo precoce quando antecede a 12 semana 

da gestação e tardio quando ocorre após esse período, já 

quanto à intenção, pode ser conceituado como espontâneo, 

onde se apresenta sem nenhuma intervenção externa; 

provocado, ou seja, por intervenção externa e intencional. 

Podendo ser completo, com a eliminação total do ovo e 

incompleto quando a placenta permanece ou restos 

placentários; habitual, que é a perda consecutiva de três fetos; 

retido, quando o concepto permanece na cavidade uterina sem 

vida; infectado e eletivo (MORAES, 2018). 

No Brasil, o aborto eletivo, é previsto por lei para 

condições especiais. De acordo com o Código Penal Brasileiro 

(DECRETO-LEI 2.848/1940 no Art. 128) o aborto é cabível 
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quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e 

quando a gravidez é resultante de estupro. Além disso, em 2012 

foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 

ação que permite a interrupção de gravidez de fetos 

anencéfalos. Ressalta-se que todas as demais circunstâncias, 

a prática abortiva é criminalizada e severamente punida 

(BRASIL, 1940; NASCIMENTO, 2020). 

Com base nessas considerações, fazem-se necessários 

estudos que possam elucidar fatores relacionados a ocorrência 

de abortos em adolescentes, com intuito de contribuir para o 

acolhimento dessa população, afim de compartilhar e descobrir 

mudanças favoráveis à redução de danos desse seguimento 

populacional. Logo, a pesquisa tem como objetivo compreender 

os fatores associados a prática do aborto por adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, cujo 

método de pesquisa possibilita a análise e síntese dos 

resultados a partir de um problema definido. Desse modo, os 

estudos selecionados dão suporte para a tomada de decisões 

na prática clínica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 Para a elaboração da revisão, foram consideradas seis 

etapas: 1) identificação do tema e seleção da hipótese ou 

questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 

2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou pesquisa de literatura; 3) definição das 

informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos 

na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados e, 6) 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Ademais, 
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foram consideradas as diretrizes do The Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

(PAGE, 2021; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para lapidação da questão de pesquisa foi adotada e 

adaptada a estratégia PICO (ERIKSEN; FRANDSEN, 2018). 

Sendo assim, formulou-se a seguinte pergunta: Em 

adolescentes grávidas quais fatores estão associados a prática 

do aborto?  

Foram eleitas as bases de dados Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Public/ Publisher 

MEDLINE (PUBMED) e ScienceDirect. Foram consultados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e Medical Subject 

Headings (MeSH) para lapidação das estratégias de busca, 

ademais foi utilizado o operador booleano AND. 

Quanto aos critérios de elegibilidade, foram incluídos 

artigos em língua inglesa, portuguesa e espanhola, disponíveis 

gratuitamente e na integra nos últimos 5 anos. Por sua vez, 

foram excluídos artigos de reflexão, revisões integrativas ou 

narrativas, capítulos de livros, teses e dissertações.  

O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de 

setembro pelos pesquisadores de forma independente. 

Inicialmente foram identificados 46.308 estudos. Após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão resultou em 100 

publicações, foram excluídos 50 por título e 50 foram analisadas 

por título e resumo. Foram eleitos 20 estudos para leitura 

integral, destes, 8 compuseram a amostra desta revisão (Figura 

01). 

Os dados foram analisados de forma descritiva e 

qualitativa e serão apresentados em um quadro sinóptico 

contendo as seguintes variáveis: base de dados, periódico, 
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Qualis, fator de impacto, autor, ano de publicação, tipo de 

estudo, objetivo do estudo e síntese dos resultados (Quadro 

02). 

Quanto aos riscos do estudo, foram mínimos, pois, a 

metodologia utiliza apenas a pesquisa e análise de estudos já 

existentes. Logo, houve uma correta utilização deste método, 

bem como a análise criteriosa dos artigos, assim, os riscos 

foram reduzidos. Compreendem-se como benefícios o 

aprofundamento no meio acadêmico a respeito desse assunto, 

a possibilidade de melhoria acerca da saúde sexual das jovens, 

além de informações palpáveis para sociedade.  

 

  



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E FATORES ASSOSCIADOS A 
PRÁTICA DO ABORTO 

195 
 

Figura 1 – Fluxograma representativo da varredura nas bases 
de dados, segundo modelo PRISMA, Aracaju, SE, 2021. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O estudo não necessitou de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) por trabalhar exclusivamente com 

dados secundários e de domínio público. No entanto o mesmo 

está em consonância com a resolução 510/2016 do Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (BRASIL, 2016). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por oito artigos científicos. 

Quanto ao delineamento, cinco artigos eram transversais 

(62,5%), dois qualitativos (25%) e um exploratório de 

abordagem quantitativa (12,5%). Com base no ano de 

publicação, 37,5% (n= 3) destes foram publicados em 2018; 

25% (n= 2) em 2016; 12,5% (n= 1) em 2021; 12,5% (n= 1) em 

2017; 12,5% (n= 1) em 2020. A base de dados LILACS 

apresentou quatro artigos (50%); Scielo três (37,5%); 

ScienceDirect um (12,5%), PubMed um (12,5%). A síntese dos 

estudos encontra-se no quadro 01. Ademais, Os estudos foram 

agregados em eixos temáticos e discursivos como gravidez não 

planejada, menor idade e imaturidade, falta de apoio e pressão 

para realização do aborto, interferência nos objetivos escolares 

e fatores socioeconômicos. 

Mediante análise, notou-se que o aborto induzido ainda 

se caracteriza como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade materna, sendo a gravidez não planejada uma das 

principais causas. Em diferentes localidades do mundo 

destacam-se fatores como a gravidez não planejada, menor 

idade e imaturidade, falta de apoio e pressão para realização 

do aborto, interferência nos objetivos escolares e fatores 

socioeconômicos. Tais fatores são comuns, em países em 

subdesenvolvimento como o Brasil. Globalmente, a taxa 

estimada no período de 2015-2019 foi 61% (58-63) abortos a 

cada 1000 mulheres com idade entre 15-49 anos (BEARAK, 

2020). 

Quadro 1. Distribuição dos artigos analisados conforme Base 
de dados, periódico, Qualis, Fator de impacto, autor/ano de 
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publicação, Tipo de estudo, Objetivo do estudo e Síntese dos 
resultados, 2021.  

Base de 
dados/periódi

co, Qualis, 
Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estud
o 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

SCIELO 
 
Ciência e 
Saúde 
Coletiva 
 
B1 
 
1.336 

F
E

R
R

A
R

I;
 P

E
R

E
S

; 

N
A

S
C

IM
E

N
T

O
, 

2
0
1
8
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

Conhecer desde as 
primeiras 
experiências não 
sexualizadas, como 
primeiro elemento 
de familiarização 
com a vida amorosa 
até a prática sexual, 
o contexto da 
gravidez e a 
presença ou não do 
aborto clandestino. 

A idade de início da 
vida sexual e o status 
da relação são 
fatores que levam a 
gravidez e o aborto. 

LILACS 
 
Revista 
Brasileira de 
Epidemiologia 
 
B1 
 
1.312 

M
A

R
A

N
H

Ã
O

; 

G
O

M
E

S
; 

B
A

R
R

O
S

,.
 

2
0
1
6
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

Analisar os fatores 
preditores do 
abortamento entre 
jovens com 
antecedentes 
gestacionais. 

A pressão para 
realizar a prática 
abortiva por parte dos 
familiares e/ou pai da 
criança foi um fator 
que levou as jovens a 
abortar. 

LILACS 
 
Ciência e 
Saúde 
Coletiva 
 
B1 
 
1.336 

N
E

IV
A

-S
IL

V
A

 e
t 
a
l.
 2

0
1
8
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

Identificar a 
prevalência de 
gravidez e aborto e 
os fatores 
associados em 
crianças, 
adolescentes e 
jovens em situação 
de rua. 

É possível destacar 
que, o número de 
gestações é um fator 
preditor para a 
realização do aborto. 
Além disto, quanto 
menor a idade das 
jovens na primeira 
gestação, aumenta a 
probabilidade e não 
morar com a família 
mostraram-se 
também como um 
fator de risco. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021     (continua) 

Quadro 1. Distribuição dos artigos analisados conforme Base 
de dados, periódico, Qualis, Fator de impacto, autor/ano de 
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publicação, Tipo de estudo, Objetivo do estudo e Síntese dos 
resultados, 2021.  

Base de 
dados/periódi

co, Qualis, 
Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estudo 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

SCIELO 

 

Ciência e 
Saúde 
Coletiva 

B1 
 
1.336 

D
U

A
R

T
E

; 
M

O
R

A
E

S
; 

A
N

D
R

A
D

E
 (

2
0
1
8
).

 

Q
U

A
L
IT

A
T

IV
O

 Analisar 
narrativas sobre 
as experiências 
de abortar 
disponíveis em 
uma 
comunidade 
online. 

Pode-se perceber que 
fatores como o 
desemprego e ser 
empreendedora 
conduziram a escolha 
do abortamento.  

SCIELO 

Cadernos de 
Saúde Pública 

A2 

1.632 IT
U

A
R

T
E

 (
2

0
2

1
).

 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

Analisar o 
processo de 
tomada de 
decisão e o 
acesso ao 
aborto legal, do 
ponto de vista 
das próprias 
adolescentes 

Os principais motivos 
para interromper a 
gravidez foram: pouca 
idade, impossibilidade 
financeira, estudos, 
despreparo emocional 
e psicológico, relação 
amorosa recente ou 
instável e, gravidez não 
desejada. 

 
LILACS 

Revista 
Brasileira de 
Ginecologia e 
Obstetrícia 

B2 

0,724 S
A

N
T

O
S

 e
t 

a
l.
 (

2
0
1
6
).

 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

 
Verificar fatores 
sociodemográfic
os associados à 
ocorrência de 
aborto em 
mulheres em 
idade 
reprodutiva. 

Grupos populacionais 
de baixa renda são 
vulneráveis a 
gestações não 
planejadas e decisões 
pelo aborto, 
especialmente devido 
ao seu acesso limitado 
a informações 
anticoncepcionais, 
acompanhamento 
clínico e educacional. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.      (continua) 
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Quadro 1. Distribuição dos artigos analisados conforme Base 
de dados, periódico, Qualis, Fator de impacto, autor/ano de 
publicação, Tipo de estudo, Objetivo do estudo e Síntese dos 
resultados, 2021.  

Base de 
dados/periódi

co, Qualis, 
Fator de 
impacto 

Autor 
Ano 

Tipo 
de 

estud
o 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

LILACS 
 
Revista 
Uruguya de 
Enfermería 
 
B2 
 
Não há 

H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 

IZ
A

G
U

IR
R

E
 e

t 
a
l.
 2

0
1
7
) 

E
X

P
L
O

R
A

T
Ó

R
IO

 

Conhecer os 
motivos que 
levam as 
adolescentes à 
interrupção da 
gravidez. 

Os fatores que levaram 
as adolescentes a 
interromper a gestação 
foram: necessidade de 
continuar os estudos, 
desplanejamento 
familiar, instabilidade 
conjugal, 
relacionamento 
ocasional, rejeição da 
gravidez e imaturidade. 

PUBMED 
 
Perspectives 
on Sexual and 
Reproductive 
Health 
 
B1 
 
3,64 C

O
L
E

M
A

N
‐M

IN
A

H
A

N
 e

t 

a
l.
 (

2
0
2
0
).

 

E
X

P
L
O

R
A

T
Ó

R
IO

 

Explorar como 
adolescentes que 
optam por obter 
um bypass tomam 
a decisão de fazer 
um aborto. 

Os fatores que levaram 
as adolescentes a 
decisão do aborto 
estavam relacionados a 
pouca idade, objetivos 
educacionais e 
profissionais, receio de 
não proporcionar uma 
vida digna a criança, a 
falta de apoio familiar e 
do homem envolvido. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

Gravidez não planejada 

 

A Gravidez não planejada é um fenômeno muito comum 

entre as adolescentes, uma vez que, traz impactos na vida das 

mesmas, devido ao julgamento e a não aceitação por parte da 

família, amigos e parceiros sexuais. Diante disso, Maranhão; 

Gomes; Barros (2016) ressaltam que quanto maior o número 
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gestações indesejadas, maior a chance delas induzirem o 

aborto como método de controle da natalidade.  

Em consonância, Ituarte, López-Gómez (2021), a partir 

da perspectiva das adolescentes, trouxeram que as mesmas se 

sentiram impotentes frente a gravidez indesejada, relatando 

que o acontecimento gerou confusão e sentimento de rejeição, 

tal fenômeno ocorreu por uso inconsistente do método 

anticoncepcional. Desse modo, o baixo nível de conhecimento 

acerca dos métodos contraceptivos e/ou a utilização de forma 

incorreta, são fatores contribuintes para gravidez indesejada 

(ITUARTE; LÓPEZ-GÓMEZ, 2021). 

Nessa linha tênue, a falta de conhecimento e acesso aos 

métodos contraceptivos está diretamente ligado a gravidez 

precoce e consequentemente a prática abortiva. Esta evidência 

apresenta-se instigante se tratando de aborto, uma vez que, 

algumas tipologias de anticoncepcionais detêm de 90% de 

eficácia, direcionando a confiabilidade das adolescentes nesta 

prática, dessa forma, rejeitando os métodos de barreira nas 

relações sexuais. Tal ato, surge como fator estimulante e 

contribuinte para a não aceitação da gravidez (HERNÁNDEZ 

IZAGUIRRE et al., 2017). 

Portanto, para prevenir a gravidez precoce indesejada, 

na adolescência, necessita de um olhar direcionada à educação 

formal, que possibilite e forneça espaço para a troca de 

informações corretas com base científica, através de linguagem 

acessível entre as adolescentes e os profissionais de saúde, 

sobre a saúde sexual e reprodutiva, com foco nos métodos 

contraceptivos, abrindo um canal de comunicação, na qual a 

adolescente sinta-se confortável em expor suas dúvidas e 

ideias (BARRETO et al., 2019). 
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Infere-se assim, que o aborto pode estar associado a um 

déficit na assistência à saúde sexual e reprodutiva, onde as 

políticas públicas são implementadas de forma deficiente. No 

que tange o Brasil, de acordo com a Lei nº 9.263, de 12 de 

Janeiro de 1996 da Constituição Federal, que trata de 

planejamento familiar, no Art 1º versa que o planejamento 

familiar é direito de todo cidadão. Logo, o Art. 4º discorre que o 

planejamento familiar se orienta por ações preventivas e 

educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, 

meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 

fecundidade (BRASIL, 1996). No entanto ainda são observadas 

lacunas e discrepâncias assistenciais. 

 

Pouca Idade e Imaturidade 

 

Quanto menor a idade das jovens, aumenta a 

probabilidade da prática do aborto, uma vez que o início da vida 

sexual das adolescentes está cada vez mais precoce, não 

tendo acesso as informações necessárias sobre saúde sexual 

e reprodutiva, sendo que muitas delas induzem o aborto quando 

estão em processo de aprendizagem (NEIVA-SILVA et al., 

2018). 

Em relação ao aborto em cenários clandestinos, o estudo 

de Ferrari, Peres e Nascimento (2018), em uma favela do Rio 

de janeiro, com adolescentes entre 12 e 17 anos, abortaram, 

mostrando que, a idade de início da vida sexual é um fator 

preditor para a gravidez e o aborto, pois os fenômenos 

ocorreram em um curto período, desde a primeira transa. 

 Em contrapartida, o estudo de Ituarte e López-Gómez 

(2019), variou a idade das jovens entre 17 e 19 anos. 

Destacando que a realização do aborto teve maior predomínio 
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entre as que apresentam idade menor que 18 anos. Colocando 

em foca o perigo de tal prática, uma vez que ficou evidente 

maior prevalência da realização e aceitação de adolescente 

menores de idade.  

Além disso, na maioria das adolescentes há o 

surgimento do medo e angústia, sendo estes diretamente 

ligados a inexperiência dessas adolescentes. Com as 

alterações hormonais e físicas, além das mudanças 

psicológicas das mesmas, estes influenciam veementemente a 

opção de realização do aborto (NEIVA-SILVA et al., 2018). 

Ainda assim, a gravidez precoce provoca uma 

interrupção no ciclo de desenvolvimento das adolescentes, 

causando diretamente o comprometimento de sua progressão 

em vários âmbitos, como nos estudos, no futuro profissional, 

incluindo neste corte o pessoal e social. Na adolescência, a 

gravidez sendo ou não desejada, provoca um conjunto de 

falhas nos canais comunicativos tanto no âmbito social, familiar 

assim como pessoal, colocando em evidência a imaturidade da 

jovem (COLEMAN‐MINAHAN et al., 2020).  

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8.069, de 13 de Julho de 1990, visa cumprir a Constituição 

Federal que assegura à criança e ao adolescente 

preferencialmente uma educação voltada ao integral 

desenvolvimento da pessoa, preconizando os direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes. Ou seja, a 

educação estabelecida pelo ECA é um elemento essencial e 

indispensável para efetivação dos objetivos de proteção à 

criança e ao adolescente (BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, o Programa Saúde do Adolescente 

(PROSAD) criado pelo Ministério da Saúde através da Portaria 

nº 980/GM, que tem como objetivo ações de prevenção e 
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promoção a saúde dos jovens, assegura o atendimento integral 

a saúde do adolescente, através de ações que incluíam 

diferentes áreas temáticas, principalmente as que estão 

centradas na sexualidade e na saúde reprodutiva deste 

seguimento populacional (BRASIL, 1996). 

Status da relação, falta de apoio e pressão para realização 

do aborto 

 

Para a concretização da prática abortiva, fatores como o 

status da relação entre a jovem e o pai da criança estão 

fortemente ligados, podendo ser relações com homens 

casados, namorados, ficantes ou relações ocasionais, tendo 

potencial influência na tomada de decisão (HERNÁNDEZ 

IZAGUIRRE et al., 2017; FERRARI, PERES, NASCIMENTO, 

2018). Nesse contexto, ter parceiro fixo a mais de um ano tem 

maior influência, pois, como um ato de fidelidade para com eles, 

muitas das jovens negligenciam o uso de métodos 

contraceptivos como, os preservativos, consequentemente 

aumentam as chances de uma gravidez indesejada, seguida de 

aborto (NEIVA-SILVA et al., 2018).  

O estudo conduzido por Maranhão; Gomes; Barros 

(2016), destacou que as jovens se sentiram pressionadas por 

alguém para realizar a prática abortiva, sendo que seus 

familiares e/ou pai da criança foram as pessoas que mais 

pressionaram elas. Outros estudos corroboram com a “falta de 

apoio” (FERRARI; PERES; NASCIMENTO, 2018; NEIVA-

SILVA, 2018), onde o apoio da família mostrou ser um fator de 

grande impacto, principalmente aquelas jovens em situações de 

rua e vulnerabilidades.  

No que refere ao parceiro, a pressão exercida por ele é 

frequente na primeira vez que as jovens engravidam, 
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demonstrando que essa pressão vem desde o início da relação 

afetivo-amoroso-sexual, onde o homem encontra-se em uma 

posição hierárquica de gênero, mostrando que a autonomia na 

relação está centrada nele (MARANHÃO; GOMES; BARROS, 

2016; FERRARI; PERES; NASCIMENTO, 2018). 

 Nessa perspectiva, o apoio e o suporte emocional da 

família das adolescentes são atitudes indispensáveis para que 

elas se sintam bem, optando por decisões mais seguras 

(MARANHÃO et al., 2018). Sendo necessário iniciar diálogos 

sobre sexualidade dentro do âmbito familiar, abrindo espaços 

para os adolescentes colocarem suas dúvidas e anseios, 

mostrando assim, a importância de discutir o assunto sem medo 

de serem repreendidos pelos pais.  

 

Interferência nos objetivos escolares 

 

A gravidez na adolescência causa grande impacto, 

principalmente quando esse fenômeno interfere nos objetivos 

escolares das jovens. Segundo Coleman-Minahan (2020), o 

fato de serem jovens e estarem nas escolas influenciou, pois 

muitas pensam em entrar na universidade e seguir uma carreira 

profissional dos sonhos, e ser mãe no momento atrapalharia. 

Assim, compreende-se que uma gravidez precoce na vida 

dessas adolescentes, limitaria suas possibilidades futuras, de 

desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho (ITUARTE; 

LÓPEZ-GÓMEZ, 2021).  

Concomitantemente, para essas meninas a maternidade 

é vista como um problema, pois implica responsabilidade, além 

de demandar alta disponibilidade, interferindo nas suas 

necessidades e desejos (ITUARTE; LÓPES-GÓMEZ, 2021). 

Surgindo assim, receios quanto ao futuro e a profissão, além do 
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medo de não proporcionar uma vida desejável a criança 

(COLEMAN-MINAHAN, 2020). 

Nesse sentido, vale pontuar que o receio de não 

continuar os estudos é algo contraditório, que apesar de 

estarem inseridas em um sistema educacional, onde existe 

saúde sexual e reprodutiva dentro das escolas e orientação de 

junto aos professores, elas ainda assim, subestimam o método 

contraceptivo de barreira, culminando no aborto.  

No Brasil, existe o Programa Saúde na Escola, que 

promove a promoção da saúde sexual e reprodutiva e de 

atividades de prevenção como, uma estratégia de integração da 

saúde e educação para o desenvolvimento dos adolescentes. 

Contribuindo assim, para um maior conhecimento e tornando-

os protagonistas no cuidado de sua saúde. No entanto, 

observam-se lacunas de cuidados destinados aos 

adolescentes, além da dificuldade de implementar ações de 

planejamento dentro do âmbito educacional e de saúde 

(BRASIL, 2017). 

 

Fatores socioeconômicos 

 

Os determinantes socioeconômicos inferem diretamente 

na saúde sexual e reprodutiva da sociedade, principalmente na 

prática do aborto, destacando o perfil de vulnerabilidade em que 

as mulheres sobrevivem (ITUARTE; LÓPEZ-GÓMEZ, 2021. 

Nesse contexto, pode-se ressaltar alguns aspectos 

socioeconômicos, dentre eles, a faixa etária, escolaridade e 

renda. 

No que diz respeito à faixa-etária, foi possível observar 

uma frequência de meninas entre 17 e 22 anos. 

Sucessivamente, faz-se necessário interligar a faixa-etária com 
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a escolaridade, que indica a permanência das participantes 

entre o ensino, sendo que o fundamental representou a maior 

parcela das entrevistadas e o superior a menor (ITUARTE; 

LÓPEZ-GÓMEZ, 2021; MARANHÃO; GOMES; BARROS, 

2016).  

Dispondo como base as informações supracitadas, 

observou-se também que as participantes não se encontravam 

adequadamente alocadas no que se refere à escolaridade-

idade (ITUARTE; LÓPEZ-GÓMEZ, 2021; MARANHÃO; 

GOMES; BARROS, 2016). Dessa maneira, considera-se que a 

escolaridade influencia diretamente no número de gestações e 

de filhos. Assim, compreende-se que apesar do acesso à 

informação e consciência da existência de métodos 

contraceptivos, por uma fração da população, não havia o 

entendimento adequado e correto da sua eficácia e uso, 

observando uma alta periodicidade nos casos de multiparidade 

e abortos recorrentes (ITUARTE; LÓPEZ-GÓMEZ, 2021; 

MARANHÃO; GOMES; BARROS, 2016; NEIVA-SILVA et al., 

2016; SANTOS et al., 2016). 

Nesse interim, faz-se necessário adentrar na renda das 

participantes em questão, que variam de menos de 1 salário 

mínimo a mais de 3 (MARANHÃO; GOMES; BARROS, 2016; 

SANTOS et al., 2016). Os estudos distinguiram nas 

prevalências de renda entre as participantes, todavia, entraram 

em consonância no que diz respeito à interferência da renda 

nas questões de instruções e atendimentos mais seguros na 

prática do aborto ilegal (DUARTE; MORAES; ANDRADE, 2018; 

SANTOS et al., 2016). Nesse cenário, necessita-se explanar 

que a maioria das mulheres avaliadas não trabalhavam, 

dependiam dos pais ou eram mantidas pelo parceiro, em 

relacionamentos instáveis (DUARTE; MORAES; ANDRADE, 
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2018; ITUARTE; LÓPEZ-GÓMEZ, 2021; NEIVA-SILVA et al., 

2016; SANTOS et al., 2016). 

Percebe-se que, a condição socioeconômica 

desfavorável influencia na falta de informações acerca dos 

métodos contraceptivos, que poderia estar sendo utilizado 

como um recurso de controle da fecundidade, que acaba por 

propiciar a gravidez indesejada e a prática do aborto. Nessa 

linha, no que diz respeito a renda, é notório o quanto a 

desigualdade social influência no desfecho do aborto. Logo, a 

busca pelo serviço difere, pois embora todas compartilhem da 

situação de ilegalidade, algumas conseguem realizar tal 

intervenção de forma segura e sem riscos, no entanto, uma 

maior parcela dessas jovens recorre a serviços inseguros. 

Tornando-se algo preocupante, isto porque, a realização de 

maneira clandestina, irá contribuir com a morbidade e 

mortalidade materna (MARANHÃO; GOMES; BARROS, 2016; 

MENEZES, 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os fatores associados a aborto induzido por 

adolescentes foram gravidez não planejada, pouca idade e 

imaturidade, status da relação, pressão por parte do parceiro e 

familiares, fatores socioeconômicos e interferência nos 

objetivos escolares. Ficou perceptível um déficit de estudos 

nacionais acerca da temática. Sugere-se potencialização de 

políticas públicas voltadas para o aborto, promovendo ações 

que visem a educação sexual com os adolescentes. 
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RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma 
síndrome neuropsiquiátrica, com causa desconhecida, com 
desenvolvimento multifatorial e diagnóstico clínico, 
desenvolvendo-se na infância. As dificuldades de comunicação 
e interação social surgem nos primeiros três anos de idade, 
portanto, é quase inevitável mudanças na rotina e qualidade de 
vida dos familiares. Objetivou-se com esse estudo desvelar 
sentimentos de familiares de crianças com Transtorno do 
Espectro do Autismo diante do cuidado em saúde. Trata-se de 
uma pesquisa do tipo exploratória, com abordagem qualitativa, 
realizada em um município no interior da Paraíba, com 10 mães 
de crianças com o diagnóstico de TEA. A coleta de dados 
ocorreu de setembro/2019 a fevereiro/2020 por meio de 
entrevista semiestruturada, realizada após aprovação pelo 
comitê de ética em pesquisa. Para tratamento dos dados 
utilizou-se a análise de conteúdo temática. Os familiares 

mailto:nathanielly.cristina@professor.ufcg.edu.br
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experimentaram uma gama de sentimentos desde impotência, 
negação, e revolta, até superação e empatia, os quais 
perpassam da suspeita do transtorno ao momento da sua 
confirmação, visto ser um processo de transformações diante 
das demandas da criança. O estudo alcançou o seu propósito 
de desvelar sobre os sentimentos de familiares de crianças com 
TEA, diante o cuidado em saúde, pois, a identificação dessas 
emoções é de suma importância para um maior entendimento 
sobre as dificuldades enfrentadas por esses pais. 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Emoções. 

Familiar Cuidador. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma desordem 

do neurodesenvolvimento com início precoce, curso crônico e 

não degenerativo, que se caracteriza por déficits na 

comunicação, interação social, coordenação motora e, níveis 

de atenção e comportamento (SILVA; DIAS; FARIAS, 2020). 

Seus primeiros sinais e sintomas aparecem ainda nos primeiros 

anos de vida da criança, sendo crucial a  identificação previa do 

quadro para realização de intervenções que venham possibilitar 

o desenvolvimento adequado das potencialidades da criança 

ainda no periodo infantil (NASCIMENTO et al., 2020). 

 Apesar da etiologia do TEA ser desconhecida, entende-

se que o transtorno é de causa multifatorial, pois envolve 

aspectos genéticos, ambientais e neurobiológicos (FADDA; 

CURY, 2017). Assim, o diagnóstico é majoritariamente clínico, 

realizado a partir da observação do comportamento da criança 

e os indicadores de desenvolvimento infantil, além de 

entrevistas com pais e cuidadores que conheçam a rotina da 

criança (FERNANDES; TOMAZELLI; GIRIANELLI, 2020). 
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 Todavia, receber a confirmação do diagnóstico 

desencadeia significativo impacto no contexto familiar em face 

ao redirecionamento necessário à criança com TEA perante as 

demandas de acompanhamento por todo o ciclo vital, sendo o 

maior anseio dos familiares um cuidado em saúde de qualidade, 

com práticas coerentes à dimensão da integralidade, que não 

esteja restrito às competências técnicas, mas sejam imbuídos 

de acolhimento, vínculo, intersubjetividade e escuta, elementos 

importantes à sua constituição (PORTES et al., 2020; 

CONSTANTINIDIS et al, 2018). 

 Nesta direção, o Ministério da Saúde aborda o TEA como 

um transtorno mental atrelando as ações de cuidado à rede de 

atenção psicossocial, com destaque para os Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPSi) a partir das Diretrizes de Atenção 

à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) e a "Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com 

Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede 

de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde" (BRASIL, 

2014; BRASIL, 2015). 

 Para tanto, a atenção deve ter início nas Unidades de 

Saúde da Família (USF) entrada na Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), por uma equipe multiprofissional (médico, enfermeiro e 

técnico, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e agentes 

comunitário de saúde), com foco na promoção da saúde, 

prevenção de agravos, além da recuperação e reabilitação da 

saúde e qualidade de vida (ALMEIDA et al, 2018).  

 Entretanto, mesmo com todas essas conquistas na 

esfera do cuidado, ainda existem lacunas e desafios nos 

serviços de saúde, como evidenciou estudo realizado no Rio de 

Janeiro, com  familiares e trabalhadores de 14 CAPSi, no qual 

a assistência quando acontece é desintegrado na RAS, com 
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abordagem fortemente medicamentosa (LIMA et al., 2014). 

Diante disso, as demandas de cuidado desde alimentação até 

estimulação especializada, atenção em outros ambientes 

sociais e situações envolvendo dependência dos filhos, 

necessitam muitas vezes da abdicação de vida social e 

profissional  dos pais como também do apoio diretos desses 

cuidadores. 

 Nesse contexto, e reconhecendo a importância de um 

olhar mais voltado para familiares de crianças com TEA, frente 

ao cuidado em saúde, surgiu como indagação: Quais os 

sentimentos vivenciados pelos familiares de crianças com TEA 

diante o cuidado em saúde? Afim de responder à questão de 

pesquisa, objetivou-se neste estudo desvelar sentimentos de 

familiares de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 

diante do cuidado em saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa, como parte de outra pesquisa maior intitulada 

“Vivências e sentimentos de familiares e/ou cuidadores de 

crianças com Transtorno do Espectro Autista diante do cuidado 

em saúde”. Realizada com mães de crianças cadastradas nas 

Unidades de Saúde da família da zona urbana de um município 

paraibano, localizado na microrregião do Curimataú Ocidental.  

 Participaram do estudo 10 mães de crianças com o 

diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, que 

atenderam aos critérios de inclusão: ser familiar de crianças 

com diagnóstico confirmado de transtorno do espectro autista 

TEA, ou seja, o pai, a mãe ou cuidador legal; e que as crianças 

fossem adscritas nas unidades de saúde da família do 
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município. Foram excluídos aqueles que não se conseguiu 

contado durante após três tentativas no período coleta de 

dados. 

 Para identificação dos participantes o pesquisador se 

dirigiu as unidades de saúde da família nas quais as crianças 

estão adstritas, no entanto, não havia registro dessa condição 

da criança, o que dificultou a seleção do publico alvo. Diante 

disso, foi acionado o Centro Atenção Psicossocial Infantil, como 

serviço de referência de assistência para as crianças com TEA, 

no qual, realizou-se uma reunião com os familiares dessas 

crianças, bem como o contato com a Organização Não 

Governamental Sonho de Criança, que realiza 

acompanhamentos de crianças com deficiência e seus 

familiares. Nesses momentos foi esclarecido sobre a natureza 

da pesquisa e seus objetivos, no intuito de que os familiares 

autorizassem a participação no estudo, por meio da assinatura 

dos termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), nos 

casos de maiores de 18 anos, e de Assentimento no caso de 

menores de idade.  

 A coleta de dados ocorreu por meio da técnica de 

entrevista guiada por um roteiro semiestruturado contendo as 

seguintes questões norteadoras: Fale dos seus sentimentos 

desde a suspeita do diagnóstico, até o acompanhamento na 

rede de serviços de cuidado em saúde. 

 As entrevistas aconteceram no período de setembro de 

2019 a fevereiro de 2020, em um contexto semelhante ao de 

uma conversa informal, sendo proposto ao entrevistador que 

ficasse atento para conduzir, no momento que achar oportuno, 

a discussão para o assunto. Estas entrevistas foram realizadas 

em local, data e horários previamente estabelecidos com as 

participantes, respeitando suas particularidades. É pertinente 



A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O 
CUIDADO EM SAÚDE: SENTIMENTOS DE FAMILIARES 

218 
 

esclarecer que o local possibilitou privacidade e silêncio para 

garantir captação das falas, que foram gravadas em aparelho 

mp3 player para maior fidedignidade das informações. 

 Ademais, foi utilizado um diário de campo para 

anotações de aspectos que não fossem possíveis de serem 

identificados por meio dos relatos, mas sim, de postura e 

comportamento dos participantes diante da entrevista, na 

sequência a mesma era transcrita na íntegra, constituindo 

assim o material empírico para análise. Destaca-se que foi 

mantido o sigilo das participantes as quais eram identificadas 

por meio de codinomes de pedras preciosas.  

 A análise do material empírico foi realizada por meio da 

técnica de análise de conteúdo na modalidade temática, que se 

divide em três etapas: pré-análise, que consiste em leitura 

flutuante, constituição do corpus e formulação e reformulação 

de hipóteses e objetivos diante do material empírico; exploração 

do material, etapa na qual se busca alcançar o núcleo de 

compreensão do texto, para então, chegar à terceira e o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação diante da 

literatura pertinente (MINAYO, 2010).  

 O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa seguindo as normas instituídas pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo aprovação 

em parecer de nº 2.344.570. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da análise das entrevistas semiestruturadas com as 

mães/cuidadores de crianças com autismo, percebeu-se que 

uma gama de sentimentos são experenciados diante do 

cuidado em saúde, que delimita como categoria temática “Da 
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(des)confiança acerca do transtorno no momento da sua 

confirmação à transformações na vida da criança em virtude 

das demandas no decorrer do seu ciclo vital. Logo, tais 

resultados foram organizados e representados pelas seguintes 

subcategorias.  

 

 

Impotência  

 Verifica-se nas falas que um dos sentimentos vivenciados é 

de impotência diante de diferentes circunstâncias frente ao 

diagnóstico do filho. Impotência em não saber o que é autismo, 

nem com lidar com as necessidades da criança, bem como a 

insuficiência financeira. 

[...] o meu sentimento diante o diagnóstico dele foi de 

impotência, por ele ser autista e eu não sabia o que era. Não 

saber como lidar. Não saber até onde ele ia poder chegar, não 

saber o tempo de medicação que ele ia poder tomar. Eu fiquei 

bem triste e impotente [...] (Ametista) 

[...] no início foi um sentimento de impotência, de não poder 

fazer tudo pela criança, de querer fazer e não poder fazer[...] 

(Esmeralda) 

[... ] eu me sinto muito impotente em relação ao diagnóstico e 

ao cuidado dela, porque se ela tivesse o benefício seria muito 

bom. Porque o que eu recebo não dá para fazer o tratamento 

que ela precisa [...] (Jade) 

 

Medo/Perda 

 As falas trazem que a confirmação diagnostica de autismo 

também está atrelada aos sentimentos de medo e perda, por 
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não saber do que se tratava o transtorno, e pelo fato não 

conseguir fazer tudo pela criança diante o problema. 

 

[...] no início eu tive muito sentimento de perda, de perda 

mesmo, de medo, o de medo eu acho que vou ter para sempre, 

mas, conforme você vai conhecendo o autismo, você vai 

conhecendo o seu filho, você vai se preparando mais, então o 

sentimento de medo sempre vai ter, é uma coisa que não tem 

como tirar, mas no início foi um sentimento de perda, de não 

poder fazer tudo pela criança [...] (Esmeralda) 

[...] na hora que a psicóloga falou que ele tinha autismo eu me 

assustei porque eu não sabia o que era o autismo, eu achava 

que era uma doença, só que não é uma doença, é só uma 

dificuldade que a pessoa tem. Mas no começo eu achava que 

era uma doença... eu tive medo porque eu pensava que ele ia 

morrer e tudo mais [...] (Turquesa) 

 

Negação 

 Outro sentimento apresentado foi a negação, usada como 

um mecanismo de defesa frente ao processo pelo qual estavam 

passando, como forma de tentar mudar o cenário no qual estão 

inseridos. 

 

[...] eu cheguei em casa e sabe, assim, quando você não aceita 

aquilo, eu ainda fiquei lutando que não era. Quando alguém 

falava que era, eu chorava demais, eu tive uma semana de 

desespero. Foi muito terrível, e para eu ajudar ele... eu não 

conseguia ajudar ele, porque eu ficava muito abalada [...] (Rubi) 

[..] os primeiros momentos para mim foram assim diferentes né, 

porque eu via ele rindo do nada, girando em volta de si mesmo, 
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ele era bem diferente dos outros, as crianças da idade dele 

brincavam e ele ficava em um canto sozinho, aí chegava uma 

pessoa e dizia: “seu filho é doente? ”... e eu pensava: “não pode 

ser”[...] (Safira) 

[...] não foi uma coisa que foi tipo, vamos lá ver se é… primeiro 

teve esse negócio de negação por muito tempo, até agora nos 

cinco anos dele, a minha irmã achava que ele não era autista 

mesmo com todas as características e todos os sinais [...] 

(Esmeralda) 

 

Frustração/Angústia 

 Sentimentos de frustração e angústia, vivenciados pelos 

familiares são por diversos motivos, mas geralmente, estão 

relacionados a se sentirem incapazes de proporcionar o melhor 

cuidado à criança. 

 

[...] eu fui pedir uma cuidadora, assim como se eu tivesse 

pedindo um favor, que arrumasse um cuidador e fiquei 

esperando muito tempo [...] então eu ficava frustrada em saber 

que ele precisava de ajuda, e eu não tinha como fazer 

acontecer. Não sabia que podia colocar ordem judicial e fui 

conhecendo aos poucos os direitos para ir buscar. (Ametista) 

[...] está sendo angustiante eu ver que ele está tomando 

remédio e que cada vez que ele vai, eles passam mais 

remédios, porque ele está precisando por causa disso e 

daquilo... isso é angustiante, não vou dizer que eu gosto, 

quando chega uma receita pra ele tomar remédio é uma 

tristeza, porque eu queria que ele fosse uma criança que 

conseguisse com a idade dele fazer as coisas sem remédio. É 

ruim, muito ruim[...] (Turquesa) 
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Revolta/Indignação 

 O surgimento dos sentimentos de revolta e indignação, não 

estão somente relacionados com a confirmação do transtorno 

em si, mas com as dificuldades que vão surgindo no decorrer 

do cuidado com a criança, pois é evidente que a principal 

preocupação é a incerteza da continuidade da assistência. 

[...] eu fui atrás do neuro para ele ficar constantemente, com 

retornos e retornos e firmou até hoje... deu muito trabalho para 

conseguir, coisa que não era para ser assim... é de se indignar 

com isso..., mas, eu consegui tudo público e a fono, também, 

tudo pelo SUS, na secretaria [...] (Ágata) 

[...] quem conseguiu a psicóloga dele foi um membro da ONG e 

foi em Nova Floresta. Eu fiquei muito revoltada, era revoltante 

porque a gente sabe que a falha é grande no Brasil inteiro, mas 

se vem uma verba e essa verba é para ser investida, e é direito. 

Se o município precisa ter uma fono, para ter uma assistência 

e não tem é revoltante. Porque precisa ter. Porque não é só o 

meu que precisa, são vários[...] (Ametista) 

[...] depois que abriu o CAPS melhorou um pouquinho, porque 

ele tem essa oficina que ajuda, mas eu sinto falta de uma 

psicopedagoga para desenvolver mais ele, sinto falta de uma 

terapia ocupacional, eu sei porque ele já fez muitas vezes em 

São Paulo, mas a fono é uma necessidade, até duas semanas 

atrás ele foi atendido, agora eu já não sei como está, e isso é 

ruim, revoltante [...] (Safira) 

 Apesar de no início, desde a desconfiança até a 

confirmação diagnostica trazer todas essas emoções expressas 

pelas mães, existiu uma modificação dos sentimentos, que 
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deram vez a presença de sentimentos mais brandos diante todo 

o processo vivenciado por essas mães.  

 

Resiliência, superação e esperança 

 Os familiares entrevistados, trazem discursos sobre a sua 

capacidade de adaptar-se a mudanças, e de sua resistência a 

situações adversas, mostrando habilidades de resiliência, 

superação e esperança frente ao diagnóstico do filho, podendo 

enxergar o avanço no desenvolvimento da criança, tornando 

isso motivo de satisfação.  

[...] quando eles deram o diagnóstico o meu sentimento era de 

ajudar ele, foi de imediatamente tentar ajudar ele, pra que ele 

não ficasse daquele jeito, porque como eles me disseram o que 

ele tinha, eu perguntei se tinha como solucionar, e eles 

disserem que não, que era um problema irreversível, porém, 

poderia tratar pra ele ter uma vida normal, mas se não tratasse 

ele ia ser isso daí, ai eu disse vamos tratar, se existe uma saída 

vamos lá, o meu sentimento foi de ajudar, esse foi o meu maior 

sentimento[...] (Safira)  

[...] eu luto muito por ele. Meu sentimento antes era de zero, eu 

me via totalmente perdida, e hoje em dia eu tenho muita 

expectativa para ele, tudo que ele faz para mim é um grande 

avanço. (Rubi) 

[...] até agora os serviços estão todos bons, coloquei ele na 

creche, toda semana eu vou com ele para a fono, vou para o 

CAPS infantil, e eu acho que ele já evoluiu muito, porque ele já 

bebe água sozinho, já está comendo com a mão dele... eu fico 

feliz por ele estar evoluindo bem graças a Deus depois do 

diagnóstico [...] (Sodalita) 
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Os serviços de saúde para ele são bons, pelo menos os do 

CAPS ele gosta muito, no dia que é para vir ele já começa: 

“mãe, hoje eu vou para o psicólogo? ”. Quando eu digo que vai, 

ele diz que já não vai para avó dele todo alegre [...] (Pirita) 

[...] eu pensava que ele nunca poderia ser independente, hoje 

em dia não, porque eu estou lutando para isso, porque eu quero 

isso, que ele seja independente. Eu incentivo ele o máximo que 

eu puder, hoje em dia eu vejo meu filho como uma esperança 

[...] (Rubi) 

 

Empatia/Amor  

 As falas de empatia e amor, mostram que os pais utilizaram 

de sua capacidade para exercerem o altruísmo, silenciando 

suas angustias para entender o lado da criança, as suas 

necessidades e demandas.  

 

[...] ele não precisa do meu choro, ele não precisa do meu 

sentimento de revolta, ele não precisa que eu olhe para o filho 

dos outros e pergunte porque que o meu não é desse jeito, ele 

precisa de mim como mãe, ele é desse jeito porque Deus me 

deu ele assim, e quem é que vai mudar... só Deus pode mudar, 

então meu sentimento ainda é esse de ajudar ele a melhorar, e 

melhorar sempre[...] (Safira)  

[...] eu fiquei um pouco sem entender, porque aquilo para mim 

era novo, e o médico mandou eu voltar novamente com um 

mês, que ele foi quando ele deu o diagnóstico. Nisso, eu já tinha 

pesquisado o que era autismo, eu já estava por dentro de tudo 

o que era uma criança autista, e ele se enquadrava em tudo que 

o médico tinha falado, e isso para mim foi normal, eu amo o meu 

filho do jeito que ele é, porque se fosse pra Deus me dar um 
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filho, que fosse igual ele. Eu amo ele do jeito que ele é [...] 

(Turmalina) 

[...] no começo foi difícil né, mas a gente vai se adaptando, 

porque ele precisa de mim e eu sempre vou estar aqui para 

cuidar e amar ele, mas eu ainda estou me acostumando como 

lidar com isso tudo, eu peço muita sabedoria a Deus, muita 

força para enfrentar todos os obstáculos que vierem no dia a 

dia, para poder ser o melhor, porque sei que também deve ser 

difícil para ele (Cristal) 

 

 A partir dos resultados, percebe-se que na vivencia dos 

familiares frente ao processo diagnóstico da criança com TEA, 

surgem diversos sentimentos. Desse modo, destaca-se a 

importância de os profissionais de saúde apoiarem e 

identificarem dificuldades enfrentadas pela família nesse 

momento, no intuito de possibilitar um planejamento de rotina e 

estratégias que atendam a criança com espectro e sua família 

(NASCIMENTO et al., 2020), 

 Dentre os sentimentos o primeiro observado foi a 

impotência causada pelo diagnostico que é marcado por 

diversas duvidas e incertezas, trazendo consigo a intensificação 

de diversos outros sentimentos, em decorrência da pouca 

informação sobre o transtorno, sobre como suprir as 

necessidades da criança, e até em relação a própria falta de 

recursos financeiros. 

 Corroborando estudo Cunha et al. (2018), que buscou 

investigar o significado de ser mãe/pai de uma crianças com 

TEA, evidenciou que o período que sucede o diagnóstico, é 

marcado pela predominância do sentimento de impotência, pelo 

fato de não saberem o que é o transtorno e nem como agir, 



A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O 
CUIDADO EM SAÚDE: SENTIMENTOS DE FAMILIARES 

226 
 

desencadeando insegurança sobre conseguir ou não suprir as 

necessidades e demandas do filho.  

 Após o diagnóstico, as famílias com filhos autistas precisam 

lidar com o impacto e com as diversas dificuldades que surgirão, 

desde a modificação do funcionamento e andamento familiar, 

até a busca por informações sobre do que se trata o transtorno, 

para poder melhor atender as questões do filho 

(CONSTANTINIDIS, 2020). Diante disso, os pais vivenciam 

momentos estressantes, pois precisam tomar decisões que não 

estavam preparados, ao que se refere aos cuidados da criança, 

transitando por emoções conflituosas sendo comuns tornarem-

se visíveis as suas debilidades (BASTOS et al, 2019).  

 Sendo assim, torna-se evidente e indispensável a 

identificação das fragilidades desses pais, pelos profissionais 

que os recebem, podendo utilizar do ambiente de cuidado a 

criança, para cuidado também dos pais, com momentos de 

escuta qualificada, com o intuito de ouvir o sofrimento, 

momentos de angustia, facilitando os enfrentamentos diários e 

auxiliando na própria dinâmica familiar. Assim, o ambiente 

terapêutico contribui para os pais entenderem sobre o TEA, e 

para melhor lidarem e buscarem tratamento para o filho 

(BURTET; GODINHO, 2017).  

 Além disso, estudo demonstrou, que é comum a projeção 

do filho desde a descoberta da sua chegada, e quando ocorre 

a confirmação diagnostica para qualquer transtorno, os pais dão 

vez para sentimentos de perda, e apresentam um processo de 

morte simbólica, como percebesse no estudo em tela 

(SHINEIDR, 2018). 

 A morte simbólica, ou morte em vida, são rupturas que 

ocorrem durante a vida do ser humano, como a morte do filho 

esperado, desencadeando cinco estágios para experiências de 
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perda ou luto: negação, raiva, barganha, depressão e 

aceitação. Logo, a negação é tida como uma espécie de 

mecanismo de defesa, que age depois da notícia inesperada, 

sendo um processo inconsciente de não aceitação do fato 

(SILVA; SOUZA, 2018).  

 De tal modo, o sentimento de negação foi outra emoção 

vivenciada pelos pais, o que pode ser justificável pelo medo do 

desconhecido, da rejeição da sociedade e de isolamento social, 

visto que o estigma e a segregação dada a uma criança com 

algum transtorno constituem efeitos desagradáveis, 

especialmente quando são vivenciados no âmbito familiar 

(CONSTANTINIDIS et al., 2018; CUNHA; PEREIRA; 

ALMOBALBA, 2018). Isso sugere, que processos 

psicoterápicos podem entrar como forma de ajudar os pais a se 

adaptarem e a enfrentarem o problema em potencial, na lógica 

de entenderem a criança, as suas necessidades e demandas 

(OLIVEIRA; GASTAUD; RAMIRES, 2018).  

 Nesse interim, amplia-se a concepção da necessidade de 

apoio e orientação profissional para os pais, diante das 

mudanças no seio familiar que sucedem o diagnóstico, e 

desencadeiam frustrações e angustias, diante aos poucos 

serviços ainda disponíveis destinados para o cuidado em saúde 

a criança com TEA.  

 Desse modo, corroborando estudo de Pinto et al., (2017), o 

qual foi realizado com familiares de crianças com TEA em um 

município da Paraíba, trouxe que a intensificação dos 

sentimentos dos pais é decorrente da pouca informação sobre 

quais serviços procurar, e sobre o direcionamento da prestação 

de cuidados, ressaltando ainda mais suas angustias ante aos 

escassos serviços disponíveis.  
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 A criança com TEA, necessita de um olhar multidisciplinar 

em prol do seu cuidado, dessa maneira, a falta de recursos 

implica em situações de frustrações para os pais, por não verem 

as necessidades do filho serem supridas. Assim, a falta de 

visualização de soluções, até o próprio não reconhecimento dos 

direitos do filho, são fatos capazes de gerar sentimentos de 

aflições nesses cuiadores (KIQUIO; GOMES, 2018).  

 Portanto, os poucos serviços existentes para dar suporte a 

criança, dificultam a continuidade no cuidado, além de serem 

motivadores de uma sobrecarga emocional nos pais, dando 

espaço para mais encargos e incertezas, diante o 

desenvolvimento do filho.  

 De forma paraleala ao exposto, estudo realizado por Rocha 

et al (2017), com familiares de crianças com autismo, na cidade 

de Sorocaba, evidenciou que o apoio e trabalho em equipe 

multidisciplinar mostram extrema relevância na evolução da 

criança, ressaltando a importância da atenção primaria com uso 

de um projeto terapêutico singular, trazendo a importância de 

manter um cuidado continuo e individualizado.  

 Sendo assim, isso favorece o fenômeno de fortalecimento 

por meio da resiliência, no qual, algumas participantes da 

pesquisa pararam e avaliaram a situação vivida, em busca de 

recuperar a autonomia perdida frente ao diagnóstico do filho. 

Como estratégia de enfrentamento produtora de resiliência, 

tem-se, o acreditar nos serviços de saúde e na sua própria 

percepção de desenvolvimento do filho, como mostram os 

discursos dos familiares, que a primeira e principal ação 

tomada, foi procurar meios que pudessem ajudar no 

desenvolvimento e crescimento da criança (SEMENSATO; 

BOSSA, 2017).  
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 A crença dos pais em seu filho ter um atendimento de saúde 

adequado, é fundamental para os mesmos lidarem com 

emoções negativas, conforme exposto nos discursos de 

esperança e superação, mostrando a inegável importância 

depositada nas evoluções apresentadas pela criança 

(TREBIEN et al, 2018). 

 A perspectiva no futuro da criança e um desenvolvimento 

satisfatório do filho, ajudam a amortecer e a superar situações 

de estresse, se tornando uma forma de estratégia de 

enfrentamento ou de coping, o qual significa um conjunto de 

táticas para as pessoas adaptarem-se as circunstâncias 

adversas, podendo se estruturarem em formas a visualizar o 

problema, e focalizar na emoção avaliando o processo de forma 

positiva, como estratégia mais exitosa (CONSTANTINIDIS et 

al., 2018). 

 Nesse sentido, destaca-se que os pais experimentam antes 

de tudo, uma espécie de “luto” até olhar para o filho com 

altruísmo, entendendo que todos os obstáculos que surgirem, 

terão que serem ultrapassados em conjunto, percebendo, que 

as formas de pensar na criança com positividade, constroem 

maneiras de idealiza-la novamente com as suas reais 

possibilidades, permitindo lidar melhor com a situação 

(MACHADO; LONDERO; PEREIRA, 2018),  conforme as falas 

apresentadas no estudo em tela, com os sentimentos de amor 

e empatia. 

 Portanto, estudo sobre vivência de mães de crianças com 

autismo, realizado no estado do Pará, desvelou que o 

sentimento de amor, de luta pelo futuro, e independência da 

criança, trazem a visualização de resultados eficazes no 

tratamento, mudando totalmente o olhar dos pais perante o 

futuro da criança, colocando novas dimensões de vida capazes 



A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O 
CUIDADO EM SAÚDE: SENTIMENTOS DE FAMILIARES 

230 
 

de serem alcançadas pelos filhos, como a autonomia (Da Silva 

Nobre e De Souza 2018). 

 O período que segue o diagnóstico sem dúvidas apresenta 

desafios, mas esses desafios irão acompanhar esses pais por 

todo o clico vital da criança. Nessas condições, os familiares 

procuram além das instituições de saúde, se agarrarem em 

outras forças para enfrentar o fato de ter um filho com Autismo. 

Sendo assim uma estratégia utilizada pelos pais para lidar com 

as adversidades diárias, é a fé e confiança de que serão 

capazes de ofertar o melhor, depositando suas esperanças no 

desenvolvimento da criança (SILVA; OLIVEIRA, 2017).  

 Nesse contexto faz-se necessário, olhar não só para a 

criança com Autismo, mas também para as famílias, 

valorizando a importância da criação de estratégias para 

possibilitar um espaço de escutas, com possíveis trocas de 

experiências, no qual compartilhar e expor sua dor, são 

ferramentas capazes de amenizar as angustias diárias, e 

também uma forma de favorecer a prevenção em saúde mental 

(NASCIMENTO et al., 2018; CUNHA; PEREIRA; ALMOBALBA, 

2018). 

 Os pais compreendem os próprios limites sobre a situação 

problema e procuram se reorganizar sobre os fatos, pois a 

tentativa de adaptação após o diagnóstico pode ser capaz de 

trazer um melhor funcionamento familiar a partir de recursos e 

profissionais adequados à reabilitação da criança com TEA e 

de sua família, auxiliando no processo de promoção de 

sentimentos positivos dos pais sobre a evolução da criança 

(TREBIEN, 2018).  

 Portanto, a equipe de saúde que presta cuidados à criança, 

constituem uma das redes de apoio para as famílias, pois os 

pais acabam depositando também nos profissionais as suas 
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esperanças na tentativa de encontrar soluções e formas de 

ajudar o seu filho a ultrapassar ou a atenuar as manifestações 

do espectro (DALPRÁ, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

 O estudo alcançou o seu propósito de desvelar sobre os 

sentimentos de familiares de crianças com TEA, diante o 

cuidado em saúde, pois, a identificação dessas emoções é de 

suma importância para um maior entendimento sobre as 

dificuldades enfrentadas por esses pais. Percebeu-se que a 

confirmação diagnóstica para o Transtorno do Espectro do 

Autismo, pode ser um fator estressor em potencial para os 

familiares diante aos diversos sentimentos conflituosos 

desencadeados nesse processo. Ademais, tornou-se evidente, 

a existência de uma dualidade de sentimentos pelas 

participantes, como impotência, medo, perda, negação, 

frustração, angustia, revolta, indignação, resiliência, superação, 

esperança, empatia e amor.  

 Ante o exposto, destaca-se a necessidade de educação 

permanente para a capacitação dos profissionais como forma 

de melhorar a qualidade no cuidado, a partir do acolhimento 

tanto das crianças, quanto dos pais, visto que a atenção a 

saúde deve ser realizada de forma integral a família. Portanto, 

os profissionais envolvidos nessa assistência precisam de um 

olhar sensível também para o cuidador, mãe ou familiares, para 

a visualização de suas necessidades e sobrecargas.    

 Por fim, apesar da dificuldade no recrutamento dos 

participantes ser uma limitação do estudo, visto a ausência de 

registro de crianças com Transtorno do Espectro Autista, dentre 

as cadastradas nas Unidades de Saúde da Família, esta 
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pesquisa contribui para conhecimento cientifico baseado em 

evidencias acerca das dificuldades vivenciadas diante do 

cuidado da criança com TEA, e as repercussões para a saúde 

psíquica dos cuidadores. O que alicerçará a necessidade de 

reflexões dos profissionais sobre as estratégias de 

fortalecimento e apoio a família na rede de cuidado em saúde.  
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RESUMO: Considerando a Diabetes Mellitus (DM) como uma 
doença de alta incidência em crianças e adolescentes e as 
dificuldades encontradas na adesão ao tratamento, realizamos 
um estudo acerca das melhorias no atendimento desses 
indivíduos, bem como de seus familiares, mediante o uso de 
Tecnologias Educacionais como suporte de treinamento e 
acompanhamento, no intuito de obter melhores resultados e 
adesão às terapias medicamentosas e mudanças nos hábitos 
de vida, diminuindo o sofrimento e o risco de complicações 
desse cliente. Essas estratégias vêm em prol de uma vida mais 
saudável, minimizando ou impedindo complicações da doença. 
O estudo aponta para necessidades de atualização nas formas 
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de assistência deste tipo de usuário, tendo em vista as 
peculiaridades dessa faixa etária, observando o que faz parte 
do cotidiano dessa população. O uso da educação em saúde 
na Enfermagem garante uma maior assimilação das 
informações pelo binômio, entendido neste estudo como o 
indivíduo e sua família, de forma individualizada, integral e 
humanizada. Então sugerimos a inclusão de ferramentas 
tecnológicas como instrumento de apoio, viabilizando a 
comunicação da equipe de saúde, de maneira mais presente e 
efetiva no dia a dia dessa clientela. Refletimos então acerca da 
confecção de um aplicativo para celular, aparelho amplamente 
utilizado na educação nos serviços de atenção à saúde em 
consultas e treinamentos e no próprio domicílio.  
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Assistência Integral à 
Saúde da Criança e do Adolescente. Educação em Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica 

relacionada à captação da glicose após o estado alimentado 

mediante a ausência ou presença parcial do hormônio insulina 

gerado pelas células beta pancreáticas advindo do estímulo 

externo no meio extracelular. A insulina é encarregada na 

sinalização celular com o seu acoplamento em receptores 

específicos que promovem o deslocamento dos 

transportadores do tipo GLUT 5 até a periferia da célula para 

captação da glicose sérica (SILVERTHORN, 2017). Na 

privação ou insuficiência desse hormônio, quadros de 

hiperglicemia são observados.  

Podemos identificar dois tipos de DM de acordo como 

esses fatores mencionados são desencadeados. O tipo 1 

geralmente é um tipo que o seu diagnóstico acontece ainda na 
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infância. Ele é desencadeado pela inexistência das células beta 

do pâncreas que consequentemente não produzem o hormônio 

sinalizador. Diferentemente, o tipo 2 da doença é apontado 

como uma resistência insulínica celular que decorre das altas 

concentrações e liberações demasiadas por um longo período 

de tempo da insulina. Esse tipo acomete principalmente a 

população mais adulta e idosa, rara durante a infância e 

adolescência (SBD, 2019).  

O Brasil está entre os países com maior incidência de 

Diabetes em crianças (DE ARAÚJO et al, 2020).  A identificação 

da doença em seu estágio inicial e o rápido encaminhamento 

ágil e adequado para o atendimento especializado favorece à 

atenção em saúde um caráter essencial, visando um melhor 

resultado terapêutico, melhorando o prognóstico (SBD, 2019).  

Sousa et al (2020) evidenciou em sua pesquisa que os 

cuidadores absorvem informações sobre a doença, mas, não 

obstante a capacidade de compreensão e empenho, os 

familiares e cuidadores enfrentam muitas dificuldades ligadas a 

alimentação, controle metabólico e administração de 

medicamentos. 

A prevalência do tipo 1 da doença advém em crianças e 

adolescentes, na faixa etária dos 10 aos 14 anos, e, menos 

comumente, em adultos. O DM1 pode ter desenvolvimento 

lento e progressivo, dependendo do grau de deficiência da 

insulina, provocando dificuldades no diagnóstico e tratamento 

(SBD, 2019).       

A assistência às crianças e adolescentes com DM deve 

estar ligada na perspectiva do autocuidado. Nela se percebe a 

necessidade de melhoria nas práticas educativas de maneira a 

se obter um maior alcance, de modo mais eficiente.  
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A adesão ao tratamento por parte de cuidadores, 

familiares e indivíduos é fundamental para que se alcance bons 

resultados. Percebemos, na prática, que existe muita 

resistência na aceitação do diagnóstico, devido às 

peculiaridades da doença e do tratamento, que impõe uma 

mudança de vida, principalmente quando o indivíduo não 

apresenta sintomas mais frequentes. 

Concordamos com Souza et al (2020), quando 

reconhece a responsabilidade que é atribuída principalmente às 

mães sobrecarregadas, pois lhes exige esforço psicológico para 

aceitar também para convencer seus filhos a reconhecerem a 

importância da terapêutica. Isso não é uma tarefa muito fácil, 

nem tão pouco rápida, exige muita paciência, persistência, 

tolerância, sem perder o alvo principal que é a adesão ao 

tratamento de forma mais consciente. 

A família deve ser muito cautelosa, de forma a não 

aumentar as diferenças entre o diabético e os demais membros 

da família, para que a criança com Diabetes não se sinta 

discriminada em seu ambiente de convívio (BAUMGRATZ et al, 

2021).  

Na prática, observamos a expressão dos vários 

sentimentos dessa clientela, com tristeza, revolta, medo, muitas 

vezes devido a exclusão do convívio social, imposta pela 

doença.  Isso porque é muito comum no cotidiano das crianças 

e adolescentes o uso indiscriminado de massa e açúcar, e que 

o diabético precisa restringir, ou no mínimo ser cauteloso no 

uso.  

Souza et al (2020) lembra a importância de que a 

educação em saúde seja realizada nas escolas, destinando aos 

alunos e seus familiares, informações relevantes sobre 
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aspectos nutricionais, sociais, prática de exercícios físicos, 

estimulando o autocuidado, descentralizando dessa forma as 

ações da equipe de saúde. A abordagem desses assuntos no 

ambiente escolar contribui para a formação de uma cultura de 

vida mais saudável, fundamental para o momento.  

Teixeira et al (2021), aponta para a necessidade que os 

cuidadores possuem de uma promoção à saúde, de maneira 

contínua a nível de domicílio. Com isso percebe-se a carência 

de estudos que favoreçam a modernização dos processos 

educativos de um modo geral, bem como na área da saúde, 

visando um alcance maior da população, de maneira contínua. 

De acordo com Baumgratz et al (2021), o diagnóstico é 

permeado por sentimentos, principalmente insegurança de 

como proceder com o tratamento farmacológico e não 

farmacológico. Além disso, oferecer uma vida saudável ao 

adolescente, mesmo diante das limitações encontradas, são 

abordagens necessárias para um acompanhamento 

multiprofissional, onde o Enfermeiro representa uma figura 

fundamental no processo educativo. 

A educação em saúde tem avançado de maneira 

processual e organizada, numa perspectiva de se fazer mais 

presente nos serviços de saúde, de um modo geral, porém há 

setores que ainda não contam com serviços de educação 

continuada, sendo primordial aderir e buscar inovações nessa 

área, acompanhando o processo de evolução na ciência e na 

saúde.  

É imprescindível que os profissionais da saúde estejam 

comprometidos em se manterem atualizados e capacitados, 

mediante a busca de conhecimentos, em sua área de atuação 

principalmente, evitando práticas obsoletas, lembrando que 
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hoje podemos contar com uma equipe multiprofissional no 

serviço, crucial no atendimento desse cliente. 

As terapias não medicamentosas são imprescindíveis ao 

controle glicêmico. Englobando a educação sobre a 

fisiopatologia, estímulo ao autocuidado, mudanças dos hábitos 

de vida com orientação nutricional, prática rotineira de 

exercícios físicos bem como cessação de hábitos tabagistas. 

Baumgratz et al (2021), percebeu ainda que os familiares 

referem frustração, culpa, preocupação, tendo em vista a 

pressão em preparar os jovens para uma vida de 

responsabilidade e novas experiências, mencionando o 

surgimento de um programa, como forma de apoio aos pais e 

suas fragilidades, podendo supri-la de modo versátil e 

tecnológico, possibilitando outros recursos, sobretudo quando 

não há quem os ouça e possa ajudá-los nos momentos mais 

desafiadores. 

Souza et al (2020), compreende que os cuidados no 

domicílio perpassam por muitas dificuldades, sobretudo 

inerentes a aplicação correta da insulina, restrições 

alimentares, falta de suporte na escola quanto ao controle 

alimentar e terapia medicamentosa, limitações dos serviços de 

saúde para acompanhamento adequado desses clientes. 

A assistência em questão envolve uma equipe 

multiprofissional em diversas especialidades com um objetivo 

convergente: garantir a aquisição de conhecimentos que 

valorizem hábitos saudáveis de controle glicêmico pelo binômio 

criança/adolescente e sua família. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata de uma revisão de literatura realizada em 

bases de dados indexadas à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

Foram selecionados artigos com publicações nos últimos cinco 

anos para discussão da temática abordada.  

Surge da necessidade, observada na prática 

assistencial, de melhoria nos cuidados, atenção e 

acompanhamento do paciente pediátrico, de forma mais efetiva 

e integral, mediante o uso da tecnologia educacional.  

Realizou-se a coleta dos artigos nos meses de Outubro 

e Novembro/2021, mediante respectivas plataformas virtuais, 

acima mencionadas. As leituras realizadas viabilizaram 

definição temática, além da escolha dos descritores. 

Além disso, a abordagem suscitou inúmeras reflexões 

acerca do tema indagado, amadurecendo a ideia da criação de 

uma ferramenta tecnológica que contribua efetivamente para 

melhoria na assistência integral em saúde em qualquer nível de 

atenção à saúde.                               

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as abordagens educacionais devem ser 

compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo da 

criança, adolescente e sua família. Os pais ou cuidadores 

devem estar completamente envolvidos no processo de 

educação e autogerenciamento da doença crônica (SBD, 

2019).   

O processo educativo deve acontecer de maneira 

gradual e flexível, sob a supervisão de profissionais com 



A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM TECNOLOGIA EDUCATIVA AO 
BINÔMIO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS NA INFÂNCIA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

243 
 

experiência nessa prática.  É importante que todos os aspectos 

sejam abordados, desde a automonitorização glicêmica, 

administração de insulina, identificação e tratamento de 

hipoglicemias, ajuste de doses de insulinas de acordo com o 

nível glicêmico, contagem de carboidratos e quantidade de 

carboidratos da refeição.  

Nascimento et al (2011), compreende que o 

envolvimento dos amigos, pais e familiares reforça o apoio 

importante para o manejo da doença, promovendo aumento da 

autoconfiança do cliente pediátrico, suscitando um 

entendimento maior da manutenção do tratamento, de forma 

adequada, sempre promovendo o autocuidado.  

Teixeira et al (2021), identificou em seus estudos que o 

autocuidado representa um dos principais resultados a ser 

alcançado pela educação em saúde dos pacientes diabéticos e 

seus familiares, contudo os dois maiores desafios são: as 

mudanças nos hábitos alimentares, devido às restrições 

alimentares impostas pela doença, e admitir como rotina a 

prática de atividades físicas de maneira regular.  

Aspira-se que a família esteja completamente envolvida 

no processo de educação e autogerenciamento do Diabetes 

Mellitus. Além disso, depõem que a transição da 

responsabilidade sobre os cuidados com a doença seja 

realizada gradativamente, de acordo com nível de assimilação 

do indivíduo e maturidade adquirida no processo de tratamento 

(SBD, 2019).  

O aporte nutricional saudável é indispensável para toda 

população, e sobretudo para os pacientes diabéticos. Todavia, 

as peculiaridades inerentes ao uso da insulina e a prática 

rotineira de atividade física, no intuito de alcançar e manter 
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níveis glicêmicos pré-estabelecidos, são hábitos que devem ser 

adquiridos nesses indivíduos (TEIXEIRA et al, 2021).  

Os serviços de atenção à saúde devem estar atentos às 

atualizações quanto às recomendações de acompanhamento 

desse binômio. Empenhando-se para assistir esse da melhor 

forma possível, certificando uma assistência multiprofissional, 

minimizando o risco de possíveis complicações. 

Para Baumgratz et al (2021), o acolhimento e as 

orientações profissionais no processo de cuidar em pediatria e 

dos seus familiares presentes ou ausentes, implicaram no 

tratamento da ansiedade e depressão. O processo de 

adoecimento do familiar, percorre várias etapas, de negação e 

busca por conhecimento dos familiares são fatores relevantes, 

carecendo de profissionais para desenvolver estratégias junto 

às famílias. 

Acreditamos que a educação em saúde para cuidadores 

domiciliares de crianças e adolescentes com DM é 

indispensável, focando numa assistência segura e humanizada, 

de maneira efetiva, direcionadas à adesão do tratamento, tanto 

farmacológico, como não farmacológico (TEIXEIRA et al, 2021) 

No momento da descoberta da doença, deve se iniciar o 

processo de educação e acompanhamento, da criança, 

adolescente e seus familiares, gerando elos de segurança, 

valorizando o conhecimento, bem como a troca de experiências 

entre os mesmos.  Isso é crucial, devendo ser visto como 

prioritário pelo enfermeiro. (NASCIMENTO et al, 2011). 

COLLET et al (2018), demonstra em estudo realizado 

que o suporte aplicado aos usuários do serviço, objetivando o 

autocuidado é essencial. Nela se propõe o respeito ao tempo 
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de desenvolvimento e apropriação de habilidades, tendo 

autonomia e independência no manejo seguro da doença. 

Na rotina dos serviços de atenção à saúde às crianças e 

adolescentes com DM tipo 1, é comum se identificar 

dificuldades na adesão ao tratamento, além da deficiência de 

insumos para treinamento e acompanhamento de maneira mais 

eficaz. 

Este motivo nos levou a uma inquietação para a busca 

de conhecimentos através da pesquisa acerca de modelos de 

protocolos de treinamento a fim de aprimorar a prática da 

Enfermagem na educação em saúde, com base em 

ferramentas capazes de alcançar os resultados almejados, 

estreitando as relações entre equipe de saúde e a clientela em 

questão. 

A pesquisa mostra que estudos realizados constataram 

que o conhecimento acerca da doença é fundamental para 

adesão ao tratamento, prevenindo complicações agudas e 

crônicas, bem como as formas mais graves (FERREIRA et al, 

2021).  

Para tanto, também é imprescindível, estreitar as 

relações entre a equipe de saúde e o binômio, trabalhando de 

forma compartilhada, identificando problemas, traçando metas, 

à medida que se estabelece planos de cuidados, podendo ser 

ajustado a qualquer tempo, conforme necessidade (COLLET et 

al, 2018). 

Apreendemos da nossa prática a necessidade de 

aprimoramento, sobretudo nas formas de alcance desse cliente, 

e vislumbramos melhorias com apoio tecnológico, utilizando-se 

de ferramentas relacionadas a TE. No momento estamos 

estudando e refletindo sobre maneiras de como conseguir 
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planejar e projetar a implementação da TE em nossas 

atividades educativas. 

Com isso, corroboramos com Ferreira et al (2021), 

quando afirma que o processo de aceitação da doença se torna 

mais efetivo quando os indivíduos diabéticos possuem suporte 

familiar e é acompanhado pela equipe multidisciplinar, atuando 

como facilitadores e orientadores do manejo correto da doença.  

Baumgratz et al (2021), aprende em sua pesquisa que 

nas vivências, percepções e experiências dos familiares, há 

uma necessidade do apoio técnico e emocional, considerando 

que o processo é permeado por sentimentos e desafios. Em 

relação às estratégias de enfrentamento direcionadas aos 

familiares, foi evidenciada a participação ativa dos cuidadores 

para a promoção do autocuidado e superação dos desafios 

decorrentes do DM1. 

Assimila-se que as Tecnologias Educacionais (TE), 

quando voltadas a área da saúde podem fornecer ferramentas 

de apoio ao processo de educação em saúde com a finalidade 

de melhorar a comunicação com este público, bem como 

oferecer suporte ao profissional de saúde que se encontra na 

assistência desses indivíduos (DE ARAÚJO et al, 2020).  

As Tecnologias Educacionais apresentam formas 

criativas e dinâmicas, elaboradas com o apoio das plataformas 

digitais, que dispõe de meios para alcançar esses objetivos. 

Elas são eficientes pois englobam recursos visuais e auditivos, 

importantes no estímulo das funções cognitivas do indivíduo 

(DA COSTA et al, 2021). 

Segundo DE ARAÚJO et al (2020), as tecnologias 

educativas voltadas às crianças com DM que operam em 

plataformas digitais, oficinas educacionais, simulação de casos, 
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pôster e cartilha educacional são estratégias que contribuem 

para o conhecimento adquirido durante o processo de 

terapêutica. 

Souza et al (2020) sinaliza os vários sentimentos de 

medo diante do desconhecido, aos poucos vão se desfazendo, 

dando espaço ao conhecimento de novas habilidades práticas, 

valorizando a assistência dada nos serviços de saúde, em todos 

os níveis de atenção. 

O cuidado integral ao binômio com diabetes mellitus tipo 

1, está associado ao caráter educativo de orientar de forma 

lúdica e criativa, priorizando a equidade e humanização da 

informação repassada (DA COSTA et al, 2021). 

Apreendemos também que o processo de educação em 

saúde relacionado ao cliente diabético, não pode ocorrer 

somente na descoberta do diagnóstico e quando ele 

demonstrar alguma dificuldade, mas deve acontecer de 

maneira contínua, por isso a necessidade de estudos que 

suscitam o desenvolvimento de métodos mais atuais e de 

melhor alcance. 

Percebemos, também que os familiares e cuidadores são 

muitas vezes, sobrecarregados com tantas atribuições e 

responsabilidades, ocasionadas sobretudo, no que diz respeito 

a dieta, com algumas restrições, diferindo dos demais membros 

da casa, diferenças essas que dificulta a aceitação por parte do 

paciente pediátrico.  

As ferramentas educacionais ajudam na adesão da 

criança e do adolescente e sua família no tratamento para 

progressão e a adaptação da nova forma de viver com a doença 

crônica. Além disso, encurta a distância entre o serviço de 

saúde e a família, enriquecendo a comunicação efetiva e 
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manejo adequado com essa população (DA COSTA et al, 

2021). 

Consideramos importante proporcionar uma maior 

aproximação do paciente diabético e seus cuidadores, tendo 

em vista as dificuldades desses em colocar em assimilar todas 

as informações recebidas da equipe de saúde, no momento do 

diagnóstico, além de haver um grande intervalo de tempo entre 

uma consulta e outra, muitas vezes eles não têm condições 

financeiras, residem em outra cidade, e quando comparecem 

ao Serviço de saúde, se registra alguma piora do quadro. 

Não obstante, a limitação de pesquisas já desenvolvida 

nessa área, após a leitura dos textos selecionados; observou-

se como é imprescindível a realização de e estudos sobre 

atividades e procedimentos práticos do nosso cotidiano 

É significativo que as crianças e adolescentes com 

diabetes mellitus, bem como seus cuidadores, sejam assistidos 

por uma equipe multiprofissional, estimulando o autocuidado 

delas, realizando a educação em saúde, o que favorece a 

compreensão dos processos inerentes à doença (FERREIRA et 

al, 2021). 

São vários os motivos, como já foi mostrado, que 

dificultam a adesão ao tratamento, por parte do paciente 

pediátrico. Além das mudanças no estilo de vida inerentes à 

doença, temos também os problemas relacionados ao acesso 

da equipe de saúde, além das condições da equipe em prestar 

uma assistência de maneira contínua, pois o acompanhamento 

desse paciente não está organizado de maneira sistematizada 

pelos Serviços de assistência à saúde.   

Com isso, é notório a necessidade de pesquisas que 

venham mostrar alternativas de melhorar a prática da 
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assistência à saúde em pediatria, aos pacientes que sofrem as 

consequências da doença em questão. Entendemos a 

importância de promover momentos de discussão e reflexão 

favoráveis ao aprimoramento da prática de educação em saúde 

existente, de modo a alcançar eficazmente essa clientela, 

atenuando os efeitos danosos da Diabetes.  

Em nossa prática sentimos falta de instrumentos ou 

ferramentas que facilitem o acompanhamento desse paciente, 

de forma mais efetiva e contínua.  Percebemos no estudo que 

essa situação está presente em outros serviços, e essas 

lacunas na continuidade da assistência. 

Ademais, entende-se que ações desenvolvidas no 

domicílio, se aliadas a ao uso de alguma tecnologia, pode ter 

efeito mais intenso efetivo, tendo em vista uma base segura 

direcionadas pela equipe de saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

Perante o exposto, pensamos e versamos sobre a 

necessidade de criar uma ferramenta de suporte que possa 

nortear essa prática assistencial e educativa nos serviços de 

atenção à saúde. Elas asseguram uma assistência direcionada 

e inclusiva ao binômio portadores de Diabetes Mellitus.  

É imprescindível tornar o processo de educação em 

saúde mais presente e eficaz rotineiramente tendo em vista a 

alta incidência da doença nesse grupo etário. Além disso, 

existem dificuldades em levar a informação ao cliente 

pediátrico, pois requer habilidades na linguagem e na forma de 

apresentar os conhecimentos.   
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Refletimos e acreditamos que as tecnologias 

educacionais podem contribuir para estreitar as relações entre 

usuários e equipe de saúde, em que um aplicativo acessado por 

meio do celular pode fornecer informações que ajudam no 

esclarecimento de dúvidas, comuns no início do tratamento, 

bem como no decorrer da vida. 

Ela pode exigir mudanças nos hábitos de vida, com 

atitudes que apontem para o controle glicêmico, de forma mais 

permanente, melhorando a qualidade de vida dessas crianças, 

adolescentes e suas famílias.  

Diante de toda essa problemática peculiar da doença, 

bem como a sua assistência, resolvemos pesquisar acerca do 

assunto, observando as atualizações no que se refere a 

assistência desse paciente, principalmente na prática da 

Educação em saúde. 

Percebemos que as Tecnologias da Educação podem 

contribuir muito para melhoria, no sentido de fornecer 

ferramentas que alcancem de maneira mais eficaz e contínua, 

apoiando a prática da Educação em saúde na rede de atenção 

à saúde. 

Entendemos que há possibilidades de minimizar a 

distância dos pacientes em relação à equipe de saúde.  Durante 

a pandemia podemos constatar que é possível um 

acompanhamento a distância, mediante as ferramentas 

tecnológicas. 

Então continuaremos nossos estudos, no intuito de 

oportunizar em nosso cenário o uso da tecnologia da educação, 

e futuramente adaptar uma ferramenta que sirva de suporte 

para um atendimento a distância mais eficaz.  
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Dessa forma, pode-se sugerir o emprego desses 

aparelhos eletrônicos que sejam comuns à clientela mais 

carente associando imagens empolgantes e chamativas que 

desperte interesse, vídeos leves e educativos, com 

demonstrações práticas dos cuidados rotineiros inerentes a 

doença, aplicativos, jogos educativos, exercícios favoráveis ao 

desenvolvimento de habilidades em fim, entre outros 

incrementos tecnológicos. 

Como exemplo, temos o aparelho celular, utilizado 

amplamente em todas as camadas sociais, que disponibiliza 

instalação de inúmeros aplicativos, como ferramenta de 

educação e acompanhamento à distância. Além por ele ser 

também, um aparelho eletrônico muito utilizado por essa 

clientela pediátrica. Acreditamos que isso minimizaria a lacuna 

presente, atualmente entre paciente e Serviços de saúde.  

Contudo, outros aprofundamentos serão necessários no 

intuito de subsidiar e viabilizar projetos de aprimoramento da 

Educação em saúde, no que se refere ao uso das TE, como 

ferramenta de apoio à orientação e acompanhamento do 

paciente diabético. 

Toda essa discussão com os autores tem subsidiado a 

maturação nossa ideia de melhoria da assistência a essa 

clientela específica, a priori, pois foi onde identificamos uma 

lacuna maior no que se refere ao treinamento e 

acompanhamento, com tudo, estamos engatinhando na 

construção do projeto. 

Esperamos em breve, conseguir viabilizar alguma 

dessas ferramentas com a integração de setores 

interdisciplinares como a tecnologia da informática, de maneira 

prática. Assim, objetivando alcançar esses pacientes e sua 
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família, se possível, sem rodeios, sendo algo simples, e de fácil 

acesso.       
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RESUMO: A revelação do diagnóstico da doença crônica na 
infância é um evento traumático para a criança, sua família e o 
ambiente em que vive. O processo de adaptação se sucede à 
nível ambulatorial com consultas pela especialidade e o 
treinamento de procedimentos terapêuticos realizados pela 
equipe de Enfermagem. A execução dos procedimentos é uma 
prática necessária para o controle e tratamento da doença de 
base, mas, por muitas vezes, uma circunstância desagradável. 
O lúdico e o brinquedo terapêutico surgem como uma 
ferramenta elementar no processo de assistência de 
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Enfermagem na atenção secundária. O estudo versa sobre um 
relato de experiência do uso desses artefatos e as relações com 
a literatura que permeia os benefícios e importância da 
utilização em larga escala nos ambientes de pediatria de 
qualquer nível de atenção à saúde. No ambulatório, as técnicas 
são empregadas para esclarecer sobre a condição crônica, 
procedimentos e orientações. O brinquedo é uma ferramenta de 
extremo valor, considerando seu caráter mediador de 
sentimentos desenvolvido pela criança e adolescente. De igual 
modo, o lúdico facilita a comunicação terapêutica entre o 
profissional e o binômio. Desta maneira, esses dois recursos 
são apetrechos substanciais no trabalho em pediatria. Ao nível 
ambulatorial, eles trazem grandes vantagens e possui muitos 
potenciais no empoderamento da Enfermagem Pediátrica no 
Brasil.  
Palavras-chave: Ludoterapia. Pediatria. Enfermeiras 
pediátricas. Ambulatório hospitalar. Humanização da 
Assistência.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A descoberta do diagnóstico de uma doença crônica na 

infância acontece, geralmente, após um longo período de 

hospitalização para investigação e fechamento do caso do 

indivíduo. Esse período compreende uma mudança drástica na 

vida da criança ou adolescente, sua família e o espaço onde ela 

convive (DEPIANTI; MELO; RIBEIRO, 2018).  

 A adaptação no processo de entendimento da patologia, 

o tratamento necessário para controle da doença crônica e os 

cuidados necessários para manejo de sequelas da doença são 

intervenções realizadas à nível ambulatorial com consultas de 
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segmento e treinamento da criança ou adolescente e sua 

família pela equipe de Enfermagem (PESSOA et al, 2018) .  

A iniciativa de desempenhar procedimentos terapêuticos 

é necessária, mas, por muitas vezes, uma experiência não 

prazerosa para eles, onde partem do princípio de controle e 

gerenciamento da doença crônica (DOS SANTOS et al, 2020). 

Alguns exemplos são a administração de Benzetacil 

periodicamente em indivíduos portadores da Febre Reumática 

ou, a sondagem vesical intermitente de quatro em quatro horas 

em crianças portadoras da bexiga neurogênica e, até mesmo, 

a insulinoterapia em pacientes com Diabetes Mellitus do tipo 1.  

A Enfermagem é o elo principal para realização dos 

cuidados e orientações das crianças e dos cuidadores. Ela 

também detém do conhecimento e aparato legal para aplicação 

do método do brinquedo terapêutico e do lúdico para ações 

educativas com estes pacientes e suas famílias (OLIVEIRA et 

al, 2020). 

O brincar fortalece a autonomia da criança por consistir 

em um ato livre, ilimitado na ficção, contribuindo para a melhor 

resolução de problemas psicológicos, e experiências negativas 

como aflição, dor e perda (JANUÁRIO et al, 2021). 

 O ato de brincar e o brinquedo são formas asseguradas 

na legislação do direito garantido à liberdade de expressão da 

criança pelo Estatuto da Criança e do adolescente (BRASIL, 

1990). A partir dela, eles detêm o privilégio de manutenção do 

seu desenvolvimento, incluindo dentro do sistema de atenção à 

saúde vigente no país.  

Diante do exposto, o objetivo do estudo é relatar a 

experiência de convivência e uso do lúdico e do brinquedo 
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terapêutico de uma enfermeira residente do primeiro ano no 

ambulatório de pediatria de um hospital universitário e 

preceptoria e, suas visões quanto à metodologia lúdica no 

cuidado à criança e adolescente com doença crônica.  

 

OBJETIVO 

  

       O estudo objetiva relatar a experiência vivenciada durante 

o mês de outubro de 2021 em um Ambulatório de Pediatria 

associado ao Hospital Universitário vinculado a rede EBSERH 

referência no Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

A residência multiprofissional em Saúde da Criança 

proporciona aos residentes a inserção nos campos da atenção 

primária, secundária e terciária, sendo o nível ambulatorial a 

especificada neste estudo.  

 Foram realizadas pesquisas em base de dados oficiais 

dentro da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para referencial 

teórico do contexto estudado. Apesar da utilização em massa 

do tema nos últimos 5 anos, a sua prática na atenção 

secundária ainda é bastante escassa na literatura nacional e 

internacional.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O ambulatório de Pediatria do hospital universitário do 

Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN), antigo HOSPED, é 

referência no atendimento de crianças e adolescentes 

portadoras de doenças crônicas onde inclui um leque de 

diagnósticos crônicos da infância como Diabetes Mellitus tipo 1, 
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Febre Reumática, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Doença de 

Crohn, Mucopolissacaridoses, Doença de Pompe e inúmeras 

doenças genéticas raras.  

 No setor são efetuadas diariamente sessões de infusão 

de medicamentos especiais como terapia com anticorpos 

monoclonais, enzimas e pulsoterapia com metilpredinisolona 

para controle e tratamento a nível ambulatorial nessa 

população. Associado a isto, a sala de procedimento é um 

ambiente separado para realizações de procedimentos simples 

e complexos como curativos, cateterismo vesical, coleta de 

sangue e urina para exames laboratoriais, administração de 

medicamentos, manutenção de cateter totalmente implantado 

(CTI), dentre muitos outros.  

Somado a isso, essa sala é equipada com materiais 

educativos confeccionados em papel, EVA, feltro e plástico para 

treinamento e orientações pela Enfermagem acerca desses 

procedimentos e da condição crônica. Agregado a isso, existe 

o uso de um boneco terapêutico que é considerado uma 

ferramenta essencial na melhora da experiência da criança ou 

adolescente antes e durante procedimentos e explicar de 

maneira lúdica, a fisiopatologia das doenças, seu controle e 

tratamento em domicílio. 

 Seguindo uma ordem de critérios aleatórios, as crianças 

com bexiga neurogênica são as que necessitam de cateterismo 

vesical intermitente. O treinamento para o procedimento pela 

família ou o próprio indivíduo, se este já adolescente, lúcido e 

confiante, é orientado para realizar o autocateterismo.  

Dessa forma, a ação educativa se trata na aplicação de 

um boneco em feltro com definição de todos os órgãos do corpo 
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humano. A partir dela, podemos explicar o funcionamento do 

sistema genito-urinário, processo de antissepsia e passagem 

da sonda vesical de alívio com todo o material disponível no 

mostruário. Além disso, durante o treinamento, técnicas lúdicas 

como a brincadeira da “cordinha” ensinam as crianças a 

compreender o tamanho das sondas utilizadas no processo.  

A exemplo do “Batman”, escolar, acometido com 

Mielomeningocele ao nascer, permanecendo por dias na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para realização de 

procedimento cirúrgico corretivo. Durante a cirurgia, houveram 

várias sequelas neurológicas, incluindo a bexiga neurogênica. 

Por ser bem consciente e instruído, decidimos ensiná-lo o 

autocateterismo. O procedimento foi explicado passo a passo 

através de um boneco de feltro, sonda do tamanho adequado, 

sabão neutro e gaze. O momento foi bastante prazeroso e 

divertido. Observou-se na criança um sentimento de 

empolgação na promoção de sua autonomia. Ao final, relatou à 

equipe que não deixaria mais a mãe fazer a sondagem, porque 

ele estava “craque”.  

As crianças e adolescentes acometidas por Diabetes do 

Tipo 1 realizam a insulinoterapia. Mesmo sendo uma 

terapêutica muito delicada de se trabalhar, o processo pode 

acontecer utilizando o brinquedo terapêutico para explicação da 

criança, adolescente e família em realizar a delimitação de 

campo de administração das doses da insulina, angulações e a 

administração propriamente dita.  
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Figura 1. Boneco Terapêutico empregado no treinamento do 
cateterismo vesical de alívio. 
 

 
 

Fonte: Thalita Almeida de Oliveira, Natal/RN, 2021. 
 

A boneca manuseada é encontrada em qualquer loja de 

brinquedos, porém, adaptada com locais de marcação de 

punção e administração. 
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Figura 2. Kit de treinamento para Insulinoterapia no 
Ambulatório de Pediatria. 

 

 
 

Fonte: Thalita Almeida de Oliveira, Natal/RN, 2021. 
 

“Mulher-Maravilha”, adolescente com diagnóstico de 

Diabetes fechado há uma semana. Vulnerabilidade social 

extrema, acuidade visual deficiente, foi trazida juntamente com 

a tia ao ambulatório para treinamento sobre o uso da insulina. 

Foi utilizado nesse caso adaptação de todos os materiais para 

uma explicação de forma mais lúdica e inclusiva ao binômio, 

tendo em vista sua deficiência visual e social. Aplicamos 

esparadrapo para fazer relevos na seringa para ela entender e 

sentir o funcionamento e a estrutura dos materiais que ela 

utilizará pelo resto da vida. Além disso, pontos de marcação 
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com pincel de quadro branco foram feitos para ela reconhecer 

onde seriam administradas as doses de insulina em seu corpo. 

Após o treinamento, ela se emocionou e agradeceu com um 

gesto de carinho pela atenção que nunca havia recebido em 

qualquer serviço de saúde.  

 Em outra instância, este mesmo boneco do caso citado, 

também é utilizado no Hospital Dia do Ambulatório. Nela 

ocorrem as infusões dos medicamentos especiais. Para 

explicar ao indivíduo a real necessidade de realizar a punção 

venosa para infusão de medicações de alto custo para 

manutenção da vida e, favorecer uma comunicação e confiança 

efetiva entre a criança ou adolescente e o profissional.  

 Como no caso “Capitã Marvel”, infante, portadora da 

Doença de Crohn admitida no hospital dia para infusão de 

anticorpo monoclonal quimérico. Ao chegar no setor, 

apresentava-se bem chorosa, referindo medo de “ser furada”. 

Iniciou-se uma sessão de brinquedo terapêutico instrucional 

onde utilizei de um boneco de plástico e um dispositivo 

intravenoso com capa de segurança para a criança brincar livre 

e espontaneamente com ele. Após várias conversas e retratos 

de confiança entre o profissional e a criança, ela foi puncionada 

com o brinquedo e sua genitora ao lado, sem intercorrências. 

No final da sessão, a mesma não referiu queixas durante o 

procedimento e, afirmou a eficácia do uso lúdico e do 

acompanhamento materno como uma forma de amenizar seu 

sofrimento. 
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Figura 3. Sessão de BTI no Ambulatório de Pediatria 
 

 
 

Fonte: Thalita Almeida de Oliveira, Natal/RN, 2021. 
 

 De um artifício diferente, na Febre Reumática é 

recomendada a administração da Penicilina Benzatina a cada 

21 dias em seus portadores até os 21 anos de idade. Este fato 

se torna algo estressante e traumático na vida destes 

indivíduos. Utilizar o lúdico e uma boa comunicação, reflete em 

uma experiência menos dolorosa e adaptável nesta população. 

É utilizado um boneco terapêutico grande para mostrar o local 

da aplicação e como será administrada essa medicação passo 

a passo com todos os insumos necessários para a 
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demonstração, desde a bolsa de gelo como medida não 

farmacológica para a dor até o nosso “álcool anestésico”. 

           “Homem Aranha”, pré-escolar diagnosticado com febre 

reumática há quatro meses, compareceu acompanhado do 

genitor à sala de procedimento do ambulatório para 

administração da Benzetacil. Ao entrar na sala solicitou de 

imediato a bolsa de gelo e o álcool “mágico” para aliviar a dor. 

De forma recreativa, realizei brincadeiras com a bolsa de gelo, 

a criança contou histórias sobre sua família e como seus 

familiares, principalmente a irmã, tinham medo da medicação, 

porém o menino dizia que quando ele usava o álcool “mágico”, 

o mesmo lhe dava “superpoderes” e ele era capaz de aguentar 

a dor. Após a administração do medicamento, ele virou 

surpreso de como o procedimento tinha sido realizado de forma 

rápida e indolor, sendo notório seu espanto a falta de dor 

relacionada à administração.  

 Isto posto, nota-se que nítido que a utilização do lúdico, 

da comunicação terapêutica e do brinquedo terapêutico na 

assistência de Enfermagem à criança e adolescente com 

doença crônica propicia um ambiente mais agradável, menos 

hostil, menos traumático, favorecendo vínculo e confiança com 

o binômio, além de humanizar o processo de trabalho no âmbito 

da pediatria. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A criança com a doença crônica por muitas vezes com 

medo do desconhecido e o que aquela patologia trará como 

forma de violação do seu corpo, do seu âmbito familiar e 
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convívio com outras crianças são percebidas dentro do serviço 

como uma retração de sua personalidade e sua forma de se 

expressar (MAIA; OHARA; RIBEIRO, 2019). 

O enfrentamento ao processo de adoecimento crônico 

implica em diversas mudanças no cotidiano da criança, do 

adolescente e sua família, como hospitalizações, mudanças na 

vida diária, distanciamento das atividades escolares, adesão a 

novos hábitos alimentares, limitações físicas, adaptações no 

ambiente doméstico e familiar, alterações de sentimentos e 

emoções gerados pela doença (ARAÚJO et al, 2020). 

Durante o processo de assimilação da doença crônica e 

dos procedimentos necessários para a adaptação e qualidade 

de vida dele destaca a assistência de Enfermagem 

humanizada, com conhecimento da multidimensionalidade do 

ser humano e da subjetividade com vistas à redução da dor e 

alívio de eventos traumáticos (COSTA et al, 2021).  

Dentre as medidas terapêuticas com vistas a redução 

dos danos destaca-se o brincar como estratégia facilitadora 

vistas como ápice do cuidado com a criança e adolescente nos 

diversos níveis de atenção à saúde. Ela surte um efeito 

primordial no âmbito da comunicação, adesão e conhecimento 

da terapêutica e integralização do cuidado (CALEFFI et al., 

2016). 

A brincadeira na atenção secundária se torna um leque 

de informações valiosas que podem ser interpretadas no 

momento em que a criança chega ao serviço. Com ela, a 

criança cria o seu próprio mundo podendo nos revelar 

condições que ajudem positivamente no bem-estar e nos 
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cuidados de Enfermagem associadas a ela (CLAUS et al, 

2021). 

Etimologicamente, o verbo brincar vem do latim brinco, 

que significa estabelecer laços, ligar-se. O brincar é 

constantemente essencial na base do desenvolvimento 

emocional, psíquico, físico e social das relações humanas (DA 

SILVA et al, 2020). 

O ato de brincar para a criança consiste em uma 

necessidade humana básica, assim como trabalhar, alimentar-

se, higienizar-se, configurando-se como uma atividade 

essencial na rotina diária, consequentemente para seu bem 

estar biopsicossocial (WHALEY; WONG, 2018; DOS SANTOS, 

2020) assim como após a descoberta da conjuntura da doença 

crônica deve ser tão indispensável as medicações, os curativos, 

os cateterismos vesicais, ou seja, as atividades lúdicas devem 

ser integrantes do cuidado de Enfermagem (PESSOA et al, 

2018). 

Há décadas, Florence Nightingale já reforçava a 

importância da utilização do brinquedo na assistência da 

Enfermagem pediátrica (ARAÚJO et al, 2021). No Brasil, no 

final da década de 1960, a Profa.Dra.Esther Moraes, na época 

ainda docente na Disciplina Enfermagem Pediátrica da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) inseriu 

o ensino do brinquedo como estratégia de intervenção na 

assistência de Enfermagem infantil (CAMPOS, 2017). Ainda na 

década de 1970, o brinquedo já se tornava uma ferramenta 

importante no cuidado à criança por meio de jogos com 

desenhos corpóreos, contação de histórias e músicas 

(FERNANDES; CHAVES; NUNES; COSTA, 2017). 
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O brinquedo é um instrumento mediador que pode 

expressar um significado para quem o criou e outro totalmente 

diferente de quem está utilizando-o. Ele serve como intermédio 

de criações e fantasias imaginárias no processo do brincar. De 

acordo com Solange et al (2017), o brinquedo e o brincar são 

ferramentas de extremo valor por seu caráter de mediador de 

sentimentos desenvolvido pela criança e adolescente.  

Com isso, ela permite que a criança e adolescente seja 

protagonista no processo saúde-doença a qual pode participar 

ativamente durante toda a adaptação de diagnóstico e manejo 

da doença crônica. Dessa forma, o cuidado prestado à criança 

deve constituir de uma assistência integral holística, com vistas 

a compreender demandas gerais da criança, bem como de sua 

família (CHIAVON et al, 2021). 

O Brinquedo Terapêutico (BT) é considerado uma 

técnica de brincadeira estruturada que pode ser desenvolvida 

por profissionais capacitados com o objetivo de contribuir no 

alívio do estresse e ansiedade gerada pela doença crônica 

(BALTAZAR; TONIN; BASEGIO; MAKUCH; BORGES, 2020). 

Dentre as várias funções do BT, uma das mais utilizadas 

no âmbito da atenção secundária é preparar o indivíduo para 

procedimentos terapêuticos e dolorosos que ela fará no serviço 

ou que ela e sua família deverá realizar no domicílio.  

Esse tipo se denomina como BT Instrucional (BTI). É 

nesse contexto que a criança conhece e manuseia os 

instrumentos utilizados no procedimento, expressando seus 

temores ao dramatizar uma situação que será vivenciada 

(PENNAFORT et al, 2018).  
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Dessa forma, o BTI consiste numa ferramenta de 

cuidado o qual baseia-se em princípios da ludoterapia que 

utiliza instrumentos, para adentrar ao universo infantil, como 

estratégia clínica permitindo o entrosamento, a independência 

e a expressão de sentimentos da criança que vivencia essa 

prática (SILVA; SCHMIDT; GRIGOL; SCHULTZ; 2020). 

A aplicação do brinquedo terapêutico pelo Enfermeiro é 

assegurada pelo Conselho Federal de Enfermagem através da 

Resolução 295/2004 que regulamenta este procedimento à 

nível nacional (BRASIL, 2004).  

De um modo geral, o BT possui dois objetivos, um 

relacionado ao paciente infantil e outro relacionado ao 

enfermeiro, sendo o primeiro usado para aliviar tensões e 

estresses ocasionados pelas experiências negativas 

vivenciadas pela criança, e o segundo corresponde a 

compreensão desses sentimentos e as demandas da criança 

(BARROSO et al, 2020). 

Apesar da maioria da literatura apontar a utilização da 

técnica a nível hospitalar, é de grande interesse e potencial pela 

equipe de Enfermagem, o seu uso nos demais níveis de 

atenção, principalmente no nível ambulatorial.  

De forma semelhante, a arte lúdica é considerada uma 

estratégia de humanizar a assistência à saúde. Aplica-se 

diversas formas de brincar como manutenção da continuidade 

do desenvolvimento infantil e adaptação de formas menos 

traumatizantes nos cuidados em Enfermagem (PENA et al, 

2021). 

 Os avanços tecnológicos  na área da saúde e o foco na 

humanização do cuidado estão contribuindo para a melhoria 
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dos cuidados pediátricos, porém para que a humanização seja 

constituinte nos modos de atendimento é indispensável a 

incorporação do brincar nas políticas de atenção à saúde e nas 

práticas assistenciais à criança (ARAÚJO et al, 2021). 

Segundo Pessoa et al (2018), é a Enfermagem que fará 

a intermediação dos cuidados relacionados e os critérios 

singular de cada indivíduo e sua família para valorização da 

humanização da assistência de Enfermagem no âmbito da 

atenção secundária à saúde da criança e do adolescente.  

Proposto o lúdico e o brinquedo terapêutico muito 

utilizado no contexto da hospitalização, a forma de ação 

educativa no nível ambulatorial traz grandes vantagens e possui 

muitos potenciais no empoderamento da Enfermagem 

Pediátrica no Brasil.  

 

CONCLUSÕES  

 

A assistência em Pediatria demanda técnicas com 

manejo integral e holístico para viabilizar uma prática segura, 

efetiva e humanizada. O mundo pediátrico é um espaço onde o 

lúdico e o brincar são constantes invariáveis e indissociáveis do 

trabalho em saúde.  

A participação da família envolvendo o binômio na 

adaptação da condição crônica desde o diagnóstico até a 

reabilitação de maneira lúdica e humanizada foi considerado 

um fator protetivo emocional, cognitivo e social do paciente 

pediátrico, configurando um cuidado centrado na família 

(PEREIRA et al, 2018). 
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Ressaltamos a pouca exploração da literatura acerca do 

uso do lúdico e da técnica do brinquedo terapêutico na atenção 

secundária. Entretanto, inferimos a sua utilização em massa 

nos serviços ambulatoriais devido a sua alta eficiência de 

acordo com a experiência apresentada.  

É realidade a existência de dificuldades em repassar 

informações ao indivíduo pediátrico e sua família, pois requer 

habilidades na linguagem e na forma de apresentar esses 

conhecimentos. Além disso, a alta variedade de contextos 

sociais implica na precaução redobrada na transmissão dos 

cuidados de Enfermagem que exigem abundante rigor técnico-

científico.  

Refletimos e acreditamos que o lúdico e o brinquedo 

terapêutico podem contribuir para estreitar as relações entre 

indivíduo pediátrico, família e comunidade. De acordo com o 

abordado neste estudo, é perceptível a necessidade da 

aplicação dessas vertentes em todos os níveis de atenção à 

saúde com uma ampla potencialidade na atenção secundária. 

Dado o exposto, é proclamada a importância e a 

notoriedade do lúdico e do brinquedo terapêutico nas ações de 

assistência ao paciente pediátrico e sua família para a 

promoção da assistência humanizada, proporcionando 

experiências menos hostis garantindo a criança a livre 

expressão de sentimentos e temores, trabalhando a educação 

em saúde no nível ambulatorial.  
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RESUMO: No dia 31 de dezembro de 2019 a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) obteve ciência de casos de 
pneumonia de etiologia desconhecida na China, na cidade de 
Wuhan. A doença foi posteriormente denominada COVID-19. 
De início, crianças se mostram assintomáticas à infecção viral, 
contudo, com o avanço da pandemia estudos revelaram maior 
gravidade da doença. Com o objetivo de capacitar a equipe 
multiprofissional que atende pacientes pediátricos na UASCA 
do HUOL para uma melhor segurança dos profissionais e 
pacientes, foi realizado treinamento abordando três rotinas 
consideradas principais nesta unidade: paramentação, 
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cuidados gerais de enfermagem e procedimento de intubação 
rápida. Este estudo trata-se de um relato de experiência de 
caráter descritivo reflexivo. O treinamento buscou na ciência a 
maneira mais adequada para prestar as orientações, 
modificando rotinas e práticas para garantir a segurança de 
profissionais e pacientes. Ao final, o treinamento mostrou-se 
eficaz e observou-se o empenho dos profissionais em conhecer 
e realizar as práticas mais assertivas para o enfretamento da 
pandemia.  Discussões pertinentes com a mais diversas 
classes de profissionais foram levantadas contribuindo para a 
realização de ajustes de condutas que mais se ajustaram à 
realidade da Unidade de Pediatria do HUOL e um feedback 
favorável foi emitido pelos participantes após conclusão do 
treinamento. 
Palavras-chaves: COVID-19. Treinamento em Serviço. Equipe 
Multiprofissional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No dia 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) obteve ciência de casos de pneumonia de 

etiologia desconhecida na China, na cidade de Wuhan. O 

agente causal da doença foi, posteriormente, denominado 

SARS-CoV-2, do inglês (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 – SARS-CoV-2) e a doença causada por ele é 

denominada de doença do coronavírus 2019 (COVID-19) 

(Almeida, 2020; Martins et al., 2020). A partir de fevereiro de 

2020, começaram os primeiros relatos em outros países do 

mundo e no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) reconheceu a condição de pandemia 

(OLIVEIRA et al., 2021). 
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De início, a infecção da COVID–19 foi disseminada 

quase que exclusivamente em adultos. Depois, em meados de 

janeiro de 2020, passou a ser transmitido também nos núcleos 

familiares, com disseminação para crianças e idosos. 

(MARTINS et al., 2021). Segundo Gois et al. (2020): “Nesse 

cenário pandêmico, as crianças não são poupadas, apesar de 

serem menos vulneráveis ao adoecimento por esse agravo”.  

O coranvírus pode ser transmitido de pessoa para 

pessoa, direta ou indiretamente, pelas vias respiratória, oro-

fecal e provavelmente sexual (DELFINO et al., 2020). 

 

A transmissão de pessoa para pessoa se dá por 
gotículas, quando o vírus é carreado em pequenas 
gotículas originárias do nariz e boca de pessoas 
infectadas ao falar, exalar, tossir ou espirrar. A 
infecção também pode ocorrer quando uma 
pessoa toca superfícies ou objetos contaminados 
e, dessa forma, toca seus olhos, nariz ou boca 
(NETTO e CORREA, p. 19, 2020). 

 

Segundo Góis et al.(2020), crianças podem ter infecção 

assintomática, no entanto, a eliminação do vírus nas secreções 

respiratórias e nas fezes parece ser mais longa do que nos 

adultos, o que pode contribuir para a disseminação da COVID-

19.  

Nos estudos analisados, por Martins et al. (2020), em 

crianças sintomáticas, observou-se predomínio de febre e 

tosse, com alguns sintomas gastrointestinais associados, 

incluindo náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Com o 

avanço da pandemia estudos revelaram maior gravidade da 

COVID-19 na população pediátrica, sendo também acometida 

com a forma mais grave da doença correlacionada com a 
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Síndrome Inflamatória Multissistêmica (SIM) (MARTINS et al., 

2021). 

A SIM-Pediátrica (SIM-P) trata-se de um quadro 

caracterizado por febre alta e persistente, com espectro de 

sinais e sintomas acometendo vários sistemas (manifestações 

gastrointestinais, dermatocutâneas e circulatórias, entre outras) 

(RELVAS-BRANDT, 2020). 

 
Na SIM-P os sintomas respiratórios nem sempre 
estão presentes, porém há importante elevação 
dos marcadores inflamatórios e o quadro clínico 
pode evoluir para choque e coagulopatia 
semalhante à Síndrome de Kawasaki (RELVAS-
BRANDT, p.02, 2020).  

 

A depender do quadro clínico, as condutas estabelecidas 

nos estudos analisados por Martins et. al., 2021, foram 

internamento da criança em enfermaria de isolamento ou 

Unidade de Terapia Intensiva neonatal/pediátrica. 

Para atender o paciente pediátrico no ambiente 

hospitalar diante da realidade de pandemia, com toda a 

especificidade dessa faixa etária, como também para proteger 

os profissionais da saúde que estão na linha de frente ao 

combate, exigiu-se que os serviços adequassem rotinas e 

procedimentos de saúde, enfatizando o cuidado com a forma 

de transmissão (BRASIL, 2019). 

 
Os profissionais de saúde apresentam alto risco 
de contacto com os agentes infecciosos devido ao 
seu tipo de actividade e às várias possibilidades de 
contaminação. Por sua vez, esses profissionais 
são também um vector de contaminação e podem 
ter um papel na transmissão hospitalar (FAÇOCO 
et al., p. 40, 2021). 
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Nesse sentido, a necessidade de se adequar 

estruturalmente os serviços de saúde e preparar a equipe para 

o manejo clínico dos pacientes se fez de extrema importância 

para diminuição da mortalidade e os estudos recomendaram a 

necessidade de treinamento das equipes, padronização de 

procedimentos, supervisão e controle adequados da 

hemodinâmica dos pacientes (TAVEIRA et al., 2020). 

Com esse intuito, foi elegido realizar o treinamento dos 

profissionais atuantes na Unidade de Atenção à Saúde da 

Criança de do Adolescente (UASCA) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) utilizando o ensino baseado em 

simulação (EBS). 
[...] considera-se a Simulação Realística, 
atualmente, como o método mais avançado de 
ensino-aprendizagem, direcionado principalmente 
a atividades de risco, com o objetivo de aumentar 
a segurança dos processos (KLIPE et al., p.02 
2020). 

 

 O uso da simulação apresenta-se como uma estratégia 

promissora, utilizando-se de um ambiente experimental, 

interativo, colaborativo e centrado no aluno, contribuindo para o 

desenvolvimento do pensamento crítico, raciocínio clínico e 

diagnóstico (CASIMIRO, et al., 2020; RODRIGUES et al., 

2021). 

Diante da necessidade de promover uma mudança 

rápida e de fácil assimilação na prática assistencial para os 

todos os profissionais da UASCA foi realizado o treinamento da 

equipe multiprofissional utilizando-se da estratégia educacional 

de simulação realística e abrangendo os seguintes tópicos: 



CORONA VÍRUS: TREINAMENTO DE UMA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL EM PEDIATRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA, RELATO DE EXPERIÊNCIA 

278 
 

paramentação, cuidados gerais de enfermagem e 

procedimento de intubação rápida. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo relatar a 

experiência, obtida por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, 

na realização do treinamento intitulado “Projeto enfrentamento 

COVID-19 pediatria” para a equipe multidisciplinar atuante na 

UASCA do HUOL. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Trata-se de um relato de experiência de caráter 

descritivo reflexivo construído a partir da vivência de 

profissionais de uma equipe multidisciplinar atuantes na 

UASCA do HUOL, no Rio Grande do Norte, sob as orientações 

do “Projeto treinamento COVID-19 pediatria”, desenvolvido por 

profissionais médicos, enfermeiros e fisioterapeutas do setor de 

enfermaria pediátrica e da Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP).  

O treinamento se deu em forma de estações, mediante a 

criação de cenários específicos para desenvolver as atividades 

de: Paramentação, Cuidados de Enfermagem e Procedimento 

de intubação rápida, durante os meses de abril a junho de 2020.  

O projeto foi direcionado para as diversas categorias 

profissionais atuantes na pediatria, a citar: enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, pedagogos, farmacêuticos e 

residentes da equipe multidisciplinar, perfazendo um total de 
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210 participantes, sendo as estações Cuidados de Enfermagem 

e Procedimento de Intubação rápida dirigia apenas a 

profissionais da enfermagem, médicos e fisioterapeutas.   

O treinamento contou com a participação de 05 

instrutores enfermeiros, 06 instrutores fisioterapeutas e a 

colaboração de residentes da fisioterapia. Os instrutores de 

enfermagem realizaram as atividades do treinamento nas 

Estações de Paramentação e Cuidados de Enfermagem e os 

instrutores da Fisioterapia realizaram o treinamento do 

Procedimento de intubação rápida. 

 O treinamento se deu de forma presencial, respeitando 

as normas de segurança, com os participantes fazendo uso de 

EPI´s e respeitando o distanciamento (dois metros entre eles). 

Cada estação atendeu um número reduzido de participantes, 

03 participantes por estação, e a conclusão das 03 estações se 

deu em um tempo máximo de 01 hora e 30 minutos.   

 

ESTAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO 

 

A implementação de precauções padrão e de aerossóis 

orientadas pela da Agência Nacional de Vigilância em Saúde 

(ANVISA) constituíram-se as principais medidas de prevenção 

da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e 

foram adotadas no cuidado dos pacientes com sintomas 

respiratórios, independentemente dos fatores de risco ou 

doença de base, garantindo a redução da exposição ao SARS-

CoV-2 (ANVISA, 2020). 

A estação de Paramentação seguiu as orientações do 

referido órgão e iniciou-se com as orientações sobre o processo 

de lavagem das mãos, conforme o trecho abaixo:  
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[....] uma das medidas mais importantes para a 
prevenção da transmissão se refere à higiene das 
mãos, considerada uma medida de baixo custo e 
alta efetividade, por serem as mãos o principal 
veículo de contaminação cruzada (IQUIAPAZA et. 
al., p.04, 2020). 

 

Segundo Félix e Miyadahira (2020) a higienização das 

mãos deve ser realizada com água e sabão ou preparação 

alcoólica a 70% quando não houver sujidade visível. Foi 

importante também reforçar a não utilização de adornos. O 

tempo recomedando para a lavagem das mãos com água foi 

em torno de 60 segundos no início e final da paramentação. 

Após essa etapa, foi realizado o treinamento de 

paramentação e desparamentação onde cada profissional 

recebeu um kit de equipamentos de proteção individual (EPI), 

contendo dois pares de luvas de procedimento, uma máscara 

cirúrgica, um avental, uma touca e um óculos.  Os profissionais 

foram orientados realizar a sequência referenciada pela 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), conforme a 

figura abaixo.  
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Figura 1. Sequência de paramentação e desparamentação de 

EPIs.  

Fonte: UNIFESP (2020). 

Ainda nessa estação, valendo-se da demonstração 

anterior da paramentação correta, foi realizada a simulação das 

etapas para realização da técnica de coleta da reação da 

transcriptase reversa seguida pela reação em cadeia da 
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polimerase (RT-PCR), conhecida popularmente como 

swab nasal.  

Segundo Carvalho et al. (2021) tal técnica constitui-se 

como padrão ouro para confirmação do diagnóstico ou exclusão 

de casos de COVID-19 e o treinamento se deu da seguinte 

forma: utilizou-se um único kit de swab nasal com três hastes 

(uma haste para cada narina e a terceira para coleta na região 

de orofaringe), a serem coletadas e logo após acondicionadas 

em um meio de cultura específico (utilizado tudo transparente e 

com tampa, contendo um pedaço de algodão ao fundo, 

simulando o meio de cultura).  

O instrutor valeu-se do auxílio de um manequim 

específico para a demonstração desse exame e os profissionais 

puderam observar a técnica de forma clara, como também 

puderam tirar suas dúvidas logo após a demonstração da 

coleta. 

 

ESTAÇÃO DE CUIDADOS GERAIS DE ENFERMAGEM 

 

Nessa estação, inicialmente, foi esclarecido aos 

profissionais participantes sobre a necessidade de uma nova 

rotina de assistência para o enfretamento da COVID-19. As 

orientações contemplaram diversos tópicos sob as orientações 

e recomendações da ANVISA em documentos publicados no 

ano de 2020. Foram elencadas algumas recomendações neste 

trabalho, a saber:  

 (1) necessidade de isolamento do paciente com suspeita 

ou diagnóstico de COVID-19 em quarto com pressão negativa, 

ou em uma estrutura adaptada para melhor prestar cuidaos e 

ao mesmo tempo proteger os profissionais e demais pacientes. 
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(2) Necessidade de concentrar cuidados em um mesmo 

horário, como também a necessidade de limitar o número de 

profissionais em contato direto com paciente.  

Outro aspecto importante da organização foi quanto a 

recomendação de não entrar no quarto com prancheta, caneta, 

prescrição, celular, ou qualquer outro objeto que pudesse servir 

como veículo de disseminação do vírus em outros ambientes.  

Os profissionais que estiverem com contato direto com o 

paciente foram orientados a anotar os sinais vitais do lado 

externo, visualizando o monitor. 

(3) Na rotina de cuidados da via área foi orientado a 

forma mais segura de desprezar as secreções de aspiração 

traqueal dentro das limitações do serviço, sendo o conteúdo 

eliminado ao final das vinte e quatro horas de plantão no 

sanitário utilizado pelo paciente. 

(4) Cuidado com as excretas aboliu o uso de 

aparadeiras, sendo orientado o uso de fralda descartáveis. Em 

caso de utilização de sonda vesical de demora (SVD), observar 

o volume da bolsa, e desprezar na altura de 2/3 do volume total 

do coletor. As demais secreções e a urina também eram 

desprezadas no sanitário. 

(5) Realização de higiene oral do paciente com uso de 

clorexidina aquosa 0,12% para reduzir a carga viral em vias 

aéreas. 

(6) Cuidados após a morte do paciente, com retirada de 

dispositivos, preparação do corpo, identificação e transporte 

para o necrotério.  

Abaixo segue a figura 1, demostrando um dos cenários 

simulados no treinamento.  
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Imagem 1. Cenário simulado construído para estação prática.  

Fonte: arquivo pessoal das autoras (2020). 

 

ESTAÇÃO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO RÁPIDA 

 

Nessa estação foram demonstrados todos os 

dispositivos de ventilação possíveis aos pacientes críticos e não 

críticos, tais como, o uso de cateter nasal (sem uso de água 

destilada no reservatório de umidificação); o uso da máscara 

não reinalante com reservatório; o uso da bolsa válvula-

máscara com o uso do filtro trocador de calor e umidade (do 

inglês Heat and Moisture Exchanger – HME) e a montagem do 

sistema fechado de aspiração traqueal.  

Além desses dispositivos foram demonstrados a 

montagem do circuito ventilatório do ventilador mecânico 

utilizando os filtros HME e o filtro específico para filtragem de ar 

de alta eficiência (do inglês High Efficiency Particulate 

Arrestance - HEPA) e as etapas de  sequência rápida de 
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intubação em pediatria, sendo este o procedimento de maior 

ênfase dessa estação (SIDOU, 2020). 

No tratamento de pacientes hospitalizados, com 

dificuldade respiratória grave é indicada a intubação 

orotraqueal. Essa técnica deve ser realizada por médico 

experiente, utilizando precauções de contato e aerossóis 

(NEVILLE et al., 2020). 

  
 Os procedimentos realizados durante a 
abordagem inicial das vias aéreas podem gerar 
aerossóis que aumentam o risco de transmissão. 
Dessa forma, os profissionais de saúde que tratam 
pacientes com COVID-19 têm maior risco de 
contrair a doença e, portanto, algumas medidas de 
precaução devem ser tomadas para evitar a 
disseminação do vírus ao gerenciar as via aéreas, 
particularmente durante a intubação e extubação 
(CAVALCANTE; DUTRA, p.02, 2020). 

 
Estudos analisados por Tomelin et al.(2020) sugerem 

uma sequência de intubação rápida seguidos pelos 

determinados passos: preparação, pré-oxigenação, pré-

medicação, paralisia, posicionamento do tubo endotraqueal, e 

pós-intubação. O pesquisador lembra também que não é 

possível a aplicação de um protocolo único de intubação, pois 

depende da indicação e condições do paciente. 

  
Ventilar sob máscara facial com baixa pressão (10 
-12 cmH20) pode ser necessário até o início da 
ação dos fármacos, particularmente em crianças 
menores, por apresentarem menor tolerância à 
apneia durante a indução anestésica (NEVILLE, p. 
187, 2020). 
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O treinamento buscou levar com clareza as informações 

científicas elaboradas pela Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira (AMIB), lembrando as particularidades dos pacientes 

pediátricos como faixa etária e peso, adequando os insumos 

necessários para cada demonstração, se utilizando de 

manequins, bonecos e materiais respiratórios disponíveis. 

Os participantes realizaram o treinamento da técnica de 

clampeamento rodiziando as funções de pré-oxigenar, entubar, 

realizar clampeamento, acoplar ventilação mecânica invasiva e 

desclampear tubo orotraqueal. Durante o  treinamento foi 

ressaltada a particularidade de cada paciente e que, cada 

procedimento de intubação seguiria a orientação médica do 

plantonista. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

 A nova realidade da pandemia trouxe medos, dúvidas e 

angústias diante de um cenário de mortes rápidas, sem o 

vislumbre de uma terapêutica a curto prazo, ao mesmo tempo 

que muitas informações se difundiam e confundiam toda a  

sociedade. No ambiente hospitalar, entre os trabalhadores, 

esse medo foi totalmente justificável e ganhou maior dimensão   

à medida que os profissionais de saúde iam perdendo suas 

vidas após contaminação no ambiente de trabalho.  

O treinamento para combate à COVID-19 na UASCA do 

HOUL buscou utilizar-se das fontes científicas confiáveis e 

válidas, elaboradas pelos órgãos de saúde competentes, 

buscando minimizar lacunas da desinformação e refutando 

informações não verídicas.   



CORONA VÍRUS: TREINAMENTO DE UMA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL EM PEDIATRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA, RELATO DE EXPERIÊNCIA 

287 
 

O conteúdo ministrado buscou ser suscinto e objetivo, 

apresentando aceitação entre os participantes, favorecendo o 

fortalecimento do trabalho em equipe e permitindo a estes 

expressar suas dúvidas, angústias, medo, bem como fazer 

apontamentos, contribuições e depoimentos. Estes por sua vez 

foram colhidos, de maneira anônima, através de um formulário 

de avaliação de reação, disponibilizado pela Unidade de 

Desenvolvimento Pessoal da instituição. Abaixo, segue as 

figura 2, 3 e 4 com o consolidado de 14 perguntas da avaliação 

de reação de 07 participantes respondentes.  
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Figura 2.  Respostas dos participantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal das autoras (2020).  
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Figura 3. Respostas dos participantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal das autoras (2020). 

  



CORONA VÍRUS: TREINAMENTO DE UMA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL EM PEDIATRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA, RELATO DE EXPERIÊNCIA 

290 
 

Figura 4. Respostas dos participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: arquivo pessoal das autoras (2020).  
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CONCLUSÃO 

 

A realização do treinamento de equipe Multidisciplinar da 

pediatria mostrou-se eficaz, com levantamento de discussões 

pertinentes com a mais diversa classe de profissionais, 

recebendo um feedback favorável.  

Além disso, é importante destacar que todos os 

treinamentos na instituição recebem uma classificação de, no 

máximo, 5 pontos de média geral (ver figura 4). Neste 

treinamento os participantes respondentes avaliaram a ação 

educativa de tal maneira que a classificação geral alcançada foi 

de 4,71 de média.  

Assim, depreende-se  que o treinamento para o 

enfrentamento da COVID-19 desenvolvido para a equipe 

multiprofissional da UASCA do HUOL contribuiu para a 

obtenção de novos conhecimentos sobre a temática (ver figura 

2, item 4), como também foi considerado pelos participantes 

respondentes quanto ao conteúdo como “muito aplicável” e 

“extremamente aplicável” à realidade profissional.  

Com isso, acredita-se que houve indícios de ajustes de 

condutas mais humanizadas, qualificadas e sobretudo seguras 

às crianças e adolescentes internados na Unidade de Pediatria 

do HUOL. 
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RESUMO: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética, 
autossômica recessiva, crônica e rara, que acomete pulmões, 
pâncreas, Sistema digestivo, Sistema reprodutor e glândulas 
sudoríparas, o que leva o paciente com a doença depender de 
tratamento medicamentoso e profilático que lhes garanta uma 
melhoria na qualidade de vida e maior sobrevida. Conhecida 
como a Doença do beijo Salgado, a mesma é provocada pela 
deficiência de uma proteína que serve como canal que 
transporta íons, principalmente cloretos, ocasionando uma 
perda excessiva de sal pelo suor. É considerada uma das 
doenças genéticas de maior agravamento na infância. A mesma 
provoca elevada produção de muco muito espesso, resultando 
em acúmulo de bactérias e outros agentes nocivos, causando 
inflamações e infecções recorrentes nos órgãos e Sistema 
afetados. O desenvolvimento dessa doença crônica, a exemplo 
de outras, leva os portadores a enfrentar uma maratona 
diuturnamente, no intuito de assegurar um tratamento de 
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qualidade, sendo necessário, em muitos casos, recorrer a 
órgãos públicos e Serviços de saúde que lhes assegurem uma 
assistência à saúde de acordo com o que é preconizado pelo 
Ministério da saúde (MS). Para o seu êxito, este paciente conta 
com o apoio, principalmente, do seu cuidador, o qual fica 
na   retaguarda para que não falte nada à sua assistência, 
desde o diagnóstico até a aquisição de insumos necessários ao 
tratamento, a fim de que se tenha uma boa adesão ao 
tratamento. 
Palavras-chave: Fibrose Cística, Crianca, Cuidadores.  
 
INTRODUÇÃO 

Fibrose Cística (FC) é uma doença marcada pela 
Mucoviscidose ou “Doença do Beijo Salgado” é uma doença 
genética, autossômica recessiva, crônica e rara, causada pela 
disfunção do gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator), que codifica uma proteína reguladora 
da condutância transmembrana de cloro, que serve como canal 
que transporta íons, principalmente cloretos, ocasionando uma 
perda excessiva de sal pelo suor.   

Atualmente, mais de 2.000 mutações no gene do CFTR 
foram catalogadas. A maioria dessas mutações alteram um só 
aminoácido na proteína do CFTR ou deleta uma parte do DNA. 
A mutação mais comum é conhecida como Delta F508, 
envolvendo a deleção de uma posição aminoácida na posição 
508 da proteína (SANTOS et al., 2016). 

Desse modo, de acordo com a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia (2021), a patologia acomete pulmões, pâncreas, 
sistema digestivo, sistema reprodutor e glândulas sudoríparas, 
o que leva o paciente com a doença a depender de tratamento 
medicamentoso e profilático que lhes garanta uma melhoria na 
qualidade de vida e maior sobrevida. 
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Apresenta consequências mais graves para o pâncreas 
e sistema respiratório,  ocasionando a insuficiência pancreática 
e deterioração progressiva da função pulmonar  (SANTOS et 
al., 2016).  

Entretanto aprendemos que é crucial que o profissional 
de saúde mantenha o seu foco na assistência centrada nos 
princípios do cuidado à família, reconhecendo todo seu núcleo 
com centro do cuidado, a partir do planejamento das ações 
(FURTADO et al.2020) 

 

PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA 

Segundo o Serviço de Genética Médica do 
HUPES/UFBA, no Brasil a incidência da FC é de 1:10 000 e de 
acordo com  Cystic Fibrosis Foundation, estima-se que  cerca 
de 70 mil pessoas no mundo apresentam a doença. 

O Registro Brasileiro de Fibrose Cistica aponta no ano 
de 2018 : 7.517 pessoas com a doença crônica. De acordo com 
ela, a distribuição de indivíduos segundo a região de 
nascimento se deu na proporção da região sudeste sendo o 
mais incidente com 46,85%. Seguido do sul com 22,21%, 
nordeste com 17,39%, centro-oeste com 6,18% e a região norte 
com 3,83%.  

 O Gráfico a seguir mostra o resultado de estudo feito a 
fim de demonstrar, em números, o comportamento da FC no 
Brasil, e Considerando-se a figura do cuidador, o gráfico aponta 
que 76% deles, é pai, mãe ou responsável pelo paciente 
(TENÓRIO, 2021)  
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Figura 1. Um mapa da Fibrose Cística 

 

Fonte: Infográfico: André Moscatelli/SAÚDE é Vital 
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Figura 2. O dia a dia com a doença 

 

Fonte: Infográfico: André Moscatelli/SAÚDE é Vital   
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A figura acima denota o quanto o cuidador do paciente com FC 
é afetado, Vida profissional, lazer e auto estima são 
evidenciadas em um percentual considerável. As atividades 
produtivas,/profissionais, apresentam um percentual 
significativo, denotando o tempo excessivo dedicado ao 
tratamento do seu ente familiar. 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

Pele ou suor  salgado;  tosse persistente, apresentando 
na maioria das vezes muco espesso;infecções pulmonares 
regulares com pneumonia e bronquite;  chiados no peito ou falta 
de fôlego; déficit pôndero-estatural; diarreia;   pólipos 
nasais;  baqueteamento digital , dentre outros. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da FC pode ser feito através da Triagem 
Neonatal, pelo Teste do Pezinho ou quando há suspeita clínica. 

Teste do Pezinho: Deve ser realizado entre o terceiro e o 
quinto dia de vida do RN. Não deve ser realizado anTes das 48 
horas de vida, em virtude das transições metabólicas e 
hormonais que a criança sofre após o nascimento.Este teste 
baseia-se na mensuração dos níveis de Tripsinogênio 
Imunorreativo (IRT) em duas dosagens, sendo que a segunda 
deve ser realizada até 30 dias de vida do RN.É considerado 
valor de referência normal, níveis abaixo de 70 ng/ml em 
sangue total.Se a segunda dosagem der valor alterado, o 
paciente deve realizar o Teste do Suor, para confirmação 
diagnóstica. 
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Teste do Suor: Considerado de Média complexidade, é 
realizado à nível ambulatorial, em Centro habilitado para este 
fim, aprovado pela avaliação técnica da CONITEC . 

Consiste de exame do suor para 
confirmação de Fibrose Cística e inclui: a) 
estímulo da sudorese (iontoforese com 
pilocarpina em gel); b) coleta da amostra 
de suor em tubomicrobore (tipo 
serpentina); c) análise da concentração 
de eletrólitos no suor por condutividade ou 
de cloretos por coulometria/titulometria e 
d) laudo assinado com resultados 
quantitativos do procedimento. (MS, 
2015) 

Estudo Genético é recomendado quando o paciente é suspeito 
de FC, com Teste do suor normal ou indefinido. Ele é específico 
para a doença, cuja sensibilidade é de 70-90%, tendo a 
possibilidade de analisar as seguintes mutações de maior 
ocorrência do gene CFTR: ΔF508, G542X, G551D, R553X e 
N1303K (MATOS et al. 2020) 

TRATAMENTO 

O tratamento consiste em melhorar o clearence pulmonar e a 
inflamação pulmonar crônica, fazer reposição de enzimas 
pancreáticas, melhorar a condição nutricional do paciente 
através de dieta rica em calorias, proteínas e gordura e repor as 
vitaminas A,D,E,K 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO: 

1. FÁRMACOS MODULADORES DA CFTR- Atuam 
diretamente na falha desta proteína, permitindo uma 
melhora no quadro clínico e na sobrevida do paciente, no 
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entanto, são medicamentos de alto custo, que aguardam 
a incorporação no SUS, com exceção do KALIDECO, 
que já foi aprovado pela CONITEC (Relatório 581: 
ivacaftor – fibrose cística. Conitec-2020) 

• ORKAMBI (LUMACAFTOR/IVACAFTOR) - Uso 
recomendado a partir de 6 anos de idade. As mutações 
genéticas na FC reduzem a quantidade de proteína 
CFTR na superfície celular ou afetam o modo de 
funcionamento da proteína. Uma das substâncias ativas 
de Orkambi, (o Lumacaftor), aumenta a quantidade de 
proteína CFTR na célula, e o ivacaftor, aumenta a 
atividade da proteína CFTR defeituosa. Estas ações 
tornam o muco e os sucos digestivos menos espessos.  

• SYMDEKO combina dois agentes ativos, VX-661 
(tezacaftor) e ivacaftor com o intuito de aprimorar o 
desempenho do canal CFTR nos pacientes. O 
Tezacaftor ajuda a proteína CFTR a se deslocar para a 
superfície celular, onde o Ivacaftor ajuda o canal iônico 
CFTR a permanecer aberto por períodos mais longos. A 
ação combinada dos dois medicamentos melhora o 
equilíbrio de água e sais nos órgãos afetados, incluindo 
os pulmões. 

• KALYDECO (IVACAFTOR) é indicado para o tratamento 
de pacientes com  6 anos de idade ou mais, pesando 25 
kg ou mais e que apresentam uma das seguintes 
mutações de gating (grupo de mutações causadoras da 
FC) no gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 
G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R. 

• KALYDECO também é indicado para o tratamento de 
pacientes com fibrose cística (FC) com 18 anos de idade 
ou mais com uma mutação R117H no gene CFTR. Sua 
função é melhorar o fluxo de cloreto e água em pacientes 
com mutações genéticas específicas. 

• Além destas medicações, o tratamento requer o uso de 
nebulização com antibióticos (Azitromicina) visando 

https://consultaremedios.com.br/ivacaftor/bula
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prevenir as infecções e  solução SALINA HIPERTÔNICA 
7% a qual ajuda a fluidificar as secreções. 

2. DORNASE ALFA- cuja função é clarear e expectorar o 
excesso de muco nos pulmões. 

3. TOBRAMICINA (antibiótico utilizado na infecção crônica 
e na erradicação precoce da colonização por 
Pseudomonas aeruginosa.) 

4. O uso de broncodilatadores também é indicado para 
melhoria da ventilação. 

5. ÁCIDO URSODESÓXICÓLICO (URSACOL)- essencial 
para prevenção de lesões hepáticas progressivas 

6. REPOSIÇÃO DE ENZIMAS PANCREÁTICAS- Auxilia 
na digestão e absorção de nutrientes 

7. Existe a possibilidade de tratamento alternativo com boa 
eficácia, de baixo custo, ainda pouco disseminado, que 
é o  CAPE (Caffeic Acid Phenethyl Ester) composto 
natural. O estudo de CARMO et al mostrou que este 
composto tem efeito anti-inflamatório, atividade 
antioxidante, promove a autofagia celular, age também 
inibindo a atividade do Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli e Vibrio cholera, além de proteger o 
pâncreas. 

 
8. ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: A assistência 

voltada em um cuidado multiprofissional, com 
profissionais comprometidos com o tratamento para que 
seja dado de forma eficaz, a ponto de configurar uma boa 
adesão, torna-se imprescindível, uma vez que cada 
membro desta Equipe, oferece seus conhecimentos e se 
debruça ao objetivo maior do seu trabalho, o êxito no 
tratamento instituído. Contando-se com o apoio dos 
profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, 
assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educador 
físico, dentre outros. 



O CUIDADOR DA CRIANÇA COM FIBROSE CÍSTICA: ASPECTOS 
EMOCIONAIS VERSUS ADESÃO AO TRATAMENTO 

304 
 

 

9. ADESÃO AO TRATAMENTO: É fundamental para a 
melhoria do quadro, da qualidade de vida e maior 
sobrevida do paciente, e é aí que  enfatiza-se a 
importância do CUIDADOR. 

 O cuidador ou familiar da criança com FC precisa 
agregar esforços físicos, emocionais e sociais para priorizar a 
assistência direta a estes pacientes, acompanhando-os em 
consultas e a todo momento, fazendo o tratamento 
medicamentoso, e permanecendo com eles durante período de 
hospitalização, quando necessário, considerando que essas 
internações costumam ter uma duração de no mínimo 14 dias, 
ou até que negative as culturas de secreções traqueais.  O que 
se torna muito desgastante para o cuidador, que na maioria das 
vezes não consegue se envolver com outras coisas, nem se 
fixar em emprego algum, sobrevivendo em um ambiente de 
muitas dificuldades. 

            De acordo com Castellanos et al. (2018), percebe que, 
não obstante os contextos familiares mais estáveis, do ponto de 
vista emocional e econômico, acabam se transformando desde 
o aparecimento dos primeiros sintomas, tendo em vista que 
muda toda a rotina da família, modificando os planos para o 
futuro. 

     É importante uma maior visibilidade desses atores que 
participam, ativamente, do processo saúde-doença da criança 
com FC, a qual é caracterizada como doença crônica que 
deteriora progressivamente os pulmões e o 
pâncreas.  Percebemos a necessidade de estudos dessa 
natureza, que nos proporcionam subsídios para discutir acerca 
dos serviços prestados na área da atenção à saúde, numa 
perspectiva de melhoria no atendimento desses indivíduos, 
focando nas suas necessidades biopsicossociais. 
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Então consideramos fundamental atender esse 
cuidador, observando que ele necessita de atenção e inserção 
no tratamento, atentando para o contexto em que está vive, 
valorizando suas dimensões física, psicológica, econômica e 
social, de maneira mais sensível e comprometida com o 
aprimoramento da assistência. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 Trata-se de uma revisão de literatura realizada do dia 15 
de novembro de 2021 a 05 de dezembro de 2021, nas Bases 
de dados indexadas à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 
SCIELO. Foram utilizados como descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) os seguintes termos: Fibrose Cística, Criança, 
Cuidadores. Ainda foi utilizado como operador booleano o 
“AND”, estes foram cruzados da seguinte forma: “Fibrose 
Cística AND Cuidadores”, “Fibrose Cística AND Crianças”. 
Foram selecionados 30 artigos com publicações nos últimos 
cinco anos e outras literaturas mais clássicas para debate e 
discussão da temática. Para a escolha das amostras foram 
utilizados os seguintes critérios de inclusão: Publicações do ano 
de 2016 até outubro de 2021 (últimos 5 anos), no idioma 
português, cujas metodologias compreendessem pesquisas de 
campo (estudos de caso e estudos transversais) e revisão 
sistemática. Como critérios de exclusão foram excluídos os 
trabalhos que, após a leitura dos títulos e dos resumos, não 
atendiam os objetivos deste Estudo e nem estavam dentro dos 
critérios de inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Fibrose Cística é considerada uma das doenças 
genéticas de maior agravamento na infância. A mesma provoca 
elevada produção de muco muito espesso, resultando em 
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acúmulo de bactérias e outros agentes nocivos, causando 
inflamações e infecções recorrentes nos órgãos e Sistema 
afetados. 

Do ponto de vista social, a FC é considerada uma doença 
crônica que requer muitos cuidados, envolvendo empenho e 
dedicação de familiares e cuidadores.  De acordo com 
Castellanos et al. (2018), as crianças não se sentem doentes, 
uma vez que a doença aparece muito mais pelo cansaço 
ocasionado pelas brincadeiras, bem como pelas idas e vindas 
aos serviços de saúde, causando o absenteísmo escolar, 
situação que gera incômodo, prejudicando a socialização. 

O desenvolvimento dessa doença crônica, a exemplo de 
outras, leva os portadores a enfrentar uma maratona 
diuturnamente, no intuito de assegurar um tratamento de 
qualidade, sendo necessário, em muitos casos, recorrer a 
órgãos públicos e Serviços de saúde que lhes assegurem uma 
assistência à saúde de acordo com o que é preconizado pelo 
Ministério da saúde (Portaria 199 2014).  

Nesse contexto muito se tem falado e considerado o 
indivíduo com Fibrose Cística nos vários aspectos do seu 
tratamento. Seja no manejo clínico, na busca pela qualidade da 
assistência ou, visando uma melhoria na qualidade de vida e 
oferecer condições de uma sobrevida, com o mínimo de 
comprometimento possível.  

Esse cliente apresenta várias nuances em sua trajetória, 
desde a investigação diagnóstica até a instituição terapêutica 
preconizada, vivenciando grandes desafios no desenrolar deste 
processo. Em nossa prática, observamos algumas dificuldades, 
por exemplo, para realização do teste do suor, dispondo apenas 
de um Centro cadastrado de realização para atender todo o 
estado, contando com longos períodos de falta de material. 
Com isso, registra-se certa morosidade para alcançar o 
diagnóstico. 
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O tratamento por vezes se torna cansativo, à medida 
que o cliente usuário e seu cuidador, precisa de 
aproximadamente duas horas ao longo do dia para executá-lo 
de forma eficaz. Um processo complexo, uma vez que exige 
tempo, persistência, e disciplina, não só por parte do indivíduo 
doente, mas de toda a família. (FERREIRA et.al.,2019) 
 Essa trajetória de enfrentamento de tantos obstáculos 
enfrentados por ele e por seus familiares, bem como dos 
cuidadores, muitas vezes não são vistas pelo serviço de 
saúde, mas sentida dolorosamente pelos atores imbricados 
nesse processo. (FURTADO et al.;2020) 

O cuidador, cujo valor no contexto da adesão ao 
tratamento é tão importante quanto o portador, no entanto, 
pouco se fala, ou se debruça sobre este personagem. Nesse 
contexto, Alves et al.;(2018) enfatizam o cuidador do paciente 
pediátrico com Fibrose Cística como aquele cujo peso em seus 
ombros é imponderável, considerando os aspectos físicos e 
emocionais, que necessitam estar em equilíbrio constante, por 
lidar com uma doença crônica, degenerativa, insidiosa e fatal. 

 Neste prisma, Alves et al. (2018) inferem que a condição 
de doença crônica, como a FC, exige por parte de todos os 
membros que fazem parte da vida do paciente, uma 
participação e adaptação no processo de compreensão de uma 
nova realidade no cotidiano da criança. Entendendo que cada 
família possui maneiras peculiares de administrar essas 
situações diante da vulnerabilidade da saúde da criança. 

 Ademais, este personagem necessita de disponibilidade 
de tempo para diuturnamente esforçar-se para assegurar esta 
terapêutica. Além de lidar com estes conflitos, a busca pelo 
tratamento em todos os seus aspectos, se torna tão 
angustiante, quanto a notícia do diagnóstico. 

A acessibilidade dos moradores em municípios do 
estado é outro fator complicador. Neste contexto, o Cuidador do 
paciente com fibrose cística é aquele que resoluciona todos os 
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problemas, seja ele leigo ou com um padrão cultural mais 
elevado. 

 Ele agenda as viagens, as consultas, vem ao Centro de 
distribuição de Medicamentos, vai em busca dos profissionais 
da Equipe; depreendendo tempo, enfrentando sede, fome, calor 
e frio. Todo esse contexto nos leva a refletir sobre o tempo que 
resta para que o mesmo cuide de si próprio e de outros afazeres 
que estão inseridos no seu cotidiano, interferindo assim na sua 
qualidade de vida (OLIVEIRA et al, 2021). 

De acordo com Furtado et al. (2020), ao longo da vida do 
paciente com FC se constrói uma relação de confiança com a 
equipe, percebendo que  no cuidado com o cliente com FC, 
requer muito envolvimento de toda equipe, 
tal  relação  traz  para  a  enfermagem  percepção  de  que,  no 
cuidado com o paciente terminal, o envolvimento, a razão, a 
sensibilidade e a empatia, além 
de  todo  o  preparo  técnico,  são  imprescindíveis  para  que  
exista  um  cuidado  integral, possibilitando uma morte digna ao 
paciente e uma adequada atenção à família deste, no exercício 
de habilidades para manter a solicitude e a presença 
compassivas antes e depois da morte da criança ou do 
adolescente.  

Faz-se necessário considerar no contexto da adesão ao 
tratamento, a importância que as Associações de Pacientes 
exercem sobre os familiares, pacientes e cuidadores. Com a 
finalidade de buscar resolucionar problemas voltados ao 
tratamento de forma geral, estas instituições , de fins não 
lucrativos, tem exercido forte influência no que diz respeito ao 
convívio social destes atores, à instituição terapêutica por parte 
das autoridades competentes, tanto no que diz respeito à 
aprovação de medicamentos de alto custo junto ao  Sistema de 
Saúde do nosso país, através da ampla divulgação sobre a 
Conitec, Consultas públicas, etc, quanto na aquisição de 
medicamentos de custo menor, junto às Centrais de 
abastecimento farmacêutico dos estados e municípios, e ainda 
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a busca pela realização de exames e tratamentos de média e 
alta complexidade. 
 
CONCLUSÕES 
 

As políticas de saúde vigentes em nosso país, não 
abrangem em seus planejamentos a saúde do cuidador e 
acompanhante, tendo o mesmo como a figura “responsável” 
pelo paciente, e não como aquele que necessita ser incluído no 
processo de tratamento enquanto familiar/responsável, o qual 
detém uma carga emocional muito forte, além do abalo 
psicológico pelo diagnóstico e tratamento do seu filho.  

Existem trabalhos, que sugerem um modelo de atenção 
à saúde do cuidador, sendo executado nos serviços de 
referência onde o seu paciente/familiar são atendidos. 
 É possível que a rede de atenção à saúde desenvolva 
um fluxo sistemático para esses pacientes e seus cuidadores 
para viabilização do acesso desde a triagem até o tratamento 
dentro dos serviços ou à nível domiciliar.  

Portanto, com base nos textos encontrados para análise, 
pode-se observar que o estabelecimento de uma parceria entre 
equipe de enfermagem x adoentado x família, baseada em 
confiança mútua, é essencial para os que vivenciam a fibrose 
cística e as dificuldades que a doença traz no cotidiano. 
Ressalta-se a importância que a equipe de saúde tem no 
processo saúde-doença crônica, e o papel da enfermagem é 
apoiar o paciente e a família. 

As dificuldades encontradas para o desenvolvimento 
deste estudo, foram relacionadas à escassez de  publicações 
em artigos, revistas e periódicos voltados ao cuidador em seus 
aspectos bio-psico social, que venham corroborar com aquilo 
que é vislumbrado na prática, e que sirvam de suporte para a 
elaboração de uma linha de cuidado voltado à assistência à 
saúde deste cuidador. 
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 Os estudos evidenciam a equipe de Enfermagem como 
sendo um forte elo entre esses personagens. Juntamente com 
a equipe multidisciplinar é um fator chave para a assistência 
integral dessa população, e com base em uma visão holística, 
garantam também a assistência emocional e adesão ao 
tratamento.  
       Como podemos constatar a figura do cuidador é 
fundamental no processo do cuidar do paciente com a doença, 
devendo este receber todo apoio da equipe multiprofissional, 
numa perspectiva de melhor compreensão e adesão ao 
tratamento de forma eficaz. 
      Contudo, o suporte da equipe multiprofissional ao cuidador 
deve acontecer numa perspectiva de fortalecer esse 
personagem em todas as suas dimensões biopsicossocial, com 
informações que contribua com a melhoria da adesão ao 
tratamento, sem que esse se anule para vida, tendo em vista 
que, na maioria das vezes é ele quem direciona o tratamento. 
    Então entendemos que o cuidador merece uma atenção 
especial, com suporte educativo constante dispensado pela 
equipe multiprofissional, focado na transmissão de 
conhecimentos concisos, precisos e de maneira gradativa, 
facilitando a compreensão, pois o tratamento exige muita 
disciplina, tanto do cliente usuário, como de quem cuida. 
      Ademais, vislumbramos com esta pesquisa a aquisição de 
conhecimentos que embasam nossa prática, transmitindo 
informações de forma mais segura, viabilizando positivamente 
a adesão e tratamento deste paciente.        
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RESUMO: A neoplasia é um grave problema de saúde pública 
que afeta diretamente a vida do paciente, sendo uma das 
principais causadoras de morte no mundo. Um dos pilares do 
tratamento das neoplasias é a quimioterapia. Entre os principais 
efeitos tóxicos estão os dermatológicos, como as 
farmacodermias. Nesse contexto, o enfermeiro deve atuar no 
processo preventivo e curativo deste cliente. Objetivo: 
identificar as lesões cutâneas em pacientes oncológicos 
causadas por farmacodermia; Identificar os cuidados de 
enfermagem prestados ao paciente oncológico com 
farmacodermia. Este estudo é configurado como uma revisão 
do tipo escopo. As pesquisas foram realizadas nas bases de 
dados LILACS e SciELO. Além disso, fez-se uso da literatura 
cinzenta. A questão de pesquisa é: Qual o papel da 
enfermagem frente às lesões cutâneas em pacientes 
oncológicos causadas por farmacodermia?. Os descritores 
utilizados, conforme os Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) foram:  Cuidados de Enfermagem, Oncologia, Erupção 
por droga e Dermatologia. Encontrou-se 1089 artigos, desses 
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foram selecionados 14 para a formulação desta pesquisa. A 
enfermagem tem um papel fundamental no que diz respeito ao 
paciente oncológico e precisa estar atenta às alterações desse 
paciente. É possível perceber que o enfermeiro se constitui um 
profissional capacitado para atuar no processo preventivo e no 
tratamento dessas lesões, por meio da avaliação constante. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Oncologia. 
Erupção por droga e Dermatologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Dentre as principais causas de morte no mundo todo, ou 

seja, entre as causas mais prevalentes de óbito em pessoas 

com menos de 70 anos de idade, encontra-se a neoplasia 

maligna, o câncer, ocupando a quarta posição no ranking. Esse, 

por sua vez, é considerado um grande problema de saúde 

pública, principalmente devido ao crescimento constante no 

número de casos novos. Isso pode ser justificado pelo 

envelhecimento, pelo aumento da população, pela mudança 

radical no estilo de vida das pessoas (ausência ou precariedade 

nos exercícios físicos, alimentação de baixa qualidade, 

sedentarismo, tabagismo em ascensão). Nessa análise, é 

possível explicar o real motivo da alteração nos tipos de câncer 

que estão surgindo na sociedade atual. Antes, a prevalência era 

de casos relacionados aos processos infecciosos; hoje, no 

entanto, está intimamente ligado à urbanização, globalização e 

má adequação das comunidades às mudanças, resultando em 

cânceres, em sua maior parte, evitáveis com a substituição de 

maus hábitos (BRAY et al., 2018). 

 Outrossim, epidemiologicamente falando, é possível 

perceber que os tipos de câncer mais prevalentes na população 

masculina, excluindo-se o de pele não melanoma, que 
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representa 29,5% neste grupo, são: próstata com 

aproximadamente 30% do total; cólon e reto com cerca de 9%; 

pulmão com 7,9%; estômago e cavidade oral somando 10,9%. 

Já nas mulheres, os tipos de câncer  sofrem algumas alterações 

quando comparados aos dos homens. Também retirando-se o 

de pele não melanoma o qual é cerca de 30% das pacientes 

oncológicas, os mais presentes nessa população é o de mama 

com quase a mesma porcentagem do de pele; cólon e reto 

totalizando 7,4% do total; pulmão  e tireoides, ambos com 

aproximadamente 6% (BRASIL, 2019). 

 No que se refere ao número de casos novos, sem 

considerar o câncer de pele não melanoma, a neoplasia 

maligna de próstata nos homens é a mais incidente anualmente 

em todas as regiões do Brasil, atingindo, em números, três 

vezes mais que o segundo colocado. No país, no triênio de 

2020-2022, deste tipo de câncer, espera-se o aparecimento de 

pouco mais de 65 mil casos. Já na população feminina as 

pacientes aparecerem mais com o de mama, aplicando-se para 

toda a região geográfica do país, exceto a Norte na qual o de 

mama e o de colo de útero se aproximam bastante. Para este, 

espera-se o surgimento de, aproximadamente, 61 novos casos 

a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2019). 

 É sabido que risco é definido como a possibilidade de 

uma pessoa saudável, a qual foi exposta a determinado tipo de 

substância, fatores ambientais, hereditários ou até mesmo o 

próprio estilo de vida, venha a desenvolver alguma alteração, 

seja ela física, psicológica ou espiritual. Nessa perspectiva, 

pode-se perceber que algumas características podem 

corroborar para o surgimento de algumas doenças, como 

câncer. A má alimentação, sedentarismo, o tabagismo, excesso 

de peso, consumo exagerado de bebidas alcoólicas são fatores 
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primordiais de risco para o aparecimento de alterações não 

somente no sistema cardiovascular, motor e respiratório, mas 

também é um potencial auxiliar no advento de neoplasias 

malignas, independente da idade do paciente. Além disso, vale 

ressaltar que as manifestação dessas doenças não são de 

forma imediata, ou seja, após a exposição o indivíduo já vai 

apresentar o câncer. Para que isso ocorra, o paciente passou 

um longo período se submetendo aos fatores de riscos e é essa 

exposição contínua que faz com que, aos poucos, o organismo 

entre em sofrimento e, como resposta desregular, surja o 

câncer (BRASIL, 2018a). 

 Como forma de tratamento deste agravo há algumas 

alternativas, entre elas a quimioterapia que pode ser 

antineoplásica ou antiblástica. A primeira e mais usada é uma 

terapia com propriedades sistêmicas, a qual apresenta como 

foco principal eliminar as células neoplásicas, que irão agir nas 

fases do metabolismo da célula, alterando a produção do DNA, 

por meio da administração de alguns fármacos, seja apenas um 

ou a combinação deles, a depender da conduta médica utilizada 

e imunohistoquímica do tumor. Esse tratamento é responsável 

por combater, com veemência, as células que se reproduzem 

de forma rápida e irregular, com baixa diferenciação, qualidades 

típicas de células não sadias e responsáveis por causar câncer 

no paciente, porém, apesar da sua grande efetividade no que 

tange à possível cura, esses fármacos não são seletivos, 

podendo atingir células saudáveis, gerando toxicidade (BRASIL 

2018b); (SOUZA et al., 2017). 

Dentro das toxicidades que esses medicamentos podem 

trazer à saúde do paciente oncológico, há as dermatológicas, 

chamadas de farmacodermias, a qual é  definida pela existência 

da Imunoglobulina E a determinado tipo de fármaco, no caso, o 
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quimioterápico, a qual vai se revelar a nível da pele. Isso, sem 

dúvidas, é resultado do avanço na qualidade do tratamento 

ofertado a esses pacientes que, paralelamente, vem com os 

seus possíveis danos e eventos adversos, os quais são 

responsáveis por alterar a condição clínica desse, seja a nível 

de prognóstico ou até mesmo no que tange à redução da dose 

do fármaco administrado, retardando o tratamento e, 

consequentemente, a cura. Por isso, é de suma importância o 

acompanhamento da equipe multiprofissional, incluindo-se o 

médico dermatologista e o oncologista (SANMARTIN et al., 

2019). 

É sabido que, dentro da equipe multiprofissional de 

saúde, há a equipe de enfermagem composta por enfermeiro, 

técnicos e auxiliares de enfermagem que são de suma 

importância dentro da assistência prestada a qualquer paciente, 

inclusive aos oncológicos.  Com isso, seu atendimento deve ser 

baseado na ética, na segurança e no total respeito ao paciente 

e aos seus familiares, de modo a prestar uma assistência digna 

e de qualidade (PAIVA et al., 2020). 

Soma-se a isso a importância do enfermeiro dentro do 

cuidado integral ofertado ao seu paciente, por ser o profissional 

que mantém um vínculo e uma proximidade ainda maior com 

esse cliente. Esse acompanhamento pode se dar por meio do 

uso de tecnologias leves, leve duras e duras, oferecendo a ele 

e aos seus familiares uma assistência digna e livre de eventos 

adversos (AMARAL, 2020). 

Outrossim, vale ressaltar que o enfermeiro oncológico 

deve estar atento a todas as possíveis alterações em seu 

paciente, tomar medidas preventivas de danos e agravos e 

atuar, com veemência, quando estes acontecerem, sejam as 
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toxicidades e lesões dermatológicas, sejam danos de outras 

origens. 

Por fim, esse estudo possui como motivação um cliente 

da autora principal o qual foi vítima de uma farmacodermia de 

grande intensidade. Ele é justificado pela necessidade de 

estudos na área  e  pela necessidade de conhecimento, ainda 

mais acentuado, dos efeitos gerados ao paciente oncológico 

por uma lesão de pele causada por farmacodermia, assim como 

do papel de toda equipe de enfermagem na prevenção e 

promoção do cuidado das lesões cutâneas. 

Este trabalho tem como objetivo identificar as lesões 

cutâneas em pacientes oncológicos causadas por 

farmacodermia e identificar os cuidados de enfermagem 

prestados ao paciente oncológico com farmacodermia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo pode ser definido como uma revisão de 

literatura classificada como escopo. Conforme abordado por 

Briggs (2015), esta apresenta como foco principal definir os 

principais conceitos existentes em uma área do conhecimento 

e que, de acordo com o pesquisador, não foi investigada 

integralmente. Diante desta análise, é possível perceber a 

necessidade de o conhecimento ser expandido e o assunto ser 

investigado em sua totalidade, seja na abrangência, na 

natureza ou em sua extensão. Depois disso, é fundamental a 

efetivação da busca, retirada, resumo e publicação dos dados 

alcançados durante a coleta. Somando-se a isso, há a 

revelação de lacunas existentes na literatura. 

 Para a construção desta revisão, tomou-se como 

exemplo os passos do processo formulativo de revisão 
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indicados no Manual de Revisão do Instituto Joanna Briggs 

(2015), adotando-se como base a elaboração de uma pesquisa 

com características e estágios únicos. Conforme aborda o 

manual, a metodologia é assegurada no encontro da questão 

de pesquisa, dos estudos importantes e relevantes para a 

formulação, depois seleciona-se os estudos e retira os dados 

que serão agrupados. Por último, produz-se o resumo e revela 

os resultados (BRIGGS, 2015). 

 Deste modo, a questão de pesquisa definida foi: Qual o 

papel da enfermagem frente às lesões cutâneas em pacientes 

oncológicos causadas por farmacodermia? 

 Para construir um estratégia de busca nas bases de 

dados, empregou-se a técnica PCC, na qual “P” é a população 

em que se orienta a pesquisa (pacientes oncológicos com 

lesões cutâneas causadas por farmacodermia) “C” é o conceito 

(assistência de enfermagem ao paciente oncológicos com 

lesões cutâneas) e “C” que é definido como contexto (pacientes 

oncológicos). 

 A coleta de dados foi realizada entre os meses de 

novembro do ano de 2020 e janeiro de 2021, utilizando-se de 

trabalhos relevantes disponíveis nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e The ScientificElectronic Library Online (SciELO). Além disso, 

fez-se uso da literatura cinzenta encontrada no Instituto 

Nacional do Câncer, Ministério da Saúde e Conselho Federal 

de Enfermagem. 

Para auxiliar na pesquisa, utilizou-se os descritores 

encontrados no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Cuidados de Enfermagem, Oncologia, Erupção por droga e 

Dermatologia. Posteriormente, fez-se a permuta desses 

descritores utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”. 
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Foram incluídos: trabalhos publicados e disponibilizados 

na íntegra online e gratuito, revisões sistematizadas, artigos 

originais, relatos de experiência e de caso, reflexões, teses e 

dissertações, acessíveis em inglês, espanhol e português. 

Como critérios de exclusão estabeleceu-se: estudos cujo 

objetivo não estava em consonância com o objetivo desta 

pesquisa, publicações em formato de cartas, resenhas e 

editoriais, como também os estudos duplicados. 

Após isso, estabeleceu-se um passo a passo para a 

devida análise dos dados coletados: leu-se, primeiro, todos os 

títulos; posteriormente, o objetivo dos estudos; depois, leu-se 

criteriosamente os resumos e, por fim, a leitura dos artigos na 

sua forma integral. Aqueles que se apresentaram relevantes 

para a produção deste trabalho foram selecionados e os demais 

foram excluídos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a formulação desta pesquisa, após uma análise 

criteriosa, selecionou-se 14 artigos científicos, dos 1089 

encontrados. Desses 7,1% foi publicado no ano de 2015; 35,7% 

no ano de 2017; 14,2% no ano de 2018; 21,4 no ano de 2019; 

21,4% no ano de 2020. 

A neoplasia maligna advém de um processo mutagênico, 

ou seja, há uma mudança no material genético da célula (DNA) 

e esse começa a receber e a reverberar informações erradas 

em forma de proteína. Essas mudanças podem vir a ocorrer em 

determinados tipos de genes específicos e importantes para 

que não haja uma multiplicação errada e exagerada das nossas 

células, os chamados proto-oncogenes. Quando a alteração 

ocorre exatamente nesse tipo de gene, ele passa a ser 
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chamado de oncogênico, tornando-se, ao invés de protetor, 

disseminador de células malignas (BRASIL, 2019). 

É sabido que o câncer é uma doença que afeta a 

qualidade de vida do paciente, seus sonhos e perspectivas. Por 

si, essa doença gera sentimentos de morte e altera totalmente 

o conforto desse paciente perante à realidade. Este grupo de 

doenças, por sua vez, tem atingido uma grande quantidade de 

pessoas todo ano no mundo inteiro e no Brasil, com índices 

elevados uma incidência que cresce a cada ano. É um mal que 

apresenta como uma de suas principais características uma 

degradação sistêmica, porque, por meio da exposição 

constante aos agentes potencialmente causadores que 

interagem com os hormônios, sistema imunológico e as 

próprias mutações genéticas por condição evolutiva, 

conseguem atingir o organismo como um todo. (PAIVA et al., 

2020). 

 Entre tantas formas de tratamento para esse mal, há a 

quimioterapia antineoplásica que se revela como uma forma 

eficiente no que tange ao processo de cura do paciente, pois é 

capaz de ter um alcance sistêmico, porém com a especificidade 

muito baixa pelas células neoplásicas, isso  é responsável por 

causar diversos efeitos adversos, podendo ser de forma 

precoce (durante a aplicação da droga) ou tardiamente (após 

alguns dias da administração), aguda ou crônica, podendo levar 

inclusive o paciente a óbito a depender do grau de 

comprometimento (SANMARTIN et al., 2019). 

A quimioterapia é um tratamento oncológico que pode 

ser dividido em duas categorias básicas: antineoplásica e 

antiblástica. A primeira, por sua vez, revela-se como uma 

terapêutica de grande alcance por ser sistêmica. Ela faz uso de 

fármacos altamente agressivos que atuam sobre as células as 
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quais apresentam um crescimento exagerado e rápido 

(característica de células malignas). Apesar de o seu efeito 

assertivo ser de grande importância e relevância, a terapia pode 

trazer diversos danos à saúde do paciente, pois, mesmo com o 

avanço da ciência e das pesquisas, os quimioterápicos ainda 

não são seletivos, ou seja, assim como pode destruir células 

doentes, podem fazer o mesmo com células saudáveis, 

recebendo o nome de efeito tóxico (BRASIL, 2018a). 

Nessa análise, mesmo com a evolução da ciência e o 

avanço tecnológico das descobertas quanto ao câncer e as 

possíveis formas de tratamento, os quimioterápicos trazem 

consigo uma infinidade de efeitos adversos, os quais podem 

provocar danos inestimáveis à saúde, como também piorar o 

prognóstico  de um paciente que já se encontra em situação 

fragilizada devido à própria doença (SANMARTIN et al., 2019). 

Essas reações, infelizmente, são condições que não 

aparecem raramente e sim com constância dentro desse grupo 

de paciente submetido às quimioterapias, o que pode ser 

resultado de uma exposição a qualquer quimioterápico, mesmo 

existindo alguns que provocam uma sensibilidade mais 

acentuada. Apesar de elas estarem presentes no dia a dia da 

oncologia, ainda não se compreende totalmente sua verdadeira 

causa. Para alguns cientistas e pesquisadores, isso é resultado 

da hipersensibilidade do corpo à droga (PINTO; PEREIRA; 

FONSECA, 2017). 

Vale ressaltar que, em um estudo, foi identificado que os 

pacientes oncológicos apresentam um risco maior de 

desenvolver farmacodermias, devido ao número exacerbado de 

medicamentos em uso, a chamada polifarmácia, principalmente 

em portadores de leucemia linfoblástica (MORA et al., 2019). 
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Soma-se a isso que o paciente oncológico, quando 

submetido à terapia antineoplásica, pode desenvolver algumas 

erupções cutâneas de forma imunologicamente mediadas, 

podendo se revelar na forma grave, tais como Síndrome de 

Stevens Johnson (SJS) e sintomas generalizados que entram 

no grupo de reações gravíssimas a nível cutâneo. Nesse 

contexto, a primeira conduta a ser tomada deve ser a 

suspensão do medicamento e iniciar o tratamento com 

medicação de origem corticosteróide (MORA et al., 2019). 

 Nessa perspectiva, quando um paciente, sob tratamento, 

recebe o diagnóstico de alergia àquele medicamento, há um 

cenário de angústia, pois uma vez que isso ocorre, há a 

necessidade de reavaliação do tratamento, o que gera impactos 

negativos e retardamento do processo de cura desse paciente 

(PINTO; PEREIRA; FONSECA, 2017). 

 Outrossim, percebe-se que os custos com esse grupo 

seleto de pacientes é ainda mais alto comparado com os 

demais que não apresentam hipersensibilidade. Indivíduos que 

são submetidos ao tratamento com cetuximab possuem gastos 

de 300% a mais do que com os pacientes não alérgicos. Por 

esse motivo, algumas condutas são sustentadas na 

dessensibilização ou até mesmo na readministração assistida 

da droga, ligado ao uso de corticosteroides e anti-histamínicos, 

de modo a evitar as possíveis reações (PINTO; PEREIRA; 

FONSECA, 2017). 

Esse efeito de toxicidade pode ser visto em diversos 

sistemas, já que o quimioterápico atinge todos os órgãos do 

paciente. Os danos podem ser vistos a níveis cardíacos, 

nefróticos, hematológicos, hepáticos, pulmonares, circulatórios, 

urinários, gastrointestinais, assim como dermatológicos. Alguns 

quimioterápicos em especial, como: capecitabine, fluorouracil, 
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citarbine e doxorubicina são responsáveis por causar danos aos 

tecidos cutâneos a exemplo de dor, eritema, edema, 

descamação tanto das mãos como também dos pés, afetando 

diretamente a pele. Porém, apesar de causar algumas 

alterações, essas drogas provocam efeitos leves; outras, no 

entanto, podem gerar danos ainda mais severos à saúde do 

paciente oncológico (PAIVA et al., 2020). 

 Além dos efeitos adversos trazidos pelas próprias drogas 

de uma forma geral, há também a resposta imune desordenada 

a determinado tipo de fármaco. Essas reações podem ser tanto 

a nível sistêmico como localizadas em algum órgão em 

específico. As mais comuns são relacionadas ao sistema 

tegumentar, a pele, as quais apresentam-se de formas leves até 

mesmo às fatais (PINTO; PEREIRA; FONSECA, 2017). 

 As farmacodermias, por sua vez, revelam-se como uma 

reação do organismo aos medicamentos, neste caso aos 

quimioterápicos, devido à presença de imunoglobulinas do tipo 

E (IgE), as quais são específicas para aquele tipo de fármaco. 

Esse evento, nos últimos anos, tem acontecido de forma 

corriqueira, principalmente devido ao fato de que muitos 

medicamentos estão sendo inseridos no mercado sem as 

devidas pesquisas que provem sua baixa ou nenhuma reação 

na pele do paciente que faz uso. Isso revela o quanto o 

profissional de saúde deve voltar seu olhar ao advento desse 

tipo de alteração cutânea provocada por determinados 

fármacos, inclusive os quimioterápicos (INNOCENCIO et al., 

2017). 

As reações a essas drogas também podem ser geradas 

pela eosinofilia, causando alterações de pele (farmacodermias) 

e sistêmicas. Elas atingem uma parte dos indivíduos que fazem 

determinado tipo de tratamento, como o oncológico e outros 
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que estão presentes na prática clínica diariamente. Apesar da 

alta prevalência desses casos, muito pouco ainda se pesquisa 

e se investiga a fisiopatologia e as causas que podem levar a 

um paciente a vir a desenvolver essas mudanças corporais por 

tal tratamento (SANTOS et al., 2018). 

O sistema imunológico do ser humano identifica a 

hipersensibilidade de cinco formas diferentes, as quais são 

classificadas em hipersensibilidade do tipo I, II, III, IV  e as não 

classificáveis. As farmacodermias podem surgir de diversas 

formas: intolerância, efeito colateral da droga aplicada, aumenta 

de uma dermatose que já existia no paciente, resultado de erro 

de administração ou superdosagem, liberação das histaminas 

de forma descontrolada, além de efeitos sobre o pigmento da 

pele (SANTOS et al., 2015). 

Além disso, as farmacodermias podem ser apresentar de 

diversas formas, tais como: urticárias, exantema pustuloso, 

alteração no pigmento da pele, fotossensibilidade, vasculites, 

discromias, quadros liquenóides, acnes, porfirias, quadros 

vesico-bolhosos, eritrodermia, entre outros (SANTOS et al., 

2015). 

 Dados comprovam que cerca de 10% das pessoas que 

passam por algum tratamento medicamentoso acaba por 

desencadear alguma reação na pele devido à terapia e essas 

reações podem atingir diversos níveis e os mais afetados são 

as mulheres e os idosos. Quando se trata do paciente 

oncológico, os efeitos podem oscilar entre leves e graves, ou 

seja, de um desconforto a até mesmo uma necrose na região, 

que podem ser causados tanto pela irritabilidade da droga a 

nível local ou sistêmico na pele. Entre os efeitos mais 

prevalentes, pode-se encontrar: flebite (inflamação do vaso 

sanguíneo no qual está sendo realizada a administração do 
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medicamento), urticária (condição que causa um prurido 

intenso no paciente, levando à formação de lesões), dor, 

eritema, necrose do tecido, sensibilidade à luz (o paciente não 

consegue permanecer por muito tempo exposto aos raios 

solares),alterações nas unhas e entre outras modificações. Por 

isso,  as farmacodermias revelam-se como causadores reais de 

doença (PAIVA et al., 2020); (INNOCENCIO et al., 2017). 

 Além disso, algumas reações cutâneas podem atingir 

diversas formas e expressões, dificultando, de certa forma, a 

visualização do agente causador com antecedência. As 

farmacodermias podem levar o paciente oncológico a 

desenvolver outros diagnósticos, devido à própria exposição da 

pele e à sua fragilidade, tais como: Lúpus Eritematoso 

Sistêmico ou Doença de Sill, púrpuras trombocitopênicas, 

doenças vasculares e síndromes vasculíticas. Muitas vezes, o 

diagnóstico preciso dessas doenças ficam de difícil análise, pois 

parecem efeitos bem distantes do esperado no que tange à 

terapia medicamentosa. Por esse motivo, é de suma 

importância que sejam investigados todos os medicamentos 

que o paciente faz uso e as farmacodermias atreladas ao uso, 

de modo a oferecer a esse cliente uma assistência integral e 

resolutiva (INNOCENCIO et al., 2017). 

 Apesar da gravidade que as farmacodermias 

apresentam, grande parte delas não são visualizadas pelo 

profissional médico e não são efetivamente avaliadas, 

principalmente quando se trata daquelas que apresentam uma 

baixa gravidade. Outros, no entanto, são avaliados a nível 

ambulatorial e alguns necessitam de internação, porém é a 

minoria (OLIVEIRA et al., 2019). 

 Diante disso, nota-se que toda e qualquer pessoa, seja 

paciente oncológico ou de qualquer outra especialidade, tem o 
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direito de receber assistência digna dos profissionais que estão 

acompanhando seus devidos tratamentos, não somente no que 

tange ao aparecimento das farmacodermias como reações 

indesejáveis aos quimioterápicos, mas a visualização do 

paciente como um todo. A atenção a esse paciente deve ser de 

forma integral, segura, efetiva e livre, ao máximo possível, de 

danos, configurando-se, portanto, uma assistência de 

qualidade, satisfatória e resolutiva dentro dos serviços de saúde 

ofertados (ALVES et al., 2017). 

Apesar do esperado ser o ideal, alguns eventos adversos 

dentro da assistência ofertada pela equipe multiprofissional 

podem gerar danos inestimáveis. Os mais prevalentes são: 

Infecções Relacionadas às Assistências de Saúde (IRAS), 

equívocos em diagnóstico, comunicação entre os profissionais 

sem a verdadeira efetividade, problemas quanto à cirurgia, seja 

na troca de paciente, troca de membro, os eventos adversos 

advindos das medicações, incluindo desde a administração até 

aos efeitos adversos graves causados por essas medicações, 

como as cutâneas e as farmacodermias (ALVES et al., 2017). 

 Esses erros de medicação, assim como as reações 

advindas desses medicamentos são consideradas as falhas 

mais visíveis e prevalentes dentro da assistência de saúde 

oferecida a qualquer grupo de paciente, seja oncológico ou não. 

Algumas etapas do processo, porém, poderiam sofrer um olhar 

ainda mais acentuado dos profissionais e, consequentemente, 

a redução dos índices de erros aos quais os pacientes estariam 

submetidos, são: prescrição, dispensação e administração, 

porém as reações, tais como as farmacodermias, podem ser 

amplamente previsíveis (caso haja uma anamnese prévia com 

casos de farmacodermias anteriores) ou não (BRASIL , 2013). 
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 Diante disso, vê-se que a segurança do paciente está 

intimamente ligada à qualidade do serviço que é ofertado. A 

unidade de saúde que apresenta a segurança e o cuidado do 

seu paciente como prioridade, de fato, é um grande diferencial, 

tendo em vista que a falta dela é um grande problema voltado 

à saúde pública.  

 Entre os anos de 2007 e 2009, foi realizado um estudo 

em alguns países da América Latina e constatou-se que, 

aproximadamente, 11% dos pacientes que se internam são 

vítimas de algum tipo de evento adverso. Dentro desses, quase 

60% poderiam ser evitados, entre eles as farmacodermias 

(ALVES et al., 2017). 

 Outro estudo percebeu que muitos efeitos adversos 

podem ser evitados nos pacientes oncológico quando se 

conhece as qualidades e características do antineoplásico que 

está sendo administrado para aquele paciente em especial, 

assim como aplicar protocolos específicos, embasado 

cientificamente (OLIVEIRA et al., 2019). 

 Dentro desse contexto de segurança do paciente no que 

tange à terceira meta internacional de segurança do paciente, 

o enfermeiro é um profissional extremamente importante e 

essencial no processo, principalmente no que tange à 

administração e cuidados com quimioterápicos ao paciente 

oncológico. 

 Nessa análise, um dos estudos concluiu que, durante a 

as etapas de administração de quimioterápicos ao paciente 

oncológico, devem existir alguns cuidados por parte da equipe 

de Enfermagem, tais como: verificação de alergias quanto ao 

fármaco o qual será infundido no paciente (prática de suma 

importância para prevenir uma possível farmacodermia no 

paciente), observar se o cliente está identificado com a pulseira 
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em punho direito e se essa consta ao menos dois 

identificadores, realização de dupla checagem, confirmar os 13 

certos, assim como o período de infusão, como também 

tratamentos complementares a exemplo da radioterapia. Além 

disso, a equipe deve estar atenta às características da 

medicação , averiguar as possíveis toxicidades relacionadas ao 

quimioterápico, tais como as cutâneas, para que já seja, 

previamente, informado ao paciente e aos seus familiares a 

respeito dos possíveis riscos. Soma-se a isso a importância 

desse enfermeiro no cálculo das doses oferecidas ao paciente, 

observar a sequência da conduta se está correta conforme o 

protocolo particular daquele paciente, monitorar o paciente em 

todas as fases do processo de administração e estar atento às 

toxicidades que podem ser fatais à vida de um paciente 

oncológico (OLIVEIRA et al., 2019). 

Por esse motivo, o enfermeiro assistencial da oncologia 

precisa ser qualificado para tal função, tendo em vista as 

inúmeras demandas e atribuições desse profissional no setor. 

Eles, no entanto, devem ter um acompanhamento constante 

das drogas infundidas em seus pacientes, os possíveis efeitos 

adversos e as toxicidades caraterísticas de cada fármaco, com 

intuito de prevenir danos, assim como oferecer àquele paciente 

uma assistência, no mínimo digna. Outrossim, destaca-se que 

o enfermeiro precisa estar atento ao registro em prontuário de 

toda e qualquer alteração visualizada em seu paciente quanto 

à terapia, ser um educador que orienta seus pacientes quanto 

aos riscos de exposição, assim como os promove a 

participantes do próprio cuidado durante a quimioterapia 

(OLIVEIRA et al., 2019). 

 Diantes disso, é perceptível que a enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) 
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desempenha um papel extremamente importante a assistência 

prestada ao paciente oncológico, pois é responsável por 

garantir a prestação de um serviço digno, respeitando os 

valores éticos e individuais de cada pessoa envolvida no 

processo, favorecendo e facilitando o processo de cura 

(BARBOSA et al., 2020). 

 Nessa mesma linha de raciocínio, é possível enxergar 

que o enfermeiro, como responsável por toda sua equipe, deve 

ser detentor de um conhecimento aplicável de grande valia, de 

modo a oferecer uma assistência fundamentada na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, na 

humanização, na valorização da vida e na ética. 

 Por fim, percebe-se que os efeitos aos quais um paciente 

oncológico submetido às sessões de quimioterapia está 

exposto são incalculáveis, mas o enfermeiro deve ser o 

profissional referência, utilizando-se do conhecimento científico 

e prático, para, assim, enxergar com facilidade as necessidades 

do seu paciente e aplicar uma intervenção assertiva (CAVALER 

et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

 É sabido que a terapia medicamentosa, de modo 

especial a classe dos quimioterápicos, são fármacos que, 

apesar dos inúmeros benefícios trazidos ao paciente, durante 

seu tratamento são propensos a eventos adversos à saúde do 

paciente, quando ocorre algum erro, seja evitável ou não, entre 

eles as farmacodermias, ou seja, as reações cutâneas 

causadas por esses medicamentos em alguns pacientes 

vulneráveis.  



ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO MANEJO DO PACIENTE 

ONCOLÓGICO COM FARMACODERMIA: SCOPING REVIEW 

332 
 

Diante disso, é possível perceber que o enfermeiro se 

constitui um profissional totalmente capacitado e competente 

para atuar no processo preventivo e no tratamento dessas 

lesões e também do paciente de uma forma integral, por meio 

da avaliação constante, das alterações visíveis, dos sinais e 

sintomas e pela aplicabilidade da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e, consequentemente, do 

Processo de Enfermagem.  

Por fim, é de suma importância que esse profissional se 

capacite e desenvolva, para além da técnica, o conhecimento e 

pensamento crítico diante das situações enfrentadas pelos seus 

pacientes, de modo a auxiliar ainda mais no seu processo de 

cura e, acima de tudo, de prevenção de desses danos que 

afetam, de forma bem particular, o paciente oncológico. 
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RESUMO: Evidencia-se que o câncer de mama representa uma 
das principais causas de morte no Ocidente, destacando o 
Brasil. O presente estudo busca refletir sobre a assistência de 
enfermagem a mulheres mastectomizadas no processo de 
finitude e os cuidados paliativos. Consiste em uma revisão 
integrativa da literatura utilizando as bases de dados: Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). Os resultados apontam que o câncer de mama 
possui vários fatores de risco, tais como: utilização de 
estrogênio exógeno, história familiar positiva, menopausa 
tardia, nuliparidade, uso de contraceptivos orais e idade 
avançada. O processo de descoberta da doença pode ter início 
antes do diagnóstico propriamente dito, ocorre quando o sujeito 
percebe algo modificar-se em seu corpo, o tratamento traz 
consequências físicas e psicológicas que afetam a vida da 
mulher, consequentemente, repercute negativamente em 
diversos aspectos da identidade, da vida pessoal, emocional, 
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familiar e social, sendo esta associada à sua imagem corporal. 
Ressalta-se a necessidade de um cuidado de enfermagem 
humanizado destinado as pacientes acometidas por essa 
patologia, em razão da vulnerabilidade e da fragilidade 
emocional que as mesmas se encontram. Nesse cenário, 
inserem-se os cuidados paliativos extremamente eficazes no 
tratamento e no processo de finitude das pacientes, 
possibilitando um melhor acolhimento e enfretamento.  
Palavras-chave: Mastectomia. Câncer de mama. Cuidados 

paliativos. Assistência de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-

se que em 2030 a carga mundial de casos novos será de 21,4 

milhões e 13,2 milhões de mortes decorrentes do câncer. Essa 

situação acontecerá em razão de alguns fatores, dentre eles, 

destacam-se o aumento da expectativa de vida, o 

envelhecimento populacional exacerbado, a redução da 

mortalidade infantil por redução de doenças infecciosas, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Evidencia-se 

que o câncer de mama ocorre tanto em homens quanto em 

mulheres, sendo mais frequente em mulheres, representando 

uma das principais causas de mortes no Ocidente e também no 

Brasil, apresentando cerca de 11 milhões de óbitos por ano 

(FARIA; CARLO, 2015).  

Além disso, evidencia-se que as neoplasias têm origem 

moleculares e genéticas que são reconhecidas como agravo 

genético, causados por instabilidades genômicas,   que 

acontecem de acordo com a fisiopatologia da doença. Nesse 

contexto, a neoplasia  maligna da mama é o segundo câncer 

mais incidente no mundo, e o primeiro referente aos casos de 
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mortes por câncer da população feminina, com variação 

percentual relativa 38%, entre os anos de 1979 e 2011 (SILVA 

et al., 2019). 

O câncer de mama possui  vários fatores de risco, tais 

como: utilização de estrogênio exógeno, história familiar 

positiva, menarca precoce, menopausa tardia, primeira 

gestação  após os 25 anos, nuliparidade, dieta rica em gordura, 

uso de contraceptivos orais e idade avançada. Sendo assim, 

dependendo do caso, os tratamentos podem ser variados, são 

eles: radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e 

mastectomia, de forma associada ou isolada (FARIA; CARLO, 

2015). 

O tratamento pode trazer consequências físicas e 

psicológicas, que afetam diretamente a vida da mulher. Dessa 

maneira, destaca-se  a mastectomia como a parte mais difícil 

do tratamento. No momento da cirurgia, ocorre a extirpação do 

nódulo ou tumor, sendo recomendada na maioria dos  casos, a 

retirada total da mama, tornando-se  uma fase traumatizante 

para o indivíduo (COSTA et al., 2012). Consequentemente, 

repercute negativamente em diversos aspectos da identidade, 

da vida pessoal, emocional, familiar e social, sendo associada 

à sua imagem corporal, pois os seios são  relacionados à 

feminilidade, a sexualidade e a maternidade da mulher  

(ADORNA; MORARI-CASSOL; FERRAZ, 2015). 

Nesse momento, o paciente se encontra-se em um 

momento de fragilidade emocional e física, o cuidado paliativo 

torna-se essencial para proporcionar uma boa qualidade de 

vida para os mesmos e seus familiares (SILVA et al., 2019). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os 

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por 

uma equipe multidisciplinar, com o propósito de alcançar uma  



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHERES MASTECTOMIZADAS 
EM FINITUDE E OS CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO 

339 
 

qualidade de vida ideal para o paciente e seus respectivos 

familiares diante de uma patologia que ameace a vida, através 

da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação 

precoce, avaliação detalhada, analgesia e amenizando os 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais 

(PAIVA et al., 2020).  

O enfermeiro deve prestar uma assistência mais holística 

á mulher, incluindo o cuidado psicossocial que eleve a sua 

autoestima, favorecendo assim, o bem estar físico e mental e 

reconhecendo suas fragilidades e necessidades (PAIVA et al., 

2020). 

O Instituto Nacional do Câncer reconhece o papel do 

enfermeiro na equipe multidisciplinar, devendo a assistência 

estar presente em todas as etapas, desde o diagnóstico da 

doença e o acompanhamento durante e depois do tratamento, 

até sua reintegração à vida cotidiana. Nesse sentido, o 

enfermeiro define metas para o cuidado individualizado e 

humanizado de acordo com a situação de cada caso, a 

enfermagem é definida como um instrumento que pode 

contribuir para o processo de enfrentamento do câncer de 

mama pela mulher e seus familiares nesse momento de 

fragilidade (COSTA et al., 2012).  

Desta forma, o presente artigo tem por objetivo refletir 

sobre a assistência de enfermagem a mulheres 

mastectomizadas no processo de finitude e os cuidados 

paliativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa em questão consiste em uma revisão 

integrativa da literatura, realizada nos meses de setembro e  
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outubro de 2021, através das bases de dados e bibliotecas 

virtuais, tais como: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), por 

meio dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS): 

“Mastectomia”; “Câncer de mama”; “Cuidados paliativos”; 

“Finitude”; “Assistência de enfermagem”, termos estes 

relacionados por meio do conector booleano “AND”.  

Para a seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão: artigos completos que abordassem a 

temática; nos idiomas inglês e português, publicados nos 

últimos cinco anos. Como critérios de exclusão foram 

estabelecidos: materiais que apareceram repetidamente; que 

não abordaram  a temática, não responderam a questão 

norteadora e não atenderam ao objetivo proposto; não 

disponibilizados na íntegra e que não estava no período de 

tempo estabelecido.  

Para a sumarização da revisão da literatura, o estudo 

seguiu as seguintes etapas: 1) Identificação da temática de 

interesse; 2) Formulação da pergunta norteadora “Qual a 

importância da assistência de enfermagem e dos cuidados 

paliativos no tratamento de mulheres com câncer de mama no 

processo de terminalidade?”; 3) Estabelecimento do 

cruzamento dos descritores; 4) Seleção dos artigos 

considerados mais relevantes na abordagem da temática 

proposta e que atendiam aos critérios de inclusão; 5) Definição 

das informações extraídas por meio da leitura dos estudos 

existentes nas bases de dados; 6) Elaboração da síntese dos 

elementos textuais a partir das informações extraídas.  

Ao relacionar os descritores  nas bases de dados 

observou-se inicialmente um número de 20 artigos. Após 
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considerar os critérios de inclusão e exclusão foi realizada uma 

análise rigorosa dos materiais selecionados a fim de atender o 

objetivo proposto, e desses apenas 11 artigos foram 

considerados aptos a constituir a revisão integrativa. 

Diante disso, foi construído um instrumento para 

condensação dos achados do levantamento bibliográfico e 

análise quantitativa. O instrumento foi composto por três 

frações objetivando a descrição dos artigos filtrados, a saber: 

título, objetivo, principais resultados e conclusão. Estes foram 

organizados e dispostos a seguir no quadro 01.  

Assim, a análise qualitativa  foi realizada por meio da 

elaboração de categorias temáticas, elencando as informações 

mais relevantes e discutidas sistematicamente à luz da 

literatura  especializada na temática, considerando dados 

significativos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados conforme ano 
de publicação, título, períodicos, objetivos e principais 
resultados. 

 
Título 

 
Periódic

o 
 

 
Objetivos 

 
Principais Resultados 

2014 

1. Enfermeira

s no 
atendimento 
ambulatorial a 
mulheres com 
feridas 

neoplásicas 

 Revista 

Rene 

Os objetivos 

desta pesquisa 
foram analisar 
relatos de 
enfermeiros 
que realizam  
curativos em 
feridas 
neoplásicas de 
mulheres 

acometidas pelo 
câncer de mama 
e traçar 
contribuições 
para a 
assistência de 
enfermagem. 

 

 

Foram elaboradas 

categorias correspondentes 
à prática de enfermagem 
ambulatorial; ferida 
neoplásica; apontamentos 
para a assistência de 
Enfermagem. Há 
necessidade de 
conhecimentos específicos 
na área da enfermagem 
oncológica, envolvimento 
profissional, 
habilidade técnica e 
autonomia, realização de 
grupo terapêutico, 
atendimento clínico em 
interface com abordagem 
paliativa, trabalho 
colaborativo em equipe. 

2015 

2. Cuidados 

paliativos na 
assistência 
de alta 
complexidad
e em 
oncologia: 
Percepção 
de 
enfermeiros. 

Escola 
Anna 
Nery 
Revista 
de 
Enfermag
em 

Identificar as 

dificuldades 
enfrentadas na 
prestação da 
assistência à 
pessoa 
hospitalizada no 
contexto dos 
cuidados 
paliativos em um 
Centro de 
Assistência de 
Alta 

Emergiram duas categorias: 

O lidar cotidiano do 
enfermeiro na presença de 
pessoas hospitalizadas em 
cuidados paliativos 
oncológicos; e Pensando 
em estratégias para melhor 
qualificar a assistência de 
enfermagem. Destacam-se 
a falta de conhecimento em 
cuidados paliativos; a 
necessária criação de leitos 
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Complexidade 
em Oncologia do 
estado do Rio de 
Janeiro, na 
percepção dos 

enfermeiros; e 

discutir 
estratégias para 
melhor qualificar 
a assistência de 
enfermagem 
nesse contexto. 

diferenciados; e formação 
de redes institucionais. 
 

3. A atuação 

da terapia 
ocupacional 
com 
mulheres 
com câncer 
de mama em 
cuidados 
paliativos. 

 

Revista 

de terapia 
ocupacio
nal da 
Universid
ade de 
São 
Paulo. 

 

Identificar e 

categorizar as 
intervenções do 
terapeuta 
ocupacional com 
mulheres com 
câncer de mama 
atendidas pelo 
serviço de 
Cuidados 
Paliativos de um 
hospital público, 
universitário, de 
alta 
complexidade, 
localizado no 
interior do 
Estado de São 
Paulo. 

 

Os dados e os 
procedimentos realizados 
foram analisados por 
estatística descritiva. 
intervenções abrangeram 
tanto o paciente como sua 
família; envolveram 
diferentes procedimentos, 
como acolhimento e 
suporte familiar, 
orientações sobre 
estratégias de 
enfrentamento, 
conservação de energia, 
estímulo à independência e 
autonomia para as AVDs e 
AIVDs e atividades 
significativas.    

2018 

5. O uso da 
técnica de 
micropigment
ação para 
refazimento 
estético da 
aréola em 
mulheres 

Repositório 
Instituciona
l 

 

Observou-se que 
o câncer de 
mama causa 
muitos óbitos e a 
forma mais eficaz 
de tratamento é a 
mastectomia, 
porém, é um 
procedimento 

Observou-se que o câncer 
de mama causa muitos 
óbitos e a forma mais eficaz 
de tratamento é a 
mastectomia, porém, é um 
procedimento mutilador que 
afeta a vida da mulher, 
interferindo  nas relações 
sociais, familiar e 
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mastectomiza
das 

mutilador que 
afeta a vida da 
mulher, 
interferindo  nas 
relações sociais, 
familiar e 
sexualidade, pois 
a mulher se sente 
feia e indesejada. 

sexualidade, pois a mulher 
se sente feia e indesejada. 

2019 

6. Cuidados 
paliativos 
realizados 
pelo 
enfermeiro a 
mulheres com 
câncer de 
mama  em 
vulnerabilidad
e extrema. 

 

Revista 
brasileira 
de 
inovação 
tecnológic
a em 
saúde 

Identificar o perfil 
das mulheres 
com câncer de 
mama em 
vulnerabilidade 
extrema e o que 
dizem os estudos 
na literatura 
nacional sobre os 
cuidados 
paliativos do 
enfermeiro a 
essas mulheres. 

   Os resultados apontam 
que os cuidados paliativos a 
estas mulheres devem ser 
fundamentados num 
sistema de valores 
humanísticos universais, 
tais como a amabilidade, o 
respeito e o afeto por si. O 
cuidado paliativo de 
enfermagem está na 
promoção do diálogo, o 
saber ouvir, a segurança, a 
valorização das queixas e o 
apoio aos familiares. As 
ações incluem medidas 
terapêuticas para o controle 
dos sintomas físicos, 
intervenções 
psicoterapêuticas e apoio 
espiritual ao paciente do 
diagnóstico ao óbito. 

7.  
Sentimentos 
de Pacientes 
em Cuidados 
Paliativos 
sobre 
Modificações 
Corporais 
Ocasionadas 
pelo Câncer. 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão. 

 

Investigar efeitos 
psicológicos 
das modificações 
corporais 
decorrentes do 
adoecimento 
oncológico em 
pacientes sob 
cuidados 
paliativos. 

 

Este estudo sugere que a 
vivência do câncer no corpo 
repercute numa 
perda para além da física, 
numa perda de si. Sendo 
que, a incorporação das 
modificações 
corporais possibilita a 
reconstrução da visão que o 
paciente tem de si e este 
processo é facilitado 
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pelo encontro intersubjetivo 
do paciente com os 
profissionais que cuidam 
singularmente dele. 

2020 

8.  Cuidado de 

enfermagem 
na 
perspectiva 
do mundo da 
vida da 
mulher que 
vivencia 
linfedema 
decorrente do 

 

Escola 
Anna Nery 
Revista de 
enfermage
m 

Desvelar os 

sentidos da 
mulher na 
vivência do 
linfedema 
decorrente do 
tratamento de 
câncer de mama 
e analisar 
propostas de 
cuidado na 
perspectiva do 
mundo da vida 
dessa mulher. 

As mulheres mostraram-se 

envergonhadas e chateadas 
com o braço sem estética. 
Ficam deprimidas, perdem a 
autoestima e tentam 
disfarçar, mas nem sempre é 
possível. Em alguns 
momentos, preferem não 
sair de casa. Sentem 
dificuldade de comprar 
roupas que se ajustem no 
braço edemaciado. O ser a 
mulher que vivencia o 
linfedema em decorrência do 
tratamento de câncer de 
mama revela-se na 
aparência e na 
impessoalidade. O linfedema 
implica em mudanças físicas 
visíveis a todos, porém está 
oculta as dificuldades vividas 
pelo ser-mulher no cotidiano 
assistencial. 

2021 

9.  Os 

impactos da 
mastectomia 
na autoestima 
das mulheres 
com câncer 
de mama. 

Brazilian 
Journal of 
Health 
Review 

Revisar os 

impactos da 
mastectomia na 
autoestima das 
mulheres com 
câncer de mama 
em seus aspectos 
físico, emocional 
e social, 
buscando, além 
disso, apresentar 
medidas que 
atenuem os 

Dentre as intervenções 

disponíveis para tratamento 
do câncer de mama, o 
procedimento cirúrgico se 
apresenta como a operação 
padrão, chamado de 
mastectomia.  Desta 
maneira é evidente a 
importância de cirurgias e 
procedimentos reparadores 
para mitigar a deterioração 
da imagem corporal e, 
assim, estabelecer uma boa 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

A apresentação qualitativa dos resultados foi organizada 

por meio de duas categorias temáticas, visando uma melhor 

compreensão, são elas: Categoria I- Assistência a mulheres 

mastectomizadas e os cuidados paliativos frente a esse 

momento de terminalidade; Categoria II- A mudança 

psicossocial na vida cotidiana da mulher frente a mastectomia 

e o câncer de mama. 

 

  

possíveis efeitos 
negativos 
relacionados a 
essa intervenção 
cirúrgica. 

autoestima na vida da 
paciente. 

 

10. Impactos 
psicológicos 
da 
mastectomia 
decorrente 
do câncer de 
mama na 
vida da 
mulher. 

Revista 
Eletrônica 
Acervo 
Científico 

 Abordar a saúde 
psicológica das 
mulheres 
diagnosticadas 
com câncer de 
mama após 
mastectomia. 

   O  câncer  de  mama  é  o  
tumor  que  mais  acomete  
a  população  do  sexo  femi
nino  e 

apresenta altos índices de 
incidência anuais e tem em 
seu prognóstico precoce e 
consequente tratamento 
breve melhores desfechos, 
porém como a maioria dos c 
asos é diagnosticado em 
fases mais avançadas em 
nosso país, os tratamentos 
são mais agressivos, como 
isso, a evolução da doença 
e suas consequências na 
vida das mulheres 
acometidas por esta 
patologia. 
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Categoria I:  Assistência a mulheres mastectomizadas e os 

cuidados paliativos frente a esse momento de finitude 

 

O processo de descoberta da doença pode ter início 

antes do diagnóstico propriamente dito, geralmente ocorre 

quando o sujeito percebe algo modificar-se em seu corpo 

(OLIVEIRA; CAVALCANTE; CARVALHO, 2019).  

Diante dessa modificação, o cuidado da enfermagem 

pode abranger diferentes cenários, como os cuidados paliativos 

de participação ativa desde o hospital até o domicílio, com o 

intuito do “cuidar do outro”. O conceito de humanização leva 

consigo o respeito e  a solidariedade,  mesmo quando paciente 

não tem possibilidade de cura deve se preservar sua autonomia 

e dignidade (SILVA et al., 2015). 

 Sendo assim, quando o paciente recebe o cuidado 

paliativo e humanizado, passa a se sentir à vontade para 

expressar seus sentimentos no processo de finitude podendo 

alcançar a boa morte ou o processo de cura (SILVA et al., 

2015). 

Diante da impossibilidade de cura da doença devem ser 

implementadas medidas de cuidado que visem a manutenção 

do conforto e da qualidade de vida, a partir da prática dos 

cuidados paliativos (SILVA et al., 2015). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define cuidados 

paliativos como cuidados ativos e totais promovidos por uma 

equipe de saúde multidisciplinar que objetiva melhorar a 

qualidade de vida da pessoa e dos seus familiares diante de 

uma doença que ameace a vida (SILVA et al., 2019). 

Conviver com o câncer é reconhecer que a imortalidade 

é irreal e que a morte está mais perto do que imaginava e 

desejava o sujeito. É “entrar em contato com a finitude, no Real 
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do corpo” (OLIVEIRA; CAVALCANTE; CARVALHO, 

2019). Torna-se indispensável entender o processo vivenciado 

e encontrar maneiras de aceitar-se de certa forma e no fim de 

todo processo ter uma qualidade de vida, mesmo diante seu 

estado de enfermidade, sempre com ajuda psicológica para 

uma melhor assistência. 

  A partir de uma escuta qualificada o psicólogo permite 

que os sujeitos possam falar e ressignificar seus sentimentos 

em face da morte, reflexões que se tornam inevitáveis quando 

a proximidade do falecimento está demarcada em seu corpo 

(OLIVEIRA; CAVALCANTE; CARVALHO, 2019).  

Os cuidados profissional-técnico e afetivo, associados ao 

conforto ambiental e espaços para expressão dos sentimentos 

e comunicação, são ações que contribuem para o vínculo entre 

profissionais de saúde e seus pacientes (FIRMINO; 

ALCÂNTARA, 2014).  

O câncer é uma doença que afeta o indivíduo por 

completo, desde as condições físicas, como também as 

psicológicas, interferindo no seu bem-estar assim como 

também nas relações familiares e das sociais, pois ao  conviver 

com o indivíduo enfermo acabam sofrendo junto, por isso uma 

boa relação com a equipe do hospital é fundamental, para seu 

tratamento (FIRMINO; ALCÂNTARA, 2014).  

Pacientes portadoras do câncer de mama em 

vulnerabilidade extrema encontram-se em um momento de 

intensa fragilidade física e emocional, sendo preciso manter 

apoio psicológico diariamente (SILVA et al., 2019).  

De acordo com a OMS os cuidados paliativos têm como 

finalidade a abordagem ou tratamento visando melhorar a 

qualidade de vida de pacientes e seus respectivos familiares 

(SILVA et al., 2019).  
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Trata-se de um cuidado assistencial que reúne 

habilidades de uma equipe multiprofissional para ajudar o 

paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela 

doença e, ao mesmo tempo, para promover ao paciente e  

familiares a reflexão necessária para o enfrentamento desta 

condição de ameaça à vida. (SILVA et al., 2019). 

Categoria II-  A mudança psicossocial na vida cotidiana da 

mulher frente a mastectomia e o câncer de mama 

Diante do processo patológico referente a confirmação 

do diagnóstico de neoplasia mamária a mulher sente o corpo 

modificar-se e sua rotina cotidiana é afetada completamente, 

atividade normais do dia se torna um desafio. Ao realizar 

qualquer movimento brusco ou leve se sente cansada, subir 

uma escada, abaixar-se, querer fazer e não ter condições para 

executar a tarefa. Nesse contexto, é tornar o sofrimento 

tolerável para o sujeito que vivencia, se torna um prisioneiro da 

doença, podendo estar privado de algo, e a saída mais 

saudável é habituar-se diante da realidade (OLIVEIRA; 

CAVALCANTE; CARVALHO, 2019).  

Após a mastectomia, durante o período pós-operatório, 

pode haver uma significativa interferência na sua rotina 

profissional, social, familiar e sexual. Dessa maneira, diante do 

processo de resgate da sua autonomia, a mulher  enfrenta 

desafios e pode evoluir para um quadro depressivo durante o 

processo de aceitação da sua imagem corporal e suas 

limitações (SALGADO et al., 2021). 

Desde do diagnóstico à mulher pode ter sua auto estima 

abalada e passa a ter medos e inseguranças sobre o tratamento 

e a finitude. Nesse sentido algumas alterações no corpo 
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feminino podem torna-se mais aparentes como: a 

atrofia   vulvovaginal, dispareunia, irritação e secura vaginal, 

inibição do desejo ou excitação, menopausa prematura, 

náuseas e vômitos. Consequentemente, podem sentir-se  

mutiladas e com certa dificuldade de expor seu corpo a seus 

parceiros, a retirada desse órgão pode repercutir 

negativamente nas condições físicas e psíquicas dessa mulher 

(SALGADO et al., 2021). 

Quando ocorre a retirada total das estruturas mamárias, 

por exemplo, a mulher passa a não possuir as glândulas e 

ductos mamários, ficando impossibilitada de produzir leite, e por 

conseguinte de amamentar. Por consequência, gera medo, 

insegurança, revolta,  sendo estes sentimentos comuns nesse 

momento difícil, o que resulta em efeitos negativos no dia a dia 

da mulher (CHAVES; ROCHA; SILVA; AMARAL, 2021). 

Por causa dos efeitos que são gerados e ocasionados na 

vida da paciente, na percepção e na autoestima corporal, foi 

sancionada a Lei nº 9.797, de 5/5/1999, a qual garante o direito 

de realização da cirurgia plástica de reconstrução a todas as 

pacientes que sofreram mutilação decorrente do tratamento de 

câncer por meio da rede de unidades integrantes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). No entanto, há uma longa espera para 

a realização dessa intervenção devido a lotação e a 

burocratização do sistema de saúde (CHAVES; ROCHA; 

SILVA; AMARAL, 2021). 

Outra estratégia usada para amenizar o trauma ocorrido 

pela retirada da mama, é a micropigmentação areolar, sendo 

possível reparar ou construir complexos mamários. A 

micropigmentação é um procedimento realizado por um 

profissional da estética, em que se utiliza um pigmento 

semelhante à pele. No Brasil, foi sediado o 1º Congresso 
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Científico Internacional de Micropigmentação, na Estética In 

Rio, ocorreu a ligação da técnica, da ciência e da arte 

(COUTINHO; DUARTE; COSTA, 2021). 

A micropigmentação tem um resultado natural tornando 

até algumas cicatrizes ocorridas nas cirurgias reconstrutivas 

imperceptíveis.  A técnica 3D proporciona um efeito de textura 

e profundidade ao desenho colocando o processo na balança 

com a reconstrução do mamilo, a vantagem consiste no fato de 

não ser um método cirúrgico, sendo considerado menos 

invasivo. Constata-se que esses procedimentos pode 

proporcionar benefícios a mulheres que procuram por uma 

imagem similar e mais natural plausível da mama perdida, o 

objetivo é garantir a satisfação do cliente, buscando garantir a 

autoestima e o bem-estar da mulher (COUTINHO; DUARTE; 

COSTA, 2021). 

Outro método usado para amenizar os efeitos negativos 

da mastectomia é o uso da prótese mamária , método eficiente 

ao ser utilizado com roupas, o que dá segurança, aceitação e 

amenização dos efeitos depressivos gerados. Vale salientar, 

que grupos de apoio ajudam no sentimento de aceitação e 

melhora na autoestima das pacientes, já que o diálogo entre 

mulheres que vivem as mesmas condições são considerados 

satisfatórios (CHAVES; ROCHA; SILVA; AMARAL, 2021). 

 

CONCLUSÕES 

 

Mediante o assunto abordado, conclui-se, portanto, a 

necessidade de desenvolver mais pesquisas científicas como 

esta, a fim de destacar a importância do cuidado holístico as 

mulheres mastectomizadas. Assim, ressalta-se que o câncer de 

mama não possui apenas um agente etiológico, existem 
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diversos fatores que podem levar ao surgimento de células 

cancerígenas, entre eles: fatores hereditários, idade, 

comportamento, qualidade de vida, entre outros. Diante do 

diagnóstico, muitas mulheres sofrem com baixa autoestima, 

depressão, comprometendo as condições físicas e interferindo 

na sua autoimagem.  

Diante disso, é de suma importância que os profissionais 

de enfermagem busquem prestar um cuidado humanizado com 

as pacientes acometidas por essa patologia, visto que as 

mesmas encontram-se em estado de vulnerabilidade e 

necessitam do máximo de  atenção por parte da equipe 

multiprofissional. Além disso, vale salientar que os cuidados 

paliativos são de extrema eficácia no tratamento e no processo 

de finitude das pacientes, pois as mesmas se sentem mais 

acolhidas e encontram uma nova forma de enfrentar as 

limitações impostas pelo processo patológico. 

Consoante ao exposto, a ciência vem buscando 

inovações frente à mastectomia, dentre elas podemos 

mencionar a acessibilidade de intervenções estéticas para 

mulheres mais desfavorecidas economicamente, permitindo 

que esse público utilizem prótese mamária e prótese de aréola.  

Ademais, é importante que haja mais investimentos no 

processo assistencial, por parte dos órgãos governamentais, 

principalmente na realização dos cuidados paliativos, sendo 

preciso proporcionar mais capacitações e qualificações para os 

profissionais de saúde envolvidos, almejando uma assistência 

mais qualificada e humanizada. 
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RESUMO: Introdução: O câncer gestacional é caracterizado 
pelo diagnóstico de neoplasia maligna no período gravídico ou 
até um ano após a data do parto. Atinge uma em cada mil 
grávidas e o principal risco dessa condição é o diagnóstico 
tardio devido aos sintomas coincidirem com os mesmos do 
período de gestação, dificultando assim o rastreamento e 
consequentemente o tratamento. Objetivo: Analisar o 
conhecimento produzido na literatura científica sobre o cuidado 
de enfermagem à gestante com neoplasias. Método: Trata-se 
de uma revisão integrativa da literatura realizada na Biblioteca 
Virtual em Saúde com ênfase nos artigos indexados nas bases 
de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde; Index Medicus Eletrônico da National Library of 
Medicine ; Base de dados da Enfermagem e na biblioteca 
eletrônica Scientific Electronic Library. Entre os anos de 2017 a 
2021. Foram encontrados 217 artigos que após aplicar critérios 
de inclusão e exclusão resultaram em uma amostra de 06 
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artigos. Resultados e discussão: Há um número considerável 
de casos de câncer entre gestantes que estão continuamente 
expostas aos fatores de risco. Conclusão: Os profissionais de 
enfermagem necessitam de cada vez mais qualificações e 
capacitações para prestar os devidos cuidados às gestantes 
com neoplasia.  
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Gravidez; 

Neoplasias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O período gestacional é um processo natural, fisiológico, 

que geralmente sucede sem intercorrências. Porém, problemas 

podem ocorrer, quando a gestante é portadora de alguma 

doença, possui hábitos de vida inadequados ou não cuida da 

sua saúde gestacional. Situação que pode refletir no processo 

fisiológico normal da gestação e acarretar no surgimento de 

complicações e adoecimento.   

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a gestante que 

possui ou evolui a doença, como o câncer gestacional, é 

caracterizada como gravidez de risco. Necessitando de 

cuidados especiais, consultas ainda específicas e com maior 

atenção ao seu quadro clínico, preparação da equipe 

multiprofissional para receber a criança e também dar a 

assistência à mãe durante o parto, tratamento adequado e 

plano que objetiva melhorar a qualidade de vida da mãe e filho 

(MAYAN et al., 2019). 

Dentre as possíveis doenças que podem ser vivenciadas 

pela mulher durante a gestação e que a caracterizam como uma 

gravidez de risco é a neoplasia. O câncer gestacional associado 

à gestação é caracterizado pelo diagnóstico durante o período 

gravídico ou até um ano após a data do parto. Este problema 
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atinge uma a cada mil grávidas e o principal risco dessa 

condição é o diagnóstico tardio devido aos sintomas coincidirem 

com os mesmos do período de gestação, dificultando assim o 

rastreamento e consequentemente o tratamento, gerando o 

progresso do câncer e aumentando as complicações e danos 

(MOREIRA et al., 2017).  

Os tipos de câncer que mais acometem grávidas são 

tumores nas mamas, câncer colo do útero, câncer de pele, 

linfomas e leucemia. O período de latência para o câncer, dez 

anos manifestação dos sinais e sintomas, possibilita que as 

multiplicações desordenadas celulares ocorram durante a 

gestação, porém a doença é detectada tardiamente, 

ocasionando retardamento do tratamento e dificultando assim 

mais uma vez o diagnóstico e as chances de recuperação da 

mulher (MAYAN et al., 2019). 

As causas que contribuem para o surgimento do câncer 

gestacional são diversas, podendo elas estarem relacionadas a 

área afetada ou não, tais como, tabagismo, alcoolismo, 

multiplicidade de parceiros sexuais, início precoce de atividade 

sexual, infecções frequentes de Papiloma Vírus Humano (HPV), 

falta de vitaminas essenciais para a saúde, utilização de 

anticoncepcionais sem orientação médica ou infecção 

simultânea de agentes infecciosos (MOREIRA et al., 2017). 

Neste ínterim, observa-se que existem meios de mitigar 

os riscos de adoecimento com ações de educação e prevenção. 

Logo, a Enfermagem tem papel fundamental no 

desenvolvimento de estratégias que visem a prevenção do 

adoecimento e diagnóstico precoce, pois os profissionais de 

Enfermagem estão inseridos em todos os níveis de atenção, e 

na situação da prevenção do câncer gestacional sua atuação 

na Atenção Primária à Saúde pode ser determinante para isso. 
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No que diz respeito ao perfil de mulheres diagnosticadas 

com câncer gestacional, observou-se que entre aquelas que 

realizaram pré-natal no sistema público, 56% tinham idade 

entre 30 e 49 anos, prevalecendo com maiores casos a raça 

branca (54%), em seguida a raça negra com 18% e parda 9%, 

em sua maioria casadas (46%) (COELHO et al., 2017). Perfil 

que pode ser identificado e tratado pela Enfermagem durante a 

realização do pré-natal na Atenção Primária à Saúde. 

Destaca-se que o câncer gestacional é considerado um 

grave problema de saúde, que acarreta sérios riscos à saúde 

do binômio mãe e filho. Ultrapassando as repercussões físicas. 

O câncer gestacional tem impacto importante no que diz 

respeito a saúde mental da gestante, o que também pode 

acarretar em adoecimento psicológico (MAYAN et al., 2019). 

Necessitando de intervenção precoce e tratamento 

especializado e multidisciplinar para minimizar os danos à 

saúde de gestantes e concepto. 

Outra grande estratégia de combate é a pesquisa 

científica, pois permite aos profissionais de saúde estar cada 

vez mais preparados para o problema, entender toda a 

complexidade do quadro da gestante, buscando suprir suas 

necessidades durante todo o tratamento, seja nos serviços de 

atenção primária, secundária e ou terciária. Mediante tais 

ponderações, direciona-se esta pesquisa a partir da seguinte 

questão norteadora: como é realizado o cuidado de 

enfermagem à gestante com neoplasias? 

A justificativa para o desenvolvimento deste estudo dar-

se pelo encontro de lacunas no cuidado de enfermagem à 

gestante com neoplasias, além da relevância da temática e 

contribuição para a atuação dos profissionais de enfermagem 

que diante dos achados desta pesquisa, poderão qualificar-se 
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para uma melhoria do cuidado prestado a essas mulheres no 

serviço de saúde.  

Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo 

analisar o conhecimento produzido na literatura científica sobre 

o cuidado de enfermagem à gestante com neoplasias. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) da 

literatura com pesquisa realizada na literatura nacional e 

internacional sobre cuidados de enfermagem a gestantes com 

neoplasias. A RI permite resumir vários estudos em um único 

artigo permitindo estudar as pesquisas mais relevantes para 

nortear a tomada de decisão no dia a dia do enfermeiro 

(MENDES et al., 2008). 

Para execução deste artigo considerou-se seis etapas. 

Na primeira etapa foi definido qual problema de pesquisa: como 

é realizado o cuidado de enfermagem à gestante com 

neoplasias? Na segunda etapa foram estabelecidos os critérios 

de inclusão e exclusão, sendo os critérios de inclusão: artigos 

publicados nos idiomas do português, inglês e espanhol 

disponíveis na íntegra de forma eletrônica e publicados de 2017 

a 2021. E foram excluídos: estudos duplicados, os que não 

abordavam a temática e editoriais, livros, revisões, resenhas, 

notícias, monografias, dissertações e teses foram excluídos da 

amostra, sendo assim foi elaborado um instrumento expondo 

informações pertinentes ao estudo em questão contendo as 

seguintes informações: título, autor, base de dados, objetivo e 

resultados. 

Para localização das publicações, foram utilizados 

palavras-chave combinados por meio do operador booleano 
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“AND” em português: cuidados de enfermagem AND gravidez 

AND neoplasias. Para tanto, utilizou-se as publicações 

inseridas no portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), que engloba bases como: Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Index Medicus 

Eletrônico da National Library of Medicine (MEDLINE); Base de 

dados da Enfermagem (BDENF); e na biblioteca eletrônica 

Scientific Electronic Library (Scielo). 

Foram encontrados 217 artigos sobre a temática que 

utilizaram os descritores definidos. Desses, 83 foram excluídos 

por serem duplicados; 98 por não condizem com o tema 

proposto e 30 por estarem indisponíveis, totalizando assim, seis 

artigos selecionados de acordo com as especificações desta 

pesquisa. E a terceira etapa consiste em sumarizar, formar 

categorias com base nos estudos encontrados, para tanto, 

utilizou-se um instrumento contendo: título, autor e suas 

contribuições. (MENDES et al., 2008). 

Na quarta etapa a pesquisadora realizou uma análise 

crítica dos estudos encontrados para estabelecer o resultado e 

amostra dos achados. A quinta etapa consistiu em realizar a 

discussão dos resultados encontrados. Na sexta e última etapa 

foi apresentada a RI onde após a análise dos resultados eles 

foram apresentados de forma descritiva e sistemática, com a 

utilização de tabela para os dados de caracterização. Por se 

tratar de RI da literatura esta pesquisa não necessitou de 

aprovação prévia do Comitê de Ética em pesquisa, conforme a 

Resolução nº466/12, visto que todos os dados estão 

disponíveis para o livre acesso da população, não exigindo 

sigilo ético (BRASIL, 2012). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De conformidade com os achados da revisão dos seis 

artigos científicos, selecionados para o estudo, estes 

encontram-se especificados no Quadro I a seguir. 
Tabela 1 - Distribuição dos estudos incluídos na revisão integrativa de 

acordo com título, autor, base de dados, objetivo e contribuições, João 

Pessoa, 2021. 

Título Autor Objetivo Base de 

dados 

Contribuições 

para o estudo 

Abordagem 

fenomenológica 

do câncer do 

colo do útero em 

gestantes: 

aspectos da 

prevenção 

MOREIRA et 

al. 

Entender a 

prevenção 

do câncer 

gestacional 

sobre a visão 

da gestante. 

Scielo Os 

enfermeiros 

realizam as 

consultas de 

pré-natal que 

representam 

um papel de 

extrema 

importância na 

detecção do 

câncer 

gestacional. 

Câncer 

Gestacional - 

importância do 

conhecimento e 

aprimoramento 

da equipe de 

enfermagem 

MAYAN et al. Abordar 

sobre a 

assistência 

da 

enfermagem 

a gestantes 

com 

neoplasias. 

BVS Além da 

assistência 

durante o 

diagnóstico e o 

tratamento, o 

enfermeiro 

deve sanar 

todas as 

dúvidas da 

gestante. 

Porém, não 

existem 

condutas 

específicas 

para este 

quadro clínico, 

o que causa 
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insegurança 

no enfermeiro. 

Situação atual 

do manejo 

cirúrgico do 

câncer de ovário. 

Argumento para 

centralização do 

atendimento na 

Austrália 

CARTER; 

PARTER; 

NASCIMENT

O. 

Relatar 

sobre o 

manejo do 

câncer 

ovariano. 

LILACS Os 

enfermeiros 

realizam 

acesso 

venoso e 

observação 

dos pacientes. 

Tratamento 

quimioterápico 

adjuvante e 

neoadjuvante e 

as 

implicações na 

qualidade de 

vida mulheres 

com câncer de 

mama 

COELHO et al. Discorrer 

sobre o 

tratamento 

quimioterápi

co. 

BVS As salas de 

quimioterapia 

e os 

procedimentos 

realizados 

para a sua 

aplicação são 

realizadas 

pelo 

enfermeiro. 

Gravidez e 

Tratamento do 

Câncer: 

Desenvolvendo 

uma Política e 

Procedimento de 

Testes 

Padronizados 

JAGELS; 

AMIN; 

GUSTAFSON, 

Explanar 

sobre o 

serviço 

prestado às 

gestantes 

com 

neoplasia. 

BVS As pacientes 

possuem 

conhecimento 

fragilizado 

sobre o tema, 

e falta de 

relação entre 

enfermeiro-

gestante. 

Efeitos da 

intervenção 

educacional 

sobre o 

conhecimento e 

a atitude dos 

enfermeiros em 

NIKIDOM et 

al. 

Avaliar a 

efetividade 

da educação 

no 

atendimento 

dos usuários 

da saúde. 

LILACS Importância 

dos 

enfermeiros 

estarem 

capacitados 

para 

atenderem as 
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relação ao 

fornecimento de 

informações 

sobre o 

rastreamento do 

câncer do colo 

do útero em 

estabelecimento

s de saúde 

selecionados em 

Ibadan, Nigéria. 

pacientes com 

câncer, para 

sanarem suas 

dúvidas e 

atendê-las da 

melhor forma 

possível. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os estudos demonstram que o assunto mesmo sendo de 

extrema relevância ainda necessita ser discutido e estudado, os 

profissionais de saúde ainda estão despreparados para a 

realização da assistência na situação abordada, em destaque, 

a relação enfermeiro e paciente é muito frágil e precisa ser 

construída e trabalhada cada vez mais. 

Os autores enfatizam a importância da discussão da 

neoplasia durante a gestação, apesar da complexidade da 

situação, a relação paciente-enfermeiro é um pilar importante 

para o processo de tratamento e de informação que a gestante 

necessita, assim como os seus familiares. 

No processo de gerar uma nova vida, parte dessas 

gestantes, são caracterizadas pelo acometimento ou 

desenvolvimento de uma enfermidade ou distúrbio que venha 

colocar em perigo a vida da mãe ou do bebê, em geral, os 

fatores de risco para esta condição são individualidades e 

problemas sociais/demográficos precários, antepassados 

reprodutivos, distúrbios ginecológicos na gravidez atual. O 

câncer gestacional classifica-se uma gestação de alto risco 

(MOREIRA et al., 2017). 
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Os fatores que influenciam ao desenvolvimento da 

gestação de alto risco são divididos em 03 grupos, sendo o 

primeiro classificados de acordo com as características da 

mulher e o ambiente (classe econômica, sexo, raça, nível de 

escolaridade) ao seu redor: pouca escolaridade, problemas 

conjugais e familiares, péssimos hábitos de vida, idade (acima 

de 35 ou abaixo dos 15), altura (abaixo dos 1,45), peso durante 

a gravidez (menor que 45Kg e maior que 75Kg), dependência 

de drogas, exposição a riscos no ambiente. O segundo grupo é 

constituído dos fatores referentes ao histórico reprodutivo da 

mulher: números de cesáreas anteriores a gestação, má 

formação fetal, quantidade de abortos e não explicado, 

infertilidade, hemorragias, diabetes gestacional (JAGELS; 

AMIN; GUSTAFSON, 2018). 

O terceiro grupo caracteriza-se de acordo com causas 

clínicas: doenças obstétricas, doenças com alta infectividade, 

doenças cardiológicas e endócrinas. Os grupo de risco é 

composto por doenças hipertensivas, hemorragias, infecções 

urinárias, toxoplasmose, malária, hanseníase, tuberculose, 

rubéola, epilepsia, trombofilia, lúpus eritematoso sistêmico 

(LES), asma, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, 

anemia, doenças na tireoide, infecções sexualmente 

transmissíveis (IST´s), citomegalovirose, pneumonia e câncer. 

Como também morte fetal, quantidades de cesáreas anteriores 

(JAGELS; AMIN; GUSTAFSON, 2018). 

Entre as diversas doenças, o câncer trata-se de uma 

patologia caracterizada pela multiplicação de células malignas 

e capacidade de invasão de tecidos e órgãos ao redor. Sendo 

assim existem diversos tipos de crescimentos celulares e locais 

onde os mesmos atingem e proliferam. A neoplasia também é 

caracterizada de acordo com o seu impacto sobre a região, se 
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o mesmo é invasivo ou não. A carcinogênese, ou seja, alteração 

na evolução celular presente no órgão ou tecido é 

desencadeada por fatores de riscos ambientais do tipo químico, 

estilo de vida. Os fatores de riscos químicos são: aflatoxinas, 

radiação altamente cancerígenas (alfa, beta e gama), uso 

constantes de cigarros. O processo inicial do câncer pode ser 

incentivado por bactérias e vírus, assim como pela alta 

absorção de luz solar, excesso de gordura e estresse (MAYAN 

et al., 2019). 

O câncer que ocorre durante a gravidez caracteriza-se 

pelo diagnóstico de tumores malignos com crescimento 

desordenado em uma determinada região, órgão ou tecido feito 

no período de gestação, durante a amamentação, ou em um 

ano após o parto. Os tipos de câncer que mais atingem as 

grávidas são nas mamas, colo do útero, ovário, vulva, 

endométrio, vagina, tuba uterina, tireoide, melanomas, 

leucemias, neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) (MAYAN 

et al., 2019). 

Os estudos demonstram que associado a gestação, o 

tipo específico de câncer torna-se mais hostil. Na gestação 

ocorrem mais comprometimentos linfonodais, tumores de maior 

tamanho, maior comprometimento vascular sanguíneo e 

linfático e 20% deles são carcinomas inflamatórios. O 

diagnóstico é realizado por volta da 17ª semana, porém a 

sintomatologia pode ser facilmente ligada às alterações normais 

do processo de gravidez, o que acaba retardando o diagnóstico. 

O tratamento mais utilizado é a mastectomia, visto que são 

considerados os impactos da radioterapia sobre o feto, porém 

a quimioterapia também pode ser indicada, mas a partir do 

segundo trimestre (COELHO et al., 2017). 
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O INCA destaca a importância da realização do exame 

citopatológico no diagnóstico da patologia. Já que o câncer de 

colo de útero ou câncer cervical, tem um período de latência 

muito grande, tardando a manifestação da doença, apesar de 

ser facilmente detectado através do exame Papanicolau ou 

também chamado de exame preventivo. Sendo de extrema 

importância a educação em saúde sobre o tema, campanhas 

de prevenção para estes tipos de enfermidades femininas e o 

incentivo ao exame Papanicolau, que deve ser realizado uma 

vez ao ano, demonstrando o impacto sobre a saúde da mulher 

(SILVA, 2019). 

Frequentemente associa-se a gravidez em mulheres por 

volta de 31 anos, e tendem a se desenvolver mais rápido 

durante a gestação e a retroceder após o parto. A colposcopia 

é o exame indicado para o diagnóstico, ele somente é realizado 

a partir do segundo trimestre, já que se realizado antes tem alta 

taxa de aborto. O tratamento é considerado a partir do período 

da gestação, a histerectomia é a opção mais viável durante o 

terceiro trimestre, que pode ser interrompido com uma cesárea 

de urgência. Se a neoplasia for detectada antes do terceiro 

trimestre, prioriza-se somente a mãe, sem levar em conta a 

gestação (CARTER; PATHER; NASCIMENTO, 2018). 

A neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) representa 

apenas 1% dos cânceres do sistema reprodutor das mulheres, 

ele ocorre durante o período gestacional e consiste em tumores 

no trofoblasto, ou seja, na camada superior do blastocisto, essa 

enfermidade ocasiona alteração em excesso do tamanho do 

útero, metrorragia, pré-eclâmpsia, principalmente durantes os 

primeiros meses da gravidez. Não é considerada gestação de 

alto risco, visto que só a mulher é o objetivo do tratamento e é 

aconselhado não seguir com a gravidez. O diagnóstico é obtido 
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através da ultrassonografia, o único tratamento indicado é 

indução do aborto, mas caso a mãe persiste em continuar, 

deve-se atenção a eventuais metástases (JAGELS; AMIN; 

GUSTAFSON, 2018). 

O tratamento, diagnóstico e condutas irão ser 

determinados pelo tipo específico do câncer gestacional e a 

sintomatologia, bem como o estágio em que se encontra. Os 

sintomas do câncer gestacional podem facilmente ser 

confundidos com a sintomatologia da gravidez: amenorreia, 

dores ou inchaço nas mamas, náuseas, sonolência, cansaço. 

Estima-se que uma a cada mil gestantes, são portadoras 

da enfermidade. Sendo um diagnóstico tardio e muito 

impactante para mãe, que alimenta o desejo de 

desenvolvimento e crescimento de uma nova vida, mas que a 

qualquer momento pode ser interrompido devido à gravidade do 

quadro clínico (MAYAN et al., 2019). 

Assistência de enfermagem e sua importância na 

gravidez de risco tem o papel fundamental, devido a sua 

influência, intervenções e ações realizadas no quadro materno. 

Sendo de fundamental importância a utilização da identificação 

e impedimento de fatores que contribuem para a neoplasia e 

agravamento da situação da mulher, como também em 

condutas e atitudes das gestantes que só irão prejudicar a sua 

situação. Trabalhando também o estímulo às boas práticas, a 

condutas saudáveis, sendo respeitada a situação econômica, 

emocional e a capacidade, entendendo o indivíduo e o 

ambiente em que a mesma está inserida. Sendo destacada a 

importância dos enfermeiros da atenção básica no 

planejamento familiar, no pré-natal e todo o seu processo de 

educação em saúde (NDIKOM et al., 2019). 
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Durante o pré-natal é de suma importância que o 

enfermeiro tenha a atenção aos detalhes, cumprimento de toda 

a técnica, realização de todos os testes, para que dessa forma, 

seja realizado o diagnóstico o mais cedo possível e 

consequentemente o tratamento para que a falta de atenção 

gere danos irreversíveis a mãe e ao feto. Desenvolvendo um 

boa relação entre enfermeiro e paciente, para facilitar o 

processo para a gestante e também é importante que durante 

as consultas profissional de saúde dedicar-se a escutar as 

demandas da gestante, transmitindo nesse momento o apoio e 

a confiança necessários para que ela se fortaleça e possa 

conduzir com mais autonomia a gestação e o parto (NDIKOM 

et al., 2019). 

O enfermeiro deve estar preparado para fazer também o 

trabalho educativo aos pais, abordando temas como: pré-natal, 

higiene, alimentação, períodos e orientações gestacionais, 

informando as mudanças fisiológicas e emocionais na mulher, 

sintomatologia do parto, planejamento familiar, direitos e 

deveres da gestante, possíveis intercorrências no momento do 

parto, puerpério, vínculos afetivos, amamentação, identificação 

e suprimento das necessidades do neonato, consultas no 

período puerpério, medidas preventivas e papel paterno na 

gestação e pós gestação (JAGELS; AMIN; GUSTAFSON, 

2018). 

Assistência de enfermagem no câncer, também irá ser 

realizada de acordo com o tipo, a gravidade e o período de 

gestação da mulher. Em neoplasia no colo do útero, a conduta 

apresentada é que seja acompanhada pelo enfermeiro a cada 

mês. Em caso do diagnóstico ser de câncer inicial, deve-se 

priorizar a gestação, se em casos mais avançados considerar a 

decisão dos pais e família.  
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Após a 24ª semana, em caso de carcinoma invasor, 

espera-se que o feto chegue à maturidade, quando relacionado 

ao tratamento, estes pacientes estão em constante contato com 

os enfermeiros que administram os medicamentos e são 

responsáveis por observá-los durante a aplicação da 

medicação (JAGELS; AMIN; GUSTAFSON, 2018). 

Durante as assistências e condutas da enfermagem, 

observa-se que os sintomas são facilmente confundidos com o 

da gestação, e uma a cada mil mulheres são diagnosticadas 

com algum tipo de câncer durante a gestação. A enfermagem 

está junto a paciente desde o diagnóstico a readaptação da 

gestante, é exatamente importante que o profissional auxilie e 

incentive os pais, indo além da técnica.  

O enfermeiro está junto no procedimento de 

quimioterapia e seus efeitos adversos, além do preparo e 

administração da medicação. O enfermeiro atua com objetivo 

de tornar melhor a experiência e a recuperação da mãe. 

Observa-se que um grande problema enfrentado é a falta de 

profissionais capacitados para suprir as necessidades da 

gestante. Sendo necessário que os profissionais sejam 

capacitados para esta situação e que os mesmos busquem 

alimentar a relação enfermeiro-paciente.  

Além de ser baseado na Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE), o enfermeiro deve ter como objetivo, 

planos e projetos que visem a promoção, prevenção e detecção 

do câncer gestacional, antecipando os possíveis agravos 

(MAYAN et al., 2019). 
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CONCLUSÕES  

 

O câncer gestacional é um problema que atinge um 

número considerável da população feminina, porém os estudos 

revelam que os profissionais de enfermagem precisam estar 

mais qualificados e capacitados para prestar a assistência à 

gestante com câncer. Os estudos também demonstram a 

escassez de políticas que trabalhem as condutas a serem 

realizadas durante o câncer na gestação. Nesse momento 

frágil, a mulher necessita de maiores esclarecimentos sobre a 

sua situação, a relação enfermeiro-paciente demonstrou-se 

bem fragilizada. A enfermagem precisa ter visão holística, 

olhando além do quadro clínico, as necessidades da mãe e 

filho, família e amigos da gestante. A assistência da 

enfermagem é de fundamental importância para o diagnóstico 

e tratamento do câncer gestacional. Como também na 

construção do conhecimento da gestante sobre a sua situação, 

contribuindo para que a paciente e seus familiares possam 

sanar suas dúvidas. Os cuidados de enfermagem presentes 

nesses quadros se relacionam a supervisão e aplicação de 

medicamentos durante o tratamento, além da realização do pré-

natal, como importante ferramenta para diagnóstico rápido.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa. Normas para pesquisa envolvendo 
seres humanos (Res. CNS 466/12 e outros). Brasília, DF, 2012. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.h
tml. Acesso em: 15 Out. 2021. 
CARTER, J., PATHER, S. e NASCIMENTO, M. (2018), Current status of 
ovarian cancer surgery management. Argumento para centralização do 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM A GESTANTES COM NEOPLASIAS 

370 
 

atendimento na Austrália. Aust NZJ Obstet Gynaecol, 58: 474-477. 
https://doi.org/10.1111/ajo.12832. Acesso em 29 de Outubro de 2021. 
COELHO, Raquel de Castro Figueiredo Pereira et al. Tratamento 
quimioterápico adjuvante e neoadjuvante e as implicações na qualidade de 
vida mulheres com câncer de mama. Revista de Enfermagem UFPE on 
line, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 4732-4740, out. 2017. ISSN 1981-8963. 
Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/231216/2
5229. Acesso em 29 de Outubro de 2021.  
INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do 
câncer: abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva; organização Mario Jorge 
Sobreira da Silva. – 5. ed. rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Inca, 2019. 
INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 
Parâmetros técnicos para o rastreamento do câncer do colo do útero / 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; Maria Beatriz 
Kneipp Dias; Caroline Madalena Ribeiro (organizadores). - Rio de Janeiro: 
Inca, 2019. 
JAGELS, B.; AMIN, L.; GUSTAFSON, A.  Gravidez e Tratamento do 
Câncer: Desenvolvendo uma Política e Procedimento de Testes 
Padronizados. Clinical Journal of oncology Nursing, v. 22, n.2, Abril, 
2018. Disponível em: https://cjon.ons.org/cjon/22/2/pregnancy-and-cancer-
treatment-developing-standardized-testing-policy-and-procedure.Acesso 
em 29 de Outubro de 2021.  
MAYAN, S. M. G. et al. Câncer Gestacional: importância do conhecimento 
e aprimoramento da equipe de enfermagem. Cuidarte Enfermagem, v. 13, 
n.2, Jul. 2019. Disponível em: 
http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2019v2/165.pdf. 
Acesso em 24 de Outubro de 2021. 
MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P; GALVÃO C.M. Revisão 
Integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na 
saúde e na enfermagem. Texto e contexto em Enfermagem, Florianópolis - 
SC, v.17, n.4, p.758-764, out./dez. 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/18.pdf . Acesso em 13 de Outubro de 
2021. 
MOREIRA, C. R. et al. Abordagem fenomenológica do câncer do colo do 
útero em gestantes: aspectos da prevenção. Revista Cubana Enfermer,  
Ciudad de la Habana ,  v. 33, n. 2, jun.  2017 .   Disponível em 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
03192017000200014&lng=es&nrm=iso. Acesso em 12 de Outubro de 
2021. 
NDIKOM, CM; OFI, B.A; OMOKHODION, F.O. et al. Efeitos da intervenção 
educacional sobre o conhecimento e a atitude dos enfermeiros em relação 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM A GESTANTES COM NEOPLASIAS 

371 
 

ao fornecimento de informações sobre o rastreamento do câncer cervical 
em estabelecimentos de saúde selecionados em Ibadan, Nigéria. Journal 
Cancer Education  34, 59–65 (2019). Disponível em: 
https://doi.org/10.1007/s13187-017-1267-7. Acesso em 25 de Outubro de 
2021. 
 



 

372 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMAGEM EM 
PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES 



A OZONIOTERAPIA NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 
COMO ALTERNATIVA DE ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM. 

373 
 

CAPÍTULO 18 
 

A OZONIOTERAPIA NO PROCESSO DE 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS COMO 
ALTERNATIVA DE ASSISTÊNCIA EM 

ENFERMAGEM 
 

Emylle Thalyne de Lima PEREIRA 1 

Laís Cavalcanti ALBUQUERQUE 1  

Deisyane Naiady Oliveira de FARIAS 2 

1Graduandas do curso de Enfermagem, AEB/FAEB e AESA/ESSA; 2 Orientadora/Professora 
da AEB/FAEB.  

emyllet28@gmail.com.br 
 

RESUMO: A ozonioterapia consiste em uma prática integrativa 
que está sendo bastante utilizada no tratamento de feridas, 
obtendo excelentes resultados. O objetivo do trabalho é abordar 
a utilização da ozonioterapia no processo de cicatrização de 
feridas, descrevendo seu mecanismo de ação e a sua eficácia. 
Utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica realizada 
com trabalhos nacionais e internacionais, em diferentes bancos 
de dados como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo, 
Google Acadêmico, PubMed e Revista Brasileira de 
Enfermagem, além de pesquisas complementares relacionadas 
ao tema proposto através de pareceres e portarias do COFEN 
e do Ministério da Saúde respectivamente. A pesquisa se deu 
de agosto à outubro de 2021, onde foram avaliados vários 
trabalhos. Após avaliação criteriosa restaram um total de 9 
trabalhos que abordavam de forma mais completa essa 
temática. Como resultado foi possível compreender o 
mecanismo de ação da ozonioterapia na cicatrização de feridas 
através de seu poder antioxidante, bactericida, fungicida e 

mailto:emyllet28@gmail.com.br
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modulador do sistema imunológico favorecendo a perfusão 
tecidual e o aumento da produção de citosinas pró-
inflamatórias. Diante disso, é imprescindível evidenciar a 
importância da capacitação do enfermeiro para uma maior 
presteza na assistência de pacientes com feridas, visto que a 
ozonioterapia é uma prática promissora na saúde tendo em 
vista suas diversas vantagens, como diminuição com tempo de 
internação, matérias hospitalares, redução de custos, entre 
outras. 
Palavras - chave: Ozônio. Cicatrização de Feridas. Assistência 
de Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros cuidados no tratamento de feridas foram 

observados em 2500 a.c que basicamente consistia em lavar, e 

cobrir com lastros (de óleo, cobre, zinco, prata, mercúrio, argila 

e plantas) para protegê-las. No século XVI passaram a utilizar 

a cauterização e o uso de torniquete, mas só apenas no ano de 

1884 foram introduzidos o tratamento antisséptico e o uso da 

penicilina, para o tratamento das mesmas. (VIEIRA et al, 2017).  

Com o avanço das tecnologias em saúde, foram 

desenvolvidos vários métodos para a cicatrização de feridas 

entre eles a ozonioterapia que é um método minimamente 

invasivo, que consiste em uma transformação de oxigênio (O2) 

medicinal em ozônio (O3), com excelentes resultados curativos 

e de menor custo. A ozonioterapia tem sido referência no 

processo de reparação tecidual na América Latina e nos 

Estados Unidos. (OLIVEIRA et al.,2021; GIRONDI et al.,2021). 

Essa modalidade foi introduzida no Brasil, em 1975, pelo 

médico paulista Dr. Henz Konrad, até os dias de hoje. 

Atualmente, no Brasil, a ozonioterapia é ofertada pelo Sistema 
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Único de Saúde (SUS) como uma prática integrativa e 

complementar, além de outras nove, instituída pela Portaria nº 

702 de 21 de março de 2018 do Ministério da Saúde, através 

da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC), para ações de cuidados transversais, podendo ser 

realizada em todos os níveis de assistência à saúde. (ABOZ, 

2021; BRASIL, 2018).  

É um método muito eficaz no tratamento de feridas de 

difícil cicatrização, pois garante a oxigenação sanguínea pelos 

capilares, reduzindo a adesão plaquetária, atuando como 

analgésico e anti-inflamatório e estimulando o tecido de 

granulação, agindo ainda nos fluidos orgânicos que promovem 

eventos bioquímicos, proporcionando a reparação tecidual, 

além de promover o efeito antimicrobiano e fungicida. 

(MARCHESINI; RIBEIRO, 2020). Dessa forma, a terapia 

realizada com ozônio tem ganhado destaque como agente 

antibacteriano e modulador do sistema imunológico, com o 

intuito de melhorar o processo de cicatrização de feridas, 

aumentando a perfusão sanguínea gerando uma reparação 

tecidual adequada e induzindo os fatores de crescimento: 

endotelial vascular, transformador-β (TGF-β) e o derivado de 

plaquetas. (XIAO et al., 2017). 

O cuidar das pessoas que apresentam feridas faz parte 

da assistência de enfermagem, o que exige profissionais 

qualificados para essa área, pois é através do tratamento 

adequado que ocorrerá a regeneração ou cicatrização tecidual 

gradual e efetiva. O profissional de enfermagem, enfermeiro, 

obteve um grande avanço para essa prática profissional com o 

Parecer Normativo nº 001/2020, o qual estabelece a 

ozonioterapia como terapia complementar podendo ser 

realizada por enfermeiros devidamente capacitados. (COFEN, 
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2020; OLIVEIRA et al., 2020). Assim, esse profissional tem a 

oportunidade de ampliar suas intervenções e sua assistência 

em enfermagem, no tratamento e no processo de cicatrização 

das feridas, reduzindo o tempo cicatricial e melhorando a 

qualidade de vida do paciente.  

Logo, o presente trabalho tem como objetivo abordar a 

utilização da ozonioterapia no processo de cicatrização de 

feridas, descrevendo seu mecanismo de ação e a sua eficácia. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse artigo é uma revisão bibliográfica pautada em 

trabalhos nacionais e internacionais traduzidos para o 

português. Inicialmente realizou-se pesquisas bibliográficas nas 

bases de dados científicos da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Scielo, Google Acadêmico, PubMed e Revista Brasileira 

de Enfermagem, com as seguintes palavras-chaves: ozônio, 

cicatrização, feridas, assistência de enfermagem. 

Complementarmente, foram realizadas pesquisas relacionadas 

ao tema proposto através de pareceres e portarias do COFEN 

e do Ministério da Saúde.  

A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2021, 

tendo sido selecionados um total de 65 trabalhos. Inicialmente 

os critérios de seleção dos trabalhos foram: trabalhos originais 

utilizando como tema a ozonioterapia, publicados entre os anos 

de 2017 a 2021 e que abordassem o tema escolhido, e os 

critérios de exclusão foram os trabalhos publicados com data 

anterior a 2017, e que não abordassem a temática escolhida. 

Após análise inicial restaram um total de 30 trabalhos. 

Posteriormente, foi realizada a leitura dos resumos dos 

trabalhos, sendo selecionados um total de 15 trabalhos que 

mais se enquadravam ao tema escolhido. A partir desse 
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quantitativo, foram realizadas leituras detalhadas e 

selecionados um total de 9 trabalhos para discursão, os quais 

se alinhavam com os objetivos deste trabalho, conforme mostra 

a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Etapas para seleção dos trabalhos incluídos no 

presente trabalho. 
Trabalhos encontrados nas bases 

de dados 
65 

Trabalhos selecionados após 

análise dos critérios 
30 

Trablhos selecionados para 

realização da leitura de resumos 
15 

Trabalhos selecionadas para 

inclusão nesse trabalho, após 

leitura detralhada. 

9 

Fonte: Os autores, 2021 

 

RESULTADOS 

 

Foram selecionados um total de 9 trabalhos publicados 

entre os anos de 2017 a 2021, para realizar uma comparação 

do uso da ozonioterapia na cicatrização de feridas e na 

prestação da assistência de enfermagem. Com o intuito de 

facilitar o entendimento e melhorar a apresentação dos 

resultados, foi elaborado uma tabela (Tabela 2) com os  

trabalhos selecionados, organizados por título, autor, ano, 

objetivo, método e principais resultados encontrados. 

Inicialmente é importante compreender que ferida nada 

mais é do que a ruptura da continuidade da pele, membrana 

mucosa ou qualquer outra estrutura do corpo podendo ser 

provocado por um agente físico, químico ou biológico. São 
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classificadas de acordo com o agente causal, grau de 

contaminação, tempo de traumatismo e profundidade das 

lesões. Em relação ao agente causal elas se distinguem em 

incisas ou cortantes, corto-contusa, perfurante, perfuro-

contusa, perfuro-incisa, lacero-contusa, escoriações, equimose 

e hematomas, se diferenciando em relação a profundidade e 

aspecto da lesão. Já em relação ao grau de contaminação 

podemos ter feridas limpas, limpas-contaminadas, 

contaminadas e infectadas, distinguindo-se pela carga 

bacteriana presente nos diferentes estágios. O tempo de 

traumatismo é proporcional a gravidade da lesão, ou seja, 

quando mais tempo a área lesada for exposta ao trauma, mais 

grave será a lesão. Por fim, a profundidade da lesão está  

relacionada com a localização anatômica da mesma e dos 

tecidos atingidos ( derme,epiderme, tecido adiposo, músculos e 

ossos).(CUNHA et al., 2018). 

O dano tecidual causado pelo comprometimento da pele 

(considerada uma barreira natural) tende a ocasionar sérios 

problemas devido principalmente a tendência de proliferação de 

microrganismo na área lesada, o que irá influenciar diretamente 

na reparação tecidual. As feridas podem ainda ser classificadas 

como agudas ou crônicas, onde na primeira ocorre uma 

regressão espontânea com prazo determinado, já na segunda 

é necessário um longo período de tratamento sem prazo 

determinado para cicatrização. (FITZPATRICK et al., 2018).  

É sabido que a cicatrização visa a restauração da 

integridade tissular envolvendo ações integradas das células, 

sendo esse um processo contínuo e dinâmico. A mesma é 

dividida em três fases coordenadas em cascata de eventos que 

interagem entre si, que são elas: inflamatória, proliferativa e de 

maturação. (MEDEIROS; DANTAS – FILHO, 2017).  Terapias 
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inovadoras como a ozonioterapia tem se mostrado bastante 

eficientes na cicatrização de feridas, como mostraram IZAD et 

al. (2018) em seus estudos, relatando como a terapia de ozônio 

estimula a cicatrização, reduzindo o tempo desse processo.  

De acordo com Kosachenco et al. (2018) o ozônio pode 

ser administrado em feridas contaminadas e/ou infectadas nas 

formas de óleo e água ozonizada, e na forma gasosa utilizando 

bags, o que irá auxiliar na difusão de oxigênio para os tecidos, 

estimulando os tecidos de granulação e a epitalização, 

contribuindo para uma melhor microcirculação da área lesada.  

Mesmo com tantos achados, sua aplicabilidade ainda mostra-

se como uma prática insipiente no meio científico.  

Dessa forma, através dos trabalhos selecionados, os 

quais descrevem a utilização, mecanismo de ação, evidências 

clinicas e científicas, benefícios e formas de aplicação, é 

possível perceber a importância da utilização dessa Prática 

Integrativa e Complementar (PIC) como opção de assistência 

para a obtenção de excelentes resultados na cicatrização de 

feridas. Os trabalhos abordam diferentes interfaces 

correlacionadas que interferem no processo de cicatrização 

como a diminuição do tamanho da ferida, diminuição da dor, 

melhora no aspecto visual, diminuição de carga microbiana, 

entre outros. 
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Tabela 2: Caracterização dos  trabalhos selecionados para 
análise. 

Título (autor, 
ano) 

Objetivo Método Principais 
resultados 

encontrados 

Uso do ozônio no 
tratamento de 
feridas: revisão 
de escopo. 
(NOBRE, et. 
al.,2021) 

Identificar as 
evidências 
científicas sobre o 
uso do ozônio no 
tratamento tópico 
de feridas 
cutâneas em 
seres humanos.  

Revisão de 
escopo 

Foi observado 
que a literatura 
apresentou a 
efetividade da 
ozonioterapia no 
tratamento tópico 
de feridas 
cutâneas, 
mostrando-se 
como uma 
alternativa 
terapêutica 
vantajosa devido 
às suas diversas 
potencialidades. 
Recomendando-
se novas 
pesquisas em 
âmbito clinico e 
nacional para 
consolidar ainda 
mais esses 
achados. 

Ozonioterapia em 
lesão por pressão 
como alternativa 
de assistência em 
enfermagem. 
(OLIVEIRA et al., 
2021) 

Identificar os 
métodos para uso 
da ozonioterapia 
no tratamento 
com a Lesão por 
Pressão (LPP) e 
descrever 
benefícios do uso 
da ozonioterapia 
no tratamento 
com a lesão por 
pressão pela 
assistência em 
enfermagem. 

Revisão 
bibliográfica em 
artigos nacionais 
e internacionais. 

Dos 14 artigos 
selecionados, foi 
possível 
comprovar que a 
ozonioterapia 
mostra-se uma 
ótima alternativa 
de terapia frente 
ao tratamento das 
LPP’s juntamente 
com a assistência 
em enfermagem, 
onde os pacientes 
tratados com essa 
técnica 
apresentam 
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melhoras 
expressivas em 
curto período de 
tempo. 

Estado d’arte da 
ozonioterapia em 
feridas: a 
contribuição do 
Enfermeiro. 
(ANDRADE,2020) 

Identificar, na 
literatura, 
evidências 
científicas sobre a 
utilização de 
ozônio no 
Tratamento de 
feridas. 

Revisão 
integrativa. 

A partir de uma 
revisão detalhada 
e criteriosa, a 
autora 
compreendeu que 
a ozonioterapia 
reduziu o tempo 
para cicatrização, 
com ação 
bactericida e 
recomendando a 
sua utilização na 
prática clínica 
convencional. 

Efeito da 
ozonioterapia na 
Cicatrização de 
feridas. 
(MARCHESINI; 
RIBEIRO,2020) 

Verificar o efeito 
da ozonioterapia 
na cicatrização de 
uma ferida crônica 
em um paciente 
com diabetes 
mellitus. 

Estudo descritivo 
intervencionista 
com delineamento 
longitudinal. 
Utilizou-se a 
escala de PUSH, 
na qual foi 
possível 
identificar e 
classificar o grau 
de 
comprometimento 
da região em que 
se encontrava a 
ferida. Ao longo 
do tratamento foi 
realizada a coleta 
de material 
microbiológico 
através do swab. 

No presente 
estudo foi 
encontrada a 
bactéria 
multirresistente 
Pseudomonas 
aeruginosa e 
obteve-se uma 
redução de 99% 
de unidades 
formadoras de 
colônias e houve 
uma diminuição 
de 45,5 cm2 da 
lesão tecidual. 
Percebeu-se uma 
melhora do leito 
da ferida e 
crescimento do 
tecido epitelial. 
Também foi 
possível perceber, 
durante o 
tratamento a 
satisfação, 
melhora da 
autoestima do 



A OZONIOTERAPIA NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 
COMO ALTERNATIVA DE ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM. 

382 
 

paciente e 
aceitação do 
tratamento com 
ozonioterapia. 

As propriedades 
bioquímicas e 
farmacológicas do 
ozônio: o cheiro 
de proteção em 
doenças agudas e 
crônicas. 
(MAURO et al., 
2019) 

Descrever os 
vários efeitos 
farmacológicos do 
ozônio em 
diferentes órgãos 
e condições 
clínicas e fornecer 
possíveis 
informações 
bioquímicas e 
moleculares para 
as propriedades 
biológicas do 
ozônio. 

Revisão de 
literatura. 

Os autores 
descreveram 
sobre a terapia do 
ozônio em 
diferentes 
doenças 
relacionando-a 
nos diferentes 
sistemas do corpo 
humano. 
Mostraram que o 
O3 pode ser tóxico 
ou seguro a 
depender da 
dosagem 
administrada e 
tempo de 
administração, 
mas que é uma 
terapia vantajosa 
no tratamento de 
várias doenças. 

Ozonioterapia: 
Suas diversas 
aplicações 
clínicas e 
perspectivas para 
o tratamento da 
úlcera venosa 
(SEVERO; 
MÜLLER; 
CARVALHO, 
2019) 

Relatar 
informações 
sobre a utilização, 
formas de 
obtenção, uso 
clínico, seu 
mecanismo de 
ação, discutindo a 
vantagem sobre o 
tratamento 
convencional, em 
especial sobre 
pacientes com 
úlceras crônicas 
nos membros 
inferiores. 

Revisão sistêmica 
da literatura, 
tendo caráter 
descritivo e 
exploratório, com 
artigos 
pesquisados em 
diversas bases de 
dados. 

Foram obtidos 
dados de melhoria 
dos quadros 
clínicos 
apresentados 
pelos pacientes 
com aceleração 
da cicatrização, 
em especial, com 
úlceras venosas, 
obtendo uma 
ótima aceitação 
desse tratamento 
por parte dos 
mesmos. 
Evidenciou-se 
também, a 
diminuição dos 
custos para o 
tratamento.  
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Análise 
econômico-
financeira do uso 
da ozonioterapia 
como parte do 
tratamento de 
patologias.  
(RAMALHO, 
2017) 

Demostrar que a 
ozonioterapia é 
economicamente 
viável para o 
sistema único de 
saúde. 

Trabalho 
expositivo. 

A autora faz um 
comparativo de 
gastos do poder 
público no 
tratamento de 
diversas 
patologias, e 
mostra que com o 
envelhecimento 
da população e 
aumento da 
estimativa de 
casos de diabetes 
é imprescindível a 
utilização da 
ozonioterapia 
como pratica 
integrativa no 
tratamento das 
patologias, o que 
levará a uma 
redução dos 
gastos públicos e 
consequentement
e uma maior 
reintegração 
sociofamiliar e 
Socioeconômica. 

Terapia de 
ozônio: uma visão 
geral da 
farmacodinâmica, 
pesquisa atual e 
utilidade clínica. 
(SMITH et al., 
2017)  

Obter 
informações 
atuais sobre a 
terapia com O3, 
suas vias de 
administração e 
mecanismo de 
ação 

Pesquisa da 
literatura em 
banco de dados. 

Foram descritas 
as vias de 
administração, 
informações 
atuais, e 
mecanismos de 
ação sobre o O3 

em diferentes 
patologias, onde 
obtiveram 
interpretações 
positivas da 
terapia com 
ozônio. Os 
autores frisaram 
que a 
necessidade de 
mais estudos 
determinando a 
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longevidade dos 
benefícios dessa 
terapia.  

Fonte: Os autores, 2021 

DISCUSSÃO 

Em consonância com tudo que já foi abordado 

anteriormente, a literatura reafirmou a efetividade da aplicação 

da ozonioterapia no tratamento e cicatrização das feridas 

cutâneas, mostrando-se uma ótima alternativa de fácil 

aplicação a curto e longo prazo. Cabe salientar que devido a 

farmacodinâmica da ozonioterapia, a mesma possibilita que 

seus efeitos sejam duradouros e sua toxicidade seja baixa, 

independentemente da forma de administração. (IZAD, et al., 

2018).  

Destacam-se nessa vertente os trabalhos realizados por 

Mauro et al. (2019) e Smithi et al. (2017) onde os autores 

detalham com clareza o mecanismo de ação do (O3) no 

organismo como agente antioxidante, afirmando que o ozônio é 

cerca de dez vezes mais solúvel no componente aquoso do 

plasma sanguíneo do que o oxigênio, e em sua forma gasosa 

se decompõe espontaneamente com meia-vida de 40 min a 

20°C, devido a esse alto poder de solubilização o ozônio tende 

a realizar um leve estresse oxidativo passageiro e moderado, 

fazendo com que o mesmo reaja com ácidos graxos poli-

insaturados criando peróxido de hidrogênio (H2O2), uma 

espécie reativa de oxigênio (ROS) que irá liberar (O2) quando 

ocorrer um aumento do pH, característica marcante de 

processos degenerativos, como é o caso das feridas crônicas, 

e/ou processos isquêmicos. 

Outro ponto importante a ser considerado devido a esse 

estresse oxidativo passageiro é a ativação da transcrição dos 
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componentes responsáveis pela resposta antioxidante, através 

do aumento do fator de transcrição mediador do fator nuclear 2 

relacionado ao eritroide 2 (Nrf2). Dentre os antioxidantes 

estimulados temos: glutationa S-transferase, NADPH-quinona- 

oxidorredutase, superóxido dismutase, entre outras, onde 

muitas dessas isoenzimas atuam como eliminadoras de 

radicais livres prejudiciais ao processo de recuperação de uma 

lesão tecidual. (SMITH et al., 2017). 

Em estudo realizado por Marchesini; Ribeiro (2020), 

buscando comprovar o efeito da ozonioterapia na cicatrização 

de feridas através de uma análise detalhada de uma ferida, em 

um paciente portador de diabetes mellitus apresentando alto 

grau de infeção da mesma pela bactéria Pseudomonas 

Aeruginosa, a qual apresenta grande resistência a 

antibioticoterapia devido a sua dupla membrana que a envolve, 

o paciente foi submetido a 15 seções de ozonioterapia, 

percebendo-se uma melhora do leito da ferida através do 

crescimento do tecido epitelial, caracterizando a última fase do 

processo cicatricial, que para ocorrer necessita que a ferida não 

esteja mais infectada, o que foi comprovado pela diminuição da 

carga bacteriana no leito da ferida de aproximadamente 35% de 

redução. A partir dessa análise, foi possível perceber a eficácia 

da ozonioterapia no processo de cicatrização de um portador 

de diabetes mellitus (que por si só torna-se um agravante para 

tal processo), acelerando a cicatrização e melhorado a 

regeneração tecidual, com redução da carga microbiana da 

lesão e consequentemente estimulação do sistema imunológico 

no combate a infecção.  

Em consonância com esse estudo Xiao et al. (2017) e 

Smithi et al. (2017) reafirmam o poder regenerador, bactericida, 

fungicida e virustática da ozonioterapia e a sua capacidade de 
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estimular o sistema imunológico. Smithi et al. (2017) em seu 

estudo relata que o (O3) in vitro é capaz de oxidar os 

fosfolipídios e as lipoproteínas que encontram-se internamente 

no envelope da célula bacteriana, atenuando-o. 

Semelhantemente acontece com a parede celular dos fungos, 

bloqueando a sua função enzimática, inibindo seu crescimento 

e aumentando o nível de mortalidade de bactérias e fungos, 

além de romper o capsídeo dos vírus. Concomitantemente, os 

autores ainda relatam que ao reagir com ácidos graxos poli-

insaturados o (O3) gera vários compostos como (H2O2), o qual 

se espalha rapidamente através da circulação sistêmica 

difundindo-se nas células do sistema imunológico aumentando 

os níveis de citocinas próinflamatórias como o interferon, o fator 

de necrose tumoral e interleucina (IL -2), que atuam 

promovendo o processo inflamatório, além disso ativando o 

fator nuclear kappa B (NF-κB) e o fator de crescimento 

transformador beta (TGF-β), os quais são responsáveis por 

aumentar a liberação de citocinas imunoativas que mediam a 

resposta imune tecidual total positivamente. 

Já Xiao et al. (2017) realizaram um estudo com 

camundongos fêmeas separando-as em um grupo controle e 

em outro que recebeu o tratamento com ozônio realizado por 

12 dias utilizando 400 μl de óleo ozonizado, através de um 

estudo randomizado, onde os autores verificaram que as áreas 

com feridas tratadas com o óleo diminuíram mais rapidamente 

comparada ao grupo controle, mostrando uma eficácia com 

padrão dependente do tempo de exposição na regeneração 

tecidual, além disso, demostraram que o óleo de ozônio pode 

promover a cicatrização das feridas através da ativação e 

aumento da migração dos fibroblastos, os quais foram 

aumentando gradativamente durante o estágio inicial de 
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formação de novos tecidos. Ainda de acordo com os autores, a 

resposta imunológica desempenha papéis importantes no 

processo de cicatrização de feridas, e sabe-se que enquanto a 

inflamação persiste, o processo cicatricial não progride levando 

a cronicidade da lesão. Constataram com a utilização do óleo 

ozonizado, que o mesmo diminuiu drasticamente o aumento de 

TNF-α e IL-6, suprimindo dessa forma a inflamação. Outro fato 

importante observado pelos autores sobre a ozonioterapia na 

cicatrização de feridas foi a possibilidade de aumentar as taxas 

de glicólise dos eritrócitos através dessa terapia, onde irá levar 

um aumento de oxigênio liberado para os tecidos, ou seja, 

aumento a perfusão tecidual favorecendo a cicatrização local. 

Para completar o entendimento do efeito 

imunomodulador do ozônio sobre o leito da ferida, Mauro et al. 

(2019) ressaltam que o ozônio possui baixo potencial de 

penetração nos tecidos cutâneos visto que o mesmo reage 

rapidamente com ácidos graxos poli-insaturados levando à 

formação de espécies reativas de oxigênio e lipooligopeptídeos 

(LOP) que, por sua vez, são facilmente eliminados pelos 

antioxidantes da pele e/ou parcialmente absorvida pelos 

capilares venosos e linfáticos. Através da avaliação de 

diferentes artigos, os autores afirmam que a aplicação tópica do 

ozônio sob a forma de óleo ozonizado promoveu a aceleração 

de reparos agudos de feridas cutâneas devido ao aumento do 

fator de crescimento derivado de plaquetas PDGF, fator de 

crescimento transformador beta (TGF-β1) e fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), os quais irão facilitar e 

acelerar a cicatrização das feridas (Figura 1). 
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Figura 1: Representação esquemática dos possíveis 
mecanismos de ação do ozônio na pele lesada. 

 

Fonte: MAURO et al., 2016. 
 

Devido a sua versatilidade, o ozônio pode ser 

administrado e aplicado sobre o leito da ferida de diferentes 

formas como gás de ozônio em bolsa bag, óleo ozonizado ou a 

associação dos mesmos, água ozonizada, os quais se 

diferenciam pela forma de aplicação e ação na ferida. 

Importante destacar que na forma de administração tópica 

(mais especificamente óleo ozonizado e bolsa bag), pesquisas 

relatam que o ozônio apresenta efeitos mais rápidos e eficazes 

no tratamento das feridas. (NOBRE, et. al.,2021; OLIVEIRA et 

al., 2021 e ANDRADE, 2020). 

Nobre, et al. (2021) em seu trabalho de revisão de 

escopo, relata que a ozonioterapia é uma prática útil na 

estimulação da cicatrização de feridas devido a sua estimulação 

do poder bactericida, fungicida e estimulador da anfigênese, da 

perfusão tecidual e da sua diversidade de aplicação e uso. Mas 
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os autores trazem um ponto importante a ser abordado que é 

sobre a escassez de trabalhos sobre pessoas atendimentos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) utilizando essa prática 

integrativa como complemento no tratamento de feridas, 

necessitando-se com urgência de pesquisas voltadas para essa 

temática, a fim de estimular a sua empregabilidade e efetividade 

no SUS.  

A partir desse contexto, atualmente é percebido uma 

grande procura e interesse da enfermagem por práticas 

inovadoras assistenciais baseadas em evidências que possam 

auxiliar de forma segura as assistências e as intervenções 

prestadas pela enfermagem, o que requer do profissional uma 

busca constante por conhecimento. A equipe de enfermagem é 

a que tem a responsabilidade de monitorar a integridade da 

pele, planejar, implementar e avaliar intervenções para 

manutenção da epiderme, por esse motivo a importância 

desses profissionais se especializarem buscando atender de 

forma mais especializada os pacientes. (OLIVEIRA et al., 2021). 

Cabe ressaltar, que a terapia com ozônio é uma prática que 

pode ser prescrita tanto por médico quanto pelo enfermeiro, 

desde que sejam devidamente habilitados e capacitados para 

tal prática, no entanto o acompanhamento e aplicabilidade 

técnica na maioria dos casos é realizada pelo enfermeiro, o qual 

carrega o cuidado e acompanhamento direto e humanizado do 

paciente. 

Por fim, é imprescindível abordar sobre o fator 

econômico, o qual também se mostra um grande aliado para 

utilização da ozonioterapia. (SEVERO; MÜLLER; CARVALHO, 

2019). Em um estudo realizado por Ramalho (2017), a qual fez 

uma análise econômico- financeiro sobre a mesma, revela que 

a expectativa de vida em 2030 estará na faixa etária dos 80 
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anos de idade o que irá compreender um gasto total com a 

saúde em torno de 30% do PIB. Consequentemente, é 

esperado um aumento na população idosa do país e como 

resultado um aumento de doenças crônicas, incluindo as lesões 

por pressão que são feridas que podem se apresentar em 

diferentes estágios sendo decorrentes da falta e/ou do erro da 

assistência de enfermagem prestadas ao paciente geralmente 

acamado, além do diabetes, doenças cardiovasculares, entre 

outros agravos. Isso tudo acarretará num aumento dos custos 

com tratamento curativo, comprometendo os cofres públicos e 

o orçamento da saúde e da previdência. A autora defende a 

utilização da ozonioterapia como uma alternativa para 

diminuição dos gastos com consultas, cirurgias, amputações de 

membros, curativos e medicamentos, isso porque essa prática 

integrativa é relativamente barata e acessível, onde estudos 

vistos por ela comprovam que a uma redução de custos por 

paciente de 20% a 80% com resultados efetivos.  

A ozonioterapia é utilizada em uma vasta gama de 

tratamentos, cerca de 250 patologias, em especial na ulceração 

do pé diabético ele tem-se mostrado bastante efetiva. Em 2020, 

de acordo com a Agência Brasil, foram realizadas 43 

amputações diárias em decorrência da diabetes tendo um 

crescimento de 5,26% quando comparado a 2019, onde a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) afirma que o principal 

motivo das amputações é a falta de cuidado e controle da 

doença que muitas vezes é negligenciada por quem a porta e 

seus familiares/responsáveis, sendo a causa mais comum de 

amputações dos membros inferiores, destacando que em 85% 

dos casos inicia-se tendenciosamente por uma lesão nos 

tecidos, principalmente no pé, que pode ser tratada mais que 

em sua maioria não regride e avança chegando até os casos 
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graves de gangrena levando a amputação obrigatória. Ainda 

segundo a Agência Brasil, dados do Ministério da Saúde 

mostram que no SUS foram gastos cerca de 12,3 milhões de 

reais com amputações, o que é espantoso por estar se 

investindo tanto no tratamento curativo em vez que se investir 

nos tratamentos preventivos e paliativos que irão gerar uma 

melhor qualidade de vida para o paciente e uma maior 

reintegração sociofamiliar. (NITAHARA, 2020).  

Dessa forma, Ramalho (2017), relata ainda que estudos 

vem mostrando que a terapia com ozônio acelera e diminui o 

tempo de cicatrização das feridas em diabéticos, 

consequentemente diminuindo o tempo de internação e o mais 

interessante a necessidade de amputação do membro diminui 

em cerca de 45% a 95%, o que leva a uma redução nos custos 

de tratamento em torno de 18% quando se faz a associação da 

ozonioterapia com o tratamento convencional. O estudo 

realizado por essa autora até o presente momento é o mais 

completo e objetivo quando se fala dos impactos financeiros 

relacionados a utilização da ozonioterapia no SUS. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo do trabalho foi observado que vários estudos 

de diferentes autores através de distintas metodologias relatam 

a eficácia e a efetividade da utilização da ozonioterapia através 

da sua capacidade antioxidante, bem como modulações do 

sistema imunológico, capacidade bactericida, fungicida e 

virustáticas. Essa terapia vem chamando a atenção de diversos 

pesquisadores nos mais diversos países por se apresentar 

como uma alternativa e grande aliada no tratamento de diversas 

patologias, em especial na cicatrização de feridas. 
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Além disso, a mesma trata-se de uma prática integrativa 

complementar aos tratamentos já utilizados, que de acordo com 

os descritos na literatura, mostra-se como uma alternativa de 

excelentes resultados a curto e médio prazo. É importante 

salientar que não existe estudos que comprovem a utilização 

apenas da ozonioterapia na cicatrização de feridas, mas sim 

sua utilização em conjunto com o tratamento padrão 

convencional. 

Na cicatrização de feridas o enfermeiro é protagonista 

frente ao paciente, pois é ele o responsável pela execução de 

todos os processos para que a cicatrização curse da melhor 

forma possível, logo é de extrema importância que esse 

profissional busque sempre se capacitar a fim de oferecer as 

melhores técnicas possíveis para seus pacientes/clientes. 

A ozonioterapia é altamente promissora na área de 

tecnologia em saúde e muitos esforços estão sendo feitos para 

que a mesma seja cada vez mais empregada na assistência de 

pessoas com diversos tipos de patologias e diversas situações 

clinicas. A mesma apresenta diversas vantagens dentre elas 

temos a redução de custos pré-existentes, diminuição do tempo 

de recuperação e simplicidade de execução e aplicação.  

Outro ponto importante é o benefício para a saúde 

pública que a ozonioterapia apresenta já que é uma alternativa 

de baixo custo e que busca promover a aceleração do processo 

cicatricial diminuindo tempos de tratamento, internações, 

gastos com material hospitalar e amputações dos membros 

gerando uma economia para os cofres públicos. É sabido que 

o Brasil necessita urgentemente de alternativas 

economicamente viáveis para a saúde, por isso recomenda-se 

a inclusão da ozonioterapia de forma mais efetiva e promissora 

no sistema público e privado de saúde brasileira.   
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Portanto, vale ressaltar a importância de novos estudos 

que visem demostrar a assistência de enfermagem com a 

utilização da ozônioterapia na cicatrização de feridas 

descrevendo técnicas utilizadas, efeitos adversos (na literatura 

existente, porém, não são descritos com clareza, no entanto, 

acredita-se que fazendo o uso de uma técnica correta e 

constante atualização profissional, os mesmos serão 

insipientes), resultados bem-sucedidos, isso tudo com o intuito 

de encorajar a produção científica por esses profissionais e sua 

capacitação constante, levando cada vez mais ao aumento da 

incorporação da ozonioterapia no tratamento das diversas 

patologias. 
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RESUMO:  A síndrome dos ovários policísticos (SOP) consiste 
no distúrbio ovariano que mais acomete a população feminina, 
sendo  associada na maioria dos casos, ao excesso de 
andrógenos. Essa alteração tem um impacto deletério na 
homeostase metabólica, agindo em diferentes tecidos 
metabólicos como adiposo, hepático, muscular, pancreático e 
cerebral. Caracteriza-se principalmente, por anovulação 
crônica e hiperandrogenismo. O presente estudo propõe 
analisar as condições clínicas apresentadas por mulheres 
portadoras de Síndrome dos Ovários Policísticos. Consiste em 
uma revisão integrativa realizada em novembro de 2021, sendo 
selecionados 14 artigos referente a temática abordada, 
publicados no período de 2007 a 2020, em bases científicas e 
bibliotecas virtuais. Evidencia-se que a SOP encontra-se 
associada a distúrbios metabólicos, como obesidade e 
resistência à insulina, comumente manifestada como acantose 
nigricans. A hiperinsulinemia desempenha um papel 
proeminente no desenvolvimento de algumas características 
fenotípicas da SOP e, juntamente com a disfunção das células 



ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

398 
 

β pancreáticas aumenta o risco de desenvolver outras 
anormalidades metabólicas, impactando negativamente a 
função reprodutiva da mulher. Logo, é imprescindível ofertar 
uma assistência de enfermagem humanizada, considerando 
questões biopsicossociais, compreendendo de forma 
individualizada como isso pode afetar a vida da mesma. 
Enfatiza-se a importância do diagnóstico precoce e a adesão ao 
tratamento com objetivo de prevenir as complicações 
metabólicas e os possíveis distúrbios emocionais, considerando 
a diversidade dos achados clínicos.  
Palavras-chave: Sindrome dos Ovários Policisticos. 
Hiperdrogenismo. Resistência à Insulina. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A síndrome do ovário policístico (SOP) é o distúrbio 

ovariano que mais acomete mulheres, sendo associado ao 

excesso de andrógenos. Essa síndrome desencadeia uma série 

de alterações hormonais que influenciam diretamente o 

funcionamento ovariano. A SOP apresenta dez ou mais cistos 

menores desencadeados por distúrbios endócrinos que 

implicam em alterações hormonais e no aumento do órgão 

(VARELLA, 2018).  

Febrasgo, (2018) afirma que  alguns sinais tornam-se  

visíveis em pacientes com SOP como por exemplo, acne, 

aumento da quantidade de pêlos no corpo da mulher, em locais 

semelhantes ao homem (hirsutíssimo) e alterações menstruais. 

Esse desequilíbrio hormonal contribui para a hipótese 

diagnóstica dessa síndrome.  

Além disso, fatores genéticos contribuem 

significativamente para o desenvolvimento  da patologia, sendo 

preciso a procura pelo profissional adequado o mais 
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precocemente possível. As principais manifestações da SOP 

são os distúrbios menstruais, como mencionado, o 

hiperandrogenismo, a infertilidade e a obesidade, problemas 

associados às questões biológicas, psicológicas, sociais e 

ambientais, uma gama de fatores que contribuem para o alerta 

referente a síndrome (FEBRASGO, 2018).  

Diante da condição da SOP, o tratamento deve ser 

realizado de acordo com a realidade e a situação de cada 

mulher, levando em consideração aspectos importantes da 

assistência em saúde, como por exemplo: condição 

socioeconômica, fertilidade, uso de contraceptivos, estilo de 

vida, uso abusivo de etanol ou nicotina, preconizando a melhor 

forma de acompanhamento e tratamento a longo prazo 

(BRASIL, 2019).  

Algumas condutas precoces devem ser adotadas em 

mulheres jovens, a fim de evitar problemas de infertilidade, 

neoplasias envolvendo o sistema reprodutor feminino e 

complicações plurimetabólicas. As complicações da SOP 

afetam mais as mulheres em idade fértil, sem predileção por 

raças ou idade, os sinais e sintomas podem diferenciar-se em 

diversas etnias. A preponderância é até cinco vezes maior do 

que quando definida pelos critérios do National Institutes of 

Health (NIH) Instituto Nacional de Saúde. (COSTA et al., 2019). 

Vários fatores são preponderantes para definir o  melhor 

procedimento de acompanhamento destinado a mulher com 

SOP, sendo preciso considerar algumas características 

específicas dessa síndrome, tais como: o aumento do perímetro 

da cintura e e a deposição de tecido gorduroso em comparação 

com as mulheres sem a síndrome, independentemente do 

excesso de peso identificado por meio do Índice de Massa 

Corporal (IMC),  a resistência à insulina,característica de 
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grande destaque na fisiopatologia da SOP (MOURA et al., 

2015). 

Pereira, Silva e Cavalcanti (2015) afirmam que por ser 

uma condição de critério complexo, a SOP merece atenção não 

apenas da parte médica, mas também da Enfermagem, pois a 

mesma desempenha um papel importante na orientação e 

acompanhamento da mulher frente à essa condição.  

Em razão de ser uma endocrinopatia, ou seja, uma 

doença envolvendo o sistema endócrino, problemas no ciclo 

menstrual e complicações na gravidez tornam-se frequentes em 

pacientes portadoras da SOP. Cabe a equipe de enfermagem 

uma avaliação mais precisa e uma conduta de sistematização 

da assistência diante de complicações  advindas da patologia, 

como problemas psicossociais que interferem na qualidade de 

vida de muitas mulheres (PEREIRA, SILVA e CAVALCANTI, 

2015). 

Diante disso, constata-se que essa síndrome implica em 

fatores de risco para o surgimento de afecções 

cardiovasculares, resistência à insulina, dislipidemia, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, distúrbio endotelial, obesidade, 

marcadores pró-infamatórios crônicos e reduzida disposição 

física (AZEVEDO et al., 2008). 

Outro aspecto importante  que envolve a prevenção e o 

tratamento é a redistribuição da gordura corporal considerada  

mais relevante do que o próprio emagrecimento, pois a redução 

da obesidade central ou abdominal também é associada à 

melhora na sensibilidade à insulina, trazendo consequências 

favoráveis para a reabilitação da função ovariana, uma das 

finalidades do tratamento (AZEVEDO et al., 2008).     

Portanto, torna-se indispensável compreender as 

sequelas psicológicas e até mesmo físicas das mulheres 
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portadoras de SOP, considerando os fenômenos que 

caracterizam essa patologia, visando minimizar os efeitos dos 

sinais e sintomas, mas não apenas isso, a mulher deve ser vista 

de maneira integral, por um prisma holístico para que todas as 

manifestações dessa condição possam ser tratadas 

adequadamente, melhorando o seu bem-estar (MOREIRA et 

al., 2010; TAVARES, et al., 2019). 

Justifica-se a realização desse estudo, em razão da 

presente temática possuir grande relevância para saúde pública 

na atualidade, intensificada pela alta incidência e prevalência  

de SOP nas mulheres. Assim, a questão norteadora consistiu 

no seguinte  questionamento: “Quais os aspectos clínicos da 

síndrome dos ovários policísticos?”.  

Dessa forma, objetivou-se analisar na literatura científica 

quais as condições clínicas apresentadas por mulheres 

portadoras de Síndrome dos Ovários Policísticos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia baseou-se em uma pesquisa de revisão 

integrativa de artigos científicos versando sobre os aspectos 

clínicos da síndrome dos ovários policísticos de forma 

qualitativa.  

A pesquisa foi realizada no período de novembro de 

2021 nas seguintes plataformas: Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) e PubMed. 

Assim, os critérios para inclusão dos estudos primários 

selecionados foram: artigos disponibilizados na integra, que 

apresentassem estruturas textuais completas disponíveis na 

plataforma de pesquisa; nos idiomas inglês, espanhol e 

português, tendo como base estudos prioritários, mas não 
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exclusivos dos últimos 5 anos e que abordassem sobre a 

temática proposta. Foram excluídos os artigos cujo texto 

completo não estivesse disponível na modalidade gratuita, 

estudos secundários, carta ao leitor, teses, dissertações.  

Utilizou-se as seguintes combinações de descritores: 

“Síndrome dos Ovários Policísticos”, “Hiperdrogenismo” e 

“Resistência à Insulina”, sendo separados pelo operador “AND”, 

garantindo a inclusão de todos os artigos que fossem referentes 

ao tema proposto. 

A pesquisa foi realizada de forma independente, por 

meio do cruzamento nas bases selecionadas. Desta forma, 

foram encontrados 236 artigos indexados nas bases de dados 

consultadas, sendo: 23 na base SciELO a partir do cruzamento 

dos DECS (Descritores em Ciência da Saúde), Síndrome dos 

Ovários Policísticos AND Hiperdrogenismo AND Resistência à 

Insulina e 230 na PUBMED a partir do cruzamento dos DECS: 

Síndrome dos Ovários Policísticos AND Hiperdrogenismo AND 

Resistência à Insulina após filtragem, análise criteriosa dos 

artigos e critérios de exclusão, foram selecionados 14 

publicações, que se adequaram a questão norteadora e são 

objeto desta pesquisa de revisão integrativa. Permaneceu na 

amostra final após esse processo 10 artigos da base de dados 

SCIELO e 4 na PUBMED. 

Assim, os artigos foram compilados, sintetizados e 

organizados de maneira a terem suas principais informações 

expostas, agrupando-as de maneira sistematizada por meio do 

programa Microsoft Office Word. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostragem contou com 14 artigos analisados, que 

respondiam aos critérios de inclusão previamente 

estabelecidos.  

O quadro 1 apresentado a seguir, informa o autor, ano, 

idioma, método e base de dados das publicações selecionadas 

na amostra final. 

 

Quadro 1: Distribuição dos artigos selecionados apresentado 

autor/ ano, idioma, metódo e base de dados. Cuité (PB), 2021. 

Nr. Autor/ano Idioma Método Base de 

dados 

01 ALMEIDA et 

al., 2019. 

Português Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

02 AZEVEDO et 

al., 2008. 

Português Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

03 CARMO et al., 

2013. 

Inglês Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

04 COSTA et al., 

2007. 

Inglês Estudo 

Exploratório 

Scielo 

05 CRESPO et al., 

2018. 

Inglês Revisão 

Sistemática 

Scielo 

06 EGRY, 2018. Português Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

07 FERNANDES 

et al., 2018. 

Português Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

08 GAMEZ et al., 

2016. 

Espanhol  Revisão 

Sistemática 

Scielo 

09 LIU et al., 2020. Inglês Revisão 

Bibliográfica 

PUBMED 
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10 MOREIRA et 

al., 2010. 

Português Revisão 

Sistemática 

PUBMED 

11 MOURA et al., 

2015. 

Inglês Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

12 PEREIRA et 

al., 2015. 

Inglês Revisão 

Bibliográfica 

Scielo 

13 SANCHEZ-

GARRIDO et 

al., 2020. 

Inglês Revisão 

Sistemática 

PUBMED 

14 ZHANG et al., 

2019. 

Inglês Revisão 

Bibliográfica 

PUBMED 

Fonte: Dados dos autores, 2021. 

 

Identificam-se que três artigos foram desenvolvidos em 

2018, dois em 2020, dois em 2019, dois em 2015 e os demais 

com uma publicação nos anos 2016, 2013, 2010, 2008 e 2007, 

Desses 8 (oito) estavam com o  idioma em Inglês, 5 (cinco) em 

Português e 1(um) em Espanhol. Em relação ao método: 9 

(nove) revisão bibliográfica; 4 (quatro) revisão sistemática e 1 

(um) estudo exploratório. A base de dados mais prevalente foi 

a Scielo seguida da PUBMED.  

O Quadro 2 apresenta a distribuição dos artigos 

selecionados segundo autor/ano, o idioma, o metódo do estudo 

e a base de dados selecionada. 
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Quadro 2: Distribuição dos artigos selecionados apresentado 

autor, ano de publicação, título e objetivos. Cuité (PB), 2021. 

Nr. Autor/ano Título Objetivo 

01 ALMEIDA et 

al., 2019. 

Atuação do 

enfermeiro na 

atenção básica 

de saúde 

Conhecer  

as práticas de cuidado 

desenvolvidas por 

enfermeiros no â 

âmbito das UBS.  
02 AZEVEDO et 

al., 2008. 

Modificações do 

estilo de vida na 

síndrome dos 

ovários 

policísticos: papel 

do exercício físico 

e importância da 

abordagem 

multidisciplinar. 

Analisar o papel 

específico do exercício 

e/ou atividade física nas 

modificações da 

composição corporal, 

sistema cardiovascular, 

níveis plasmáticos 

bioquímicos e 

hormonais e função 

reprodutiva de mulheres 

com SOP. 

03 CARMO et 

al., 2013. 

Síndrome dos 

Ovários 

Policísticos, 

Síndrome 

Metabólica, Risco 

Cardiovascular e 

o Papel dos 

Agentes 

Sensibilizadores 

da Insulina. 

Analisar na literatura 

científica os riscos da 

síndrome dos ovários 

policísticos no sistema 

cardiovascular, na 

síndrome metabólica e o 

papel dos agentes 

sensibilizadores de 

insulina.   

04 COSTA et al., 

2007. 

Prevalência da 

síndrome 

metabólica em 

portadoras da 

Avaliar a prevalência da 

síndrome metabólica 

nas portadoras da 
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síndrome dos 

ovários 

policísticos. 

síndrome dos ovários 

policísticos (SOP).  

05 CRESPO et 

al., 2018. 

Uma atualização 

da base genética 

da patogênese da 

SOP. 

Analisar a base genética 

da patogênese da SOP. 

06 EGRY, 2018. Um olhar sobre as 

Boas Práticas de 

Enfermagem na 

Atenção Básica. 

Analisar as práticas de 

enfermagem na atenção 

básica. 

07 FERNANDES 

et al., 2018. 

Identidade do 

enfermeiro na 

Atenção Básica: 

percepção do "faz 

de tudo".  

Analisar, na 

discursividade do 

enfermeiro, o habitus 

que conforma sua 

identidade profi ssional 

no campo da Atenção 

Básica. 

08 GAMEZ et al., 

2016. 

Síndrome de 

ovario 

poliquístico: 

fenotipos y 

enfermedad 

cardiovascular.  

Avaliar marcadores LAP 

e VAI como preditores 

de RI e sua correlação 

com os parâmetros CVR 

em relação aos 

fenótipos SOP. 
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09 LIU et al., 

2020. 

Polycystic Ovary 

Syndrome and 

Gender Identity. 

Explorar a relação entre 

a síndrome dos ovários 

policísticos (SOP) e a 

identidade e expressão 

de gênero.  
10 MOREIRA et 

al., 2010. 

Síndrome dos 

ovários 

policísticos: 

Enfoque 

Psicossocial. 

Analisar a importância 

do atendimento 

multidisciplinar para as 

mulheres com SOP, 

considerando essa 

condição como 

importante problema 

psicossocial. 

11 MOURA et 

al., 2015. 

Síndrome do 

ovário policístico: 

abordagem 

dermatológica. 

Prevenir as 

complicações 

metabólicas e a 

repercussão emocional 

que afeta a qualidade de 

vida das pacientes. 

12 PEREIRA et 

al., 2015. 

Síndrome do 

Ovário Policístico: 

Terapia 

Medicamentosa 

com Metformina e 

Anticoncepcionais 

Orais. 

Amenizar os sintomas 

do hiperandrogenismo, 

reparar o ciclo menstrual 

e ovulatório e comedir a 

síndrome metabólica.  
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13 SANCHEZ-

GARRIDO et 

al., 2020. 

Disfunção 

metabólica na 

síndrome dos 

ovários 

policísticos: papel 

patogênico do 

excesso de 

andrógenos e 

estratégias 

terapêuticas 

potenciais. 

Analisar os mecanismos 

etiopatogênicos de 

disfunção metabólica 

frequentemente 

associados à SOP, com 

ênfase especial no 

impacto metabólico do 

excesso de andrógenos 

em diferentes tecidos 

metabólicos e no 

cérebro.  
 

14 ZHANG et al., 

2019. 

Síndrome dos 

ovários 

policísticos e 

disfunção 

mitocondrial. 

Resumir e discutir 

achados anteriores e 

recentes a respeito da 

relação entre disfunção 

mitocondrial e SOP. 
 

Fonte: Dados dos autores, 2021. 
 

 

Evidenciam-se (11) onze artigos que no título apresentam 

o nome “Síndrome dos Ovários Policisticos”, um artigo com o 

descritor “Hiperdrogenismo” e nenhum artigo que no título 

evidencia o escritor “Resistência à Insulina”.  
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DISCUSSÕES 

 

A Síndrome dos Ovários Policísticos é a desordem 

hormonal com uma incidência entre 6%-10% entre o público 

feminino em idade reprodutiva e suas anormalidades 

endócrinas, metabólicas e reprodutivas se manifestam em 

todos os períodos da vida (ZHANG et al., 2019).  

Tal patologia, está associada a diversos distúrbios 

metabólicos, como síndrome metabólica, obesidade, 

dislipidemia, resistência à insulina e aumento do risco 

cardiovascular com sintomas variando de infertilidade por 

disfunção ovulatória, distúrbios menstruais ou sintomas 

androgênicos (GAMEZ et al, 2016). 

Em relação à sua prevalência, estima-se que, em todo o 

mundo haja um total de 105 milhões de mulheres entre 15 e 49 

anos de idade com diagnóstico de SOP, sendo responsável por 

72 a 82% das causas de hiperandrogenismo (CARMO et al., 

2013). 

A SOP engloba um amplo espectro de sinais e sintomas 

de disfunção ovariana. Os sinais clínicos de hiperandrogenismo 

incluem, acne, alopecia, hirsutismo, seborreia. Além disso, 

algumas mulheres podem ter anovulação crônica, 

apresentando um quadro de infertilidade ou irregularidades 

menstruais, como oligomenorreia, amenorreia ou sangramento 

uterino disfuncional (LIU et al., 2020).  

A SOP está intimamente ligada a distúrbios metabólicos, 

como obesidade e resistência à insulina comumente 

manifestada como acantose nigricans. A hiperinsulinemia 

desempenha um papel proeminente no desenvolvimento de 

algumas características fenotípicas da SOP e, juntamente com 

a disfunção das células β pancreáticas, aumenta o risco de 
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desenvolver outras anormalidades metabólicas, como diabetes 

tipo 2, hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares e 

carcinoma endometrial impactando negativamente a função 

reprodutiva da mulher e predispondo a complicações 

obstétricas (LIU et al., 2020; SANCHEZ-GARRIDO et al., 2020). 

A sua etiologia ainda não é completamente conhecida, 

no entanto, acredita-se em uma associação base da patologia 

com o hiperandrogenismo, podendo ser de origem ovariana, 

adrenal ou periférica. Os fatores associados também são 

incidentes a partir de uma desordem genética com alterações 

do eixo hipotalâmico-hipofisário, esteroidogênese e resistência 

insulínica, implicando no desenvolvimento da doença, 

caracterizando-a como um distúrbio de origem multifatorial 

(SANCHEZ-GARRIDO et al., 2020). 

 Acredita-se que exista uma desordem multigênica 

complexa em que condições comórbidas e fatores ambientais 

interagem com variantes genéticas. Assim, mais de 100 genes 

foram identificados e catalogados como candidatos potenciais 

para um papel na patogênese da SOP, mas nenhum foi 

considerado o principal responsável por essa condição (LIU et 

al., 2020). 

Existem evidências de que a SOP é uma desordem 

intrínseca dos ovários e que o defeito primário reside no 

aumento da biossíntese de andrógenos. A hiperandrogenemia 

é considerada a principal marca clínica da SOP.  Os 

andrógenos são produzidos no ovário e na glândula adrenal a 

partir de um precursor comum, o colesterol. Desse modo, após 

inúmeras reações enzimáticas, o colesterol é convertido em 

desidroepiandrosterona (DHEA) e androstenediona. Quando 

essas reações ocorrem no ovário, localiza-se nas células da 
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teca, enquanto na glândula adrenal ocorrem no córtex adrenal 

(CRESPO et al., 2018). 

O citocromo P450c17 é a enzima que limita a taxa de 

síntese de esteroides sexuais nas células da teca e no córtex 

adrenal. A atividade dessas estruturas é regulada pelo 

hormônio luteinizante (LH) no ovário e pelo hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) no córtex adrenal. O citocromo 

P450c17 possui dupla atividade enzimática 17-hidroxilase e 

17,20-liase enzimas essênciais para a conversão da 

pregnenolona em DHEA (CRESPO et al., 2018). 

A atividade do citocromo P450c17 é modulada 

alostericamente pela proteína acessória citocromo b5 (CytB5) 

que é expressa nos ovários, testículos e córtex adrenal 

promovendo a atividade da 17,20-liase. No córtex adrenal, o 

citocromo b5 é expresso na zona reticular, enquanto P450c17 

é expresso na zona reticular e nos fascículos. Por esse motivo, 

a conversão da pregnenolona em desidroepiandrosterona 

ocorre na zona reticular. Em seguida, a desidroepiandrosterona 

é convertida em androstenediona pela ação da enzima 3β-

hidroxiesteróide desidrogenase tipo 2 (3β-HSD2) (CRESPO et 

al., 2018). 

O principal precursor da síntese de testosterona e 

estrogênio nos ovários e no córtex adrenal é a androstenediona. 

A conversão androstenediona em testosterona ocorre nas 

células da teca no ovário, a partir disso a testosterona é 

convertida em estrogênio nas células da granulosa pelo 

citocromo p450 aromatase e também catalisa a conversão 

direta da androstenediona em estrona, que é metabolizada em 

estradiol pela 17 β-hidroxiesteróide desidrogenase tipo 1 

(17βHSD1) (CRESPO et al., 2018). 
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A transcrição do gene CYP19A1, que codifica a 

aromatase do citocromo p450, é regulada pelo hormônio 

folículo-estimulante (FSH). A produção de andrógenos no 

ovário é regulada pelo LH nas células da teca, enquanto a 

síntese de estrógenos dos andrógenos é regulada pelo FSH 

nas células da granulosa. A biossíntese de ambos os esteróides 

sexuais também é influenciada por fatores intra e extra-

ovarianos (CRESPO et al., 2018). 

Os andrógenos e o estradiol inibem sua própria produção 

por meio de uma retroalimentação negativa parácrina que 

modula a atividade do P450c17.  A insulina e o fator de 

crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1) são os principais 

fatores extra-ovarianos que controlam a síntese de esteróides 

sexuais, agindo como fatores estimuladores da produção de 

andrógenos, aumentando a atividade de 17-hidroxilase e 17,20-

liase de P450c17. Dessa forma, ocorre uma perturbação 

bioquímica decorrente da elevação dos níveis circulantes de 

testosterona e androstenediona. Assim, considera-se que a 

principal fonte de andrógenos em mulheres com SOP é o 

ovário. Contudo, além dessa anormalidade gonadal, ocorre 

uma desregulação neuroendócrina que também pode contribuir 

para o aumento da produção de andrógenos no ovário e 

participar da patogênese desse distúrbio (CRESPO et al., 

2018). 

Mulheres diagnosticadas com SOP normalmente 

apresentam níveis elevados de LH em relação aos níveis do 

FSH, devido ao aumento da frequência e amplitude do pulso de 

LH que ocorre em razão de uma falha dos mecanismos 

regulatórios da liberação de LH pelos esteróides 

sexuais. Nesse sentido, o hiperandrogenismo eleva a 

frequência de pulso do hormônio liberador de gonadotrofina 
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hipotalâmica (GnRH) por meio da inibição do feedback negativo 

de esteróides sexuais na secreção de hormônio luteinizante, o 

que leva ao aumento dos níveis de LH e andrógenos 

(SANCHEZ-GARRIDO et al., 2020). 

O diagnóstico da SOP na mulher em idade reprodutiva é 

essencialmente clínico e baseado na sintomatologia, após 

exclusão de outras etiologias com manifestação clínica 

semelhante (BRASIL, 2017). 

No entanto, para validar e se ter uma exatidão no 

diagnóstico de SOP, houve um consenso em Rotterdam em 

2003, realizado pela European Society for Human Reproduction 

and Embriology (ESHRE) e a American Society for 

Reproductive Medicine (ASRM). Foi estabelecido que são 

necessários dois a três dos seguintes critérios: história de 

anovulação crônica (amenorreia e/ou oligomenorreia), 

hiperandrogenismo clínico (hirsutismo, acne, alopecia temporal, 

clitoromegalia, oleosidade da pele e do couro cabeludo) e/ou 

laboratorial (aumento dos níveis sanguíneos de testosterona 

livre ou total, ou sulfato de dehidroepiandrosterona) e ovários 

policísticos (OP) à ultrassonografia (US) com exclusão de 

outras condições clínicas que cursam com anovulação crônica 

e/ou hiperandrogenismo. Contudo, ao adotar diagnósticos de 

SOP na ausência de hiperandrogenismo, a Androgen Excess 

Society (AES) considerou a SOP como uma síndrome 

essencialmente hiperandrogênica (BRASIL, 2017). 

Ademais, é realizada à avaliação ultrassonográfica (US) 

e para que ela seja compatível com os ovários policísticos, é 

necessário ter ao menos em um dos ovários, os seguintes itens: 

a presença de 12 ou mais folículos em cada ovário com medida 

entre 2-9mm de diâmetro; ou o aumento de volume ovariano (> 
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10cm³) (BRASIL, 2017). 

 

Assistência de enfermagem à mulher com SOP 

 

Ao longo do tempo o conceito em saúde foi subestimado 

e centrado apenas no palpável, seguindo o modelo biomédico 

de assistência à saúde. A saúde da mulher começou de forma 

estereotipada levando em consideração o fator reprodução e 

seu significado econômico, social e cultural optando pela ideia 

abstrata da  mulher visualizada de maneira superficial e não de 

modo integral, como preconiza o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (FERNANDES, 2018). 

A partir de articulações do Sistema Único de Saúde 

(SUS), através da Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), foi possível que os municípios se engajassem na 

responsabilidade de garantirem ações básicas de saúde para 

todos os públicos, inclusive para o público feminino. Essas 

ações visam a melhoria da qualidade de vida das mulheres e 

garantem assistência ampla e direcionada para cada 

especificidade na vida da paciente, como: pré-natal e puerpério, 

prevenção do câncer de mama e do colo de útero e 

planejamento familiar, de forma funcional e resolutiva, além de 

abranger a saúde da mulher como um todo, alterações do ciclo 

menstrual, síndromes ovarianas, infecções sexualmente 

transmissíveis, entre outros (EGRY, 2018). 

O profissional de Enfermagem realiza um trabalho no 

campo da assistência que se aproxima diretamente do trabalho 

em saúde, sendo compartilhadas com outros profissionais e as 

práticas de saúde consideradas comuns e pertinentes a 

qualquer categoria profissional. Essa atuação faz-se necessária 

justamente por essa categoria estar intrinsecamente mais 
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próxima dos pacientes e conseguir prestar de forma resolutiva 

e intima um atendimento singular e longitudinal quando 

necessário (ALMEIDA, 2019).  

Ao considerar os aspectos da atenção básica a 

autonomia do Enfermeiro torna-se relavante, principalmente 

diante da saúde da mulher. Realização de exames de 

citopatologia, mamas, planejamento reprodutivo e orientações 

em saúde gestacional, são exemplos dessa atuação 

(FERNANDES, 2018). 

 Dessa forma, a educação em saúde é uma estratégia de 

grande  importância, utilizada por esses profissionais durante o 

cuidado de pacientes com SOP, sendo imprescindível devido 

essas mulheres, na maioria das vezes, precisarem mudar seu 

estilo de vida para diminuírem riscos frequentes. 

Acompanhamento de glicemia e redução de gordura corporal 

também podem entrar nos planos de cuidado do profissional de 

enfermagem, sendo sempre necessário uma equipe 

multidisciplinar (FERNANDES, 2018). 

Cabe ao enfermeiro da atenção primária à saúde a 

responsabilidade de desenvolver atividades com o indivíduo, 

família e sociedade para esclarecer, orientar e refletir sobre a 

síndrome, sendo de grande importância tomar decisões que 

auxiliem na adoção das práticas de prevenção, tratamento e 

reabilitação da mulher. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conclui-se que a síndrome dos 

ovários policísticos é uma disfunção endócrina complexa e 

heterogênea de origem multifatorial, incluindo anormalidades 

no eixo hipotálamo-hipofisário, esteroidogênese e resistência 
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insulínica que leva a um desequilíbrio hormonal no organismo 

feminino, no qual manifesta-se de forma assintomática, 

tornando seu diagnóstico complexo.  

Observou-se no presente estudo que os fatores 

genéticos têm um papel importante no surgimento e 

desenvolvimento desta patologia, sendo causadas por uma  

vulnerabilidade biológica hereditária, na qual uma mutação em 

um nucleotídeo pode acentuar o grau de expressividade de 

determinado gene e causar problemas ao indivíduo.  

A SOP afeta um enorme grupo de mulheres jovens, 

representando alto risco para o desenvolvimento de doença 

cardiovascular,  diagnosticada precocemente, bem antes do 

início dos sintomas. 

 Por fim, à resistência à insulina é o elo entre a SOP e a 

SM, também condição de risco cardiovascular aumentado. 

Além disso, pode-se afirmar que a sistematização da 

assistência de enfermagem é essencial à saúde das mulheres 

com SOP, sendo a equipe de enfermagem capaz de identificar 

complicações, atuar na profilaxia, no diagnóstico, na adesão ao  

tratamento, no apoio a família, elaborando e promovendo uma 

assistência de qualidade e cuidado integral à saúde das 

mulheres.   
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RESUMO: A violência autoprovocada se caracteriza pelo alvo 
das práticas de violência contra si próprio, classificada em 
autoagressão, ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio, 
que corresponde a terceira causa de morte entre adolescentes 
no mundo. Assim, o estudo objetivou caracterizar as 
notificações de violência autoprovocada em adolescentes no 
estado do Rio Grande do Norte no ano de 2019. A pesquisa se 
trata de um estudo transversal, realizado no Sistema de 
Agravos de Notificação, com recorte temporal para o ano de 
2019, notificações do Rio Grande do Norte e tendo como 
população os adolescentes (entre 10 e 19 anos). Os dados 
foram organizados e analisados em planilha no Excel 2019 
através de estatística descritiva simples. A partir dos resultados 
observou-se que a violência autoprovocada é praticada 
principalmente por adolescentes entre 15 e 19 anos, do sexo 
feminino, de raça/cor parda, escolaridade entre a 5 e a 8 série 
incompleta do ensino fundamental. Os atos de violência foram 
realizados na residência, tendo como método de escolha o 
envenenamento. Acrescenta-se ainda que 5,92% dos 
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adolescentes estavam sob suspeita de uso de álcool e 51,43% 
das notificações se caracterizam como violência de repetição. 
Assim, destaca-se a importância de um olhar atento dos 
profissionais de saúde em relação aos adolescentes, tendo em 
vista que é um público bastante acometido por esta tipologia. 
Palavras-chave: Violência. Adolescente. Automutilação. 
Tentativa de suicídio. Suicídio. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde define a violência 

como sendo o uso da força física ou poder, através de ameaças 

ou ato, contra uma pessoa, contra si próprio ou contra um grupo 

ou comunidade, que pode resultar em danos psicológicos, 

subdesenvolvimento, privação, ferimentos e morte. A violência 

é classificada em três categorias, são elas: interpessoal, que 

ocorre por outra pessoa ou um pequeno grupo de pessoas; 

coletiva, praticada por grandes grupos como por exemplo, 

estados, organizações políticas, milícias e terroristas (WHO, 

2002). 

A violência autoprovocada (também denominada 

autoinfligida) abrange a ideação suicida, tentativas de suicídio 

e os suicídios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Em relação a epidemiologia, a autolesão e o suicídio são 

a terceira causa de morte entre os adolescentes, 

correspondendo a 62 mil óbitos no mundo; na Europa, a 

violência autoprovocada constitui-se da principal causa de 

morte em adolescentes. Já no Brasil, as notificações de 

violência autoprovocada apresentam crescimento, estando 

presente principalmente nas regiões Sul e Sudeste (OPAS, 

2018; OPAS, 2017; BAHIA et al., 2020). 
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A fase da adolescência, compreendida entre a infância e 

a fase adulta, é um momento de potenciais mudanças físicas, 

psíquica, hormonal e social, sendo considerada m momento de 

operação psíquica (BARBOSA-SILVA; PEREIRA; RIBEIRO, 

2021). O processo de individualização se intensifica na 

adolescência, as mudanças ocorridas e os valores provenientes 

da família, são colocados em questão, fazendo com que o 

adolescente busque por outras referências para obter suas 

respostas. 

Assim, quando esse processo não ocorre de forma 

saudável, alguns fenômenos podem surgir mediante as 

dificuldades apresentadas, como a automutilação. Esse 

fenômeno é complexo e pode ser caracterizado como um 

comportamento de autodestruição, não fatais, provocados 

intencionalmente, como: cortes, arranhões ou queimaduras na 

própria pele, saltar de locais relativamente altos, ingerir 

fármacos em doses superiores as posologias terapêuticas, faz 

uso de drogas ilícitas ou substâncias psicoativas com propósito 

de autoagressão e ingestão de substâncias ou objetos não 

ingeríveis (VIEIRA; PIRES; PIRES, 2016; MOREIRA et al., 

2020). 

Estudos apontam que no Brasil, foram registrados mais 

de 41 mil casos de automutilação em adolescentes no período 

entre 2011 e 2016 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). No âmbito 

internacional, essa prática está presente entre 17 a 60% dos 

adolescentes (BROWN; PLENER, 2017). 

A automutilação pode ocasionar diversas consequências 

a vida do adolescente, dentre elas a física, como dor, 

vermelhidão, inchaço, hematoma e ardência, a psicológica, 

como vergonha, incapacidade de falar sobre o assunto 
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fragilidade e culpa, e as consequências comportamentais 

através da ausência da fala e indisposição (SANTOS et al., 

2018). 

Após a autolesão, os adolescentes apresentam 

alterações de comportamentos como o uso de roupas com 

mangas longas e adereços como pulseiras e braceletes com o 

intuito de esconder os cortes relacionados ao sentimento de 

vergonha. Pode-se identificar também a mudança nos grupos 

de amizade, assim como a preferência pelo isolamento social 

também na tentativa de não mostrar a autolesão (SILVA; 

SIQUEIRA, 2017). 

Nesse sentido, torna-se essencial caracterizar as 

notificações de violência autoprovocada em adolescentes no 

Rio Grande do Norte, a fim de instrumentalizar os profissionais 

acerca desse fenômeno e assim, permitir uma assistência 

direcionada principalmente na prevenção desses casos e na 

identificação precoce. Com isso, o objetivo deste estudo é 

caracterizar as notificações de violência autoprovocada em 

adolescentes no estado do Rio Grande do Norte no ano de 

2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo, de 

caráter descritivo e de abordagem quantitativa a partir de dados 

obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) do Ministério da Saúde. O SINAN consiste em um 

sistema em que ocorre a alimentação de dados referentes à 

lista de doenças e agravos de notificação compulsória, 

oferecendo um panorama situacional das regiões e estados 
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brasileiros, e assim, podendo ser utilizado como um norteador 

das ações de saúde (SINAN, 2019). 

Dentre os tipos de violência autoprovocada, as tentativas 

de suicídio devem ser notificadas imediatamente, ou seja, em 

até 24 horas pela Secretaria Municipal de Saúde e as outras 

tipologias têm suas notificações realizadas semanalmente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Para a realização do estudo, foram selecionados os 

dados de violência autoprovocada que ocorreram no estado do 

Rio Grande do Norte, considerando as faixas etárias de 10 a 19 

anos e recorte temporal para o ano de 2019, devido ao resgate 

de dados mais atualizados acerca da temática. As variáveis 

selecionadas foram: sexo, idade, raça/cor, escolaridade, local 

de ocorrência da violência, repetição do ato e violência 

associada e o método de realização do ato. 

Após a coleta dos dados, estes foram organizados e 

agrupados em planilha no Excel 2019 e posteriormente 

analisados através de estatística descritiva simples (frequência 

relativa e absoluta).  

Por se tratar de um estudo com dados secundários em 

banco nacional aberto não se fez necessária a aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ano de 2019 foram notificados 523 casos de violência 

autoprovocada em adolescentes no estado do Rio Grande do 

Norte. Para os adolescentes, a violência autoprovocada é 

adotada por duas funções: reforço automático positivo, que 

consiste na geração de sentimentos ou reforço automático 
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negativo, que tem como intuito a regulação de emoções, como 

o medo, a raiva e a angústia (MOREIRA et al., 2020). 

Os comportamentos autolesivos são identificados em 

adolescentes com idades avançadas e são mais evidentes em 

meninas, tornando-se a segunda causa de morte. No sudoeste 

asiático, está entre a primeira e a segunda causa de morte entre 

os adolescentes. Em 2015, foram totalizadas 67.000 mortes 

decorrentes desses comportamentos, de forma acidental ou 

suicida (OPAS, 2018). 

Em condições normais, os adolescentes compartilham 

seus sentimentos com amigos ou membros familiares, 

entretanto em decorrência do sentimento de solidão, a 

autolesão é realizada como alternativa para o desabafo. Após 

a realização desses atos identifica-se uma sensação de alívio 

caracterizada por ser momentânea, mas que valem a pena na 

visão dos adolescentes (FORTES; MACEDO, 2017). 

A violência autoprovocada pode causar diversos 

impactos na vida do adolescente, de acordo com Figueiredo et 

al. (2019), são destacadas as consequências físicas e mentais 

em 71,5% dos adolescentes, que deixam marcas corporais 

prejudicando a integridade física e colocando a própria vida em 

risco. 

No que concerne à consequência física, visualiza-se a 

dor que segundo You et al. (2015), o nível de dor obtido pelos 

participantes de sua pesquisa foi de 2,38% (sendo considerado 

0 para a ausência de dor e 5 para muita dor) em relação a 

prática de autocorte. O nível de dor está relacionado a 

desregulação emocional, desse modo, quanto maior a 

desregulação menor o nível de dor relatado. 
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Ainda nas consequências físicas encontra-se também 

danos mais graves como o óbito. Nessa realidade, o estudo de 

Matsuyama et al. (2016) revela que 4,9% dos adolescentes que 

se automutilaram vieram a óbito, sendo destas vítimas mais 

prevalente os meninos com 14,8% enquanto a taxa de 

fatalidade entre meninas foi de 2,4%. Cerca de 59,1% dos 

adolescentes que se enforcaram, vieram a óbito e 33,3% dos 

que se envenenaram por gás morreram (MATSUYAMA et al., 

2016). 

Após a autolesão, os adolescentes apresentam 

alterações de comportamentos como o uso de roupas com 

mangas longas e adereços como pulseiras e braceletes com o 

intuito de esconder os cortes relacionado ao sentimento de 

vergonha. Pode-se identificar também a mudança nos grupos 

de amizade, assim como a preferência pelo isolamento social 

também na tentativa de não mostrar a autolesão (SILVA; 

SIQUEIRA, 2017). 

Na tabela 1 está descrito a caracterização dos 

adolescentes que praticaram violência autoprovocada quanto a 

idade, sexo, raça/cor e escolaridade. 

 

Tabela 1. Caracterização dos adolescentes que praticam a 
violência autoprovocada. Rio Grande do Norte, RN (n=523). 

Características N % 

Idade   

10-14 115 21,99 

15-19 408 78,01 

   

Sexo   
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Feminino 404 77,24 

Masculino 119 22,76 

   

Raça/ cor   

Ign/Branco 116 22,17 

Branca 138 26,38 

Preta 19 3,63 

Amarela 2 0,38 

Parda 247 47,22 

Indigena 1 0,19 

   

Escolaridade   

Ign/Branco 266 50,86 

1ª a 4ª série incompleta do EF* 8 1,52 

4ª série completa do EF 5 0,95 

5ª a 8ª série incompleta do EF 91 17,39 

Ensino fundamental completo 33 6,30 

Ensino médio incompleto 87 16,63 

Ensino médio completo 24 4,58 

Educação superior incompleta 6 1,14 

Educação superior completa 2 0,38 

Não se aplica 1 0,19 

*Ensino Fundamental 
Fonte: SINAN, 2021. 
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Destaca-se que a violência autoprovocada está presente 

principalmente em adolescente com a faixa etária entre 15-19 

anos (408; 78,01%), do sexo feminino (404; 77,24%), de 

raça/cor parda (247; 47,22%) e escolaridade da 5ª a 8ª série 

incompleta do Ensino Fundamental (91; 17,39%). 

Silva e Botti (2017) revelam que, aos 15 anos de idade 

as taxas de automutilação entre meninas e meninos são de 

12,6% e 4,6%, respectivamente. Assim como, de 27 escolas de 

ensino fundamental II, 9 houveram casos de automutilação com 

um total de 27 casos sendo todos no sexo feminino (REIS, 

2018). 

A autolesão é mais presente em meninas pela diferença 

que há na consciência das emoções, por isso a autolesão surge 

como uma alternativa para lidar com as emoções (FONSECA 

et al., 2018). 

Para as meninas, o corte é realizado quando não há 

como exteriorizar seus sentimentos, dessa forma o 

derramamento de sangue é um fator importante no ápice da 

expressão destes tornando-se com o passar do tempo um ato 

vicioso em que, muitas vezes o adolescente tenta parar e não 

consegue pela sensação de prazer obtido a partir do autocorte 

(FERREIRA, 2016). 

Para as meninas, a forma de automutilação mais 

prevalente são as lesões na pele que envolvem sangue, como 

cortes e arranhões em braços e pernas; e nos meninos, são os 

métodos agressivos por meio de batidas com a cabeça, 

queimaduras e lesões no rosto, peito e genitália (MOREIRA et 

al., 2019). 

Visualizou-se a vulnerabilidade à violência 

autoprovocada da população parda, que se associa também a 
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baixa escolaridade, baixas condições de vida, discriminação e 

falta de oportunidade (SANTOS et al., 2018). 

Na figura 1 constam as informações referentes aos locais 

em que a violência autoprovocada foi realizada pelos 

adolescentes. 

 

Figura 1. Locais de realização da violência autoprovocada. Rio 
Grande do Norte, RN (n=523). 

 
Fonte: SINAN, 2021. 

 

Através dos dados, percebe-se que o local em que mais 

ocorreu a violência foi a residência (69,59%), seguido da via 
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pública (6,11%), escola (2,67%), Habitação Coletiva (0,57%) e 

Comércio/Serviços (0,57%). 

Na pesquisa realizada por Matsuyama et al. (2016), 

foram quantificados os locais em que os adolescentes 

praticaram os atos de automutilação, sendo esses: em casa, na 

estrada, locais de construção, escola e unidade de saúde. 

Cerca de 80% dos casos de autolesão foram realizados em 

casa, 12,2% na estrada, 5,4% em alguma construção e 1,0% 

na escola. 

Na pesquisa de Aguero et al. (2018), os atos de 

autolesão foram realizados durante a noite, em casa, pois são 

tidos como ações secretas e privadas. O fato dos 

comportamentos de autolesão serem realizados de forma 

confidencial na maioria das vezes, pode indicar que eles não 

são realizados como forma de comunicação ou possui 

característica social (YOU et al., 2015). 

Cerca de 70% dos adolescentes participantes de uma 

pesquisa de mestrado afirmaram autolesionar-se em casa, 

sendo 38,12% no quarto e 31,87% no banheiro, um total de 11, 

87% praticaram na escola e 4,37% na casa de amigos (as) 

(DETTMER, 2018). 

Em relatos de professores que possuíam alunos com o 

comportamento de autolesão coletados em grupo focal, 

enfatizaram a prática da automutilação em banheiros da escola, 

sendo combinado em grupos nas redes sociais com colegas a 

realização nos intervalos das aulas, assim como é 

compartilhado também entre eles as formas da autolesão 

(BASTOS, 2019). 

Tal explicação também é vista na pesquisa de Silva e 

Siqueira (2017), em que os adolescentes veem a autolesão 
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como um ato individual, sendo praticado na privacidade 

enquanto que, os que buscam realizá-los em grupos, ocorreu 

sob a persuasão das companhias. 

 No que concerne ao método de escolha para a 

realização do comportamento autodestrutivo, estes estão 

descritos na tabela 2, assim como o percentual em que ocorreu 

a repetição do ato e dos que estavam sob suspeita de uso de 

álcool. 

 

Tabela 2. Método de realização da automutilação. Rio Grande 
do Norte, RN (n=523) 

Método de realização do ato N % 

Força corporal/ Espancamento 13 2,48 

Enforcamento 31 5,92 

Objeto Contundente 11 2,10 

Objeto perfurocortante. 135 25,81 

Envenenamento 300 57,36 

Objeto Quente 2 0,38 

Arma de fogo 1 0,19 

   

Suspeita de uso álcool 31 5,92 

   

Violência por repetição 269 51,43 

Fonte: SINAN, 2021. 

 

 O principal método de escolha dos adolescentes para a 

prática da violência autoprovocada foi o envenenamento (300; 
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57,36%), seguido dos objetos perfurocortantes (135; 25,81%), 

Enforcamento (31; 5,92%), força corporal/ espancamento (13; 

2,48%). 

No estudo de Brito e colaboradores (2021), que analisou 

os meios utilizados na violência autoprovocada nas diferentes 

regiões do Brasil, foi identificado um aumento significativo do 

envenenamento na maioria das regiões, destacando-se o 

Centro-oeste, especialmente o sexo masculino. E ainda, 

observou-se redução da utilização da força corporal/ 

espancamento no sexo feminino, em todas as regiões 

brasileiras, mas principalmente na região Sul. 

Na mesma perspectiva do estudo supracitado, Santos et 

al. (2018), constatou que 90% dos adolescentes praticaram a 

automutilação utilizando instrumentos cortantes, dentre eles as 

lâminas de barbear e de lapiseira, estiletes, tesouras, papel e 

pedaços de vidro; bem como, 40% cometeram o auto dano por 

instrumentos contundentes como unhas, cordas e maçanetas 

de porta; e apenas 10% dos adolescentes utilizaram objetos 

perfurantes como canetas com a ponta fina, arames e alicates 

de unha. 

Na pesquisa realizada por Fonseca et al (2018), as 

manifestações da automutilação são divididas em níveis de 

gravidade, sendo elas: leve, moderada e grave. Na modalidade 

leve, são encontrados os atos de morder-se a boca, os lábios e 

fazer arranhões na pele, de forma em que aja a consciência na 

realização desses atos pelo adolescente; na forma moderada, 

podem-se encontrar as batidas, arrancos de cabelo, colocar 

objetos embaixo da unha ou da própria pele e esculturar-se; na 

grave estão presentes cortar-se, queimar a si mesmo com 

objetos quentes ou com cigarros ou fósforos, ferir a pele de 
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forma proposital, catucar um ferimento ou outras áreas do 

corpo. 

No relato de uma adolescente ela referiu o uso de faca, 

tesoura, navalha ou compasso como objeto para realização da 

automutilação, iniciando com cortes finos e com o passar do 

tempo tornando-os profundos e perigosos (FORTES; 

MACEDO, 2017). Acrescentando-se ainda o uso de agulhas, 

garfo, palito de unha, objetos quente e pinça (BARBOSA et al., 

2019). 

O corte é realizado quando não há como exteriorizar 

seus sentimentos, dessa forma o derramamento de sangue é 

um fator importante no ápice da expressão destes tornando-se 

com o passar do tempo um ato vicioso em que, muitas vezes o 

adolescente tenta parar e não consegue pela sensação de 

prazer obtido a partir do autocorte (FERREIRA, 2016). 

Outro ponto importante é que o corte é facilmente 

assimilado por fontes externas, como amigos, programas de 

televisão, filmes e internet sendo praticado para lidar com 

experiências indesejadas e sentimentos deprimidos enquanto 

que os autoarranhões e autobatidas são mais comumente 

associadas aos sentimentos de tristeza e frustração (YOU et al., 

2015). 

Nesta tangente, identificou-se um aumento na utilização 

de objetos perfurocortantes por adolescentes do sexo feminino, 

destacando-se as regiões Nordeste (91,2%), Sudeste (70,1%) 

e Sul (28,8%) (BRITO et al., 2021). 

 No momento da violência, 31 (5,92%) adolescentes 

estavam sob suspeita de álcool e em sua maioria 269 (51,43%) 

casos houve a repetição da violência. 
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O uso de álcool se apresenta como um fator de risco não 

apenas a realização, mas a repetição dos atos (LIM et al., 

2019). A pesquisa realizada por Cwik et al. (2018) elencou os 

motivos para o uso de substâncias, podendo ser o álcool e/ou 

a maconha, 32,3% dos adolescentes afirmaram o uso pelo 

estresse 27,7% por problemas familiares, 18,5% pelo 

envolvimento em brigas com namorado (a) e 18,5% por sofrer 

pressão dos colegas. 

Em uma pesquisa realizada com 10 adolescentes entre 

16 e 19 anos, 40% dos participantes relataram que o alcoolismo 

se apresenta como um fator social de risco para a realização da 

automutilação, não apenas o uso pelo adolescente como 

também o possuir algum familiar usuário de álcool 

(BOMBONATI, 2020). 

Diante disso, destaca-se a importância da família na 

fragilidade dos adolescentes, considerada um fator de proteção 

pois reduz os estressores e assim, oferece subsídios para o 

desenvolvimento saudável do adolescente, assim como dos 

profissionais de saúde a fim de prevenir os casos e promover a 

saúde mental deste público (MAGNANI; STAUDT, 2018). 

Ainda com relação aos dados, foi possível identificar 

também a subnotificação em relação a violência 

autoprovocada, corroborando com os dados descritos em uma 

pesquisa em que apenas 3% dos casos de intoxicação exógena 

foram registrados no SINAN quando comparado aos dados do 

Centro de Controle de Intoxicação (MARCOLAN; SILVA, 2019). 

A subnotificação da violência autoprovocada pode estar 

associada a diversos fatores como: a falta de resolubilidade no 

que concerne à rede de proteção à criança e ao adolescente e 

exposição dos profissionais (SILVA et al., 2019). 
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Sendo assim, é importante que os profissionais, no 

âmbito público ou privado, realizem as notificações 

compulsórias para os casos suspeitos e confirmados de 

violência (SINAN, 2020). 

O estudo apresenta limitações quanto ao fato de ter 

utilizado dados secundários, entretanto foi inserido todos os 

dados disponíveis de acordo com o objetivo do estudo. Outra 

limitação consiste na subnotificação, o que reflete na ausência 

de alguns dados e assim, torna os dados incompletos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos dados, foi evidenciado que a violência 

autoprovocada é praticada principalmente por adolescentes 

entre 15 e 19 anos, do sexo masculino, de cor/raça parda e com 

ensino fundamental incompleto. 

Em relação às características do ato de violência, a 

maioria dos adolescentes realizaram o ato na residência, tendo 

o envenenamento como método de escolha e com ocorrência 

de repetição. 

Diante disso, ressalta-se a importância do olhar dos 

profissionais de saúde para este tipo de violência, tendo em 

vista que é uma das principais causas de óbitos neste público, 

além de ocasionar diversas consequências à saúde dos 

adolescentes. 

Neste contexto, é necessário que os profissionais de 

saúde, educadores e familiares estejam atentos aos sinais de 

violência autoprovocada, para que possam intervir de forma 

direcionada. Para isso, é imprescindível a ação da Atenção 

Primária em Saúde no Programa Saúde na Escola visando a 
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educação em saúde de gestores, educadores, familiares e 

alunos. 

Por fim, destaca-se também a realização da notificação 

compulsória, para os casos confirmados e suspeitos de 

violência, a fim de que os dados possam refletir de forma mais 

concreta a realidade, o que irá impactar na assistência 

direcionada a esses casos, através de medidas de prevenção 

da violência autoprovocada, promoção da saúde mental, 

políticas e medidas de enfrentamento efetivas. 
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RESUMO: A violência contra a mulher é um evento 
multifatorial e de notificação obrigatória, a qual possibilita o 
planejamento e organização de políticas públicas. Objetivo: 
Analisar os casos notificados de violência física e sexual contra 
a mulher no Estado de Sergipe entre os anos de 2015 a 2019. 
Materiais e Método: Trata-se de um estudo ecológico de 
série temporal, com dados extraídos do  DATASUS/SINAN. As 
variáveis estudadas dizem respeito a violência física e 
sexual, a saber: faixa etária, escolaridade, raça, local de 
ocorrência, região de saúde (CIR) de notificação, agressor 
cônjuge e agressor ex cônjuge. A coleta de dados foi realizada 
no período de fevereiro a setembro de 2021. Ademais, foram 
consultadas as bases de dados Scielo, Lilacs e Pubmed com 
auxílio dos descritores Violência, Prevalência, Violência 
contra mulher, presentes no DECS/Mesh e associados ao 
operador booleano “AND”. Resultados: Entre 2015 e 2019 
foram registrados 3333 casos de violência física e sexual 
contra a mulher. A prevalência ocorreu em vítimas com faixa 
etária entre 10 e 49 anos (81,30%), de baixa escolaridade 
(9,96%) e no ambiente doméstico (47,52%). Conclusão: A 
violência contra mulher se configura como um grave 
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problema de saúde pública em Sergipe o que fomenta a 
necessidade de maior capacitação dos profissionais de 
saúde, especialmente enfermeiros para identificação e 
notificação dos casos. 
Palavras-chave: Violência. Prevalência. Violência contra 

mulher. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência representa uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade entre a população feminina. É entendida como o ato de 

constranger, obrigar ou utilizar a superioridade física sobre o outro, atingindo 

todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, culminando em uma 

inaceitável violação de direitos humanos (DREZETT, 2018).  

Nesse âmbito, existem vários tipos de violência contra a mulher, como 

a psicológica, que é aquela que traz um agravo à saúde emocional, 

resultando em degradação e controle de ações e decisões; existe também a 

violência física que compreende toda ação que cause algum tipo de ofensa 

à saúde corporal da mulher, já a violência patrimonial envolve a destruição 

total ou parcial de bens e objetos. Ademais, é valido citar ainda a violência 

sexual, que se manifesta quando a vítima é obrigada a manter ou participar 

de uma relação sexual contra a sua vontade; e violência moral que engloba 

as condutas que trazem à mulher difamação, calúnia e injúria levando-a a 

agravos em muitos aspectos em sua vida (RABELO; SANTOS; AOYAMA, 

2019).  

No âmbito doméstico a violência é um evento multicausal e 

multidimensional, potencializadora de sérios agravos à sua saúde e 

qualidade de vida, sobretudo de mulheres. Dentre os principais agravos na 

vida da mulher podemos elencar: os impactos na saúde mental, convívio 

social, lesões físicas, sofrimento psicológico, dores crônicas, distúrbios 

intestinais, ansiedade, depressão e fobias, fatores que corroboram com o 

desgaste cognitivo, emocional e comportamental das vítimas (SOUZA et al., 

2018). 

A violência contra a mulher é um problema emblemático 

que assume repercussão global devido a sua alta incidência. 
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Estima-se que no mundo 25% das adolescentes e jovens, de 

15 a 24 anos, já foram vítimas de violência e que 736 milhões 

já sofreram violência física ou sexual por um parceiro ou alguém 

próximo. O Brasil é o 5º país com maior número de homicídios 

femininos com uma taxa de 4,8% em 100 mil mulheres, os 

dados do ano de 2018 indicaram que 16 milhões de mulheres, 

com idade igual ou superior a 16 anos, foram vítimas de algum 

tipo de violência, sendo esta causada principalmente por 

alguém conhecido, o que representa 76,4% dos casos 

(GOMES, 2020). 

Sabe-se que as discussões sobre violência contra a mulher ganharam 

visibilidade em todo o mundo, sobretudo no atual contexto sanitário que está 

vinculado a necessidade de isolamento social. Com o advento da pandemia 

o cotidiano das famílias mudou radicalmente, como consequência os 

registros de casos de violência cresceram exponencialmente (LONDONO et 

al., 2021). Exemplificando, o comparativo dos meses de março a junho de 

2019 e igual período de 2020 demonstrou que o estado do Ceará obteve um 

aumento de 92% no número de denúncias. No tocante ao ano de 2021, o 

primeiro trimestre apresentou um total de 805 crimes violentos e lesões 

intencionais, dentre os quais 72 ocorreram com pessoas do sexo feminino 

(SILVA et al., 2021).     

Dentre os problemas de saúde pública a violência contra a mulher se 

configura como um agravo de notificação compulsória conforme definido na 

Portaria 204/2016 do Ministério da Saúde. As notificações auxiliam os 

órgãos de proteção no rompimento do ciclo de violência e na garantia de 

proteção à vítima, uma vez que possibilitam o mapeamento das situações 

de violência e sua prevalência, bem como a proposição de políticas de 

prevenção e enfrentamento (LAWRENZ et al., 2018). 

Diante do problema, diversos dispositivos legais foram criados 

subsidiando os profissionais de saúde na implementação de medidas 

preventivas e assistenciais às vítimas. Com esse intuito, foi publicada em 

2003 a Lei no 10.778, que normatiza a obrigatoriedade dos profissionais em 

notificar os casos de violência contra a mulher atendidos nos serviços de 

saúde. Posteriormente, em 2006, o Ministério da Saúde implantou o Sistema 

de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) e foi instituída a Ficha de 
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Notificação/Investigação Individual de Violência Física, Sexual e/ou Outras 

Violências Interpessoais (FNIV), em que são registrados os dados 

relacionados ao ato violento (SILVA; OLIVEIRA, 2016). 

Frente ao exposto, apesar dos avanços em termos de legislação as 

mulheres vítimas de violência física e sexual continuam necessitando de um 

acolhimento humanizado, com uma visão holística e não negligenciável por 

parte das equipes multidisciplinares de saúde, em especial os enfermeiros, 

estes devem estar capacitados para atendimento de modo harmônico, 

técnico e acolhedor, pois a interação gera melhor resolubilidade assistencial 

(PITANGUI et al., 2018). 

Assim, é fundamental o fortalecimento de eixos estruturantes para o 

enfretamento desse fenômeno (FERREIRA et al., 2021). Nesse sentido, o 

presente estudo teve por objetivo analisar os casos notificados de violência 

física e sexual contra a mulher no Estado de Sergipe entre os anos de 2015 

a 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo ecológico de série temporal com base em 

dados secundários de domínio público oriundos do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), os quais possibilitaram 

a análise dos casos notificados de violência física e sexual contra mulher no 

Estado de Sergipe, no período de 2015 a 2019.  

Sergipe está localizado na região Nordeste do Brasil (Figura 1), é 

composto por 75 municípios, divididos em 7 regiões de saúde e em 13 

microrregiões. Ocupa uma área de 21910 km2 e possui uma população 

estimada de 2.318.822 habitantes. 
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Figura 1. Localização geográfica do estado de Sergipe na região 
Nordeste do Brasil. 

 

Fonte: SILVA, 2014. 

O presente estudo possui caráter quantitativo, pois os 

pesquisadores observaram o fenômeno de maneira externa, 

sem se envolver com o objeto de pesquisa fazendo uso de 

variáveis objetivas e tangíveis de forma dedutiva com baixo ou 

nenhum grau de subjetividade (SILVA; RUSSO; OLIVEIRA, 

2018).  

A coleta de dados foi realizada por meio do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), por meio da seguinte sequência TABNET 

informações em saúde, epidemiológicas e morbidade, doenças 

e agravos de notificação de 2007 em diante (SINAN), violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências, abrangência 

geográfica, Sergipe. Quanto aos filtros; linha não foi 

selecionada, coluna foi elencada cada uma das variáveis 
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(variável independente faixa etária, escolaridade e raça e 

variável dependente local de ocorrência, Comissão Intergestora 

Regional (CIR) de notificação, agressor cônjuge e agressor ex 

cônjuge) por vez, entre os anos de 2015 a 2019, seleção dos 

filtros sexo feminino e cada violência respectiva (violência física, 

violência sexual). 

Logo, ao obter os dados eletrônicos a cada pesquisa de 

variável e seleção os dados brutos encontrados foram 

coletados e organizados no programa Microsoft Excel 2016 sob 

dupla digitação. A análise dos dados foi realizada por 

frequência absoluta, frequência relativa, variância e desvio 

padrão, os resultados foram apresentados por meio de tabelas 

e/ou gráficos. 

Para confrontamento teórico dos dados, foram utilizados 

artigos disponibilizados nas bases de dados eletrônicos da 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e 

Pubmed publicados em português, inglês e espanhol, 

disponíveis na íntegra. Para tal, foram conjugados, consultados 

e capturados da lista de Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS/Mesh) os seguintes descritores: Violência; Prevalência; 

Violência contra mulher e suas combinações nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola associados ao operador 

booleano “AND”.  

Neste ínterim, foram incluídos todos os estudos com 

desenho quantitativo e qualitativo, revisões sistemáticas e 

transversais com texto completo que possuíam título pertinente 

a temática central, publicados no espaço temporal dos últimos 

5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol que estiveram 

indexados às bases de dados pré-estabelecidas. Foi adotado 



PREVALÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA FÍSICA E SEXUAL 

CONTRA MULHERES NO ESTADO DE SERGIPE 

444 
 

como critério de exclusão capítulos de livro, normas técnicas, 

manuais, enciclopédias, duplicatas, delineamentos para revisão 

integrativa e narrativa. 

O referido estudo não foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, no entanto foram preconizados 

os preceitos das Resoluções nº 466/12 e nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os anos de 2015 e 2018 no estado de Sergipe 

foram notificados 3333 casos de violência física e sexual contra 

a mulher. É possível observar a frequência absoluta e 

frequência relativa quanto a violência física e sexual nas 

Tabelas 1 e 3 nessa ordem e a média, variância e desvio padrão 

nas Tabelas 2 e 4 respectivamente. 

 

Tabela 1. Distribuição total e relativa dos casos de violência 
física.  

FA FR % 

414 0,1828 18,28 

378 0,1669 16,69 

393 0,1735 17,35 

496 0,2190 21,90 

583 0,2575 25,75 

Total 2264   

Fonte: Própria, 2021. 
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Tabela 2. Média, variância e desvio padrão dos casos de 
violência física. 

Média Variância  Desvio padrão  

452,8 7.373,7 85,87 

Fonte: Própria, 2021. 

 

Tabela 3. Distribuição total e relativa dos casos de violência 
sexual. 

FA FR % 

244 0,2282 22,82 

133 0,1244 12,44 

192 0,1796 17,96 

238 0,2226 22,26 

262 0,2450 24,50 

Total 1069   

Fonte: Própria, 2021.  

 

Tabela 4. Média, variância e desvio padrão dos casos de 
violência sexual. 

Média Variância  Desvio padrão  

213,8 2.706,2 52,02 

Fonte: Própria, 2021. 

 

Dentre os casos registrados houve predomínio nos 

anos 2018 e 2019 da violência física e nos anos 2015 e 2019 

da sexual (Gráfico 1). 

Além disso, ao observar os anos de 2015 e 2019 foi 

notório um aumento de 7,47% de notificação de casos de 

violência física e um acréscimo de 1,68% na notificação dos 

casos de violência sexual. 
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Figura 2. Notificações de violência física e sexual contra a 
mulher em Sergipe, Brasil, segundo o DATASUS, 2021. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

  

A tabela 5 evidencia que destes 3333 (100%) casos 

notificados de violência física e sexual a prevalência ocorreu 

em vítimas com faixa etária entre 10 e 49 anos 2710 

(81,30%), de baixa escolaridade 332 (9,96%) e no ambiente 

doméstico 1584 (47,52%). Nessa faixa etária foram notificados 

1985 (59,55%) de violência física e 725 (21,75%) de violência 

sexual. Logo, os casos tiveram prevalência no período 

reprodutivo das mulheres.  

Nesse contexto, ao analisar os dados de cada tipo 

separadamente nota-se que a violência física ocorreu mais 

comumente em ambiente doméstico 986 (43,55%), cometida 

por cônjuge 435 (19,21%), ex cônjuge 118 (5,21%), com maior 

frequência em mulheres na faixa etária de 20 a 29 anos 680 

(30,03%), com escolaridade predominante da 5ª a 8ª série 

incompleta do EF 195 (8,61%), pardas 931 (41,12%) e a região 

414 378 393 496 583

2264

244
133 192

238 262

1069

2015 2016 2017 2018 2019 Total

Violência Física Violência  Sexual
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de saúde (CIR) de notificação com maior número foi Aracaju 

1388 (61,82%). 

 Referente a violência sexual os números prevaleceram 

entre adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos 370 

(34,61%), ocorridas em ambiente doméstico (55,94%), 

cometida por cônjuge 1,21 (1,21%), ex cônjuge 8 (0,74%) com 

escolaridade predominante da 5ª a 8ª série incompleta do EF 

137 (12,81%), pardas 581 (54,34%) e região de saúde (CIR) de 

notificação com maior número Aracaju 1009 (94,74%). 

 

Tabela 5. Caracterização dos casos notificados de violência 
física e sexual de acordo com a faixa etária, escolaridade, cor 
da pele, residência, região de notificação e agressor em 
Sergipe, Brasil, segundo o DATASUS, 2021. 

Característica 
Violência 

Física   
Violência 

Sexual   

Faixa etária n % n % 

Ign/branco 1  3  

<1 ano 15 0,66 18 1,68 

1-4 40 1,76 146 13,65 

5-9 31 1,36 157 14,68 

10 a 14 114 5,03 370 34,61 

15 a 19 315 13,91 153 14,31 

20 a 29 680 30,03 116 10,85 

30 a 39 580 25,61 59 5,51 

40 a 49 296 13,07 27 2,52 

50 a 59 119 5,25 13 1,21 

60 e mais 73 3,22 7 0,65 

Total 2264  1069  

Escolaridade         

Ign/Branco 1.361 60,11 464 43,40 
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Sem escolaridade 25 1,10 9 0,841 

1ª a 4ª série incompleta do EF 124 5,47 74 6,92 

4ª série completa do EF 63 2,78 26 2,43 

5ª a 8ª série incompleta do EF 195 8,61 137 12,81 

Ensino Fundamental completo 84 3,71 30 2,8 

Ensino Médio incompleto 136 6,0 38 3,55 

Ensino Médio completo 150 6,62 21 1,96 

Educação superior incompleta 32 1,41 21 1,96 

Educação Superior Completa 25 1,10 14 1,3 

Não se aplica 69 3,04 235 21,98 

Total 2264  1069  

Raça         

Ign/Branco 1.034 0,45 270 25,25 

Branca 156 6,89 127 11,88 

Preta  117 5,16 89 8,32 

Amarela 24 1,06 1 0,09 

Parda 931 41,12 581 54,34 

Indígena 2 0,08 1 0,09 

Total 2264  1069  

Local de Ocorrência         

Residência 986 43,55 598 55,94 

Habitação Coletiva 10 0,441 7 0 654 

Escola  18 0,795 7 0,654 

Local de prática esportiva 6 0,265 4 0,374 

Bar ou similar 28 1,236 6 0,561 

Via pública 200 8,83 120 11,22 

Comércio/serviços 14 0,618 15 1,4 

Indústrias/Construção 2 0,08 -  

Outros 65 2,87 71 6,64 

Ignorado 935 41,29 241 22,54 
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Total 2264  1069  

Região de Saúde (CIR) de 
notificação        

Aracaju 1.388 61,82 1.009 94,74 

Estância 224 9,97 13 1,22 

Itabaiana 38 1,69 3 0,281 

Lagarto 186 8,28 14 1,31 

Nossa Senhora da Glória 166 7,39 10 0,938 

Nossa Senhora do Socorro 132 5,87 8 0,751 

Propriá 111 4,94 8 0,751 

Total 2245  1065  

Agressor Cônjuge        

Sim 435 19,21 13 1,21 

Não 921 40,68 589 55,09 

Ignorado 884 39,04 467 43,68 

Em branco 24 1,06 -  

Total 2264  1069  

Agressor Ex Cônjuge         

Sim 118 5,21 8 0,74 

Não 1.221 53,93 594 55,56 

Ignorado 900 39,75 467 43,68 

Em branco 25 1,10 -  

Total 2264   1069   

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Em síntese, os achados inferem a persistência do 

problema independente da região ou variável selecionada. O 

comportamento dos dados sugere importante subnotificação do 

agravo, além de falta de integração das áreas de segurança 

pública e de saúde, haja vista que o problema não demonstra 

linearidade ou tendência contínua de redução durante o período 
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avaliado. A região de saúde de Aracaju detém o maior nível 

percentual conforme demonstrado na (Figura 2), entretanto por 

ser uma região de grande densidade populacional é pertinente 

inferir que a subnotificação é um achado considerável, o que 

fomenta a necessidade de políticas mais assertivas para essa 

região. 

 

Figura 3. Distribuição percentual das notificações de violência 
física e sexual por região de saúde em Sergipe, Brasil, segundo 
o DATASUS, 2021. 

 
 

Fonte: Adaptado de Portal Lagartense, 2021. 
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A violência contra a mulher é um problema social e a sua 

relevância tem sido notada pelos governantes, estudiosos e 

sociedade em geral.  As inúmeras iniciativas e ações abordando 

a questão, realizadas mundo afora, demonstram uma crescente 

tendência no reconhecimento do tema enquanto problema e 

objeto de intervenções de saúde pública (GARCIA et al., 2016). 

Historicamente a violência de gênero é um dos principais 

problemas sociais e políticos da região nordeste do Brasil 

configurando uma forma de violação dos direitos humanos, 

visto que impacta o direito à vida, à saúde e a integridade física. 

Corroborando, estudo realizado em 2018 no estado de Sergipe, 

demonstrou que entre 2013 e 2015 foram notificados 526 casos 

de violência perpetradas em ambiente doméstico ou externo e 

por agressores conhecidos, sendo o perfil das vítimas 

predominantemente composto por mulheres jovens e de etnia 

parda (SANTOS et al., 2019). 

O predomínio de violência física contra mulheres na faixa 

dos 20 a 29 anos, demonstra a fragilidade das ações de 

proteção às vítimas. Reforçando estudo publicado em 2019, no 

estado do Piauí, demonstrou que a agressão física é sempre 

majoritária e ocorre principalmente em nível privado, por 

parceiro íntimo e em mulheres mais jovens (20 - 29 anos). Tal 

prerrogativa se deve ao consenso na crença tradicional de 

papéis específicos de gênero, com expectativa de que as 

mulheres demonstrem submissão ao parceiro e cuidem da casa 

e dos filhos (MADEIRO et al., 2019).  

No que diz respeito a característica do agressor foi 

evidenciado maior prevalência de casos para não cônjuge ou 

ex-cônjuge em ambos os tipos de violência. Segundo Delalibera 

e colaboradores (2017) torna-se de suma importância 

questionar se este tipo de resultado não é influenciado pelo 
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provável medo que a vítima tem de expor/denunciar seu 

agressor principalmente nos casos em que há um alto grau de 

parentesco e/ou intimidade, optando assim por não o classificar 

como cônjuge no momento da notificação por temor a possíveis 

represálias. 

A escolaridade das vítimas sinalizou uma predominância 

de casos de violência física e sexual nas mulheres com ensino 

fundamental e médio completo respectivamente. Contrastando, 

estudo realizado na região Nordeste no estado de Alagoas 

identificou que houve predomínio de vítimas com ensino 

fundamental incompleto, representando 58,82% dos casos em 

2016; 51,97% em 2017; e 55,25% em 2018 (NERI et al., 2020). 

Tais achados sinalizam um perfil de vulnerabilidade social mais 

voltado para mulheres com nível de escolaridade mais baixo, o 

que suscita a importância de políticas sociais que possam 

contribuir com o fortalecimento das mulheres desse segmento.  

Para Leone e Portilho (2018) os achados que fazem a 

correlação entre baixa escolaridade e ocorrência da violência 

estão intrinsecamente ligados aos índices prevalentes de 

analfabetismo e evasão escolar ainda existentes no estado. 

Congruente, estudo realizado em 2017 no município de Viçosa 

- Minas Gerais demonstrou que a menor escolaridade é um fator 

determinante para as violências física e sexual, uma vez que 

com isso as vítimas enfrentam maiores dificuldades para 

participar das atividades econômicas coexistindo nesse caso 

uma relação de subsistência da vítima e dos filhos dentro do 

núcleo familiar (MARTINS, 2017).  

A violência sexual, que pode ser considerada como 

violência física e psicológica simultâneas, foi representada por 

52% das notificações na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Tal 

fato desperta preocupação pelas inúmeras consequências e 
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incapacidades para as vítimas, demandando assistência 

imediata nos serviços de emergência, principalmente, em casos 

de estupro, que necessitam de medidas profiláticas contra 

hepatite B e HIV/AIDS (MOREIRA; BICALHO; MOREIRA, 

2021). De maneira similar o estudo realizado no estado de 

Rondônia estimou que 83% das mulheres dessa mesma faixa 

etária já sofreram algum tipo de abuso sexual ou estupro em 

algum momento da vida.  

No que concerne a raça/cor Krenzinger e seus 

colaboradores (2021) destacam em estudo realizado no Rio de 

Janeiro que mulheres pretas e pardas são o grupo mais 

suscetível à violência física e sexual, viés que é imposto 

estruturalmente e resultado de condições relacionais múltiplas, 

especialmente da ausência de políticas públicas efetivas 

voltadas para essa população. 

No recorte por região de notificação a capital Aracaju 

possui o maior número de registros seguido do município de 

Estância. Sobre esse achado é válido destacar que apesar da 

maior concentração está voltada para essas duas regiões o 

estado de Sergipe possui o problema distribuído de forma 

homogênea e multiterritorial. Partindo dessa premissa, Barreto 

e seus colaboradores (2019) destacam a necessidade de 

políticas distribuídas em todo o território sergipano no intuito de 

sensibilizar a população e os profissionais para o problema. 

Fica evidente, que a violência é um problema 

multifacetado e seus danos repercutem a longo prazo, 

desencadeando situações como depressão, tentativas de 

suicídio, gravidez indesejada dentre outros agravos. Tais 

consequências podem ganhar proporções de caráter crônico e 

que carecem de tratamento e apoio adequados, tanto pela 
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equipe multiprofissional de saúde quanto pela família e amigos 

(MINCHELLA et al., 2019). 

Diante do exposto, destaca-se a equipe de Enfermagem, 

que dentre os profissionais da saúde tem um papel relevante 

para o cuidado das lesões, preservação de vestígios, e também 

nas notificações de casos de violência observados na prática 

clínica. Nesse cenário, a escuta qualificada é o mecanismo 

potencializador de uma assistência humanizada, já que cada 

condição clínica deve ser encarada de maneira individualizada. 

A assistência do enfermeiro é de extrema importância uma vez 

que ele acaba por desenvolver maior proximidade e contato 

inicial com a mulher violentada (SANTOS et al., 2018).  

 

CONCLUSÃO  

 

A problemática da violência contra a mulher é um grande 

agravo para saúde pública no Brasil e em especial no estado de 

Sergipe, tendo em vista que os dados aqui encontrados 

demostram uma tendência continua de casos de violência física 

e sexual. Tal advento sinaliza a necessidade da implementação 

de políticas públicas mais efetivas nessa região e de uma 

legislação mais rigorosa no tocante a essas condições, a fim de 

garantir uma maior proteção às vítimas. Ademais, é evidente a 

necessidade de maior capacitação dos profissionais de saúde, 

em especial enfermeiros, para efetivarem o correto manejo, 

identificação e notificação de casos que cheguem nas unidades 

de saúde. 

A relevância do tema e a escassez de artigos relacionados 

ao contexto da violência contra a mulher no Estado de Sergipe 

serviram de justa motivação para construção desse estudo. No 
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entanto, uma das principais limitações foram as dificuldades 

decorrentes do uso de dados secundários que estivessem 

atualizados no sítio de busca do DATASUS e com variáveis 

mais específicas sobre a situação conjugal e dados 

socioeconômicos das vítimas. Outro viés é a subnotificação de 

casos que impediu uma avaliação mais fidedigna da real 

situação no estado.  

Frente ao exposto, esse estudo contribuiu para 

demonstrar a necessidade de enfrentamento e vigilância do 

problema. Por intermédio das equipes multidisciplinares faz-se 

necessário a implementação de medidas preventivas e 

assistenciais mais assertivas. Neste contexto a Enfermagem 

possui um papel substancial visto que é o primeiro e principal 

elo de contato com as vítimas o que demanda maior 

capacitação desses profissionais.  

A assistência de enfermagem à mulher agredida é 

oferecida para acolher de forma reconfortante a vítima que 

sofreu algum tipo de trauma físico, psicológico ou sexual. Deste 

modo é crucial para o enfermeiro ter conhecimentos básicos do 

atendimento a esse tipo de caso, desenvolvendo bom senso, 

observação, toque terapêutico, sensibilidade e caráter 

humanitário.  É papel do enfermeiro criar um vínculo com a 

vítima, permitindo que ela se sinta acolhida e consiga expor os 

motivos de seu trauma, promovendo interação entre 

profissional e paciente ajudando a mulher a lidar com a 

situação. 

Deste modo, reconhecer a violência contra a mulher como 

um problema de saúde pública é fundamental para os serviços 

assistenciais, tal disposição se acompanhada de eficiente 

preparo de todos os profissionais e entes de saúde pode 
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modificar a abordagem do tema e conceber mudanças em suas 

práticas. Outrossim, espera-se que os achados do presente 

estudo contribuam à sensibilização de gestores, docentes, 

profissionais e acadêmicos da área da saúde e de outras áreas 

do conhecimento envolvidas com a temática, na tentativa de 

reforçar o compromisso de ampliar a visibilidade do problema 

da violência contra a mulher no Estado de Sergipe.    
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RESUMO: Constata-se que o Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) repercute na ocorrência da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sendo razão de um intenso 
estigma social. Com isso, as ferramentas de prevenção contra 
à infecção são considerdas a chave para diminuir a transmissão 
do vírus na população. Dentre elas, encontram-se as 
estratégias de prevenção combinada, que são um conjunto de 
ferramentas de prevenção para o HIV, contudo ainda há 
grandes impasses que impedem a adesão dessas medidas 
profiláticas. O presente estudo objetiva analisar as medidas de 
prevenção combinada para o HIV/AIDS e os cuidados de 
enfermagem ao paciente soropositivo. Trata-se de um estudo 
de revisão bibliográfica realizada em novembro de 2021, 
utilizando as plataformas de pesquisa cientifica, Scielo e 
PubMed, sendo utilizadas treze publicações para a sua 
composição. O HIV é um lentivírus que causa a AIDS 
responsável por uma deterioração progressiva do sistema 
imunológico. Sendo imprescindível realizar a profilaxia 
combinada, pré e pós exposição para reduzir as chances que o 
indivíduo, soropositivo, adquira outras infecções.Logo, por se 
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tratar de uma patologia complexa, a equipe de enfermagem 
deve ter uma visão holística do paciente, além do domínio 
teórico e prático. Portanto, apesar  da adoção das medidas 
profiláticas permanece o aumento de casos, sendo preciso 
investir nas pesquisas e realizar mais estudos científicos, 
visando  ampliar o conhecimento sobre a temática abordada. 
  
Palavras-chave: HIV. Prevenção de doença. Cuidados de 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS/SIDA) 

é causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV), que ataca as células do sistema imunológico, 

responsáveis pela defesa do organismo contra diversas 

doenças, sendo os linfócitos TCD4+ as células mais atingidas. 

O vírus possui a capacidade de alterar o DNA da célula e se 

multiplicar até a instalação da doença (BRASIL, 2017). Além 

disso,  pode ser observada a transmissão vertical do HIV, que 

ocorre em três períodos: intrauterino, durante o nascimento 

(intraparto) ou durante a amamentação (pós-parto) 

(FRIEDRICH et al., 2016). 

 Após a infecção pelo vírus do HIV, o indivíduo pode não 

apresentar sintomas durante anos. Porém, a partir do momento 

que o organismo perde a capacidade de se defender e começa 

a aparecer sinais e sintomas relacionados à presença de 

infecções oportunistas, constata-se o aparecimento da AIDS, 

causando debilidade no organismo, tornando-o susceptível a 

outras patologias. No entanto, o individuo pode estar infectado 

pelo HIV e não desenvolver a AIDS (BRASIL, 2017).  
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No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 41.909 novos 

casos de HIV e 37.308 casos de AIDS, sendo estes notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Desde o ano de 2012, observa-se uma diminuição na taxa de 

detecção da AIDS no Brasil e de mortalidade até o ano de 2019. 

Porém, parte dessa redução pode estar relacionada à 

identificação de problemas de transferência dos registros, 

atraso na notificação e alimentação das bases de dados, 

agavada em decorrência principalmente da mobilização dos 

profissionais de saúde para atuarem na linha de frente da atual 

pandemia da COVID-19 (BRASIL, 2020). 

Além do carácter patológico do adoecimento, o maior 

obstáculo vivenciado por esses indivíduos, é o estigma social e 

o preconceito, que afeta a qualidade de vida, impactando na 

sua capacidade de enfrentamento. Outra vez, que foi observado 

a busca por estratégias para gerir e enfrentar a doença (JESUS 

et al., 2017). 

 Com isso, para evitar a transmissão do HIV, recomenda-

se o uso de preservativo durante as relações sexuais, a 

utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas 

para manipular feridas e líquidos corporais, testagem prévia de 

sangue e hemoderivados para transfusão e utilização dos 

antirretrovirais pelas mães infectadas, principalmente durante a 

gestação, para prevenir a transmissão vertical, sendo preciso 

evitar a amamentação (FIOCRUZ, 2018). 

 As estratégias de prevenção combinada, são um 

conjunto de ferramentas de prevenção para o HIV, incluindo a 

Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), contagem para o HIV, 

Profilaxia Pós-Exposição de Risco (PEP), uso regular de 

preservativos, diagnóstico oportuno e tratamento adequado de 

IST’s, redução de danos, gerenciamento de vulnerabilidades, 
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tratamento antirretroviral e imunizações. A PrEP consiste no 

uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção, 

mostrando-se eficaz em pessoas com risco elevado de adquirir 

HIV (Gays e outros homens que fazem sexo com homens, 

pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias 

sorodiscordantes para o HIV), destaca-se o crescimento da 

infecção pelo HIV em adolescentes e jovens (BRASIL, 2018).  

Já a PEP é uma medida de prevenção de urgência para 

ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV e outras 

infecções sexualmente transmissíveis (IST’s). Ela consiste no 

uso de medicamentos ou imunobiológicos para reduzir o risco 

de adquirir essas infecções e deve ser utilizada após situações 

de risco de contágio, como: violência sexual, relação sexual 

desprotegida e acidente ocupacional (com instrumentos 

perfurocortantes ou contato direto com material biológico). 

Nesses casos, deve-se iniciar o mais rápido possível, além de 

avaliar exposição à outras IST’s (BRASIL, 2018).  

Entretanto, observa-se algumas limitações para adesão  

e a continuidade ao tratamento, como interações 

medicamentosas, resistência aos medicamentos, efeitos 

colaterais citotóxicos e custo elevado. Ainda assim, outras 

alternativas de tratamento estão sendo estudadas para superar 

esses desafios, incluindo a descoberta de novas moléculas com 

atividade antiviral aumentada e o desenvolvimento de 

medicamentos facilmente administráveis(YAVUZ, 2018).  

Desse modo, Yavuz (2018) afirma que tais dificuldades 

associadas às medidas atuais de tratamento do HIV, a 

impossibilidade de cura e pouca adesão das medidas de 

prevenção para impedir novas infecções são consideradas 

como um importante objetivo entre os esforços realizados para 

reduzir a pandemia mundial do HIV. 
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O presente estudo objetiva analisar as medidas de 

prevenção combinada para o HIV/AIDS e os cuidados de 

enfermagem ao paciente soropositivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica como 

ferramenta para a compreensão da identificação e análise dos 

métodos de prevenção da infecção pelo vírus do HIV/AIDS, a 

importância da assistência de enfermagem nesse meio para 

minimizar os casos, além de explanar de forma qualitativa, o 

contexto envolvendo também cuidados as pessoas já 

infectadas pelo vírus, tendo por finalidade abranger de forma 

ampla, sistematizada e ordenada metodologias e resultados de 

outras pesquisas com o intuito de expandir expectativas 

referentes ao tema, e proporcionando uma visão conceitual 

sobre o mesmo.  

A pesquisa literária foi realizada em novembro de 2021, 

por meio das plataformas de pesquisa cientifica, Scielo e 

PubMed. Para os artigos encontrados nas bases de pesquisa 

foram usados os seguintes descritores: “HIV”, “Disease 

prevention”, “Nursing Care”, sendo separados pelo operador 

“AND”, garantindo a inclusão de todos os artigos que fossem 

referentes a temática proposta.  

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 

artigos que apresentassem estruturas textuais completas 

disponíveis nas plataformas de pesquisa, publicações com 

adequadas traduções para o idioma português, facilitando a 

compreensão do texto tendo como base de dados o Scielo, e 

estudos científicos dos últimos 5 anos. Foram excluídos da 

pesquisa trabalhos que não atendiam os critérios de buscas.  
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Inicialmente, a etapa de busca na plataforma gerou um 

resultado de 547 artigos encontrados, em seguida realizada a 

filtragem de acordo com critérios pré-estabelecidos, resultando 

em 15 (quinze) produções. Após isso, foram lidos os títulos e 

resumos dos artigos encontrados selecionando os que mais 

atendiam aos padrões envolvidos na temática principal a ser 

abordada, o que finalizou com 13 (treze) artigos para a revisão. 

O prosseguimento da análise dos conteúdos 

encontrados, foi realizado a partir da leitura minuciosa e 

detalhada de cada artigo e das bases especificas para a 

elaboração do trabalho, os resultados surgiram mediante as 

filtrações nas plataformas, a fim de observar qual atendia a 

melhor proposta a vir explanar a temática do estudo inicial e que 

pudesse também proporcionar compreensão a cerca da 

patologia e da prevenção do HIV/AIDS, enfatizando dessa 

forma, a importância da assistência de enfermagem no 

cotidiano desse indivíduo e possivelmente uma diminuição dos 

casos.  

Com isso, foram compilados, sintetizados e organizados 

de maneira a terem suas principais informações sumarizadas 

em um único trabalho com o objetivo de facilitar a expansão do 

conteúdo envolvendo o problema percursor. Por fim, essas 

informações foram agrupadas de maneira sistematizada 

através do programa Microsoft Office Word. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) são temas discutidos no 

âmbito mundial, no qual sua etiologia  apresenta inúmeras 

transformações epidemiológicas que requer um 
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aprofundamento nos aspectos políticos, éticos, culturais, 

sociodemográficos, psicossociais e de saúde. Nesse sentido, 

desde o início da década de 80, a identificação do HIV/AIDS, 

constitui-se um grande desafio para a comunidade científica 

global por ser considerado um grave problema de saúde 

pública, de elevada magnitude e caráter pandêmico que 

envolve diversos atores sociais, atingindo os indivíduos em sua 

integralidade (DANTAS et al., 2015).  

Frente a busca na literatura, com foco no objetivo dessa 

revisão, os resultados obtidos elencaram quatro categorias 

temáticas: “HIV/AIDS: aspectos gerais”; “Medidas gerais de 

prevenção”; “Profilaxia Pré-Exposição e Profilaxia Pós-

Exposição”; “Atenção e estratégias de cuidado frente aos 

indivíduos acometidos pelo HIV/AIDS”. 

 

HIV/AIDS: aspectos gerais  

 

O HIV é um lentivírus que causa a AIDS responsável por 

uma deterioração progressiva do sistema imunológico e que 

infecta principalmente os linfócitos T (LT) CD4+, os macrófagos 

e as células dendríticas. Assim, a infecção provoca a diminuição 

do número de LT-CD4+ por meio de diversos mecanismos, 

entre os quais a apoptose de células espectadoras, a morte viral 

de células infectadas e a morte de LT-CD4+ por meio de 

linfócitos T citotóxicos CD8+ que reconhecem as células 

infectadas. Dessa maneira, quando ocorre a diminuição de LT-

CD4+ abaixo do limiar aceitável, o corpo perde a imunidade 

mediada por células e torna-se progressivamente mais 

suscetível a infecções oportunistas (PINTO et al., 2021). 

Em 2019, existiam 41.909 novos casos de HIV e 37.308 

casos de AIDS, notificados no SINAN, com uma taxa de 
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detecção de 17,8/ 100 mil habitantes, totalizando, no período de 

1980 a junho de 2020 aproximadamente 1.011.617 casos de 

AIDS detectados no país. Desde o ano de 2012, observa-se 

uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil, que 

passou de 21,9/100 mil habitantes, em 2012, para 17,8/ 100 mil 

habitantes, em 2019, configurando um decréscimo de 18,7%. 

No ano de 2020, foram notificados 11.880 casos de HIV no 

Brasil (BRASIL, 2020). 

O HIV está presente nesses fluidos corporais tanto na 

forma de partículas livres como em células imunitárias 

infectadas. Tal infecção pode ser transmitida principalmente por 

relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de 

seringas contaminadas, a transmissão entre mãe e filho durante 

a gravidez ou amamentação, além da transmissão  através do 

sangue, saliva, sêmen, lubrificação vaginal ou leite materno 

(PINTO et al., 2021).  

As manifestações clínicas decorrentes da infecção pelo 

HIV abrangem um grande espectro de sinais e sintomas, com 

diversas fases, que dependem da resposta imunológica 

individual e da intensidade de replicação viral (PANTALEO et 

al., 1993). 

O indivíduo acometido pelo HIV pode apresentar uma 

das três fases da doença, a infecção aguda pelo HIV, a latência 

clínica ou a AIDS. A infecção aguda pelo HIV caracteriza-se 

através dos seus variados sintomas, como febre, faringite, 

cefaleia, adenopatia, astenia, mialgia, exantema, entre outros, 

além disso, é mais presente nas primeiras três semanas de 

infecção. Na latência clínica encontra-se os pacientes 

assintomáticos, pode ser achado alguns indícios em exames 

laboratoriais, entretanto, como se trata de manifestações 

inespecíficas como anemia e plaquetopenia, geralmente leva 
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longos períodos de tempo para que o indivíduo descubra que 

está infectado, com a progressão do quadro, outros sintomas 

comuns na imunodeficiência podem servir de indícios. A AIDS 

propriamente dita é caracterizada pelo quadro avançado da 

doença, como o indivíduo encontra-se vulnerável devido o 

sistema de defesa alterado, ocorre o surgimento de infecções 

oportunistas (PINTO et al., 2021). 

 

Medidas Gerais de Prevenção 

 

Dentre as medidas de prevenção mais utilizadas no 

Brasil, se destaca a prevenção combinada, na qual é utilizada 

mais de uma abordagem, de acordo com o desejo do paciente, 

aplicadas em múltiplos níveis sejam eles, individual, nas 

parcerias/relacionamentos, comunitário e social para responder 

a necessidades específicas de determinados segmentos 

populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV 

(BRASIL, 2019).  

Entre essas medidas preventivas, pode-se citar a 

biomédica, comportamental e estrutural. A biomédica se refere 

à diminuição das chances do indivíduo contrair o vírus, como o 

uso de preservativos e o uso da PEP e PrEP. Na 

comportamental ocorre o compartilhamento de informação, 

mediante incentivos a mudanças de comportamento da pessoa 

e da comunidade ou grupo social em que está inserida, uma vez 

que a população adquire sobre determinado problema, torna-se 

mais fácil contornar esse problema, questão de educação em 

saúde, orientando e incentivando ao uso de preservativos 

masculinos e femininos, além de realizar o aconselhamento 

sobre HIV/AIDS  e outras IST´s (BRASIL, 2019). 
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Na estrutural as condições socioeconômicas possui uma 

influência direta no que concerne a saúde de determinados 

grupos, como as mulheres, negros e homossexuais, no qual 

deve-se realizar ações de enfrentamento ao racismo, sexismo, 

LGBTfobia e demais preconceitos; promoção e defesa dos 

direitos humanos; campanhas educativas e de conscientização 

(BRASIL, 2019). 

 

Profilaxia Pré-Exposição e Profilaxia Pós-Exposição 

 

A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) consiste na ingesta de 

medicamentos diariamente, como o tenofovir mais o 

entricitabina que irão agir bloqueando algumas áreas que o HIV 

usa para infectar o organismo. Se a PrEP for realizada 

diariamente, a medicação pode impedir que o HIV se 

estabeleça e se dissemine no corpo humano (BRASIL, 2020). 

 A PrEP não é indicada para todas as pessoas. Ela é 

indicada para pessoas que tenham um risco maior de entrar em 

contato com o vírus, como gays e outros homens que fazem 

sexo com homens, pessoas trans,profissionais do sexo, além 

disso deve-se fazer a PrEP indivíduos que frequentemente 

tenham relações sexuais vaginais ou anais desprotegidas, 

relações sexuais sem camisinha, com alguém que seja HIV 

positivo e que não esteja em tratamento, faz uso repetido ou 

prolongado de PEP ou apresenta episódios frequentes de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2020). 

A PEP (Profilaxia Pós-Exposição) refere-se à utilização 

de fármacos imunobiológicos para diminuir as chances que o 

indivíduo, já acometido pelo vírus, adquira outras infecções. 

Existe alguns casos em que essas medidas terapêuticas são 

indicadas para pessoas que tiveram relações sexuais 
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desprotegidas, sem o uso da camisinha ou com seu 

rompimento, acidente ocupacional com instrumentos 

perfurocortantes ou contato direto com material biológico, além 

de pessoas que sofreram violência sexual. Desse modo, a PEP 

está inserida no conjunto de estratégias da prevenção 

combinada, cujo principal objetivo é ampliar as formas de 

intervenção para atender às necessidades de cada pessoa ou 

ainda das possibilidades de inserir o método preventivo na sua 

vida, visando evitar novas infecções seja pelo HIV ou pela 

hepatite B e outras IST´s (CARVALHO, 2019; BRASIL, 2020). 

O Ministério da Saúde adverte para que o tratamento 

seja iniciado o mais rápido possível após o acontecimento, 

principalmente nas primeiras duas horas após a exposição ao 

risco e no máximo até 72 horas. A profilaxia deve ser realizada 

por 28 dias, acompanhada pela equipe de saúde, inclusive após 

esse período realizando os exames necessários (BRASIL, 

2020). 

 

Atenção e estratégias de cuidado frente aos indivíduos 

acometidos pelo HIV/AIDS 

 

De acordo com Pinheiro (2005) apud Domingues (2017) 

o cuidado com pessoas soropositivas tem que partir de 

princípios como a solidariedade, sentimento este que se torna 

responsável por compreender as necessidades do paciente. 

Além do mais é fundamental que os profissionais envolvidos 

nos cuidados de pessoas que vivem com HIV/AIDS estimulem 

a autonomia e a autoestima do mesmo. 

 Durante o cuidado humanizado da equipe de 

enfermagem para com o paciente soropositivo, é de extrema 

importância que o profissional de enfermagem tenha como base 
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do cuidado um atendimento integral e individualizado ao 

paciente permitindo que o enfermeiro crie medidas de 

intervenções e o planejamento do cuidar não apenas da doença 

em si, mais sim ter um olhar holístico sobre o paciente, 

estabelecendo um vínculo de confiança, respeitando seu modo 

de vida, sem julgamentos com sua história pregressa à doença, 

trazendo ao paciente sentimentos de segurança, esperança no 

tratamento e enfrentamento da doença, proporcionando assim 

a promoção e a reabilitação de sua saúde física e mental 

(ROCHA et al., 2015). 

O estigma nos cuidados de enfermagem às pessoas 

vivendo com HIV/AIDS pode refletir em dificuldades nas 

relações de cuidado com pacientes soropositivos. Essa 

estigmatização pode inibir a procura dos serviços de saúde em 

virtude das diferenças no tratamento e após a condição 

sorológica confirmada. Os fatos suscitam a necessidade da 

adoção de práticas profissionais desprovidas de estigmatização 

que podem impedir a compreensão das múltiplas demandas 

impostas pela AIDS (GAMA, 2016). 

 A criação de vínculo pelos profissionais poderia estar 

relacionada à experiência profissional pelo tempo de atuação 

nos cuidados às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Isto poderia 

conferir ao profissional de enfermagem um maior entendimento 

sobre as implicações impostas pelo HIV/AIDS a seus 

acometidos, facilitando as relações de vínculo. Outro aspecto 

preponderante é o fato de que a maioria dos pacientes, em 

virtude da cronicidade da infecção pelo HIV, visitam o serviço 

de saúde por longo tempo e com frequência, o que poderia 

facilitar o vínculo entre profissional e paciente (GAMA, 2016). 

Assim como importância da participação da família no 

tratamento do paciente soropositivo, os profissionais da saúde 
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relatam a existência em seus serviços do atendimento aos 

cuidadores com intuito, principal, de sanar suas dúvidas e dar 

suporte psicológico e emocional aos mesmos. Este vínculo 

criado torna-se bem relevante, pois quando há uma relação 

acolhedora entre profissionais de saúde e os pacientes, estes 

sentem-se valorizados e fortalecidos para dar continuidade 

tanto à vida quanto ao tratamento (LEMOS, 2016).  

A adesão ao tratamento significa tomar as medicações 

na dose e frequência correta, além de realizar os exames e 

seguir as consultas solicitadas. A falta de adesão ao tratamento 

é uma das principais causas de falha terapêutica. O não 

seguimento do tratamento como prescrito pode levar à 

supressão do sistema imune e, consequente, contração de 

doenças oportunistas. Quando o paciente não autoriza a 

revelação do diagnóstico, e consecutivamente a relação família-

equipe de saúde, os profissionais não podem se relacionar com 

a rede de apoio. Esse fator pode dificultar o tratamento, pois a 

pessoa vivendo com HIV/AIDS precisa de um cuidador para 

ajudá-la e, não o ter, pode interferir diretamente na adesão ao 

tratamento (LEMOS, 2016). 

Outro aspecto que limita o atendimento de qualidade do 

profissional de saúde à pessoa vivendo com HIV/AIDS e sua 

família é a capacitação e o treinamento do mesmo. É preciso 

promover educação em saúde no serviço visando uma 

abordagem estratégica mais eficiente, criando assim, 

mecanismos  para enfrentar a grave carência de profissionais 

de saúde em muitos países (LEMOS, 2011). 

 A formação de grupos de apoio, formado tanto pelos 

pacientes quanto por seus familiares, é um método eficiente 

para o cuidado desses indivíduos. Esses grupos promovem 

uma aproximação entre equipe de saúde e usuários do sistema, 
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levando-os a uma integração geral, permitindo uma melhor 

compreensão mais ampla de determinados problemas, comuns 

nesse tipo de infecção. O grupo de apoio, além disso, se mostra 

como uma estratégia que vai possibilitar o encontro das 

pessoas vivendo com HIV/AIDS, promovendo um espaço no 

qual os mesmos possam compartilhar suas experiências, 

indicar soluções que os ajudaram a outros que estão passando 

pelas mesmas dificuldades. Esse cuidado facilita o 

enfrentamento da doença (PINTO et al., 2021). 

Além disso, é apontada a importância do envolvimento 

dos gestores para que estes promovam e facilitem encontros 

entre os profissionais atuantes, para que possam trocar 

informações e discussões de casos, trazendo novamente à tona 

o conceito de multidisciplinaridade e a importância da mesma. 

Em conclusão, a família demonstra ter um papel fundamental 

na vida do ser humano, pois são estes indivíduos que geram, 

ensinam, criam e ajudam na formação de seus filhos, além 

disso, proporciona uma estrutura emocional que todos os seus 

componentes necessitam. Logo, esses  indivíduos são 

considerados os principais cuidadores no processo saúde-

doença (CARVALHO, 2019; BRASIL, 2020).  

Sabendo disso, a criação do grupo de apoio, as palestras 

e as orientações oferecidas pelos profissionais de saúde são 

apresentadas como medidas para melhorar a assistência à 

família do paciente, amenizando suas dúvidas e anseios e 

compreendendo melhor suas dificuldades (LEMOS, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista os resultados apresentados, infere-se 

que o HIV/AIDS é uma patologia de caráter pandêmico, devido 
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a não utilização de métodos preventivos, como preservativos e 

profilaxia pré e pós-exposição. Acerca da terapia antirretroviral 

(TARV), esta possivelmente aumenta a expectativa e a 

qualidade de vida, e diminui as chances desenvolver doenças 

oportunistas. Contudo, a não adesão ou descontinuidade desse 

tratamento corrobora para agravos à saúde e 

consequentemente o óbito do indivíduo, devido a fragilidade do 

sistema imunológico e potencial risco para desenvolver 

doenças oportunistas. Sendo assim, identifica-se que mesmo 

com todos esses recursos ainda há um aumento no número de 

casos, possivelmente pela falta de informação dos usuários e a 

baixa adesão aos meios profiláticos. 

Portanto, é de suma importância o vínculo da equipe 

multiprofissional da atenção básica com a comunidade para que 

haja uma detecção precoce, uma longitudinalidade no cuidado 

e no tratamento, assim como o repasse de informações por 

meio de ações de educação em saúde para enfatizar os meios 

de prevenção, sua importância, e descrever os potenciais 

agravos a saúde que essa patologia pode provocar. 

 Por fim, observa-se a necessidade de estudos atuais 

sobre a temática, a fim de ampliar e dar suporte ao campo de 

pesquisa e proposição de programas e políticas específicas, 

permitindo com base nos resultados científicos a 

implementação de boas práticas na vida desses sujeitos, além 

da busca específica por uma melhor qualidade de vida, mesmo 

diante de um vírus e uma patologia tão agressiva. 
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RESUMO: A síndrome de burnout é constituída por um distúrbio 
psíquico evidenciado através do estresse crônico provocado 
pelas condições desgastantes de trabalho, como também pela 
relação direta com outras pessoas no ambiente laboral. O 
objetivo da presente pesquisa foi identificar os casos de burnout 
em professores universitários do curso de enfermagem. Trata-
se de um estudo descritivo e exploratório, de caráter 
quantitativo, realizado com 35 professores universitários de três 
instituições de ensino superior privado na cidade de João 
Pessoa-PB, Brasil. Dos 35 professores, 5 (14,0%) 
apresentaram características da síndrome, sendo 4 (11,0%) 
classificados no perfil 1 e 1 (3,0%) no perfil 2. Além disso, os 
percentuais obtidos no SQT Total demonstraram maior 
prevalência para o nível médio da doença, 51,0% dos docentes, 
evidenciando a vulnerabilidade em evoluir para o nível alto ou 
crítico. As competências e os desafios da profissão em conjunto 
com a sobrecarga de trabalho faz com que os professores se 
frustrem em seu âmbito de prática. Outros fatores estão 
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relacionados com o desenvolvimento da síndrome, como: baixa 
remuneração salarial, más condições de trabalho e problemas 
interpessoais no ambiente laboral, sendo fundamental que o 
professor possua conhecimento da doença e das formas de 
prevenção e reabilitação. 
Palavras-chave: Burnout. Docentes de enfermagem. Saúde do 
trabalhador. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O ensino representa a organização de uma sociedade 
indo desde os processos da convivência humana entre o âmbito 
familiar, profissional e social, até o desenvolvimento de um 
sistema socioeconômico de um país através do elo da formação 
e qualificação da força do trabalho. No Brasil, a educação é 
regida pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no 9.394, 
promulgada em 1996, onde busca-se vincular a educação às 
áreas do trabalho e a prática social dos indivíduos, tendo por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua competência para o 
mercado de trabalho (BRASIL, 1996). 

A LDB permitiu a criação de um novo cenário à 
educação, proporcionando mudanças em todos os níveis do 
sistema de ensino e expandindo o diversificado cenário do 
trabalho docente, em especial, na área do ensino superior, no 
qual, objetivou-se o estimulo da criação cultural, o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo entre os educadores e educandos (SARAIVA; 
OLIVEIRA; CABRITO, 2020). 

No tocante ao ensino em saúde, sobretudo a 
Enfermagem, o meio evolutivo da profissão passou por 
alterações que podem ser observadas mediante ao processo 
de trabalho, causando impacto no perfil do trabalho e dos 
trabalhadores, de modo a adaptarem-se às novas tecnologias 
e ao modelo econômico do país, impondo a necessidade de 



PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM 

479 
 

docentes formados em determinada área do conhecimento; 
mas também competentes e com habilidades diversificadas 
para que possam desenvolver sua função com destreza e de 
acordo com a necessidade da instituição (GIODARNO; FELLI, 
2017). 

Compreender o campo da docência em Enfermagem 
transcende o envolvimento das práticas em saúde, 
demandando de conhecimentos científicos prévios e 
constantes revisões de seus componentes diante das 
mudanças sociais e dos modelos de assistência em saúde. 
Frente a esse contexto, o docente passou a lidar 
cotidianamente com adversidades, que vão desde a 
necessidade da vivência prática e do conhecimento teórico a se 
adaptar ao ambiente no qual está inserido (DUARTE; 
LUNARDI; BARLEM, 2016). 

O ato de ensinar traz consigo a realização profissional de 
um indivíduo por meio da sua identificação enquanto docente, 
mas também demonstra o desempenho da função como um 
modelo vocacional, tornando-se superior à sua real identidade 
profissional, podendo ser ocasionado pela necessidade em 
suprir a sua fonte de renda, sustento familiar e amparo pessoal. 
Ressalta-se os desafios advindos das exigências da carreira 
universitária junto aos valores organizacionais da instituição e 
as relações interpessoais no ambiente de trabalho representam 
um cenário competitivo e de egocentrismo (OLIVEIRA et al., 
2021). 

Além disso, o docente enfrenta diversos outros fatores 
como a condição inadequada no trabalho, baixa remuneração 
e autonomia, alta demanda no trabalho, salas de aula 
superlotadas e o relacionamento conflituoso com alunos. A 
necessidade em ministrar aulas com qualidade carece o 
planejamento e a elaboração de cronogramas de aulas, 
orientações, entre outras atividades, constituindo assim, 
diversos atributos que compactuam em adversidades e que 
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podem gerar riscos e agravos à sua saúde física e mental (SÁ 
et al., 2018). 

Nesse contexto, a Síndrome de Burnout (SB), também 
conhecida como Síndrome da Exaustão Profissional, é 
caracterizada pelo risco que o profissional enfrenta ao 
relacionar-se com fatores estressores no dia a dia do trabalho. 
A SB apresenta maior prevalência na classe docente e nos 
profissionais de saúde, profissões que demandam de 
constantes relações interpessoais e que sofrem com a 
precariedade nas condições do seu exercício acarretando em 
consequências para sua valorização (OLIVEIRA et al., 2021). 

Considerando a SB uma importante questão de saúde e 
os fatores enfrentados pelos docentes universitários do curso 
de Enfermagem, levantou-se a seguinte questão norteadora: 
“qual a prevalência dos casos de burnout em professores 
universitários do curso de enfermagem?”. Infere-se que os 
docentes tenham o conhecimento dos riscos aos quais estão 
expostos e de como a doença repercute no seu processo 
saúde-doença. 

A importância desse estudo baseia-se no repasse de 
conhecimento acerca da SB à comunidade acadêmica, 
principalmente aos docentes do curso de enfermagem, além da 
intenção de prevenir e promover suas condições de saúde. 
Com base nas informações levantas, esse estudo tem como 
objetivo geral a identificação dos casos de síndrome de burnout 
em professores universitários do curso de enfermagem. 
 
MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório e descritivo 
de abordagem quantitativa que procurou identificar as causas 
que influenciam no desenvolvimento da SB em professores 
universitários do curso de Enfermagem. A pesquisa foi 
realizada em instituições de ensino superior privado, 
localizadas no município de João Pessoa-PB e contou como 
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critério de inclusão os profissionais que possuíam no mínimo 
um ano de atuação efetiva na graduação ou pós-graduação, ser 
professor do curso de graduação em Enfermagem, ser formado 
em Enfermagem e aceitar participar da pesquisa. 

Para o cálculo da amostra foi utilizado o método de 
amostragem aleatória simples, considerando o nível de 
significância (α) de 5%, como chances de errar, e 95% de 
confiança como chances para acertar por meio do programa de 
cálculo estatístico Programa Estatístico R, versão 3.2.4. Assim, 
a amostra foi composta por 35 docentes enfermeiros. Ainda, as 
coletas foram realizadas através da técnica de acessibilidade e 
conveniência. 

Utilizou-se dois questionários para realizar a coleta, o 
primeiro questionário refere-se aos dados sociodemográficos e 
profissionais, construído pelas pesquisadoras. O segundo 
questionário, o CESQT-PE, já validado no Brasil  (GIL-MONTE; 
CARLOTTO; CÂMARA, 2010), foi utilizado para identificar a 
síndrome de burnout. 

O CESQT apresenta 20 itens, distribuídos em quatro 
dimensões ou subescalas, a saber: a) Ilusão pelo trabalho, 
formada por 5 itens; b) Desgaste psíquico, por 4 itens; c) 
Indolência, 6 itens; e d) Culpa, por 5. Para responder os itens 
presentes em cada subescala, o questionário traz uma escala 
de frequência que varia de 0 (Nunca), 1 (Raramente), 2 (Às 
vezes), 3 (Frequentemente), e 4 (Diariamente). 

O modelo teórico que fundamenta o CESQT apresenta, 
na quarta dimensão, o sentimento de culpa, que aparece 
posteriormente às outras dimensões e não necessariamente se 
desenvolve em todos os indivíduos. Essa característica faz 
gerar dois perfis. O perfil 1, que origina uma forma moderada 
de mal-estar, mas não incapacita a pessoa para o exercício do 
trabalho, sem culpa; e o perfil 2, inclui o sentimento de culpa. 

Salienta-se, que para a identificação da síndrome de 
burnout ou SQT, foram calculadas as pontuações diretas (PD) 
para cada subescala e outra pontuação para o SQT Total. Em 
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seguida, as PD foram comparadas com valores dispostos em 
um “barema” disponível no Manual de CESQT por Gil-Monte 
(2011), onde foram levantados os percentis correspondentes 
(Pc). Logo, para a identificação de sintomas da síndrome de 
burnout considerados como caso crítico, foram considerados os 
Pc do SQT Total e comparados a seguinte escala: crítico > 89; 
alto entre 67 e 89; médio de 34 a 66; baixo de 11 a 33; e, muito 
baixo <11. Ou ainda, puderam ser considerados os valores das 
PD calculadas, onde as baixas pontuações no componente 
“ilusão pelo trabalho” (< 2) e altas pontuações para “desgaste 
psíquico” (≥ 2), pressupõe altos níveis de burnout. 

Para a classificação dos avaliados em perfil 1 ou perfil 2, 
foram considerados aqueles que apresentassem o percentil de 
SQT Total, valor calculado segundo o manual, classificado 
como alto ou crítico e o componente culpa alto, como perfil 2. 
Ao passo que aqueles que apresentassem o SQT total alto ou 
crítico, mas não obtiveram o componente culpa alto, como perfil 
1. 

Calculou-se o Alfa de Cronbach para cada domínio 
apresentado pela SB e para o SQT total. O coeficiente alfa de 
Cronbach é utilizado para medir a consistência interna do 
instrumento de medida; pode variar entre 0 e 1, de modo que, 
quanto mais próximo de 0 (zero), menor a consistência, ao 
passo que, quanto mais próximo de 1, maior a consistência do 
teste (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). 

Para realização da coleta de dados, seguiram-se todas 
as etapas e os preceitos éticos que preconiza a Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba, sob o número de 
identificação do CAAE 43914115.4.0000.5188. 

Os dados coletados foram codificados e tabulados em 
uma planilha eletrônica e apresentados no formato de gráficos, 
quadros e tabelas. A análise dos dados foi realizada por meio 
da estatística descritiva simples e inferencial. Além disso, os 
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dados provenientes do questionário CESQT-PE foram 
analisados a luz das orientações presentes no manual, 
descritas acima. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram entrevistados 35 professores que trabalham em 

instituições de ensino superior privado. A Tabela 1 representa 
a descrição dos participantes da pesquisa e verificou-se a 
predominância na identidade de gênero para o sexo feminino 
com 82,9% (n=29). A faixa etária variou entre 20 a 59 anos, 
além disso, cerca de 71,4% (n=25) afirmaram ter filhos. A renda 
foi classificada de acordo com o salário mínimo e 16 pessoas 
recebem entre 5 a 10 salários. De acordo com o tempo de 
atuação na área docente, constatou-se que 71,4% (n=25) 
possui entre 1 a 10 anos de atuação e 45,7% (n=16) possuem 
titulação a nível de mestrado. A jornada de trabalho para a 
carreira docente dividiu-se em sua maioria entre 20 e 40 horas 
semanais, ambas variáveis com 34,3% (n=12). 
 
Tabela 1: Dados sociodemográficos dos docentes de 
Enfermagem. João Pessoa, PB, Brasil. 

VARIÁVEIS N % 

Identidade de gênero 

Mulher 29 82,9% 

Homem 6 17,1% 

Idade 

De 20 a 39 anos 20 57,1% 

De 40 a 59 anos 15 42,9% 

Filhos 
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Sim 25 71,4% 

Não 10 28,6% 

Renda 

Menor que 5 salários mínimos 4 11,4% 

De 5 a 10 salários mínimos 16 45,7% 

De 11 a 20 salários mínimos 8 22,9% 

Mais de 20 salários mínimos 6 17,1% 

Não informado 1 2,9% 

Tempo de atuação na docência 

De 1 a 10 anos 25 71,4% 

De 11 a 21 anos 7 20,0% 

De 22 a 32 anos 3 8,6% 

Titulação   

Especialização 4 11,4% 

Mestrado 16 45,7% 

Doutorado 6 17,1% 

Pós-doutorado 9 25,7% 

Regime de trabalho na docência   

T-20 12 34,3% 

T-40 12 34,3% 

Dedicação exclusiva 1 2,9% 

Horista 2 5,7 

Não informado 8 22,9% 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 
Em estudo realizado por Massa et al. (2016) para 

identificar a SB em professores universitários do Rio de Janeiro, 
os dados sociodemográficos e socioeconômicos corroboram 
com os dados da presente pesquisa ao considerar a média de 
idade dos professores em 37,6 anos, possuir renda de 11 a 21 
de acordo com o salário mínimo e a identidade de gênero se 
mostrar estatisticamente significativa após o ajuste da 
regressão logística da pesquisa. 

Na Tabela 2, foram categorizados os dados referentes as 
funções desenvolvidas pelos participantes tanto nas instituições 
de ensino quanto em ambientes externos. Dessa forma, apenas 
20% (n=7) dos entrevistados afirmaram exercer outra função na 
instituição além da docência, sendo 3 pessoas trabalhando na 
coordenação, 2 na área de gestão e 1 com preceptoria. 

No que concerne ao trabalho externo, 71,4% (n=25) 
afirmaram possuir outro emprego. Dentre as atividades 
exercidas no outro emprego, 20 pessoas alegaram trabalhar 
como enfermeiros (as) assistenciais, 1 no comércio, 1 na área 
de gestão, 1 como psicólogo e 1 como acupunturista, além 
disso, 11 profissionais optaram por não informar as respectivas 
áreas em que atuam no outro emprego. Em relação a jornada 
de trabalho, 28,6% (n=10) afirmam trabalhar 40 horas 
semanais. 
 
Tabela 2: Dados profissionais dos docentes de Enfermagem. 
João Pessoa, PB, Brasil. 

VARIÁVEIS N % 

Exerce outra função na instituição?   

Sim 7 20,0% 

Não 28 80,0% 

Qual a atividade exercida?   

Coordenação 3 8,6% 
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Preceptoria 1 2,9% 

Gestão 2 5,7% 

Não informado 29 82,9% 

Possui outro emprego?   

Sim 25 71,4% 

Não 10 28,6% 

Exerce qual atividade no outro 

emprego? 

  

Enfermagem assistencial 20 57,1% 

Comércio 1 2,9% 

Gestão 1 2,9% 

Psicólogo 1 2,9% 

Acupuntura 1 2,9% 

Não informado 11 31,4% 

Regime de trabalho no outro emprego   

T-20 8 22,9% 

T-40 10 28,6% 

Horista 4 11,4% 

Não informado 13 37,1% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 
De acordo com Giordano e Felli (2017), a enfermagem 

desenvolve-se em diferentes níveis de competências e 
habilidades, como a assistência, administração, pesquisa, 
participação política e educação. No que concerne à educação, 
seus recursos são divididos em duas áreas, sendo elas: as 
aptidões dos docentes em termos de agilidade, competência ou 
desenvoltura; e a infraestrutura que lhe é disposta, tanto para 
ministrar aula quanto para os centros de atendimento, no intuito 
de desenvolver experiências práticas. 
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Dessa forma, as circunstâncias laborais envolvem um 
modelo de produção e prestação de serviços com 
características intensas e que contribuem para o aumento da 
produtividade em conjunto com elevado ritmo de trabalho, 
gerando um aumento de responsabilidade. Essas cobranças 
podem fazer o docente desenvolver efeitos crônicos adversos 
a saúde, bem como, proporcionar repercussões negativas na 
qualidade de vida, incluindo seus aspectos psicossociais 
(PINHEIRO et al., 2021). 

A partir disso, percebe-se a relação docente com o 
ambiente de trabalho e suas consequências de sobrecarga e 
esgotamento de recursos, principalmente para o enfrentamento 
de problemas e conflitos interpessoais, colocando em risco o 
seu processo de saúde e bem-estar. De acordo com Baptista et 
al. (2019), a sobrecarga provoca um nível elevado de estímulo 
que excede a capacidade do profissional em processar ou 
cumpri-las, tornando-se assim, inviável para desenvolver 
funções, além de ser um guia para o aumento do estresse. 

A seguir, o Quadro 1 demonstra os valores de 
confiabilidade dos dados colhidos no instrumento da coleta por 
meio de uma ferramenta estatística, denominada Alfa de 
Cronbach. O Cronbach correlacionou as respostas do 
questionário através da análise do perfil das respostas dadas 
pelos participantes, avaliando a relevância da média entre os 
itens. De acordo com Souza, Alexandre e Guirardello (2017), a 
utilização da referida ferramenta proporciona vantagens por 
garantir a credibilidade das informações em um único teste, ou 
seja, repetições ou aplicações paralelas são dispensáveis para 
estimar a sua consistência. Assim, é possível perceber que para 
cada uma das dimensões obteve-se resultados satisfatórios 
quanto ao Alfa de Cronbach, uma vez que os valores foram 
superiores a 0,70. Estando apenas a “culpa” uma casa decimal 
abaixo, fato que não reduz a sua importância às vistas 
estatísticas. 
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Quadro 1: Alfa de Cronbach das dimensões da SB – CESQT 
dos docentes de Enfermagem. João Pessoa, PB, Brasil. 

DIMENSÕES ALFA DE CRONBACH 

Ilusão pelo trabalho (IT) 0,78 

Desgaste psíquico (DP) 0,74 

Indolência (IN) 0,73 

Culpa (C) 0,69 

SQT Total 0,72 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 
As informações disseminadas a seguir (Quadro 2), 

seguiram as etapas de análise recomendadas pelo manual do 
CESQT, desse modo, elencou-se as frequências e 
porcentagens de cada dimensão e foram descritas as de 
maiores pontuações. No que concerne a ilusão pelo trabalho, 
23 pessoas (65,0%) obtiveram o escore médio; desgaste 
psíquico em nível médio com 60,0% (n=21) e indolência com 
pontuação média 51,0% (n=18). A dimensão culpa surge 
posteriormente às outras dimensões e não necessariamente se 
desenvolve em todos os indivíduos. Ademais, ressalta-se que 
os indivíduos classificados com os valores médios podem 
evoluir para nível alto ou crítico, evidenciando a realidade 
desgastante dos professores do ensino superior. 

De acordo com Gil-Monte, Viotti e Converso (2017), a 
ilusão pelo trabalho caracteriza pelo desejo individual em atingir 
metas, sendo fonte de satisfação pessoal de maneira ilusória; o 
desgaste psíquico configura-se pela exaustão física e 
emocional em relação ao contato direto com indivíduos que são 
fontes causadoras de problemas; a indolência dar-se pela 
presença de indiferença com outras pessoas e pela 
insensibilidade aos problemas alheios. 
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Quadro 2: Frequência das dimensões da SB identificadas nos 
docentes de Enfermagem. João Pessoa, PB, Brasil. 

Classificação 

Muito 

baixo 
Baixo Médio Alto Crítico 

P<11 P11-33 P34-66 P67-89 P>89 

Ilusão pelo 

trabalho 
01 (3,0%) 

01 

(3,0%) 

23 

(65,0%) 

10 

(28,0%) 

00 

(0,0%) 

Desgaste 

psíquico 
05 (14,0%) 

05 

(14,0%) 

21 

(60,0%) 

03 

(8,0%) 

01 

(3,0%) 

Indolência  03 (8,0%) 
09 

(26,0%) 

18 

(51,0%) 

04 

(11,0%) 

01 

(3,0%) 

Culpa  03 (8,0%) 
06 

(17,0%) 

18 

(51,0%) 

04 

(11,0%) 

04 

(11,0%) 

SQT Total  07 (20,0%) 
05 

(14,0%) 

18 

(51,0%) 

03 

(8,0%) 

02 

(6,0%) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 
Os resultados expostos acima corroboram com o 

discurso de Arraz (2018) ao ratificarem a importância de se 
prevenir a síndrome, bem como, da necessidade de cuidados 
de acordo com o surgimento dos sinais e sintomas. Além disso, 
o autor expõe o risco para o adoecimento a partir da ausência 
de conhecimento acerca da SB, considerando que a não 
identificação contribui para o seu agravamento. 

Em seguida, foram analisadas as ocorrências dos casos 
de SB, seguindo as instruções do CESQT. Dos 35 docentes que 
contemplaram a amostra final da pesquisa, 5 (14,0%) 
apresentaram sintomas de burnout. Destes, 4 (11,0%) se 
enquadram no perfil 1 e 1 (3,0%) no perfil 2, como mostra a 
Figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Caracterização do perfil da SB nos professores 
universitários. João Pessoa, PB, Brasil. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 
As constituições das dimensões da síndrome geram 

perfis diferenciados, denominados perfil 1 e perfil 2. O perfil 1 é 
caracterizado pelos sentimentos gerados ao estresse laboral, 
mas que não incapacita o indivíduo para exercer suas 
atividades, originando apenas uma forma de mal-estar 
moderada no seu ambiente profissional e que elevam o conflito 
do seu papel e da iniquidade. Os casos mais deteriorados estão 
relacionados ao perfil 2, que incluem o sentimento de culpa no 
sujeito. Além disso, estão associados a sobrecarga de trabalho, 
a iniquidade, os problemas de saúde e a insatisfação laboral 
(OLIVEIRA et al., 2021). 

Além disso, Holmes et al. (2017) afirmam que a 
sobrecarga de trabalho é a principal causa para ocasionar 
burnout. Entretanto, diversos fatores são passíveis de 
influências, como os conflitos nas relações interpessoais no 
âmbito profissional, a ausência do apoio social, a necessidade 
em intercalar a carreira docente com a assistencial ou outra 
área de atuação, insatisfação salarial, dependência de outros 
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colegas para a realização de uma determinada tarefa, entre 
outras condições que podem ocasionar danos à saúde mental 
dos professores. 

No tocante às especificidades dos achados da pesquisa, 
foram observados nos 5 casos as prevalências do gênero 
feminino e da sobrecarga de trabalho em função do 
desenvolvimento de outra atividade na instituição além da 
docência (2 coordenadoras; 1 gestora; 1 preceptora de estágio 
e 1 não informou); quanto ao outro emprego (3 como 
enfermeiras assistenciais e 2 não informaram). Além disso, 4 
recebem menos de cinco salários mínimo e 1 não informou, 
ratificando a desigualdade salarial de acordo com os dados 
mencionados na Tabela 1. 

Estudo realizado por Silva et al. (2021) demonstra que a 
satisfação relacionada ao desenvolvimento das atividades 
laborais causa menos problemas de saúde. Todavia, homens e 
mulheres estão sujeitos aos riscos provocados pela síndrome, 
mas as repercussões geradas no corpo são bem diferentes em 
ambos. 

Nota-se a relação da identidade de gênero com outros 
estudos nacionais e internacionais, demonstrando o papel 
social pertinente aos valores incomuns de repressão à mulher. 
O paradoxo instalado reflete na necessidade de trabalho devido 
a parte financeira quanto à realização profissional, podendo 
ocasionar uma menor dedicação em seu âmbito familiar. Dessa 
forma, a elevada jornada de trabalho e as exigências dispostas 
nos contextos citados, compromete a qualidade de vida e 
repercute maiores danos em seus aspectos psicossociais 
(SILVA et al., 2021; GIL-MONTE; VIOTTI; CONVERSO, 2017; 
SILVEIRA, et al., 2016; VERCAMBRE et al., 2009). 

Ademais, formas de enfrentamento para amenizar as 
causas da síndrome tornam-se úteis, uma vez que o indivíduo 
e a instituição podem trabalhar em sua totalidade no intuito de 
melhorarem as formas de trabalho. A participação em 
momentos fora do contexto profissional, escolhidas por 
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interesses próprios, podem ser satisfatórias e podem obter 
descanso e energia reparadores, que serão suficientes para 
desenvolver suas atividades profissionais (MASSA et al., 2016). 
Os resultados se mostram relevantes para a reflexão do 
acometimento da síndrome e para a tomada de decisões no que 
concerne medidas de prevenção e promoção de saúde no 
contexto laboral. 
 
CONCLUSÕES  
 

O presente estudo pôde identificar os casos de síndrome 
de burnout nos professores universitários do curso de 
enfermagem, encontrando cinco casos que apresentaram 
características compatíveis com a doença. Embora o número 
apresentado não represente um valor alto, o percentual obtido 
demonstra-se compatível com outros estudos nacionais de 
burnout em professores universitários, o que comprova a 
necessidade de atenção para essa população. Além disso, os 
percentuais obtidos para o SQT Total classificados como médio 
são consideravelmente altos, o que indica que essa população 
está em risco iminente de adoecimento pela síndrome. 

Constata-se as diversas competências e desafios 
pertinentes a carreira docente, como a relação interpessoal 
entre os alunos e outros colegas de profissão, bem como, o seu 
domínio em sala de aula e no âmbito das práticas. Integra os 
fatos expostos acima a profissão do ser enfermeiro, que 
estabelece em sua essência o cuidado aos princípios 
biopsicossociais dos indivíduos enfermos. Ademais, o sujeito 
carrega em si as inúmeras competências frustradas pela 
prática, más condições de trabalho, baixa remuneração salarial, 
problemas interpessoais e de ambiente. Dessa forma, torna-se 
agravante a situação do ser professor e enfermeiro, uma vez 
que esse carrega dois riscos ao mesmo tempo. 

Os resultados do presente estudo confirmam a 
necessidade de mudanças na conformação do trabalho desses 
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profissionais. Estas, elevam a percepção do profissional acerca 
do esclarecimento sobre os sinais e sintomas da síndrome, 
devendo voltar-se tanto a prevenção como para a reabilitação. 
Observa-se na literatura que estes profissionais possuem 
conhecimento com relação as influências da doença e como 
podem se expor a ela, no entanto, não há seriedade quanto as 
medidas de cuidados e precauções necessárias. A ampliação 
do conhecimento propõe a expansão das experiências, não dos 
estressores já naturalizados e típicos, mas sim, dos elementos 
que sem o devido cuidado podem gerar o adoecimento. 

Às instituições de ensino, indica-se que existam 
mudanças na conformação do trabalho, como são realizadas as 
cobranças, com metas alcançáveis, sem sobrecarga de 
trabalho que exceda a capacidade do profissional em exercer 
suas funções de maneira íntegra e de qualidade, além do 
reconhecimento no que concerne o desenvolvimento das suas 
responsabilidades. Por fim, sugere-se a partir desse estudo que 
outras pesquisas possam investigar a dinâmica do trabalho do 
ser enfermeiro e docente para que haja esclarecimento dos 
principais fatores que acarretam a sobrecarga pelo trabalho e 
como consequência o adoecimento desses trabalhadores. 
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RESUMO: Objetivou-se descrever a identificação, análise e 
discussão coletiva de riscos ocupacionais existentes na 
atenção primária de saúde do município de Natal/RN, durante 
a pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo do tipo 
descritivo, em formato de relato de experiência, acerca da 
identificação, análise e discussão coletiva dos riscos 
ocupacionais e medidas preventivas existentes em três UBS da 
Rede de Atenção à Saúde do município de Natal/RN. A coleta 
e produção de dados foi realizada no período de outubro a 
dezembro de 2020 utilizando-se de um roteiro de observação 
elaborado pelo Grupo Tutorial Saúde do Trabalhador do PET-
Saúde interprofissionalidade. Sobretudo, muitos foram os riscos 
ocupacionais identificados pelos preceptores em uma 
proporção que torna precárias as condições de trabalho nos 
serviços de saúde envolvidos neste estudo. A experiência 
permitiu reconhecer e analisar coletivamente os riscos 
ambientais presentes nos processos de trabalho das unidades 
de saúde participantes, seu impacto na saúde dos 
trabalhadores e a existência de medidas de prevenção. Desta 
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forma, foram identificados e discutidos diversos agentes 
ambientais que tinham potencial de causar acidentes e 
adoecimentos relacionados ao trabalho e se somavam à 
exposição ao risco biológico provocado pela presença do novo 
coronavírus. Os profissionais relataram que as discussões e 
reflexões feitas nos encontros virtuais colaboraram para 
fortalecê-los no enfrentamento diário de combate à COVID-19 
em meios aos desafios existentes. 
Palavras-chave: Riscos Ocupacionais. Saúde do Trabalhador. 

COVID-19. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, instituída pela Portaria Nº 1.823/2012, tem por 

objetivo a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

bem como a diminuição da morbimortalidade resultante dos 

processos de trabalho, com a oferta do cuidado integral à saúde 

daqueles, mediante o estabelecimento de pontos importantes a 

serem observados pelas esferas de gestão do Sistema Único 

de Saúde (BRASIL, 2012). 

Entretanto, percebe-se a existência de falhas na 

efetivação da Política supracitada, pois é possível constatar que 

trabalhadores se encontram sujeitos a diversos riscos nos mais 

diferentes cenários profissionais, de modo tal que a sua saúde 

está a todo momento em situação de vulnerabilidade. Esses 

riscos, por sua vez, estão classificados em: físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes/mecânicos (SILVA et 

al., 2017; GOMES et al., 2019). 

Os riscos físicos são aqueles relacionados a fatores 

como ruídos, temperaturas extremas, umidade, vibrações, 

pressão anormal e radiações. Os riscos químicos estão 
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associados às substâncias, compostos ou produtos os quais 

podem entrar no organismo do trabalhador. Já os biológicos 

dizem respeito à exposição ocupacional a agentes biológicos, 

como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Enquanto os 

ergonômicos condizem a tudo que interfere no bem-estar físico, 

mental ou organizacional do profissional. Por fim, os riscos de 

acidentes ou mecânicos são os que envolvem máquinas e/ou 

objetos de trabalho (BRASIL, 2020). 

Nessa perspectiva, a Atenção Básica (AB), a qual 

compreende as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia 

Saúde da Família (ESF), é um ambiente onde tais riscos são 

identificados. Isso se dá porque profissionais cujas atividades 

laborais se desenvolvem nesse contexto são expostos 

diariamente a circunstâncias que podem comprometer 

negativamente o seu desempenho profissional, de modo a 

fragilizar sua saúde, e, por consequência, prejudicar a 

assistência prestada aos usuários (SANTANA, 2021). 

Neste ínterim, salienta-se que a pandemia causada pela 

COVID-19 intensificou essa problemática, ao levar em 

consideração, por exemplo, o aumento expressivo dos níveis 

de estresse da equipe diante do desconhecido, do fluxo dentro 

das UBS e das demandas, além da mudança na estrutura física 

e do funcionamento das Unidades. Diante disso, pode-se 

afirmar que essa nova realidade trouxe adversidades e 

aumentou a exposição dos trabalhadores aos riscos 

ocupacionais (MARTINS et al., 2021; TEIXEIRA et al., 2021). 

Dessa forma, com o interesse de fomentar a discussão 

acerca dos desafios e riscos ocupacionais concernentes aos 

processos e condições de trabalho dos trabalhadores da saúde 

que atuam na AB, propôs-se descrever, analisar e discutir 

coletivamente os riscos ocupacionais existentes na atenção 
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primária de saúde do município de Natal, durante a pandemia 

da COVID-19. 

Destaca-se ainda que o interesse deste trabalho não é 

realizar denúncias quanto aos contextos de trabalho dos 

profissionais da AB, mas atrair a atenção de gestores para as 

necessidades específicas daqueles, a fim de buscar soluções, 

melhorias e avanços.  

 

OBJETIVO 

 

Descrever a identificação, análise e discussão coletiva 

de riscos ocupacionais existentes na atenção primária de saúde 

do município de Natal, durante a pandemia da COVID-19. 

 

RELATO DA AÇÃO 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, em formato de 

relato de experiência, acerca da identificação, análise e 

discussão coletiva dos riscos ocupacionais e medidas 

preventivas existentes em três UBS da Rede de Atenção à 

Saúde do município de Natal/RN, a saber: Felipe Camarão II, 

Bairro Nordeste e Novo Horizonte. 

A coleta e produção de dados foi realizada no período de 

outubro a dezembro de 2020, mediante a observação 

participante realizada pelos preceptores do Grupo Tutorial (GT) 

“Saúde do Trabalhador”, cujo intuito é desenvolver ações 

voltadas para a proteção, prevenção e promoção da saúde dos 

trabalhadores da saúde que atuam nos serviços do Município, 

além de analisar as dinâmicas e relações de trabalho, bem 
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como propor alternativas para prevenir e diminuir os riscos 

ocupacionais. 

O GT “Saúde do Trabalhador” faz parte do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET - Saúde 

Interprofissionalidade desenvolvido pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e serviços da Atenção Básica e alta 

complexidade da rede municipal de saúde de Natal/RN. Esse 

GT é composto por monitores - discentes da graduação de 

cursos da área da saúde, tutores - docentes de cursos de 

graduação da saúde, além dos profissionais da rede de atenção 

e dos preceptores. 

Para auxiliar o processo de coleta e produção dos dados, 

foi elaborado pelos monitores, preceptores e tutores integrantes 

do GT referenciado, um roteiro de observação que foi intitulado 

“Levantamento dos Riscos Ambientais” e disponibilizado de 

forma virtual para os preceptores por meio do software Google 

Forms. Ele contém 7 seções constituídas pelos seguintes itens: 

Seção 1: Identificação da Unidade Básica de Saúde a qual o 

preceptor atua e setor do serviço de saúde que será observado; 

Seção 2: Identificação de riscos físicos, escala de incômodo, 

medidas de controle; Seção 3: Identificação de riscos químicos, 

escala de incômodo, medidas de controle; Seção 4: 

Identificação de riscos biológicos, escala de incômodo, medidas 

de controle; Seção 5: Identificação de riscos mecânicos, escala 

de incômodo, medidas de controle; Seção 6: Identificação de 

riscos ergonômicos, escala de incômodo, medidas de controle; 

e Seção 7: Anotações: observação e recomendação.  

Para identificação dos riscos,  foram utilizadas as 

recomendações da Portaria no 25 de 29 de dezembro de 1994, 

que trata da elaboração do mapa de riscos a partir do 

reconhecimento qualitativo dos agentes ambientais que 
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incomodam os trabalhadores e geram desconfortos e 

adoecimentos relacionados ao trabalho (figura 1). (BRASIL, 

1994). 

 

Figura 1. Classificação dos principais riscos ocupacionais por 

grupos, de acordo com a sua natureza e a padronização das 

cores correspondentes. Natal/RN, 2021  

Fonte: Portaria n.º 25, de 29 de dezembro de 1994. 

 

Para cada risco identificado, era atribuído pelos 

preceptores, enfermeiros dos serviços de saúde participantes, 

um conceito de intensidade de 0 a 10, no qual era atribuído zero 

ao risco que não incomodasse ou não gerasse acidentes ou 

adoecimentos, e dez ao risco com muito incômodo e causador 

de acidentes ou adoecimentos. 
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Ademais, seis preceptores se dividiram em duplas, de 

forma que cada dupla ficou com a coleta de dados em uma 

UBS. A dupla era formada por um preceptor atuante naquela 

unidade, e um preceptor atuante em outro serviço de saúde da 

rede de atenção. 

Após a coleta dos dados com o uso do roteiro de 

observação e realização de registros fotográficos, os dados 

foram discutidos em oficinas de discussão orientadas pelo 

círculo de cultura virtual, nas quais participavam todos os 

integrantes do GT. 

A partir das discussões coletivas acerca dos processos 

e das condições de trabalho e dos riscos ocupacionais, os 

participantes das oficinas chegaram à caracterização dos 

agentes ambientais aos quais estavam expostos os 

trabalhadores das três UBS em questão. 

As observações foram realizadas pelos preceptores que 

participavam do GT saúde do Trabalhador do PET-Saúde 

Interprofissionalidade. Estes eram enfermeiros e desenvolviam 

suas atividades nos seus respectivos ambientes de trabalho. 

Somado a isso, foram os responsáveis por intermediar o 

contato dos demais integrantes do grupo com essas 

instituições.  

Dessa forma, mediante a observação das unidades às 

quais pertenciam, eles identificaram os riscos ambientais em 

diferentes setores. Ademais, pontuaram medidas que haviam 

sido adotadas para o controle dos problemas encontrados.  

Após a identificação dos riscos, os resultados foram 

apresentados em reuniões síncronas semanais com o GT 

através da plataforma digital Google meet. Esses encontros 

permitiram a discussão a partir do relato dos próprios 
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preceptores quanto aos riscos ambientais e às condições de 

trabalho observados. 

 Outrossim, foi possível apontar a proposição de medidas 

para o controle dos riscos, e maior compreensão dos monitores 

sobre as dinâmicas e organizações do trabalho em saúde. 

Assim, os resultados obtidos pelas observações dos 

preceptores serão apresentados à seguir:  

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FELIPE CAMARÃO II 

Os setores observados foram: sala de vacinas, sala de 

curativos, sala dos ACS e consultório odontológico. Foram 

identificados riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e 

ergonômicos. Os riscos encontrados estão presentes no 

quadro 1.  

 
Quadro 1. Dados sobre riscos ambientais da UBS de Felipe 
Camarão II, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2021.  

SETOR RISCO 
FÍSICO 

RISCO 
QUÍMICO 

RISCO 
BIOLÓGIC
O 

RISCO 
MECÂNIC
O 

RISCO 
ERGONÔMIC
O 

Sala de 
vacinas 

Calor Substância
s químicas* 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipamen
tos e 
máquinas 
inadequad
as, 
armazena
mento 
inadequad
o e 
edificação. 

Esforço físico, 
levantamento 
manual de 
peso, postura 
física 
inadequada, 
ritmo de 
trabalho 
excessivo 

Sala de 
curativo
s 

Calor Poeira e 
substância 
química* 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipamen
tos e 
máquinas 
inadequad
as e 
ausência 
de pias 

Esforço físico, 
levantamento 
manual de 
peso, postura 
física 
inadequada 
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Sala 
dos 
ACS 

Ruídos e 
calor 

Mofo  Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Armazena
mento 
inadequad
o e 
cadeiras 
inapropriad
as para 
digitação 

Esforço físico, 
postura física 
inadequada 

Consult
ório 
odontol
ógico 

Vibraçõe
s e ruídos 

Poeira, 
substância 
química* e 
sabão 
enzimático 

 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipamen
to e 
máquinas 
inadequad
as, 
armazena
mento 
inadequad
o e 
edificação, 
mocho e 
cadeira 
odontológi
ca 
inadequad
os 

Esforço físico, 
levantamento 
manual de 
peso, postura 
física 
inadequada 

*(formol, eugenol, amálgama, álcool, clorexidina aquosa, degermante e produtos de 
limpeza) 

Fonte: Dados do estudo, 2021.  

A escala de incômodo para os riscos observados varia 

entre 8 e 10, sendo que a maioria incomodava em uma escala 

de 10. As medidas de controle relatadas foram: climatização 

das salas que faziam calor, uso de jalecos e agasalhos para 

evitar as temperaturas extremas, limpezas constantes para 

evitar o acúmulo de poeira, disponibilização e uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para proteção 

contra microrganismos patogênicos, coletores para descarte de 

perfurocortantes, manutenção das instalações e solicitação de 

pias.  
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NORDESTE 

Os setores observados foram: sala de vacinas, sala de 

curativos, sala de enfermagem e sala de preparo. Foram 

constatados riscos físico, químico, biológico, mecânico e 

ergonômico. Os riscos apontados estão contidos no quadro 2.  

  
Quadro 2. Dados sobre riscos ambientais da UBS do Bairro 
Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2021. 

SETOR RISCO 
FÍSICO 

RISCO 
QUÍMICO 

RISCO 
BIOLÓGICO 

RISCO 
MECÂNICO 

RISCO 
ERGONÔMI
CO 

Sala de 
vacinas 

Ruído e 
umidad
e  

Poeira Vírus, 
bactéria e 
fungos 

Equipament
os e 
máquinas 
inadequadas 
e edificação 

Esforço 
físico, 
levantament
o de peso 
manual, 
postura física 
inadequada, 
trabalho 
monótono e 
mobília 
inadequada 

Sala de 
curativo
s 

Umidad
e  

Substância 
química 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipament
os e 
máquinas 
inadequadas
, 
armazename
nto 
inadequado 
e edificação 

Esforço 
físico, 
levantament
o de peso 
manual, 
postura física 
inadequada, 
trabalho 
monótono e 
mobília 
inadequada 

Sala de 
enferm
agem 

Ruído e 
umidad
e  

Poeira Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipament
os e 
máquinas 
inadequadas
, 
inadequação 
na 
eletricidade e 
iluminação 

Esforço 
físico, 
levantament
o de peso 
manual, 
postura física 
inadequada 
e mobília 
inadequada 
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deficiente e 
edificação 

Sala de 
preparo 

Ruído e 
umidad
e  

Poeira Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipament
os e 
máquinas 
inadequadas
, 
inadequaçõe
s na 
eletricidade e 
edificação 

Esforço 
físico, 
levantament
o de peso 
manual, 
postura física 
inadequada, 
trabalho 
monótono e 
mobília 
inadequada 

Fonte: Dados do estudo, 2021.  

Em uma escala de 0 a 10, tais riscos incomodavam em 

10. Quanto às medidas de controle para esses problemas, não 

havia nenhuma. Vale ressaltar que, quando foram feitas as 

observações nesta unidade, ela se encontrava em reforma, 

diante de um contexto em que a pandemia da COVID-19 já 

estava em curso e os profissionais continuaram 

desempenhando suas atividades. Além disso, não somente os 

profissionais estavam expostos aos riscos mencionados, mas 

também os usuários os quais necessitavam dos serviços de 

saúde naquele período.  

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NOVO HORIZONTE  

Os setores observados foram: sala de vacinas, sala de 

curativos, recepção e consultórios. Foram detectados riscos 

físico, químico, biológico, mecânico e ergonômico. Os riscos 

percebidos estão presentes no quadro 3.  

Quadro 3. Dados sobre riscos ambientais da UBS do Novo 
Horizonte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2021. 
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SETOR RISCO 
FÍSICO 

RISCO 
QUÍMIC
O 

RISCO 
BIOLÓGICO 

RISCO 
MECÂNICO 

RISCO 
ERGONÔMIC
O 

Sala de 
vacinas 

Ruídos e 
umidade  

Substânc
ia 
química* 
e mofo 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipament
os e 
máquinas 
inadequadas
, 
armazename
nto 
inadequado, 
iluminação 
deficiente e 
inadequação 
na 
eletricidade e 
edificação 

Postura física 
inadequada, 
mobília 
inadequada e 
conflitos 
interpessoais 

Sala de 
curativo
s 

Umidade 
e queda 

Gases e 
substânci
a 
química* 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Equipament
os e 
máquinas 
inadequadas
, 
armazename
nto 
inadequado, 
iluminação 
deficiente e 
inadequação 
na 
eletricidade e 
edificação 

Levantamento 
de peso 
manual, 
postura física 
inadequada, 
ritmo de 
trabalho 
excessivo, 
trabalho 
monótono, 
mobília 
inadequada e 
conflitos 
interpessoais 

Recepç
ão 

Ruídos, 
calor e 
umidade 

Poeira Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Inadequação 
na 
eletricidade, 
edificação e 
riscos de 
queda 

Postura física 
inadequada, 
ritmo de 
trabalho 
excessivo, 
mobília 
inadequada e 
conflitos 
interpessoais 
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Consult
órios  

Ruídos e 
umidade  

Presença 
de Mofo 

Vírus, 
bactérias e 
fungos 

Inadequação 
na 
eletricidade, 
edificação e 
ferrugem no 
mobiliário 

Postura física 
inadequada, 
ritmo de 
trabalho 
excessivo, 
mobília 
inadequada, 
conflitos 
interpessoais 

*(clorexidina alcoólica, clorexidina aquosa e hipoclorito) 

Fonte: Dados do estudo, 2021.  

 

Quanto a escala de incômodo e medidas de controle 

para os riscos físicos, em uma escala de 0 a 10 o incômodo 

variou entre 4 e 9. Outrossim, foram relatadas medidas para 

controle, como: a climatização para controle do calor e 

isolamento acústico para eliminação de ruídos.  

Referente aos riscos químicos, a escala de incômodo 

variou de 1 a 10 e as medidas de controle se destinam à limpeza 

constante para redução da poeira, uso de EPIs e manejo 

adequado de substâncias químicas e pintura de salas para 

controle do mofo. Quanto aos riscos biológicos, a escala de 

incômodo variou de 6 a 10 e as medidas de controle eram o uso 

de EPIs, manejo adequado de resíduos e materiais. 

 Relacionado aos riscos mecânicos, a escala de 

incômodo variou de 5 a 10 e as medidas de controle foram 

notificar à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

armazenamento de produtos na farmácia, reparos nas 

instalações da unidade feitos pelos próprios profissionais 

utilizando-se de doações, e uso de foco ginecológico para suprir 

as necessidades de iluminação, além de serem feitas 

solicitações para reparos na rede elétrica da unidade.  

Quanto aos riscos ergonômicos, a escala de incômodo 

variou de 4 a 10 e as medidas de controle relatadas foram o 
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revezamento de trabalhadores no setor, busca de mobília nas 

unidades vizinhas e solicitação à SMS, reuniões para resolução 

de conflitos e estabelecimento de fluxos de orientação, e o 

dimensionamento adequado dos profissionais.  

Na seção de anotações, foram feitas observações e 

recomendações pelos preceptores. Quanto à recepção, foi 

relatado que o setor da entrada possibilita o atendimento da 

maioria dos casos que buscam o serviço, provocando nos 

profissionais responsáveis pelo acolhimento estresse, 

ansiedade e tensão. Quanto à sala de curativos, foi informado 

ser um setor vital com necessidade de melhoria estrutural, pois 

existe um esgoto com gases expelindo odor para dentro da sala 

permanentemente, como também a falta de insumos. Quanto à 

sala de vacina, segundo os tutores, funciona sem obedecer às 

normas sanitárias básicas previstas.  Por fim, os consultórios 

apresentavam as cubas das pias pequenas, sem possibilidade 

de higienização adequada das mãos, oferecendo riscos 

biológicos e ergonômicos. 

Sobre as recomendações feitas, para a recepção 

recomendou-se o rodízio dos profissionais através de duplas ou 

trios. Para a sala de curativos e vacinas, foi recomendada a 

adequação às resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que tratam da estrutura física dos serviços 

de saúde, além da troca das pias dos consultórios.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

Percebe-se que muitos foram os riscos ocupacionais 

identificados pelos preceptores em uma proporção que torna 

precárias as condições de trabalho nos serviços de saúde 

envolvidos neste estudo. A respeito disso, um estudo recente 
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demonstrou que cem por cento dos profissionais participantes 

da pesquisa, todos enfermeiros, afirmaram estar cientes dos 

riscos ambientais aos quais são sujeitos em seu local de 

trabalho, com destaque para os riscos químicos e ergonômicos, 

citados por 28% e 26% daqueles, respectivamente (SANTOS et 

al., 2020). 

Rotineiramente os riscos ocupacionais apresentam-se 

de maneiras diferentes a partir de situações insalubres, e 

representam potenciais causas de danos à saúde física e 

mental dos trabalhadores da saúde (SANTANA, 2021). Desse 

modo, é notório que as instalações precárias apontadas nas 

unidades de saúde observadas neste estudo prejudicam os 

processos de trabalho das equipes de saúde envolvidas. 

Em relação aos riscos biológicos, observou-se a 

presença de microrganismos (vírus, bactérias e fungos) em 

todos os setores, como esperado para um serviço de saúde. 

Entretanto, é importante ressaltar que os acidentes com 

material biológico podem interferir negativa e significativamente 

na prática dos profissionais, uma vez que lhes são causados 

estresse psicológico, alteração das práticas sexuais e possíveis 

sofrimentos com os efeitos colaterais dos medicamentos 

usados na profilaxia pós-exposição com antirretrovirais, quando 

necessário (ZELL, 2021). 

Em relação aos riscos ergonômicos, os conflitos 

interpessoais foram citados pelos profissionais de uma das 

unidades básicas de saúde. Esse fato corrobora com estudos 

realizados cujos resultados mostram as dificuldades no 

relacionamento entre os profissionais das equipes como fator 

colaborador para o adoecimento profissional e prejuízos no 

processo organizacional do serviço (ZELL, 2021). 
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Ao observar a escala de incômodo dos riscos aos quais 

os profissionais deste estudo estão submetidos, percebeu-se 

um grau elevado de insatisfação da equipe. Diante disso, pode-

se observar a sensação de vulnerabilidade em relação ao 

ambiente de trabalho e ao desenvolvimento das ocupações, 

tendo em vista a exposição a situações com alto potencial de 

danos à saúde e capacidade de provocar acidentes e outros 

adoecimentos. Dessa forma, percebe-se a correlação direta 

entre a falta de estratégia de gestão e do financiamento voltado 

à biossegurança dos profissionais, vulnerabilizando-os em seus 

exercícios laborais (SANTANA, 2021). 

A associação dos riscos nos diferentes setores de 

trabalho da mesma UBS, somados à insuficiência de medidas 

de controle, provoca no trabalhador o estresse ocupacional, que 

na atenção básica é compreendido como um conjunto de 

perturbações psicológicas ou sofrimento psíquico associados 

às experiências de trabalho (PETERMANN, 2020).  

Ao considerar o supracitado, pode-se afirmar que como 

consequência o processo de trabalho, tanto individual quanto 

em equipe, é prejudicado e o usuário é afetado diretamente com 

a perda de qualidade da assistência nos cenários analisados 

neste presente estudo.  

Além disso, a baixa valorização e remuneração, a 

hipossuficiência de insumos e os problemas de infraestrutura 

tornam o ambiente de trabalho na AB um fator estressor 

ocupacional, cujas consequências físicas e psíquicas são 

negativas para os indivíduos (PETERMANN, 2020), de forma a 

agir como potencial causador do esgotamento profissional e do 

estresse laboral, aumentando assim a quantidade de 

afastamentos por motivos de saúde (ZELL, 2021).  
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Por fim, acrescenta-se que o surgimento do Sars-Cov-2 

e posterior pandemia da COVID-19 associados ao consequente 

adoecimento da população geral, inclusive dos trabalhadores 

da saúde, à fragilidade do Sistema Único de Saúde, bem como 

às deficiências de políticas de saúde para o enfrentamento da 

pandemia, desnudaram os problemas de saúde pré-existentes 

também na Atenção Primária à Saúde (DAUMAS, 2020).  

Todavia, os profissionais envolvidos no estudo relataram 

que as discussões e reflexões feitas nos encontros virtuais 

colaboraram para fortalecê-los no enfrentamento diário de 

combate à COVID-19 em meios aos desafios existentes, o que 

evidencia a relevância do levantamento dos dados coletados.   

 

CONCLUSÕES  

A experiência permitiu reconhecer e analisar coletivamente 

os riscos ambientais presentes nos processos de trabalho das 

unidades de saúde participantes, seu impacto na saúde dos 

trabalhadores e a existência de medidas de prevenção. Desta 

forma, foram identificados e discutidos diversos agentes 

ambientais que tinham potencial de causar acidentes e 

adoecimentos relacionados ao trabalho e se somavam à 

exposição ao risco biológico provocado pela presença do novo 

coronavírus. 

Em suma, constata-se que condições de trabalho 

desfavoráveis impactam negativamente na saúde dos 

trabalhadores que desempenham suas atividades laborais nos 

serviços de saúde, pois estes estão submetidos aos riscos 

ocupacionais e às dinâmicas de trabalho adversas, que 

corroboram com o adoecimento e com conflitos interpessoais, 
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concomitantemente. Além disso, esses impactos negativos 

prejudicam substancialmente a assistência à saúde dos 

usuários do SUS. 

Nesta perspectiva, para assegurar condições laborais 

que propiciem a redução dos riscos ocupacionais, medidas 

organizacionais necessitam ser discutidas no âmbito de cada 

atividade de trabalho. Somado a isso, fornecer canais que 

permitam a discussão sobre os processos e condições de 

trabalho, sobretudo, dar voz aos trabalhadores é um caminho a 

ser seguido. 
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RESUMO: Objetiva-se identificar os Diagnósticos e 
Intervenções de Enfermagem no paciente com encefalopatia 
hepática; relatar a experiência dos profissionais de 
Enfermagem na assistência ao paciente com encefalopatia 
hepática. Estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre 
assistência de Enfermagem a pacientes com quadro de 
encefalopatia hepática, internados na unidade de clínica 
médica de um hospital público da cidade de João Pessoa. 
Correlacionando o conhecimento dentro da patologia da 
Encefalopatia hepática e aplicando o Processo de Enfermagem 
dentro da nossa rotina assistencial, podemos listar os 
Diagnósticos de Enfermagem: Nutrição alterada; Risco de 
infecção; Risco de Queda; Déficit de Autocuidado; Excesso de 
volume de fluido; Risco de integridade da pele prejudicada; 
Risco para lesão hemorrágica; Dor aguda; Perfusão tissular 
ineficaz; Motilidade gastrintestinal disfuncional; Troca de gases 
prejudicada; Intolerância à atividade física; Confusão Aguda; 
Isolamento social; Distúrbio no padrão do sono; Conhecimento 
deficiente e Vínculo familiar enfraquecido. A partir da 
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identificação dos Diagnósticos de Enfermagem, pode-se traçar 
um plano de cuidados que norteou a qualidade da assistência 
prestada, permitindo que os resultados esperados e planejados 
para o cliente fossem alcançados, proporcionando uma melhor 
reabilitação, garantindo a segurança do paciente dentro do 
ambiente hospitalar, podendo resultar numa redução do tempo 
de permanência dentro da unidade de internação.  
Palavras-chave: Processo de enfermagem. Cuidados de 
enfermagem. Encefalopatia hepática. 

 
INTRODUÇÃO  

  
A Encefalopatia Hepática (EH) é uma síndrome 

neuropsiquiátrica decorrente de uma doença hepática grave, 
seja ela aguda ou crônica. A EH vai ser encontrada em quem já 
tem uma disfunção hepática grave ou cirrose e seus estigmas 
(aranhas vasculares, rarefação de pelos, ginecomastia, 
flapping, outros) (SALEH, 2021; AMODIO, 2018; CAMPAGNA 
et al., 2017). 

A EH afeta de 30 a 50% dos pacientes com Cirrose 
Hepática. Neste primeiro estágio do espectro, as alterações do 
funcionamento cerebral são detectadas clinicamente. Para 
detectar e quantificar a EH requer testes diagnósticos 
neuropsicométricos e neurofisiológicos (GÓMEZ; SENDRA; 
AMPUERO, 2018). 

Comporta-se como um distúrbio funcional do Sistema 
Nervoso Central, associado à insuficiência hepatocelular, 
decorrente de quadros agudos ou crônicos de hepatopatia e a 
presença de shunts portossistêmicos, em decorrência da 
elevação dos níveis de amônia. Esta complicação é 
extremamente comum e impacta negativamente na taxa de 
sobrevida global, podendo ser utilizada como fator prognóstico 
de sobrevida para pacientes com insuficiência hepática (YU; 
CHEN; JIANG, 2019). 
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A EH é classificada em mínima, aguda esporádica, 
aguda espontânea e crônica. A forma mais comum de 
apresentação, a EH aguda esporádica, está associada à 
presença de fatores precipitantes ou de descompensação, 
como hemorragia digestiva alta, constipação intestinal, 
hipocalemia, dieta hiperproteica e alcalose metabólica e 
respiratória (STRAUSS; SILVA, 2011). A cronificação da EH dá-
se pela permanência dos sintomas por um longo período de 
tempo com certo grau de variabilidade. Normalmente é 
presente em pacientes cirróticos em estado avançado, e, caso 
não sejam transplantados, apresentam curta sobrevida 
(SANTOS; COSAC, 2020). 

O diagnóstico é clínico, baseado na busca, por meio da 
anamnese e exame físico, das alterações cognitivas e 
musculares compatíveis com EH em paciente com patologia de 
base predisponente. Caso haja alterações não compatíveis, 
como déficits focais, convulsões ou evolução rápida para coma 
(em poucas horas) deve-se excluir outras etiologias possíveis 
(tomografia de Crânio e/ou punção liquórica) antes de se supor 
EH. Não há um exame diagnóstico padrão, assim, tratar como 
EH se quadro clínico compatível (KIMINAMI; GONÇALVES, 
2018). 

As atividades da vida diária são afetadas na EH devido a 
uma deterioração cognitiva que pode ter um efeito prejudicial 
sobre a qualidade de vida. Afeta principalmente as atividades 
complexas relacionadas à atenção, comprometendo a 
informação e habilidades psicomotoras (PADILLA, 2016). 

Os Cuidados de Enfermagem diante de um paciente com 
EH visam minimizar acidentes, quedas, danos físicos e 
psíquicos provenientes do estado de ausência da lucidez 
evidenciado por esta patologia. Realizar a orientação aos 
familiares e acompanhantes sobre a patologia e sua condição 
momentânea reversível, na maioria dos casos, com a 
terapêutica médica prescrita e o plano de cuidados de 
Enfermagem individualizado e sistemático. 
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A vigilância do paciente é imperativa em decorrência dos 
riscos diante das alucinações, diálogo confuso e 
comportamento disjuntivo da realidade atual do mesmo. 
Utilizamos medidas restritivas de movimento, se necessário, e 
administração de medicamentos com prescrição médica. 

Diante da relevância do tema, o presente estudo tem 
como objetivos: identificar os Diagnósticos e Intervenções de 
Enfermagem no paciente com EH, relatar a experiência dos 
profissionais de Enfermagem na assistência ao paciente com 
EH. 

 
MATERIAIS E MÉTODO  

  

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência 

sobre Assistência de Enfermagem a pacientes com quadro de 

encefalopatia hepática, internados na unidade de clínica médica 

de um hospital público da cidade de João Pessoa. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

  
A EH apresenta uma fisiopatologia multifatorial e 

complexa, que não está ainda inteiramente clarificada. A 
elevação da concentração sérica de amônia é a hipótese central 
da gênese desta patologia. A sua ação neurotóxica exprime-se 
tanto no desenvolvimento de edema cerebral, como na 
alteração da transdução de sinal. A inflamação sistêmica 
mostra ser outra hipótese no desencadeamento da EH e a sua 
ação sinérgica com a hiperamonemia conduz a um pior 
prognóstico (ANTUNES, 2016). 

Strauss e Silva (2011, p. 31, apud COSTA, 2015, p.19) 
definem a EH como uma complicação neurológica bastante 
frequente nas hepatopatias, caracterizando-se por um edema 
cerebral tendo início ainda na fase mínima, aumentando nas 
outras fases. Podendo apresentar um distúrbio de atenção, 
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alteração no sono e distúrbios motores, que progridem de uma 
simples letargia a estupor ou coma, sendo potencialmente 
reversível, nos casos de um tratamento satisfatório ou após um 
transplante hepático. 

A EH é uma condição muito comum nas unidades de 
internação. Os pacientes acometidos por essa condição 
demandam assistência multidisciplinar planejada. Geralmente, 
estão internados na unidade de Clínica Médica. Esse perfil é 
responsável por ocupar uma parcela significativa dos leitos da 
clínica médica do hospital público da cidade de João Pessoa. A 
frequência das internações aumenta nos períodos de 
agudização da doença e se caracteriza como um quadro 
complexo e muitas vezes com desfechos desfavoráveis. 

O quadro de EH requer intervenções e assistência de 
Enfermagem de forma continuada mediante a complexidade do 
quadro e das necessidades urgentes apresentadas. O 
enfermeiro exerce importante papel na assistência enquanto 
membro de uma equipe multiprofissional. Seu saber, embasado 
no Processo de Enfermagem, permite atuar de forma planejada 
e esquematizada. 

O Cuidado de Enfermagem deve abranger além dos 
aspectos técnicos necessários, os aspectos psicossociais, pois 
muitos pacientes convivem com o medo da morte ou do 
insucesso do tratamento. Além disso, o ensino do paciente e de 
seus familiares é uma função importante do enfermeiro. O 
processo ensino-aprendizagem irá criar subsídios para que o 
paciente adquira conhecimentos e protagonize o seu próprio 
cuidado, por meio da mudança do seu comportamento em 
saúde, trazendo benefícios para si, reduzindo a incidência de 
complicações e retornando mais rápido às suas atividades 
diárias e adesão de um plano terapêutico pelo resto da vida 
(FONTANA, 2013). 

De acordo com a NANDA-I 2021-2023 (NANDA-I, 2021), 
o Processo de Enfermagem (PE) se inicia com uma 
compreensão dos conceitos básicos da Ciência e teorias de 
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Enfermagem. O diagnóstico envolve julgamento clínico sobre 
uma resposta humana a uma condição de saúde ou processo 
de vida, ou suscetibilidade a essa resposta, por um indivíduo, 
cuidador, família, grupo ou comunidade que direcionam a 
prestação de cuidados. 

Após identificação dos diagnósticos, segue-se com o 
planejamento das intervenções de Enfermagem, dentro dos 
resultados esperados, para eliminar os fatores causais ou de 
risco de um diagnóstico, ou para minimizar seu impacto sobre 
o indivíduo, cuidador, família, grupo ou bem-estar da 
comunidade. A avaliação ocorre durante todo o PE, e na 
conclusão do atendimento ao paciente. 

A identificação dos problemas e os respectivos 
Diagnósticos de Enfermagem nos permitem elaborar uma 
prescrição de Cuidados de Enfermagem individualizada, que 
contemple as necessidades do indivíduo. A Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) é de suma importância para 
o direcionamento da assistência aos pacientes. O PE possibilita 
uma maior interação com o paciente e o conhecimento das 
implicações diante do quadro de EH, o que facilita o 
planejamento da assistência de forma integral. 

Nossa rotina assistencial dentro de uma unidade de 
Clínica médica, situada numa instituição hospitalar de 
referência no estado da Paraíba para distúrbios hepáticos, inclui 
todo o PE. O Histórico de Enfermagem, realizado na admissão 
do paciente; Evolução de Enfermagem em forma de checklist e 
a SAE, realizados diariamente durante toda internação do 
paciente. O Histórico de Enfermagem é realizado no momento 
da admissão com o objetivo de traçar o perfil sociodemográfico, 
colher a maior variedade de informações possíveis sobre 
histórico de doenças anteriores, hábitos de vida que possam ter 
relação com o estado de saúde atual, história familiar e história 
da doença atual. Essa anamnese, somada ao exame físico, 
servem de base para os demais passos da SAE. Tal 
sistematização organiza toda operacionalização do Processo 
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de Enfermagem, planeja o trabalho da equipe, elenca 
prioridades, delega ações, analisa as informações obtidas e 
define padrões. 

Para uma melhor compreensão das etapas, seguem 
abaixo dois dos instrumentos utilizados na nossa instituição: 
figura 1: frente do Histórico de Enfermagem, figura 2: verso do 
Histórico de Enfermagem, figura 3: frente da SAE e figura 4: 
verso da SAE. 

Os instrumentos da referida instituição são apreciados 
pela Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade vinculada, Coordenação de Enfermagem do 
Hospital e pela Comissão de Registros da Instituição. Sua 
utilização só é implementada após aprovação dos enfermeiros 
setoriais. 
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Figura 1. Frente do instrumento  Histórico de Enfermagem da 
clínica médica. 

 
Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do HULW. 
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Figura 2. Verso do instrumento Histórico de Enfermagem da 
Clínica Médica. 

 
Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do HULW. 
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Figura 3. Frente do instrumento Sistematização da Assistência 
de Enfermagem da Clínica Médica. 

 
Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do HULW. 

  
Correlacionando o conhecimento dentro da patologia da 

EH e aplicando o Processo de Enfermagem dentro da nossa 
rotina assistencial na Clínica médica, elencamos a seguir os 
principais Diagnósticos de Enfermagem que identificamos 
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através dos instrumentos e as respectivas intervenções 
necessárias. 

 
Figura 4. Verso do instrumento Sistematização da Assistência 
de Enfermagem da Clínica Médica. 

  
Fonte: Equipe de Enfermagem da Clínica Médica do HULW. 
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Na categoria psicobiológica: Nutrição alterada (inserção 
de sonda nasoenteral de acordo com prescrição médica); Risco 
de infecção (manter distanciamento adequado entre os leitos, 
usar medidas de precaução padrão); Risco de Queda (elevação 
das grades da cama, contenção mecânica quando necessário, 
manter o paciente restrito ao leito); Déficit de Autocuidado 
(auxiliar na higienização corporal e oral, realizar troca de fraldas 
se necessário, executar banho no leito ou auxiliar o paciente no 
banho de aspersão); Excesso de volume de fluidos (promover 
medidas para diminuir o excesso de fluidos, manter membros 
elevados e administrar medicamentos prescritos para ajudar na 
solução do problema); Risco de integridade da pele prejudicada 
(manter a pele hidratada e seca, promover mudança de 
decúbito a cada duas horas). 

Ainda como psicobiológicos temos: Risco para lesão 
hemorrágica, relacionado a perfil sanguíneo anormal (observar 
evacuações, bem como presença de equimoses, epistaxe, 
petéquias, entre outros); Dor aguda (avaliar a intensidade e 
frequência da dor e discutir sobre as alternativas de melhor 
resolutividade, analgésicos quando necessário); Perfusão 
tissular ineficaz (manter um cuidado circulatório rigoroso para a 
prevenção de insuficiência venosa); Motilidade gastrintestinal 
disfuncional (controle nutricional e fisioterápico para o 
melhoramento da motilidade gastrintestinais); Troca de gases 
prejudicada (ajudar o paciente a aumentar o tempo de 
expiração e diminuir o aprisionamento de ar e com isso, o 
paciente irá respirar de forma mais eficiente e efetiva); 
Intolerância à atividade física (proporcionar terapia ocupacional 
e promover exercício para fortalecimento e fisioterapia). 

Na categoria psicossocial: Confusão Aguda (avaliar nível 
de consciência pelo menos uma vez a cada turno); Isolamento 
social (incentivar o contato diário com familiares e/ou amigos); 
Distúrbio no padrão do sono (fornecer medidas de relaxamento 
que favoreçam um sono e repouso de qualidade); 
Conhecimento deficiente (ouvir paciente atentamente e sanar 
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possíveis dúvidas relacionadas a patologia, usando estratégias 
como ilustrações para melhor compreensão); Vínculo familiar 
enfraquecido (estimular a permanência do familiar  junto ao 
paciente). 

Vale ressaltar que o sucesso na aplicabilidade do plano 
de cuidados e suas intervenções (nem todas estão acima 
citadas) dependem não somente da equipe de Enfermagem, 
mas também da atuação da equipe multidisciplinar da nossa 
unidade de internação, que se propõe a colaborar em todo 
processo, da anamnese a alta hospitalar. 
 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

  
A experiência no cuidado ao paciente acometido por 

encefalopatia hepática com o uso das ferramentas de todo 
Processo de Enfermagem nos proporcionou uma grande 
reflexão sobre sua importância dos mesmos em todo processo 
do cuidar.  

De acordo Fuly, Leite e Lima (2008, p.884, apud 
SANTOS, 2021, p.2), a expressão contemporânea da 
organização do trabalho profissional em contextos de cuidado, 
da atenção básica ao ambiente hospitalar, que representam o 
que comumente se denomina serviços de Enfermagem, 
também pode ser compreendida à luz da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) quanto ao método, pessoal 
e instrumentos   

Em nossa instituição a adoção de instrumentos 
adequados que contemplaram todas as perguntas necessárias 
para elaboração de um plano de cuidado para o paciente com 
encefalopatia hepática, viabilizou o planejamento das ações de 
Enfermagem de forma individualizada e humanizada. 

Santos (2021), ressalta que a organização dos serviços 
de Enfermagem pressupõe a elaboração de instrumentos que 
viabilizem a documentação clínica; estes se traduzem nos 
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elementos constituintes do pilar dos instrumentos e sustentam 
o pilar do método, utilizado pelos profissionais de Enfermagem 
em seu trabalho prático. 

Todo processo é organizado e pautado na veracidade 
das informações obtidas durante a avaliação do paciente, nos 
proporciona a identificação dos Diagnósticos de Enfermagem e, 
consequentemente, as intervenções mais adequadas para 
amenizar e solucionar danos. 

O diagnóstico é considerado patrimônio comum de todas 
as áreas da ciência. Diagnosticar significa interpretar os dados 
de acordo com a área em que se é especialista, para prestar 
um serviço. Nesse sentido, uma das terminologias diagnósticas 
de Enfermagem de maior impacto, reconhecida pela American 
Nurses Association (ANA), é a taxonomia NANDA-I 2021-2023 
(NANDA-I, 2021) 

De acordo com o NANDA-I 2021-2023, o Diagnóstico de 
Enfermagem é definido como o “julgamento clínico em relação 
a uma resposta humana a uma condição de saúde / processo 
vital, ou susceptibilidade a essa resposta, de uma pessoa, 
família, grupo ou comunidade” e fornecem a base para a 
seleção das intervenções a fim de alcançar os resultados pelos 
quais é responsável (NANDA-I, 2021). 

Baseado na taxonomia NANDA-I, a identificação dos 
Diagnósticos de Enfermagem no paciente com encefalopatia 
hepática nos fez compreender sua definição, características 
definidoras, fatores relacionados, e possíveis intervenções. 

O diagnóstico de Risco de infecção é definido como a 
suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos 
patogênicos os quais podem comprometer a saúde. Um dos 
fatores de risco para a sua ocorrência é a estase de líquidos 
orgânicos que pode estar associada a procedimentos invasivos 
como a paracentese (ARAÚJO et al., 2021). 

Nesta condição, o portador de cirrose apresenta 
anorexia, emagrecimento e metabolismo prejudicado da 
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proteína, gordura, glicose e reserva prejudicada de vitaminas 
lipossolúveis, determinando o diagnóstico de nutrição alterada. 

A ascite também pode provocar impacto respiratório 
levando a um padrão respiratório ineficaz. Estudo transversal 
realizado com pacientes com cirrose hepática do setor de 
gastroenterologia de um Hospital Universitário, objetivando 
avaliar e quantificar o impacto da redução aguda do volume 
ascítico nos parâmetros respiratórios chegou à conclusão de 
que a ascite provoca um impacto respiratório e sintomatológico 
negativo nesses pacientes e que a drenagem do líquido ascítico 
melhora os volumes pulmonares e a expansão torácica, além 
de reduzir sintomas como fadiga e dispneia (ARAÚJO et al., 
2021). 

O excesso de líquidos acumulados na cavidade 
peritoneal limita os movimentos diafragmáticos, diminuindo a 
ventilação. Nessas situações, o portador de cirrose hepática 
pode apresentar a troca de gazes prejudicada. 

O risco para integridade da pele prejudicada, definido em 
NANDA-I 2021-2023 (NANDA-I, 2021) como suscetível a 
alterações na epiderme e/ou derme, que podem comprometer 
a saúde, está relacionado aos fatores mecânicos, fragilidade e 
alteração no turgor cutâneo, propiciando alterações na 
integridade da pele, além dos fatores imunológicos, 
pigmentação e metabolismo alterado. 

A mobilidade física prejudicada e a presença de anemia, 
agravada pelo estado de confusão decorrente da encefalopatia 
hepática, nos levam a identificação do diagnóstico risco para 
quedas. De acordo com a NANDA-I 2021-2023, este 
diagnóstico é definido como adulto suscetível a experimentar 
um evento que resulte em descanso inadvertido tentativamente 
no térreo, andar ou outro nível inferior, o que pode comprometer 
saúde (NANDA-I, 2021). 

Quanto ao risco para lesão hemorrágica, as ações de 
Enfermagem prioritárias, devem estar direcionadas para 
monitorização de processo hemorrágico e presença de 
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hematêmese e/ou melena secundária ao sangramento de 
varizes esofágicas. Além disso, promover hemostasia frente a 
punções venosas e arteriais caso seja necessário. 

O excesso de amônia na corrente sanguínea gera um 
desequilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e 
inibitórios, prejudicando a autorregulação do fluxo sanguíneo 
intracraniano e produzindo sintomas clínicos. Nesse sentido, o 
paciente com EH evidente cursará com alterações no estado 
mental, podendo ter desde desorientação até coma, como 
também, alterações na personalidade, mudanças na 
consciência, confusão mental, e cognição e memória 
prejudicada (OLIVEIRA et al., 2021). 

Torna-se essencial a avaliação neurológica, incluindo o 
comportamento do paciente, capacidade cognitiva, orientação 
em tempo e lugar e padrão de fala, bem como o cuidado na 
administração de fármacos. 

As complicações da encefalopatia hepática, bem como 
sua evolução patológica, nem sempre são compreendidas pelo 
paciente e sua família. Em todo processo patológico é 
necessário que o paciente seja esclarecido acerca da etiologia 
da doença, tratamento, cuidados com acompanhamento e 
sobre os hábitos de vida. Nesse sentido pode-se identificar o 
diagnóstico de conhecimento deficiente, o qual pode ter como 
intervenções a orientação do paciente quanto a história natural 
da doença, buscando esclarecer suas principais dúvidas, e 
estimulando o paciente a tirar suas dúvidas relacionadas à 
doença, oferecer orientações quanto aos efeitos nocivos do uso 
do álcool quando a etiologia estiver associada ao etilismo, e 
orientar para a necessidade de mudança de hábitos alimentares 
e necessidade de realização de exames periódicos para 
acompanhamento do quadro crônico. 
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CONCLUSÕES  

  
Com este estudo foi possível observar que os indivíduos 

acometidos por EH necessitam de uma assistência 
multiprofissional e interdisciplinar, melhorando o prognóstico 
dos pacientes acometidos por esta patologia. 

No que se refere ao profissional de Enfermagem, sua 
assistência é embasada pelo PE, ofertando um cuidado 
qualificado e humanizado. Abrangendo desde os casos mais 
simples aos mais complexos, todas as ações desenvolvidas são 
direcionadas ao paciente e a seus familiares, envolvendo as 
partes em todo processo de cuidado. 

A partir da identificação dos Diagnósticos de 
Enfermagem, pode-se traçar um plano de cuidados que norteou 
a qualidade da assistência prestada, permitindo que os 
resultados esperados e planejados para o cliente fossem 
alcançados, proporcionando uma melhor reabilitação, 
garantindo a segurança do paciente dentro do ambiente 
hospitalar, podendo resultar numa redução do tempo de 
permanência dentro da unidade de internação. 

Observou-se a importância de traçar estratégias que 
inviabilizem a ocorrência de agravos futuros e que estas ações 
também impulsionem mudanças de hábitos, proporcionando 
assim uma melhor qualidade de vida tanto para o paciente e 
sua família. 

Espera-se que o estudo possa contribuir para uma 
reflexão dos profissionais de Enfermagem sobre a necessidade 
e a importância de se traçar um plano de cuidados, em especial 
para pacientes com quadros de EH. A assistência metódica, 
sistemática e individualizada permite uma melhor organização 
do trabalho, avaliando sempre a eficácia e a necessidade de 
modificações no plano de cuidados. 
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