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APRESENTAÇÃO 

 

O tema “Educação em saúde” potencializa o conhecimento de causa e influencia 

na implementação de mudanças reais que influenciam a saúde da população. É 

perceptível o surgimento de diálogos que buscam contribuir para mudanças de atitudes e 

de adaptações à nova realidade da saúde no Brasil. 

A ideia do livro “Educação em saúde como um tema transversal” surgiu do desejo 

de reunir assuntos voltados para a educação em saúde que fossem produzidos por 

diversos pesquisadores de todo o Brasil, pois os mesmos possuem propriedade para 

tratar de assuntos que contribuam para o enriquecimento intelectual dos leitores.  

Agradeço  cada equipe de pesquisa que integra essa obra. 

 

Prof. Dr. Guilherme Antônio Lopes de Oliveira 
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Capítulo 1 

A APLICAÇÃO DO PROCESSO COMUNICATIVO DO PROFISSIONAL 
ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO HOSPITALAR AO PACIENTE SURDO: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Larissa do Nascimento Oliveira1 
Antônio Lindomar Alves da silva2 

 

RESUMO 

Introdução: O presente estudo trata do processo de inclusão, enfatizando as 
dificuldades sociais, comunicativas e de acessibilidades que são enfrentadas pelas 
pessoas com surdez durante o atendimento à saúde. O processo de comunicação, 
sempre foi entendido como uma das bases transformadoras de uma sociedade, pois 
é através dela que compartilhamos o que somos e está integralmente ligada com a 
luta pela sobrevivência da humanidade. No campo da saúde, firma-se um processo 
fundamental e vital para se prestar uma assistência de qualidade e equidade, pois é 
garantido a qualquer indivíduo igualdade e justiça, envolvendo a escuta de forma 
acolhedora. Objetivo: Verificar os meios utilizados no processo de comunicação 
durante a consulta de enfermagem, além de avaliar o atendimento e a relação entre 
enfermeiro e paciente surdo, frente ao conhecimento, acessibilidade e vínculo ao 
cliente com surdez. Metodologia: Tratou-se de uma revisão integrativa com 
abordagem qualitativa, com as pesquisas realizadas na base de dados online Portal 
Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e em seus sites afiliados. O estudo 
foi composto pela análise de sete publicações. Resultados e Discussão: Os dados 
obtidos neste trabalho fazem refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelo surdo e o 
enfermeiro, quanto às informações prestadas pelo paciente surdo e o entendimento 
pelo profissional de enfermagem. Pode-se perceber que os enfermeiros sabem que 
a capacitação é necessária para oferecer um melhor atendimento aos pacientes 
surdos, já que o primeiro contato deles dentro do hospital se dá com ele, diante 
disso, ela é a melhor forma para propiciar um atendimento qualificado e mais 
humanizado. Conclusão: Diante dos artigos analisados, nota-se que o acesso dos 
usuários surdos nos serviços de saúde é permeado de dificuldades, sendo a 
comunicação não verbal um dos principais fatores que impedem a inclusão dos 
mesmos, por esta razão, sugere-se o ensino da LIBRAS no currículo obrigatório dos 
cursos da área da saúde e o incentivo destes profissionais para o conhecimento 
dela, a fim de melhorar o atendimento prestado ao paciente surdo. 
 

Palavras- chave: Surdez. Acolhimento na urgência. Libras. Comunicação com o 
surdo. 

                                                           
1 Acadêmica de Enfermagem na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
2 Orientador, professor da Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI, pós graduado em Gestão em Saúde 
pela Universidade Estadual do Piauí, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Piauí e 
Letras - Inglês pela Universidade Estadual do Piauí. Atua como médico veterinário da Prefeitura Municipal de Piripiri, 
coordenador de vigilância sanitária da secretaria de saúde municipal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação não é algo recente, antigamente o homem já fazia o uso das mãos 

no processo de comunicação com seus companheiros. Com o passar do tempo, o uso dos 

sinais e da comunicação gestual foi substituído pela comunicação oral, fazendo o uso da 

palavra, pois começaram a trabalhar com as mãos ocupadas utilizando para isso, materiais 

de trabalho, por isso, sentiram a necessidade de criar outro mecanismo de se comunicar, 

aprenderam a emitir sons e criar a palavra. Com isso, mostrou-se muito mais prático o 

processo de intercomunicação. Após uma nova descoberta de diálogo, a comunicação por 

sinais limitou-se aos surdos e a oralidade tornou-se prevalente na comunicação 

(MAGRINE; SANTOS, 2014). 

A oralização, expressão pertencente aos ouvintes, prevaleceu por anos e ganhou 

força no processo de comunicabilidade, com isso se sobrepôs a comunicação por sinais, 

que durante muito tempo aconteceu de maneira informal, muitas vezes indeferida aos 

surdos, pois os mesmos eram excluídos, vítimas da incompreensão, dignos de pena e 

sofrimento, tratados sem direito algum, chegavam a ser abandonados e vistos como quem 

não poderiam ser educados (AMARAL; SANTOS, 2017). 

O processo de comunicabilidade sempre foi entendido como uma das bases 

formadoras de uma sociedade, pois é através dela que compartilhamos o que somos, 

fazemos, queremos e de como gostaríamos de ser, além de podermos transmitir 

informações, fatos, ideias e desejos, o que constitui nossas principais características 

formadoras de caráter. A comunicação é um processo natural e envolve a capacidade de 

nos relacionar plenamente com outras pessoas, o que é de total necessidade, dentro do 

processo de convivência que envolvem os meios sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Para a enfermagem, a comunicação é o meio de interação para o entendimento entre os 

clientes e funciona como instrumento para transmitir informações e assegurar o paciente 

de modo verbal (BROCA; FERREIRA, 2012). 

Está integralmente ligado ao conflito pela sobrevivência da humanidade, ao longo 

da busca crescente de conhecimentos para aumentar-se e desenvolver pela busca nas 

conquistas e dominação do mundo. No campo da saúde, firma-se um processo 

fundamental e vital para prestar uma assistência qualificada e de equidade, pois é 

garantido a qualquer indivíduo igualdade e justiça, envolvendo além dos seus pontos 

característicos, a escuta de forma acolhedora pelo profissional Enfermeiro, não apenas 
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com a finalidade de repassar informações para a compreensão conceitual, mas atingindo a 

subjetividade de cada indivíduo (OLIVEIRA; CELINO; COSTA, 2015). 

Observa-se dessa forma a importância da inclusão deste público diante da 

necessidade que carecem sobre o problema, o Decreto n. 5626, regulamento sob a Lei 

10.436/02 em 22 de dezembro do ano de 2005, conhecido e intitulado como Lei de Libras, 

que trata diretamente sobre os aspectos e suas particularidades referentes à inclusão de 

Libras nos cursos superiores, visando à importância e garantindo à formação de 

professores tradutores, interpretes dentro do ensino de libras, além da atuação dentro dos 

Serviços Único de Saúde – SUS, assegurando à capacitação da Libras nos serviços 

públicos, ou ainda, sua interpretação e legislação orçamentária garantindo as ações 

preditas no Decreto 5626/05 (PIRES; ALMEIDA, 2016). 

Tendo em vista as dificuldades sociais, comunicativas e de acessibilidade que são 

enfrentadas pelas pessoas com surdez e ainda do importância do vínculo, acolhimento, e 

de uma escuta de qualidade durante a assistência de Enfermagem na relação Enfermeiro/ 

paciente surdo, visa-se garantir qualidade durante o atendimento ao paciente portador de 

surdez e promover o acesso universal e equânime a todos. Diante do exposto, questiona-

se: Como a falta de capacitação no processo de comunicação do profissional Enfermeiro 

poderá interferir frente à qualidade da assistência durante o acolhimento ao cliente com 

surdez? 

Sabe-se que o acolhimento é de extrema importância e indispensável dentro das 

unidades de Saúde, sobretudo aos enfermeiros, uma vez que, é capaz de promover o 

vínculo entre os profissionais e clientes, estabelece melhor conhecimento da doença por 

facilitar um diagnóstico mais preciso e assim, propiciar o tratamento. Além, de qualificar a 

assistência e promover a humanização, buscado mecanismos capazes de combater o 

preconceito, empregando para isso a comunicação, contribuindo para a melhoria da 

assistência durante o acolhimento do paciente. 

Contudo quando se refere ao cliente surdo é fundamental uma maior atenção e 

capacitação dos profissionais, tornando-se então uma importante ferramenta na superação 

das dificuldades.  

O estudo se justifica pela preocupação diante da importância social e das 

dificuldades enfrentadas durante o acolhimento, sofridas pelo paciente surdo, diante de um 

atendimento de qualidade. Dessa forma, pode-se perceber como a comunicação é 

necessária durante a consulta de enfermagem e necessita ao mesmo tempo de 
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ferramentas adequadas para o cliente surdo, o que se torna indispensável para a 

resolutividade do tratamento. 

 

1.1 Acolhimento ao Paciente Surdo na Urgência  

 

O comprometimento da qualidade durante um atendimento à saúde é exigência por 

lei e garantido pelo sistema único de saúde (SUS), nos diferentes níveis de atenção no 

Brasil, assegura enormes mudanças institucionais e comportamentais. Diante disso o setor 

de urgência e emergência está diretamente ligado às necessidades daqueles que 

procuram um atendimento prioritário e necessitam de um atendimento de urgência 

(BORGES; CANDINE; CARVALHO, 2012). 

Uma das diretrizes de maior importância dentro do atendimento de urgência e 

emergência citamos o acolhimento, perante as práticas em saúde, que direciona a equipe 

de saúde com responsabilidade sobre o cliente. Para que seja aplicada as diretrizes é 

fundamental a capacitação do profissional de saúde para saber como lidar com as 

individualidades de cada indivíduos, incluindo diferenças como deficiências, linguagem, 

etnia. Contudo, sabendo ouvir a queixa do cliente e pactuar a estratégia mais adequada a 

cada indivíduo e suas diferenças, garantindo assistência integral, humanizada, com 

reparabilidade durante o atendimento e acesso aos serviços externos e internos, visando a 

integralidade e equidade a todo tipo de paciente. 

A triagem classificatória de risco brasileira é o primeiro atendimento ao paciente 

dentro do âmbito hospitalar, existente desde 2002, porém foi em 2004 que foi definida e 

ampliada de forma mais humanizada, dando origem ao acolhimento com as classificações 

de riscos (ACCR), que tem como principal função reorganizar as portas de urgências e 

programar a produção de saúde em rede, visando uma escuta de qualidade, no 

fortalecimento do vínculo entre profissional e cliente e a garantia de acesso qualificado na 

reparabilidade dos serviços, priorizando os casos mais graves (INOUE et al., 2015). 

Dessa forma, espera-se que o atendimento seja prestado de forma assistencial, 

buscando um acolhimento igualitário a qualquer tipo de público assegurado nos princípios 

do SUS garantidos pela Constituição Federal, visando que as ações realizadas durante o 

acolhimento dos usuários e de seus familiares sejam prestadas por profissionais 

qualificados e pautados, em protocolos (INOUE et al., 2015). 
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1.2 Princípios Doutrinários do SUS 

 

No Sistema Único de Saúde (SUS), os princípios doutrinários envolvem uma série 

de cuidados que abrangem todos os indivíduos e suas necessidades. Eles são essenciais 

e ditam normas que deram início ao surgimento de todas as outras leis do SUS (BRASIL, 

2013). 

Dentre os doze princípios do SUS fundamentais, a Equidade, integralidade e a 

universalidade têm relação direta com o tema em questão, pois envolve bondade, 

solidariedade, compaixão e o vínculo contínuo entre indivíduos diferentes e suas 

diferenças, realçando aqueles que mais necessitam de uma maior assistência e apoio para 

garantir seus direitos com as mesmas qualidades, reduzindo a desigualdade e 

aumentando a inclusão (BRASIL, 2013). 

A Equidade está inteiramente ligada aos conceitos de justiça e igualdade, visando 

combater as condições de desigualdade em saúde do país. No campo do sistema nacional 

de saúde, se enfatiza, por exemplo, durante um atendimento aos clientes conforme suas 

necessidades, dessa forma tratando desigualmente os desiguais ofertando mais a quem 

mais precisam e menos a quem carece de cuidados. Com isso, este princípio, reconhece 

cada diferença nas suas necessidades, perante as circunstância e saúde e vida de cada 

indivíduo, e considera que ter direito à saúde passa primeiro pelas diferenças sociais, 

devendo atender a todas as diversidades. 

Outro princípio é a equidade, que também norteia políticas em saúde, reconhecendo 

as necessidades de todos os grupos específicos e atua de forma que possam diminuir os 

desafios e as dificuldades dos determinantes sociais na saúde aos quais estão sujeitos. 

Nesta perspectiva, o programa de saúde existente no Brasil contempla os indivíduos 

independentes da raça, gênero, condições econômicas, dentre eles os ciganos, negros, 

brancos, moradores de rua, pessoas com deficiência, idosos, entre outros (CORREIA; 

GARCIA, 2017). 

A universalidade visa garantir que todos os cidadãos tenham acesso à saúde por 

parte do sistema e o estado deve assegurar esse alcance independente da complexidade, 

custos ou atividade sem que dependa de qualquer condição socioeconômica do indivíduo, 

dentre sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais (PONTES et al., 

2009). 
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1.3 Dificuldades do Surdo Durante o Atendimento 

 

Durante uma consulta de enfermagem, é indispensável que o profissional não deixe 

seu cliente sair da sala com dúvidas sobre suas queixas patológicas. Para que isso não 

aconteça, é importante como primeiro passo, que o capacitado ofereça uma assistência 

dialogada e de qualidade para seu cliente. 

A falta do diálogo entre o cliente surdo e o profissional durante o atendimento é 

dificultado se o Enfermeiro não conhecer a Língua de Sinais (LS). Fato este que agrava 

essa situação, tornando-se constrangedor para ambos. Na realidade, o que se observa é 

um prejuízo na comunicação durante o atendimento sem o acompanhante, havendo assim 

um dano na escuta do profissional enfermeiro. Na prática, os pacientes acabam saindo 

confuso, gerando medo e insegurança, além de demonstrar frustrações, tristeza e 

insatisfação durante o atendimento prestado no processo de comunicação (PIRES; 

ALMEIDA, 2016). 

Quando um enfermeiro consegue se comunicar com o cliente surdo, mostra que 

existiu melhoria durante e uma assistência humanizada, havendo benefícios para os seus 

pacientes. A falta de compreensão das informações que o profissional recebe pode levar a 

diferentes diagnósticos, acarretando em falsas interpretações. Já as informações 

repassadas do profissional para o cliente, como, por exemplo, uma dosagem de 

medicação, ou até mesmo, instruções prescritas, poderão causar insegurança no paciente 

durante o tratamento da doença se repassadas de maneira insatisfatória e 

incompreendida, prejudicando a saúde do surdo (CASTRO; PAIVA; CÉSAR, 2012).  

É possível identificar barreiras entre o cliente surdo e o profissional enfermeiro, 

como conflitos existentes sobre a surdez, diferentes percepções sobre uma comunicação 

efetiva e de qualidade, dentre leitura labial, interprete da LS, escrita, pois nem todos os 

surdos sabem ler, segurança na hora de passar a medicação, além de outros riscos que 

poderá acarretar em uma comunicação ineficaz, tais como as dificuldades na hora da 

realização de um exame físico ou outros procedimentos, problemas de comunicabilidade 

com a equipe, incluindo setor administrativo, salas de esperas e ligações ao telefone em 

caso de urgência (RODRIGUES; DAMIÃO, 2014). 
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2 METODOLOGIA 
 

O presente estudo tratou-se de uma revisão da literatura especializada, de cunho 

integrativo com abordagem qualitativa, por meio de artigos científicos. Utilizou-se como 

principal objetivo obter informações e conhecimentos a respeito de um problema, na qual 

procura alcançar uma resposta ou uma hipótese, onde queira validar ou descobrir outros 

fenômenos e relações entre eles (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

As pesquisas foram feitas através de um levantamento bibliográfico acerca da 

temática em questão, usando a plataforma de informações online, Portal Regional da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites indexados. Para a procura foram utilizadas 

palavras que representaram de forma geral, vocábulos reconhecidos que padronizam e 

citam o assunto tratado no corpo do trabalho, os chamados Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS), com existência constatada através do vocabulário estruturado, sendo eles: 

“Surdez”, “Acolhimento na Urgência”, “Libras” e “Comunicação com o Surdo”.   

Como critérios de inclusão foram considerados textos completos, artigos, e 

monografias com idioma em português disponíveis na integra gratuitamente, que 

atendessem até dois descritores utilizados, abordando estratégias de acessibilidade à 

saúde que envolvesse a comunidade surda. Foram excluídas todas as publicações de 

trabalhos sem caráter científico, também àquelas que apresentavam apenas resumos, 

citações e com idiomas diferentes do citado anteriormente, estudos que trataram das 

necessidades das pessoas surdas sem referência à acessibilidade aos serviços de saúde. 

Após realizar uma busca na base de dados BVS, inicialmente foram encontrados 

2.025 publicações, utilizando as estratégias de buscas citadas anteriormente, chegou-se a 

um total de 173 achados. Com a realização da análise desses artigos, através da leitura 

dos títulos e objetivo delimitado, observando sua relação ao tema proposto e atentando-se 

para os estudos em duplicidade, restaram apenas 7 artigos inclusos neste estudo.  Os 

dados foram organizados em um quadro síntese para posterior discussão, sendo que as 

informações contidas dividiram da seguinte forma: título, autores e ano de publicação. 

Todas as normas de autorias foram respeitadas, e todos os autores citados no estudo 

foram referenciados, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A princípio foi produzido um quadro para exibir as pesquisas, abrangendo 

informações como: título, autores e ano de publicação dos estudos. Após a consulta nas 

bases de dados por meio dos descritores e a utilização dos critérios de inclusão e exclusão 

determinados, foram selecionados 7 artigos presentes no Quadro 1 para análise da revisão 

integrativa. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos artigos incluídos na revisão integrativa, em relação ao título, 
autores e ano de publicação.   

TÍTULO AUTORES 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

1. A Importância do ensino de Libras: relevância para 
profissionais de saúde. 

RAMOS, ALMEIDAS 2016 

2. Conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre 
Língua Brasileira de Sinais, (LIBRAS). 

SILVA, BENITO 2016 

3. A enfermagem e a utilização da Língua Brasileira de Sinais, 
no atendimento ao deficiente auditivo. 

SILVA, BASSO, 
FERNANDES. 

2014 

4. Importância e eficácia das consultas de enfermagem ao 
paciente surdo. 

TRECOSSI, ORTIGARA 2013 

5. Como eu falo com você? A comunicação do enfermeiro 
com o usuário surdo 

SOARES, I. P et al 2018 

6. A Língua Brasileira de Sinais na formação dos profissionais 
de enfermagem, fisioterapia e odontologia no estado da 

Paraíba, Brasil. 
OLIVEIRA, Y. et al 2012 

7. Aspectos da comunicação do enfermeiro com o deficiente 
auditivo. 

PAGLIUCA, FIÚZA, 
REBOUÇAS 

2007 

Fonte: Próprio autor, 2019.  

 

 

Observou-se que das 7 publicações selecionadas, 1 corresponde ao ano de 2007, 1 

ao ano de 2012, 1 ao ano de 2013, 1 ao ano de 2014, duas datam o ano de 2016 e 1 o ano 

de 2018. Todos os autores abordaram como temática a importância existente na 

comunicação de qualidade entre o profissional enfermeiro e o paciente surdo, verificando e 

compreendendo o papel e a relação frente ao conhecimento, acessibilidade e vínculo ao 

cliente com surdez. 
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E 4 autores discorreram a importância dos profissionais enfermeiros em ser 

habilitados em LIBRAS. 

O quadro 2 traz informações sobre as publicações utilizadas, como objetivos e 

principais achados, a fim de trazer mais informações dos estudos selecionados. 

 

3.1 O atendimento e a relação entre o enfermeiro e paciente surdo 

 

O papel de qualquer profissional de saúde é antes de qualquer técnica, a 

humanização, a assistência em enfermagem, diante disso existe a preocupação com a 

relação entre enfermeiro e paciente, para isso é necessário um suporte técnico e científico 

que lhe mostre e faça compreender o universo social, linguístico e cultural da pessoa 

surda, buscando oferecer ao paciente segurança física e emocional (SILVA, S. et al, 2014) 

O estudo 2 mostrou que há uma grande insatisfação dos clientes surdos com 

relação ao atendimento prestado dentro das unidades de saúde, onde eles não 

conseguem transmitir o que estão sentindo, e acaba por gerar medo, apreensão, 

ansiedades, dúvidas e receio, além de se sentirem descriminados pela maneira como são 

atendidos, deixando de ir nas unidades de atendimento em saúde (SILVA; BENITO, 2016). 

 Com isso, o estudo 7 mostra que a comunicação efetiva do profissional enfermeiro 

é capaz de ajudar o paciente a sanar seus problemas, e a enfrentá-los, impedido que o 

paciente sinta-se constrangido, tenha dúvidas, além de ajudar a encontrar alternativas para 

a inclusão.  

Em harmonia observou-se no estudo 4 que os profissionais, que atendem na área 

da enfermagem, bem como aqueles que irão atuar futuramente, se sentem ou já sentiram 

dificuldades no processo de comunicação com o paciente surdo e por isso revelam que já 

tiveram necessidade e desejavam aprender a se comunicar através da Língua de Sinais. 

Segundo a análise de SOARES, I. P et al (2018), confirma que os enfermeiros 

reconheceram a importância e a necessidade da comunicação com qualidade, perante os 

clientes com surdez, uma vez que a interação entre o enfermeiro e usuário é 

imprescindível para garantir sucesso na assistência e acolhimento na saúde. 

Compreendendo assim, que há uma grande parte da população com surdez que lutam por 

direitos iguais e de qualidade e que precisam de seus direitos de saúde assegurados, 

como qualquer outro indivíduo. 
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3.2 Os meios utilizados no processo de comunicação durante a consulta de Enfermagem 

 

De acordo com Pagliuca; Fiúza; Rebouças (2007) desde tempos, não se pode 

pensar na atuação do profissional enfermeiro sem antes levar em consideração o grau da 

importância no processo comunicativo, pois está inteiramente ligada a prática assistencial. 

Com isso, quando não existe uma comunicação eficaz, não tem como prestar auxílio ao 

paciente o que interfere na resolução de seus problemas. Segundo evidenciado, isso se 

torna sério uma vez que a comunicação é ineficaz com pacientes que apresente 

deficiências auditivas, pois estes, muitas vezes, se restringindo as outras pessoas com as 

quais possuem um relacionamento habitual.  

Portanto, quando esse paciente surdo é hospitalizado e começa a conviver em 

ambientes diferentes, com pessoas que não compreendem sua forma de se comunicar, 

por conta de não terem uma habilidade específica para a compreensão da linguagem de 

sinais, isso se torna um problema de inclusão.  Para isto não acontecer é necessário que 

as unidades de saúde e os profissionais da área utilizem-se de meios e conhecimentos 

capazes de atenderem as necessidades desse público, evitando e combatendo o 

preconceito e exclusão social. 

Segundo a análise de Soares. et al, (2018) apontaram para algumas estratégias que 

os profissionais escolhem durante a consulta para conseguir utilizar de alguma interação 

com os clientes surdos, tais como: presença de um acompanhante que saiba a língua de 

sinais na hora das consultas, além da utilização da escrita, desenhos e da linguagem 

corporal. OLIVEIRA, et al (2012) complementa que existem algumas críticas e limitações 

na atuação dos intérpretes, uma vez que sua presença na hora do atendimento poderá 

interferir, causando constrangimento no paciente, podendo também aumentar o risco e o 

direito de sigilo e privacidade, bem como à qualidade das informações repassadas. 

Em consonância Trecossi, Ortigara (2013) diz que é fundamental que os 

profissionais da saúde em especial os enfermeiros, que atendem ao cliente surdo durante 

o acolhimento, tenham condições plenas de se comunicarem sem a necessidade de um 

intérprete, visto que a presença dele dentro dos serviços nas unidades de saúde é uma 

realidade, mas que isto não prepara o profissional para a inclusão efetiva. Necessita-se de 

conhecimento na área de Libras para que o acolhimento ao paciente surdo seja mais 

humanizado, proporcionando assim um atendimento de melhor qualidade.  
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No entanto, mesmo que esses problemas sejam evitados pela presença do 

acompanhante ou até mesmo de um intérprete, não há garantia de comunicação de 

qualidade entre o profissional e o paciente, pois a comunicação só acontece se 

incorporados à cultura e os meios de interação. Diante disso, a presença de uma pessoa 

da família como tradutor pode restringir as ações em saúde, dado que o acompanhante 

pode não compreender as orientações e acabar por não interpretar para o usuário de 

forma clara, além de outro problema que está sendo afetando com a quebra da privacidade 

SOARES, I. et al (2018). 

 

3.3 Libras e sua importância no processo do atendimento ao paciente surdo 

  

 Segundo autores do estudo 4 observa-se que o conhecimento a Língua Brasileira 

de Sinais é essencial na construção da identidade da pessoa surda em todos os seus 

aspectos, desde saber linguísticos, humanitários, cognitivos e sociais na convivência com 

os demais. Para isso, aprender LIBRAS seria o ideal para o profissional enfermeiro, pois 

somente dessa forma haveria uma perfeita comunicação, contato e vínculo com seu cliente 

e não apenas compreender o diagnóstico da doença e suas patologias (TRECOSSI; 

ORTIGARA, 2013). 

 Em acordo com os autores do estudo 1 foi possível notar que a maior parte dos 

profissionais enfermeiros não estão preparados nem capacitado para se deparar com um 

portador de surdez, gerando um prejuízo na qualidade integral da assistência. Diante do 

contexto, propõe que a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS seja implementada como 

disciplina obrigatória e não optativa nos cursos de formação da área da saúde, tendo por 

finalidade a maior interação que possa existir entre o paciente surdo e profissional 

enfermeiro, visando à melhoria durante o acolhimento da enfermagem e ainda sendo 

relevante para ambos e o quão benéfico é, melhorando a assistência da saúde, priorizando 

pela diversidade e atendendo da melhor maneira as pessoas que precisam de atendimento 

especial (RAMOS; ALMEIDAS, 2016). 

 Para Silva, Benito (2016) o uso da Língua de Sinais pelos profissionais da saúde, 

especialmente os enfermeiros ainda é muito precário, muitas vezes, comprometendo o 

entendimento entre os profissionais e os clientes, fazendo com que o aprendizado em 

LIBRAS seja de grande importância e essencial na rotina assistencialista, visto que, em 

algumas instituições a disciplina é ofertada como optativa, o que não atraí a atenção dos 
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acadêmicos, que por vez não tem informações profundas sobre sua relevância e acabam 

por se preocuparem apenas com as disciplinas obrigatórias.  

Oliveira, et. al (2012) ainda afirma, que a adesão do elemento curricular Libras, por 

meio da construção de emendas e questões com destaque na inclusão social de pessoas 

surdas, associada à contratação de profissionais qualificados em Língua de Sinais, foram 

enfatizadas como preceitos para as ações de educação e inclusão das instituições. Desse 

modo, contribuindo para a formação de profissionais aptos a colaborarem para o 

atendimento integral de igualdade a todos os cidadãos. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Diante dos artigos analisados, pode-se perceber que o acesso dos usuários surdos 

nos serviços de saúde é permeado de dificuldades, sendo a comunicação não verbal um 

dos principais fatores que impedem a inclusão dos mesmos. Foi visto que cada paciente 

tem suas necessidades especificas, e o cliente surdo também apresentam suas carências 

diante do processo comunicativo, dessa forma cabe ao enfermeiro à escolha, junto com o 

paciente surdo, buscando uma melhor forma de comunicação respeitando todas as 

limitações. Os serviços de saúde também devem estar preparado a atender o usuário 

surdo, levando em conta que as queixas dos pacientes com deficiência auditiva são 

equivalentes às dos ouvintes, contudo melhorando a comunicação com o cliente surdo 

resultará na melhora de todos os pacientes. 

O presente estudo tratou da preocupação pela importância social e as dificuldades 

enfrentadas no processo de atendimento, sofridas pelas pessoas com surdez, frente a uma 

melhor compreensão durante a assistência dentro do âmbito hospitalar. Nesta análise 

pode-se observar que um bom acolhimento é capaz de promover o vínculo e o auto 

cuidado entre profissional e cliente, no caso da Enfermagem, permite ainda a avaliação da 

assistência, pois os Enfermeiros são os profissionais responsáveis pelo primeiro 

atendimento do paciente em uma atenção hospitalar.  

Quanto ao objetivo proposto pode-se concluir que existem muitos meios utilizados 

na consulta de enfermagem, o que se torna fundamental para a resolutividade do 

tratamento ajudando a conduzir a consulta. Porém viu-se, que a capacitação em libras 

torna-se o meio mais adequado e eficaz, pois o despreparo para essas situações podem 

levar angústia, ansiedade e limitações nos Enfermeiros e clientes, o que impede uma 
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atitude verdadeira de diálogo e acolhimento que poderá gerar uma interferência nos 

resultados da consulta. Com isso fortalecendo o vínculo existente entre profissional e o 

usuário surdo. 

Dessa forma, o estudo contribuiu para desenvolver a reflexão sobre os direitos e 

inclusão dos surdos dentro do âmbito hospitalar perante as dificuldades encontradas. 

Buscou-se mostrar para o profissional Enfermeiro que através da utilização de uma 

comunicação adequada mediante a língua de sinais (LIBRAS), possa garantir uma 

assistência de qualidade ao cliente, colaborando para a efetiva inclusão da pessoa surda, 

oferecendo de forma significativa um avanço para a saúde pública, ajudando a vencer 

barreiras contra o preconceito e combatendo a discriminação. 
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Capítulo 2 

A ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO AO NEONATO NA ESTRATÉGIA  
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Alane Silva Viana1 
Guilherme Antônio Lopes de Oliveira2 

 

RESUMO 

OBJETIVO: analisar a assistência do enfermeiro nos cuidados com o neonato na 
Estratégia Saúde da Família, envolvendo a qualidade e os benefícios para a criança. 
METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e qualitativa. Todo o 
protocolo realizado na pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres 
humanos com número 2.935.584. O total de participantes foi de 18 enfermeiros que atuam 
na ESF da cidade de Piripiri-Piauí. RESULTADOS: Os resultados mostram que a 
assistência da criança logo após o nascimento se torna indispensável para uma boa 
avaliação da equipe de profissionais que fazem parte da ESF, onde o enfermeiro possui 
boas condutas favorecendo o excelente acompanhamento do desenvolvimento do recém 
nascido. CONCLUSÃO: A qualidade da assistência de enfermagem ao neonato dentro da 
ESF se torna eficaz mediante a qualificação do profissional enfermeiro, buscando sempre 
conhecimentos teóricos e práticos visando sempre oferecer a esse neonato um cuidado 
diferenciado, contribuindo num estilo de vida saudável.  
 
Palavras-chaves: Assistência. Estratégia Saúde da Família. Neonato.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O período neonatal é definido no momento do nascimento da criança e finaliza logo 

depois de 28 dias concluído. Nesse período pode ocorrer a morte do neonato, dependendo 

da quantidade de dias que o óbito ocorre, sendo classificada como morte neonatal precoce 

que ocorre nos primeiros sete dias de vida e a morte neonatal tardia, que acontece depois 

de sete dias, mas antes de completar os 28 dias de vida¹. 

A criança recém-nascida necessita de cuidados especiais, devido sua situação de 

dependência integral. Nasce no ambiente hospitalar, onde passa a ter toda uma 

assistência da equipe de Enfermagem, como da mãe e familiares. Ao chegar em seu 

domicílio, permanece obtendo cuidados guiados por profissionais de saúde, familiares e 

sociedade². 

                                                           
1 Enfermeira pela Cristo Faculdade do Piauí - CHRISFAPI. Piripiri, Piauí, Brasil. E-mail: 
alaneviana13@hotmail.com.  
2 Biomédico, Doutor em Biotecnologia, Professor do Curso de Enfermagem da Cristo Faculdade do Piauí – 
CHRISFAPI, Piripiri, Piauí, Brasil. *E-mail: guilhermelopes@live.com 
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A saúde da criança é instruída através do cuidado alcançado por meio da troca de 

informações que se dá a partir do conhecimento técnico e da praticidade em si. O 

enfermeiro deve ter um olhar abundante e crítico ao se tratar da assistência que o neonato 

necessita durante a visita domiciliar, que acontece mediante serviços de atenção primária, 

oferecido para o neonato e sua família³.  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um programa nacional de saúde que nasceu 

em meados dos anos 90. A política principal consiste em um novo padrão na assistência, 

voltado principalmente para a população debilitável que socialmente não possui meios 

para procurar um atendimento em estabelecimentos privados4. 

 Na ESF, uma das atividades executada é a visita domiciliar, uma prática importante 

visando demonstrar um vínculo entre famílias e profissionais de saúde, principalmente o 

enfermeiro, trazendo consigo as intervenções de enfermagem no ato do cuidado com a 

criança e a família5.  

Os profissionais, juntamente com as equipes da estratégia saúde da família, podem 

sugerir métodos para intensificar e analisar seu papel profissional dentro da unidade de 

saúde, considerando a integralidade da assistência oferecida na comunidade6.       

A assistência ao neonato não deve enquadrar apenas na intenção de prorrogar a 

vida, mas se leva em consideração a importância da relação de proximidade entre o 

recém-nascido, a família e profissionais de saúde, como o enfermeiro7. 

O enfermeiro na unidade básica de saúde, que faz parte da ESF exerce um 

importante papel incluso na unidade de saúde. Dentre as várias atribuições, é o 

responsável pela prevenção, promoção, inclusive na reabilitação do indivíduo. O ato de 

cuidar é pertinente com as ações prestadas de maneira diferenciada, onde as intervenções 

do enfermeiro são efetuadas de forma humanizada, preconizando a atenção adequada, o 

respeito e a importância necessária a cada situação do paciente8.  

Dessa forma, o presente estudo objetivou analisar a assistência do enfermeiro nos 

cuidados com o neonato na Estratégia Saúde da Família, envolvendo a qualidade e os 

benefícios para a criança. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritivo, com 

abordagem qualitativa. Essa forma de pesquisa, busca entender os fenômenos ao 

contrário de provar hipóteses estaticamente9. Utiliza-se de vários meios para a coleta de 
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dados onde na maioria dos casos é realizada através de: entrevistas, questionários, 

reuniões, observação com a presença do pesquisador etc.  

Evidencia-se como uma pesquisa de campo, visto que para realizar o levantamento 

de dados, análise de dados e exposição dos resultados se faz necessário um controle 

adequado do objeto de estudo preestabelecido e assim investigar, observar o fenômeno e 

coletar os dados para as análises futuras. Por abordar uma pesquisa de natureza 

qualitativa, buscam-se as particularidades em respostas a questões, que precisam ser 

apresentadas e interpretadas primeiramente pelos próprios pesquisados10. 

Destaca-se que todo protocolo de realização da pesquisa foi aprovado pelo comitê 

de ética em pesquisa com seres humanos com número 2.935.584. 

A pesquisa foi realizada no município de Piripiri, no Estado do Piauí, localizado no 

território dos cocais, a 166 km de distância da capital Teresina ao norte da mesma. Possui 

uma população estimada de 62.733 habitantes, taxa de mortalidade de 21,97 óbitos por mil 

nascidos e dispõe de 33 estabelecimentos de saúde com atendimento pelo SUS11.  

Os locais escolhidos foram as Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) da 

zona urbana de Piripiri, com o consentimento por meio de Carta de Autorização da 

Instituição Co-Participante assinada pelo responsável das unidades de ESF do município 

(Secretaria Municipal de Saúde). 

O total de participantes previstos para a coleta de dados foi de 18 enfermeiros que 

atuam na ESF da cidade de Piripiri-Piauí, englobando todas as unidades de saúde da zona 

urbana, sendo selecionados para a pesquisa enfermeiros que efetuem atendimentos aos 

recém-nascidos com faixa etária de 0 a 28 dias de vida em visitas domiciliares. 

Ficaram exclusos da pesquisa enfermeiros que trabalham na Estratégia Saúde da 

Família no município de Piripiri-Piauí, situados na zona rural e aqueles cujo atendimento 

envolve crianças com faixa etária superior a 28 dias de vida em visitas domiciliares, bem 

como aqueles que não consentiram participar da pesquisa mediante a recusa de 

assinatura do TCLE.  

Os participantes foram submetidos a riscos psicológicos como, por exemplo, 

modificações nas emoções e estresse decorrente da presença do pesquisador, como 

lembranças de situações desagradáveis acontecidas no exercício do trabalho. Com isso, 

foi explicado todo o procedimento para as participantes selecionadas, e que estas teriam 

todo o amparo por parte do pesquisador. 
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As informações colhidas durante a entrevista tiveram sua privacidade preservada 

pelo pesquisador responsável. O público alvo da pesquisa não foi identificado em nenhuma 

ocasião. 

Ainda conforme o item V da resolução 466/12 do CNS, os riscos precisam ser 

minimizados, independente do tamanho do risco. Para garantir a segurança do profissional 

participante da pesquisa e minimizar os possíveis riscos ocasionados por ela, as 

entrevistas aconteceram em ambiente confortável e de forma individualizada, diminuindo a 

invasão de privacidade e a quebra de confidencialidade. Todo o procedimento foi explicado 

para os participantes, e estes tiveram todo o amparo assistencial por parte dos 

pesquisadores de forma imediata e integrada, não havendo complicações durante a 

realização da pesquisa. 

Ressalta-se que a presente pesquisa obedeceu todos os princípios éticos legais 

expostos na Resolução 466/12 do (CNS), afirmando que os participantes da pesquisa , 

assim como os dados coletados, não foram expostos de maneira inadequada. 

Tratou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, com atitude científica em 

que buscou a percepção da dinâmica ao ser humano, observou o evento, utilizou-se como 

técnica de análise dos dados a análise de conteúdo, por meio do agrupamento e por 

magnitude teórica dos dados, e os resultados foram expostos pelo uso de observações e 

citações textuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro 1 – Perfil dos Enfermeiros abordados na pesquisa.  
 

Nome Idade Sexo Tempo de Trabalho na 
ESF 

    

Enfermeiro A 29 F 4 anos 

Enfermeiro B 36 F 11 anos 

Enfermeiro C 37 F 12 anos e 6 meses 

Enfermeiro D 35 M 6 anos 

Enfermeiro E 31 F 1 ano e 4 meses 
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Enfermeiro F 31 F 2 anos 

Enfermeiro G 34 M 13 anos 

Enfermeiro H 32 F 2 anos 

Enfermeiro I 34 F 8 anos e 7 meses 

Enfermeiro J 25 M 2 anos 

Total de Enfermeiros: 10 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 

 

Participaram desta pesquisa dezesseis enfermeiros da estratégia saúde da família. 

Contudo, devido a grande quantidade de entrevistados, houve saturação de dados, sendo 

possível obter dez respostas concretas dos profissionais.  

A faixa etária dos entrevistados ficou entre 25 a 37 anos de idade, com 

predominância de profissionais do sexo feminino (sete) e masculino (três). Sobre o tempo 

de trabalho que exercem na cidade de Piripiri, observou a diferenciação em relação o 

período ativo de trabalho na ESF. O tempo de trabalho varia de 2 a 13 anos, como 

enfermeiros atuantes na unidade de saúde do município. 

A partir da análise dos dados evidenciou-se alguns pontos similares que foram 

destacados em 3 categorias: Benefícios da assistência de enfermagem para o neonato; a 

qualidade da assistência de enfermagem ofertada ao neonato na ESF; competências do 

enfermeiro da ESF no cuidado com o neonato. 

 

4.1 Benefícios da assistência de enfermagem para o neonato 

 

Ao ser questionado aos enfermeiros sobre os benefícios que a assistência de 

enfermagem oferece ao neonato, observaram-se inúmeras vantagens apresentadas ao 

neonato diante das consultas de enfermagem em visita domiciliar, fato esse demonstrado 

nas expressões abaixo (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Relato dos enfermeiros sobre benefícios da assistência de enfermagem ao 

neonato ESF. 
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NOME DEPOIMENTO 

Enfermeiro  

A 

 “O olho atento do enfermeiro ao neonato contribui muito para a identificação 
de alterações ocorridas logo após ao nascimento. Este olhar, ainda, foca na 
amamentação eficaz, ambiente familiar favorável ao desenvolvimento e 
cuidado do neonato que são essenciais nos primeiros 28 dias de vida.” 

Enfermeiro 
B 

“A gente começa a frisar desde o pré natal, a gente sabe que um pré natal 
com uma boa qualidade, reflete lá na frente um RN bem assistido, vai desde 
os primeiros cuidados na primeira semana que se faz os primeiros cuidados 
até acompanhamento de puericultura até os 2 anos. Então para saber os 
problemas que ele apresenta desde cedo, se ele tem algum fator de risco 
que seja cuidado desde cedo, deve haver essa avaliação precoce para uma 
investigação mais profunda.” 

Enfermeiro 
C 

“A assistência de enfermagem tem uma grande importância desde o pré-
natal, todo aquele acompanhamento já cuidando da saúde do bebê desde o 
ventre materno e o nascimento para que ela nasça saudável, é importante 
porque é acompanhamento dos primeiros dias de vida, desde a maternidade 
na realização do parto e na visita domiciliar a equipe se desloca até o 
domicílio e presta toda  assistência, orientações também à mãe  e parte da 
puericultura que a criança é acompanhada nos primeiros anos de vida.“  

Enfermeiro 
D 

“Quando a gente preste uma assistência de qualidade, independente do ciclo 
da vida, a gente contribui  para um bom desenvolvimento daquela criança no 
caso, eu vou está podendo perceber os riscos que a criança está sendo 
exposta, o nível de conhecimento da mãe, no caso quando eu presto uma 
assistência ao neonato , se ela tem uma percepção e um cuidado daquele 
neonato, e uma vez que eu perceba  alguma alteração eu vou poder tratar 
precocemente alguma alteração que o neonato possa vir desenvolver.” 

Enfermeiro 

E 

“Os primeiros cuidados que são realizados tem a visita dentro os primeiros 
setes dias de vida do RN, a gente faz a visita domiciliar e nessa visita se 
realizada a anamnese e exame físico do RN, orientação, nessas orientações 
para a mãe principalmente, contem todo benefício por exemplo: a forma de 
amamentar, a gente explica, pois muitas mães tem essa dificuldade e a 
criança sofre também, pois na medida que a mãe tem uma fissura na região 
do seio, por ela sentir essa dor, ela não consegue amamentar, os benefícios 
são inúmeros, medimos, fazemos a verificação do perímetro cefálico e 
torácico, altura, peso, testamos todos os reflexos da criança.”  

Enfermeiro 

F 

“São vários benefícios, desde o nascimento, nós temos a visita a puérpera e 
ao RN, onde fazemos várias orientações como: amamentação exclusiva, a 
limpeza do umbigo, técnicas de amamentação, banho, várias orientações e 
isso vai beneficiar no desenvolvimento dessa criança.”  

Enfermeiro 

G 

“Desde então, acredito que não só para o neonato como para qualquer outra 
categoria, desde o primeiro momento que ele nasce , já marcamos a visita 
domiciliar, para poder passar todo um cuidado pra mãe que está querendo ou 
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não, as vezes quando é de primeira viagem ela tem inexperiência e a gente 
vai fazer uma avaliação para saber como está a saúde desse neonato, 
avaliar, saber se tem alguma anormalidade, alteração que a gente possa está 
dando uma assistência maior e verificar desenvolvimento.” 

Enfermeiro 

H 

“Em relação aos benefícios, a gente pode ver que podemos melhorar a 
qualidade de vida do neonato, fazendo uma assistência de modo integral, 
dentre as ações que são pertinentes ao acompanhamento neonato, nos 
primeiros vinte e oito dias de vida, principalmente se a assistência for feita na 
primeira semana, a gente tem a primeira semana de atenção integral a mãe e 
ao neonato.”  

Enfermeiro 

I 

“A assistência de enfermagem como um todo, ela contribui de suma maneira 
para saúde do neonato porque a enfermagem ela visa primeiro na prevenção 
de agravos, você vai trabalhar na promoção e prevenção, trabalhando com a 
questão da informação da orientação a mãe no cuidado com amamentação, 
higiene do bebê, cuidados com a avaliação no crescimento e 
desenvolvimento do bebê, então tudo isso vai favorecer que essa criança 
tenha uma saúde de qualidade e baseada na nossa assistência, na 
assistência que é basicamente nessa fase de promoção e prevenção.”  

Enfermeiro 
J 

 

“Há muitos, a gente pode identificar problemas precocemente através da 
visita domiciliar a puérpera, que é o primeiro contato que a gente tem,  
realizamos essas visitas na primeira semana pós parto e a gente observa o 
recém-nascido como um todo e já deixa marcado a primeira consulta de 
puericultura dele que a gente acompanha durante dois anos de idade 
mensalmente.”  

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao analisar as falas dos enfermeiros, pode-se perceber que os conhecimentos 

expressados por eles em relação aos benefícios da assistência de enfermagem, são 

voltados tanto para o RN como para a mãe, pois a qualidade de vida do recém-nascido 

não depende somente do profissional, requer também da mãe cuidados básicos que 

influenciará no seu crescimento saudável. 

Nos primeiros dias de vida do bebê, o Enfermeiro esclarece dúvidas e explana 

cuidados específicos ao RN. Orienta sobre a higiene bucal, cuidados com o coto umbilical, 

sono e repouso, amamentação, banho, troca de fraldas, agasalhamento, prevenção de 

assaduras, banho de sol, realização dos testes de triagem neonatal, importância das 

vacinas, orientação do RN no seguimento das consultas de puericultura, bem como 

planejamento familiar da mãe12. 
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Os profissionais da enfermagem são responsáveis por realizar diversos 

procedimentos de sua competência no cotidiano inerentes aos cuidados ao RN. A 

ausência do enfermeiro na assistência direta ao bebê, implica na diminuição da qualidade 

no cuidado, visto que os primeiros minutos de vida do RN é um momento de instabilidade à 

sua adaptação ao meio extra-uterino13. 

 

4.2 A qualidade da assistência de enfermagem ofertada ao neonato na ESF 

 

A qualidade da assistência prestada pelos enfermeiros se caracterizou de maneira 

satisfatória. Nove deles relataram que o neonato tem todo um acompanhamento desde o 

pré-natal até os 2 anos de vida, e esse acompanhamento inicia por meio da visita 

domiciliar. Um enfermeiro afirma que em parte sim, pois ainda faltam equipamentos e 

instrumentos necessários para uma intervenção junto ao neonato, os equipamentos que 

existem fazem que não tenham um acompanhamento adequado. 

 

 “Ela é satisfatória porque fazemos direitinho o acompanhamento 
daquela criança.” (ENF.A); 
“É satisfatória, ela funciona quando a equipe é completa, 
tentamos solucionar todo problema que ela venha apresentar. ” 
(ENF.B); 
“Eu penso que sim, minha opinião, a gente consegue está 
fazendo uma visita de puerpério desde a primeira semana de vida 
do bebê. ” (ENF.C); 
“Eu acredito que ela é satisfatória porque a gente faz a visita 
dentre os sete dias de vida do RN. ” (ENF.D); 
“Nosso acompanhamento tem se mostrado bem positivo no 
crescimento e desenvolvimento das crianças. ” (ENF. E); 
“Acredito que sim, depende muito do profissional, quando 
trabalhamos em equipe se torna bem mais satisfatório. ” (ENF.F); 
“Em partes o acompanhamento não é ruim, se fizer bem feito a 
gente pode evitar complicações futuras. ” (ENF. G); 
“A gente consegue uma assistência satisfatória porque a gente 
acompanha desde o pré-natal, depois realizamos a visita de 
puerpério. ” (ENF. H); 
“A qualidade é satisfatória, vai depender muito dos enfermeiros. ” 
(ENF. I); 
“Dentro das possibilidades da ESF, a assistência é satisfatória. ” 
(ENF. J). 

 

Os resultados mostram que a assistência da criança logo após o nascimento se 

torna indispensável para uma boa avaliação da equipe de profissionais que fazem parte da 
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ESF, onde o enfermeiro possui boas condutas favorecendo o excelente acompanhamento 

do desenvolvimento do RN. A implementação da Primeira Semana Saúde Integral no 

cuidado ao recém-nascido é necessária para que se possa ofertar uma assistência 

integralizada ao neonato e à mãe14. 

 

4.3 Competências do Enfermeiro no cuidado ao neonato na ESF 

 
Quando questionado sobre a competência do enfermeiro no cuidado ao RN na ESF, 

os profissionais mostraram-se bem aptos nas respostas, demonstrando segurança ao falar 

e domínio nas atividades exercidas por cada um no campo da ESF (Quadro 3).  

 

Quadro 3 - O papel do enfermeiro da ESF na assistência ao neonato. 

NOME DEPOIMENTO 

Enfermeiro 
A 

“O enfermeiro ele tem papel principal além de assistir fisicamente o RN, 
verificar e examinar, saber como que está todo cuidado mediato após o 
nascimento e também principalmente da orientação e educação pra mãe.” 

Enfermeiro 
B 

“Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança na unidade 
básica, a equipe toda de diversas especialidades pode também oferecer esse 
acompanhamento.” 

Enfermeiro 
C 

“O enfermeiro deve ter habilidade para reconhecer sinais de gravidade no 
neonato, tanto ele tem habilidade como competência para reconhecer os 
sinais de agravamento, para orientar em todo o ciclo da vida, sobre os 
cuidados que vai desde uma boa higiene como cuidados específicos de 
acordo com cada problema de saúde que a criança pode vir apresentar.“ 

Enfermeiro 

D 

“O enfermeiro realiza todos os parâmetros do RN, testa todos os reflexos, faz 
orientações para a mãe, pois ela está no cuidado diário com o neonato e ela 
precisa dessas orientações que precisam ser repassadas para o cuidado com 
a criança .” 

Enfermeiro 

E 

“O enfermeiro tem a competência da orientação, percepção de como ele está 
se desenvolvendo, analisar bem o desenvolvimento, orientações sobre 
vacina é muito importante, encaminhar ao pediatra ou médico quando 
acontece algum caso que não está dentro os parâmetros. Avaliar, orientar e 
acompanhar o desenvolvimento do neonato.” 

Enfermeiro 

F 

“A questão do cuidado, o enfermeiro deve ter um conhecimento com bastante 
embasamento teórico para poder avaliar melhor aquele neonato e ensinar pra 
mãe os cuidados necessários para com o filho.” 

Enfermeiro “Competência técnica, competência de fazer, competência do querer fazer, 
ter conhecimento para saber como identificar, como suspeitar como avaliar e 
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G como tratar. Assim ele teria mais atitude em estar mais perto e buscar 
oferecer essa assistência ao neonato.” 

Enfermeiro 

H 

“Realizar o exame físico, testar os reflexos, durante a primeira consulta de 
puericultura se avalia: crescimento, desenvolvimento, ganho de peso, 
estatura, perímetro torácico, cefálico, dentição, as dificuldades na 
amamentação, a questão da avaliação do teste do pezinho e demais exames 
feito no início, o cartão de vacinas, o aprazamento das vacinas.” 

Enfermeiro 

I 

“O conhecimento ele é ilimitado, devemos sempre está se atualizando, 
qualificando e colocando em prática tudo o que aprendemos em quanto 
acadêmicos.” 

Enfermeiro 
J 

 

“As habilidades em aleitamento materno, imunização e outros cuidados são 
trabalhados com o enfermeiro. Em alguns momentos, o neonato sai da 
maternidade sem nenhuma orientação e a ESF assume este papel de 
acolher a esta mãe e o RN e prestar uma assistência satisfatória.” 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Quando se fala em competência do enfermeiro, observou-se o predomínio da 

importância das orientações que esse profissional realiza, colaborando com a melhoria da 

qualidade do cuidado que a mãe passa ao RN. Muitas mães saem da maternidade 

carentes de informações sobre como realizar procedimentos básicos, principalmente em 

relação à higienização da criança. Através da visita domiciliar o enfermeiro é capaz de 

identificar as dificuldades geradas por ela e orientá-la corretamente das técnicas a serem 

feitas.  

Outro ponto observado mediante os depoimentos foi a necessidade de uma 

educação permanente em saúde, buscando intensificar a qualidade da assistência ofertada 

ao neonato. Os cuidados são satisfatórios quando há o agir por parte do profissional. Ele 

só terá o olhar de cuidado quando for capaz de identificar as situações que prejudicam o 

RN. Para isso, necessita de conhecimento técnico e científico para solucionar os 

problemas. 

A competência vai depois da qualificação do potencial de ação: apresenta-se de um 

estímulo efetivo e produtivo de uma junção de saberes de natureza individualizada, 

formada por componentes como: intelectual; técnico-funcional; comportamental ou 

pessoal; ética ou política, do qual o resultado é confessado e apreciado tanto pela própria 

pessoa como por terceiros15. 

O crescimento da competência do enfermeiro exige profissionalização e 

especificidade do saber científico. A resposta da assistência ofertada ao neonato 
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dependerá da eficiência do enfermeiro. A arte do cuidar implicará no saber científico, no 

agir profissional e no domínio do conhecimento expressado diante das diversas alterações 

que prejudicam a qualidade de vida do RN16. 

 

CONCLUSÃO 
 

 

A presença do enfermeiro na ESF facilita o processo de acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento do neonato, onde esse cuidado começa desde o pré-natal 

até o nascimento, por meio da visita domiciliar que inicia até sete dias após sua saída da 

maternidade. 

As intervenções do enfermeiro na ESF são essenciais para a intensificação da 

qualidade de vida tanto do RN como da mãe. A criança, nos primeiros dias de vida, pode 

apresentar alterações ou alguma patologia, comprometendo sua saúde, onde o enfermeiro 

com suas habilidades e competências realiza uma avaliação completa, testando todos os 

reflexos neonatais e progressividade da sua evolução no decorrer dos dias em vida. 

Percebeu-se diante dos relatos dos enfermeiros que o trabalho em equipe contribui 

favoravelmente para uma assistência integralizada do RN, ofertando todo um cuidado que 

vem desde o agente comunitário de saúde até o atendimento médico. Há todo um 

empenho da equipe da ESF, que é composta por profissionais de diferentes áreas, 

auxiliando no cuidado integral do bebê. 

A qualidade da assistência de enfermagem ao neonato dentro da ESF se torna 

eficaz mediante a qualificação do profissional enfermeiro, buscando sempre 

conhecimentos teóricos e práticos visando sempre oferecer a esse neonato um cuidado 

diferenciado, contribuindo num estilo de vida saudável.  

Os benefícios de uma assistência de qualidade ofertada ao RN fazem um grande 

diferencial no seu desenvolvimento. Para um cuidado mais complexo abrangendo a 

criança como um todo, o enfermeiro dispõe de práticas assistenciais que envolvem 

diferentes profissionais que são capazes de auxiliar na evolução do neonato. 
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Capítulo 3 

A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

AO PACIENTE HIPERTENSO. 

 

THE IMPORTANCE OF THE HEALTH EDUCATION PROCESS IN BASIC CARE FOR 

HYPERTENSE PATIENTS. 

 

Andrio Corrêa Barros1 
Ana Leticia Lago Da Luz2 

Ludmylle Rodrigues Silva França3 
Said Antonio Trabulsi Sobrinho4 

 

RESUMO 

A implementação da educação em saúde não é uma novidade. A educação em saúde atua 
sem o consentimento do individuo e com uso da atividade educativa como uma ferramenta 
essencial no âmbito do Sistema Único de Saúde. A hipertensão arterial (HA) é uma doença 
crônica, afetando 20% da população mundial adulta e a prevenção e o tratamento da HA 
estão diretamente ligados ao ensinamento de novos hábitos de vida. A reflexão sobre as 
dificuldades que o profissional enfermeiro enfrenta no momento de atuação frente a 
educação em saúde na atenção básica ao paciente hipertenso é importante. A pesquisa 
tem grande relevância no âmbito cientifico no propósito de buscar na literatura respostas à 
pergunta que norteia o estudo. Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar 
através da revisão integrativa o conhecimento prático dos enfermeiros na educação em 
saúde na atenção básica. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, abrangendo o 
período 2000 à 2019. A pesquisa nas bases de dados ocorreu no período de maio a 
setembro de 2019. 
 

Palavras-Chave: Educação em saúde, Atenção básica, Hipertensão e Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

The implementation of health education is not new. Health education acts without the 
consent of individuals and the use of educational activities as an essential tool within the 
Unified Health System. Hypertension (AH) is a chronic disease, affecting 20% of the world 
population with treatment. and prevention of hypertension, directly linked to the teaching of 
new life habits. A reflection on the difficulties that health professionals face without any 
action in health education in primary care for hypertensive patients is important. A research 
has great relevance in the scientific scope of research of answers of questions to the 
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question that guides or study. In this context, this study aimed to evaluate the integrative 
review or practical knowledge of nurses in health education in primary care. This is an 
integrative literature review covering the period from 2000 to 2019. A database search took 
place from May to September 2019. 
 

Keywords: Health education, Primary care, Hypertension and Nursing. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação em saúde atua sem o consentimento do individuo através de palavras, 

gestos, troca de afeto e informações emitidas por um profissional da saúde. Entende-se 

que a educação é um processo de promover algo a favor do sujeito que nele esta 

internalizado (SILVA;ZANATTA, 2009). 

Segundo Maciel(2009), a implementação da educação em saúde não é uma 

novidade. Desde o século XVIII Europa, já se utilizava desde método para difundir o 

cuidado higiênico com gestantes, crianças e controle de epidemias. 

Hudak; Gallo (2007), então destacam que as atividades de educação em saúde tem 

um papel fundamental na mudança de paradigma, visto que a educação é a forma de se 

obter a mudança de características individuais. 

Por sua vez Santos; Almeida; Reis(2013), caracterizam a atividade educativa como 

uma ferramenta essencial no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS), por aproximar a 

saúde da população. Além disso, a ação educativa encontra-se com os princípios do SUS 

que são: universalidade, integridade, equidade e participação social, 

A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica, afetando 20% da população 

mundial adulta. É o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. O individuo que 

é afetado sofre transformações de vida que vai desde o âmbito social, quando psicológica 

a econômica  (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSAO,2006). 

Segundo Borges et al.(2012), a prevenção e o tratamento da HA esta diretamente 

ligado ao ensinamento de novos hábitos de vida. Além disso, cita que o profissional 

envolvido com essa temática na atenção básica é o enfermeiro de forma individual ou 

coletiva. 

 Evolução do conhecimento para o autocuidado é a chave para o sucesso na 

diminuição da morbidade e mortalidade como também dos custos de saúde. (ANDRIETA 

et al., 2011). 
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Além disso, segundo o que relata Suzuki (2011), educar o paciente para o 

conhecimento da própria doença, a relação entre a terapia farmacológica e o 

comportamento saudável conseguem alterar índices de hospitalização quanto de 

reospitalização.  

Dessa forma, a reflexão sobre as dificuldades que o profissional enfermeiro enfrenta 

no momento de atuação frente a educação em saúde na atenção básica ao paciente 

hipertenso. Ainda hoje, com todas as pesquisas e manuais preconizados percebemos 

grandes divergências e dificuldades que afetam diretamente a atuação com eficácia da 

educação em saúde na atenção básica..  

Partindo disso, a pesquisa tem grande relevância no âmbito cientifico no propósito 

de buscar na literatura respostas à pergunta que norteia o estudo. Nesse contexto, este 

trabalho teve por objetivo avaliar através da revisão integrativa o conhecimento prático dos 

enfermeiros na educação em saúde na atenção básica. Buscando responder a seguinte 

pergunta: Qual a importância do processo de educação em saúde na atenção básica ao 

paciente hipertenso? 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, abrangendo o período 2000 à 

2019. A pesquisa nas bases de dados ocorreu no período de maio a setembro de 2019. 

Quanto às bases de dados relacionados com as ciências da saúde, utilizou-se SCIELO, 

LILACS e PUBMED. Para a realização deste estudo, transcorreram-se as seguintes 

etapas: seleção do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão do tema, 

categorização dos estudos, análise dos estudos, interpretação dos resultados e 

apresentação da pesquisa. 

  A busca bibliográfica nas bases de dados teve como base os descritores: 

Educação em saúde, Atenção básica, Hipertensão e Enfermagem; obtidos a partir dos 

Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde, cruzados entre si, nas 

bases de dados tanto em português quanto em inglês.  

Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos que respondem a pergunta 

norteadora, disponíveis na integra e que continham dados coletados na atuação da 

educação em saúde. 
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Foram excluídos os estudos após a leitura preliminar dos títulos,

contribuíram para a discussão e alcan

revisão integrativa. Quanto às limitações encontradas para realização do estudo, 

destacamos que devido à novidade do tema, ao aplicar os filtros estabelecidos, o número 

de registro ficou bem limitado resultan

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

  

Dos 18 artigos finais à serem incluídos na revisão, analisaram

critérios de relevância e pertinência, incluindo

selecionados, foram encontrados  no 

Sobre a originalidade das pesquisas quanto ao idioma a maior prevalência era em 

português e inglês.  

 

Figura 1- Processo de seleção dos estudos nas bases de dados

 

As doenças crônicas não 

mundo. No Brasil, a organização de serviços voltados para a redução da morbimortalidade 

por essas causas tem se atrelado a identificação e acompanhamento de pessoas com 

hipertensão arterial ( MENDES, 2012
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Foram excluídos os estudos após a leitura preliminar dos títulos,

contribuíram para a discussão e alcance do objetivo da presente pesquisa, 

revisão integrativa. Quanto às limitações encontradas para realização do estudo, 

destacamos que devido à novidade do tema, ao aplicar os filtros estabelecidos, o número 

de registro ficou bem limitado resultando a necessidade de ampliar a investigação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 18 artigos finais à serem incluídos na revisão, analisaram-se 15 de acordo com 

critérios de relevância e pertinência, incluindo-se o total de 11. Os 11 estudos 

contrados  no SCIELO, LILACS e PUBMED. 

Sobre a originalidade das pesquisas quanto ao idioma a maior prevalência era em 

Processo de seleção dos estudos nas bases de dados

Fonte: Autores, 2019 

As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte no 

mundo. No Brasil, a organização de serviços voltados para a redução da morbimortalidade 

por essas causas tem se atrelado a identificação e acompanhamento de pessoas com 

hipertensão arterial ( MENDES, 2012). 
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O acompanhamento de pessoas com diagnósticos de HÁ deve ser realizado pela 

atenção primaria à saúde. Ela é considerada a porta de entrada do sistema de saúde, por 

constituir nível próprio de atendimento (SCHAIBER, MENDES,2000). 

Mendes (2006) coloca a estratégia saúde da família (ESF) como ponte do sistema 

de saúde a própria população. Segundo o ministério da saúde, o acompanhamento 

periódico de indivíduos com HA, mediante ações de prevenção. Identificação, manejo e 

controle têm como maior objetivo evitar as internações hospitalares e reduzir a mortalidade 

por doenças cardiovasculares. 

Em seus estudos conclui que o processo de acompanhamento de pacientes com 

hipertensão arterial pela estratégia saúde da família não atende em sua maioria o padrão 

assistencial estabelecido visando a promoção, prevenção e cumprimento de metas 

(RADIGONDA et al.,2016) 

Hoepfner; Franco (2010), relata que uma parcela da população não busque ou não 

tem acesso aos serviços de uma unidade básica de saúde impossibilitando o diagnostico 

da hipertensão arterial. O elevado percentual de comorbidades sugere diagnostico tardio e 

tratamento insuficientes da hipertensão arterial. 

Fava et al. (2010), destaca a necessidade de conhecer os aspectos da doença e do 

tratamento para obter resultados significativos ao tratar da hipertensão arterial. Ao avaliar o 

conhecimento dos sujeitos 85% desconheciam o significado de pressão alta, mencionando 

conceitos vagos. 

Partindo do que foi abordado a promoção de saúde, segundo Oliveira (2011), é o 

preparo das pessoas para o cuidado de si, por meio de ações educativas articulando 

saúde com autonomia. A educação é assim uma estratégia de excelência para promover 

saúde, alcançando o autocuidado.  

No que tange a atenção básica, a educação em saúde representa uma atribuição 

significativa dos profissionais. Destacando o papel da enfermagem.  Função do enfermeiro 

como um educador, ao entender que não há cuidado sem educar e vice versa 

(FERNANDES; BACKES, 2010). 

Freire (2000), define a educação em saúde sendo pautada através do envolvimento 

de uma postura aberta, curiosa, indagadora. Figueiredo (2012), por sua vez relata que 

quando o usuário se reconhece com sujeito da própria educação, o papel profissional é 

identificado apenas como facilitador do processo educativo. 
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A promoção à saúde configura-se como uma maneira objetiva de dar autonomia e 

estimular o autocuidado por meio da qualidade de vida. Na atenção primaria à saúde é 

expresso por meio da educação em saúde.  

A atividade educativa é bastante providencial para esclarecer sobre a hipertensão 

arterial, apesar de ser um assunto que precisa ser abordado com mais detalhes, uma vez 

que se trata de uma doença que atinge parte significativa da população e da necessidade 

de se conhecer para poder prevenir. Ações de educação em saúde são importantes no 

sentido de alertar para o desenvolvimento da doença, bem como uma série de 

complicações que os prejudicam. Por isso, devem-se realizar ações educativas em saúde, 

para este público começar a perceber quão importante é a prevenção e a adoção de um 

estilo de vida saudável (SANTOS AA, DUTRA BA, SANTOS CB et al., 2014). 

Segundo Barreto et al.(2019), a educação em saúde pode ser identificada como 

uma estratégia com a finalidade preventiva e promovedora de saúde da população. Assim, 

alguns profissionais apontam que a educação em saúde é uma fase do cuidado. 

Evidencia-se em seus achados que as atividades de educação em saúde são realizadas 

em momentos pontuais, principalmente em campanhas. Ao que trata do enfermeiro nessa 

promoção de educação descrevem que esse profissional executa educação em saúde com 

maior ênfase por ter consultas de enfermagem.  

Assim entende-se a educação em saúde como um processo que se inicia desde a 

infância, estabelecidas pela percepção do processo saúde-doença-cuidado. Fazendo 

assim, a educação em saúde um dos principais meios para construir saber em saúde já 

que permitem a interação do saber cientifico, o profissional e ate o saber popular. No 

contexto da hipertensão, momentos de descontração na realização de atividades de 

educação em saúde foram mais eficazes para a construção do saber além também de 

motivar para novos encontros (SILVA et al., 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

Através da revisão de literatura é possível concluir que esse estudo favorece a 

promoção da saúde para o profissional na atuação da educação em saúde na atenção 

básica ao paciente hipertenso. Visto que a hipertensão arterial é uma doença crônica, o 

principal fator de risco para doenças cardiovasculares. 
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Portanto, a importância do processo de educação em saúde na atenção básica é 

evidencia por boas praticas de educação em saúde através de atividades educativas 

voltadas para o desenvolvimento do conhecimento de doenças, sintomas e agravos. 

Educação em saúde ao qual deve acontecer desde a porta inicial ao acesso que é a 

atenção básica. Identificada como uma estratégia com a finalidade preventiva e 

promovedora de saúde da população. 

Observamos ainda uma dificuldade de fonte literária abordando esse assunto que é 

de grande importância para a atenção primária. Como limitação, o estudo apresentou 

dificuldades no campo científico relacionado a produção cientifica que aborde o tema 

relacionando educação em saúde ao paciente hipertenso.  
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Capítulo 4 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo por meio de uma pesquisa bibliográfica 
analisar a influência do contexto cultural na aplicação da vitamina D para o 
desenvolvimento da criança. A carência da vitamina D pode desencadear problemas 
como raquitismo, má formação de ossos devido a deficiente mineralização da matriz 
orgânica. Mostrar a importância da atuação de um fisioterapeuta durante a gestação, 
conscientizando a importância do cálcio para a formação óssea do bebê. Relatar 
alguns fatores culturais que podem influenciar na hipervitaminose D como as vestes, 
alimentação e mudanças de estações de região para região, pois a absorção da 
mesma ocorre de 80 a 90% através da exposição solar, recomenda-se que crianças 
tomem banhos de sol por 15 a 20 minutos ao dia. Essa vitamina é um hormônio 
esteroide liposolúvel essencial na manutenção óssea, influencia no sistema 
imunológico e a falta favorece 17 tipos de câncer. Na lactante é importante para a 
formação do cérebro do bebê, atuará prevenindo a criança de desenvolver o autismo 
durante a gestação. Diante dessa análise dos conceitos aqui revisados, foi possível 
identificar que o profissional fisioterapeuta tem autonomia e qualificação para 
executar diversas atividades, como avaliar pacientes, estabelecer diagnósticos 
fisioterapêuticos, planejar e programar ações preventivas, além de educação e 
saúde, gerenciamento de serviços de saúde, emissão de laudos de nexo de causa 
laboral, entre outros. Assim atuando na prevenção dos danos causados pela 
hipervitaminose D. 
 

Palavras-Chave: Criança. Vitamina D. Desenvolvimento.  Fisioterapia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As principais causas da deficiência de vitamina D são: limitada exposição 

solar da criança e a falta de vitamina D ou suplementação de vitamina D na dieta 

durante a gravidez e lactação. Na China, por exemplo, as práticas culturais podem 

limitar a síntese de vitamina D, pela não exposição à luz solar (ALMEIDA, A. C. F.; 

WEFFORT, V. R. S., 2011). A carência da vitamina D pode acarretar: má formação 

dos ossos. A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel essencial para o 

corpo humano, sua ausência pode ocasionar uma série de complicações. Diante 

dessa assertiva surge a seguinte indagação: qual a interferência da cultura na 

utilização da vitamina D para o desenvolvimento do sistema ósseo da criança? 

Como objetivo geral da pesquisa buscou-se analisar a influência do contexto 

cultural na aplicação da vitamina D para o desenvolvimento da criança. Sendo assim 

o referido trabalho tem por objetivos específicos: conceituar vitaminas, identificar as 

consequências provocadas pela carência de vitamina D para o organismo da 

criança, discorrer o papel do fisioterapeuta na conscientização da importância da 

vitamina D para o organismo e relatar como os fatores culturais podem interferir 

quanto à falta de concentração de vitamina D no organismo. 

Casos de deficiência da vitamina D aumentaram em número de modo 

significante após a revolução industrial, mostrando que o estilo de vida das  pessoas 

influencia diretamente nas concentrações  de vitamina D no organismo. Atualmente, 

tal deficiência é vista como um problema de saúde pública em todo o mundo 

(OLIVEIRA et al, 2014). Sendo as vitaminas essenciais para o bom funcionamento 

do organismo, desperta-se o interesse dos fisioterapeutas que são profissionais 

dedicados para a promoção de saúde e bem estar de seus pacientes. 

 Para a pesquisa, utilizaram-se alguns temas específicos, registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses, etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores 

dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122). 

Sendo assim para a construção do referido trabalho adotou-se uma pesquisa 

bibliográfica, baseando-se em alguns temas específicos, decorrente de pesquisas 

anteriores, em artigos, livros, teses, etc. O presente estudo teve como principais 
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autores: Almeida (2018), Ferreira (2018), Junior (2011) e Oliveira (2018).  

 

1 VITAMINAS: Conceitos iniciais 

 

A palavra vitamina é derivada da combinação das palavras vital e amina, e foi 

concebida pelo químico polonês Casimir Funk, em 1912, que isolou a vitamina B1 

(tiamina) do arroz. Isso determinou uma das vitaminas que prevenia o Beribéri, 

doença deficitária marcada por inflamações, lesões degenerativas dos nervos, 

sistema digestivo e coração. 

As vitaminas são compostos orgânicos requeridos pelo corpo em quantidades 

mínimas para realizar funções celulares especificas. Elas não podem ser 

sintetizadas por seres humanos e, portanto, devem ser adquiridas principalmente 

pela dieta. As vitaminas não produzem energia, portanto, não produzem calorias. 

Estas intervêm como catalizadores nas reações bioquímicas provocando a liberação 

de energia, ou seja, a função das vitaminas é a de facilitar a transformação que 

seguem os substratos através das vias metabólicas. 

A classificação das vitaminas é feita apenas por sua solubilidade e não pelas 

funções que exercem. Cada uma é responsável por uma ou mais funções 

específicas, independentemente do grupo a que pertencem. As principais vitaminas 

são: A, B, C, D, E e K. 

A vitamina D contempla um grupo de moléculas secosteróides provenientes 

do 7-dehidrocolesterol (7 DHC). Trata-se de uma vitamina lipossolúvel precursora de 

hormônio, que se apresenta sob duas formas principais: o colecalciferol ou vitamina 

D3 e o ergocalciferol ou vitamina D2. O ergosterol precursor do ergocalciferol é 

encontrado em plantas e alguns peixes, ao passo que o colecalciferol é sintetizado 

na pele através da luz solar. Ambas diferem somente pela presença de uma ligação 

dupla e um grupo metil presentes na longa cadeia lateral da vitamina D2. A principal 

fonte de vitamina D é a formação endógena pela pele (na epiderme, camada de 

Malphighi) através da exposição à luz solar, principalmente através da radiação 

ultravioleta B (UVB). Contudo, uma fonte alternativa é a alimentação que supre até 

20% da necessidade nutricional de vitamina D (OLIVEIRA et al, 2014). 

A carência de vitaminas no organismo, chamada hipovitaminose ou 

avitaminose, é responsável pelo surgimento de doenças. A deficiência de vitamina D 

em crianças se manifesta como raquitismo, doença associada com malformação de 
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ossos devido a deficiente mineralização da matriz orgânica. Por isso, recomendam-

se fazer uso diário de alimentos como frutas, legumes, verduras, carnes, ovo, leite, 

grãos. 

A possibilidade da deficiência de um micronutriente que tenha um papel 

etiológico no retardo do crescimento tem despertado atenção, pois alguns 

micronutrientes são essenciais para a promoção do crescimento físico, para o 

desenvolvimento neuromotor e para integridade e o funcionamento do sistema 

imune. Portanto, isso afeta ao recém-nascido no seu crescimento físico e 

desenvolvimento mental se houve deficiências subclínica de micronutrientes. 

Em destaque temos o raquitismo causado pelos baixos níveis de vitamina D, 

doença que retarda o crescimento humano, resulta em fraqueza muscular, 

deformidade esquelética, hipocalcemia e tetania. Acredita-se que mesmo antes do 

raquitismo a deficiência da vítima D prejudicar o crescimento e desenvolvimento 

humano.  

O raquitismo pode ocorrer se o corpo da criança não possuir quantidades 

mínimas de vitamina D suficiente ou se o corpo apresentar problemas para usar a 

vitamina D adequadamente. Ocasionalmente, não obter cálcio suficiente ou falta de 

cálcio e vitamina D pode causar raquitismo. Existem várias causas de raquitismo, 

mas uma deficiência nutricional relacionada à falta de vitamina D, cálcio ou fosfato, 

provoca raquitismo mais comumente. Os três tipos de raquitismo são nutricionais, 

hipofosfatêmicos e renais, e os três são atribuíveis a deficiências nutricionais. A 

causa da doença foi desconhecida há séculos e já era uma doença comum. A 

formação e o crescimento ósseo dependem da produção da matriz óssea, composta 

principalmente por colágeno, e de sua mineralização através da deposição dos 

cristais de hidroxiapatita, compostos basicamente de cálcio e fósforo. A falha do 

processo de mineralização tem como uma das principais causas, a inadequada 

concentração extracelular desses íons, e a falta ou comprometimento da ação dos 

elementos responsáveis por sua absorção, particularmente a vitamina D. 

Diversas funções são exercidas no organismo humano devido à vitamina D, 

como o metabolismo da insulina; a regulação do metabolismo de minerais, em 

especial do cálcio; a participação na manutenção da homeostasia, como o 

crescimento, diferenciação e apoptose celular; a participação na regulação dos 

sistemas imunológico, cardiovascular e musculoesquelético. Por estar diretamente 

ligada a funções essenciais do organismo, sua deficiência relaciona-se a diversas 
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patologias, sendo associada à mortalidade geral e cardiovascular aumentada, a 

incidência e mortalidade por câncer e a doenças autoimunes como esclerose 

múltipla. Além disso, a vitamina D3 (calcitriol ou 1-alfa, 25-dihidroxicolecalciferol) é 

um dos principais reguladores da homeostasia do fosfato, juntamente com o 

paratormônio e fosfatoninas (OLIVEIRA et al, 2014). 

Há várias evidências de que a vitamina D participa de dois aspectos 

importantes da função neuromuscular: a força muscular e o equilíbrio. 

Especialmente no que se refere à célula muscular esquelética, sabe-se que ela atua 

através de um receptor específico, exercendo ações que envolvem desde a síntese 

proteica até a cinética de contração muscular, que repercutem na capacidade de 

realizar movimentos rápidos que evitam uma queda.  Em suma, através de suas 

ações sobre a regulação do transporte de cálcio, síntese proteica e cinética da 

contração, é importante para manutenção da massa, da força e da velocidade de 

contração do músculo esquelético.  

O profissional fisioterapeuta tem autonomia e qualificação para executar 

diversas atividades, como avaliar pacientes, estabelecer diagnósticos 

fisioterapêuticos, planejar e programar ações preventivas, além de educação em 

saúde, gerenciamento de serviços de saúde, emissão de laudos de nexo de causa 

laboral entre outras.  

A fim de melhorar a qualidade de vida do paciente, a Fisioterapia oferece um 

trabalho de fortalecimento de músculos, ossos e articulações; ajuda na melhora do 

equilíbrio do paciente (indispensável para prevenção de quedas) e ajuda na 

prevenção das possíveis deformidades e fraturas ósseas, além de outras 

complicações. O profissional irá trabalhar de maneira personalizada, ou seja, 

adaptar cada exercício às necessidades individuais de cada paciente e aos sintomas 

que ele apresentar. 

Casos de deficiência da vitamina D aumentaram em número de modo 

significante após a revolução industrial, mostrando que o estilo de vida das pessoas 

influencia diretamente nas concentrações de vitamina D no organismo. Atualmente, 

tal deficiência é vista como um problema de saúde pública em todo o mundo.   

A quantidade de radiação UVB que atinge a pele depende da latitude e 

altitude geográficas, estação do ano, hora do dia, qualidade do ar, condições 

meteorológicas (nuvens) e superfície de Vitamina D. Quanto mais alta a latitude, 

menor a intensidade da radiação UVB e menor a duração dos meses e horas 
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diárias, durante os quais é produzida a vitamina D. Em adição, os hábitos de 

vestuário, o estilo de vida, o uso de protetores solares e práticas de evicção solar 

têm um forte impacto na síntese endógena de vitamina D. 

Fatores culturais que influenciam na exposição ao sol são muito importantes 

até mesmo em regiões tropicais. Estudos realizados em regiões de baixa latitude 

como no Oriente Médio demonstraram uma alta prevalência de hipovitaminose D 

variando de 50 a 97%, sendo estes dados relacionados ao hábito cultural do uso de 

roupas cobrindo todo o corpo (JUNIOR et al, 2011). Estima-se que 20% a 80% da 

população americana, canadense, e europeia são deficientes de vitamina D, e ainda, 

que a prevalência de níveis séricos de 25(OH)D inferiores a 20 ng/mL é de quase 

um terço da população dos EUA, o que é equivalente a 32% (JUNIOR et al, 2011). 

 

1.1  Conceituar Vitaminas  

 

As vitaminas são nutrientes reguladores. Com as enzimas, controlam as 

reações químicas do corpo; por isso são indispensáveis ao bom desempenho das 

funções orgânicas. Quimicamente, as vitaminas não formam uma classe 

homogênea, sendo substâncias de origens diferentes. As vitaminas solúveis em 

água são chamadas hidrossolúveis (C e complexo B) e as vitaminas solúveis em 

lipídeos são lipossolúveis (A, D, E e K).  O conceito de vitaminas de acordo com 

Chaves, 2014 p.1: 

 

As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias ao funcionamento 
adequado do organismo, sendo essenciais para a manutenção de diversas 
funções orgânicas, tais como crescimento e metabolismo. Elas são 
necessárias em quantidades pequenas (mg/dia) e podem atuar como co-
fatores de diferentes reações bioquímicas. 

 

 Em 1922, foi denominada de D por ter sido a quarta substancia descoberta, 

depois das vitaminas A, B e C. Em 1970 os pesquisadores descobriram que essa 

substancia poderia ser sintetizada pelo organismo, desta forma na realidade é um 

hormônio e não uma vitamina.  

Conhecida como a vitamina do sol, está vitamina vem sendo estudada 

ultimamente, as últimas pesquisas confirmaram os benefícios que ela traz a saúde. 

Hoje em dia muitas pessoas não estão consumindo vitamina D o suficiente para a 

obtenção dos benefícios. Sua maior produção se dar pela pele, a síntese da mesma 
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se dar pela exposição da pessoa a luz ultravioleta. Essa vitamina está ligada a 

saúde óssea, função muscular, saúde do coração, imunidade, menor risco de 

diabetes, menor risco de certos tipos de câncer.  

A vitamina D, ou colecalcifol, tem por função consiste na regulação da 

homoestase do cálcio, formação e reabsorção óssea, através da sua interação com 

as paratireoides, os rins e os intestinos.  

É um hormônio esteroide lipossolúvel importante para o corpo humano e a 

falta pode ocasionar problema. Ela é responsável por controlar 270 genes, inclusive 

células do sistema cardiovascular. Sua produção se da pela exposição solar, pois os 

raios ultravioletas do tipo B1(VVB) são capazes de ativar a síntese dessas 

substancia. 

A principal fonte é representada pela formação endógena nos tecidos 

cutâneos após a exposição à radiação ultravioleta. Quando exposto à radiação 

ultravioleta, o percurso cutâneo desta vitamina o 7- desidrocolesterol, passa pelo 

processo de clivagem fotoquimica originando a pré- vitamina D3, em 48 horas está 

molécula termolábil, sofrerá um arranjo molecular dependendo da temperatura, o 

que resultara na formação da vitamina D3, a mesma sofrerá um processo de 

isomerização muito importante para esse mecanismo, pois evitará a superprodução 

desta vitamina. 

Essa vitamina participa da manutenção de tecido ósseo, ela também 

influencia consideravelmente no sistema imunológico, sendo interessada no 

tratamento de doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e a esclerose 

múltipla, a falta pode favorecer 17 tipos de câncer.  

Esse mineral é encontrado facilmente em derivados do leite como: iogurtes 

naturais e com frutas, leites integrais, desnatado, assim como na amêndoa, 

sardinha, camarão, ricota e brócolis.  

 

1.2 IDENTIFICAR AS CONSEQUENCIAS  

 

A consequência existente para as crianças é a desmineralização óssea (falta 

de calcifediol) que provoca uma variedade de deformidades esqueléticas, 

classificadas como raquitismo, e resultado ossos moles e flexíveis, que 

consequentemente aumenta as chances de fratura e deformidade. A vitamina D foi 

identificada há 90 anos atrás, como um agente dietético detentor de um papel 
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importante na homeostase do cálcio e na saúde óssea, capaz de prevenir o 

raquitismo. (FERREIRA, 2013). 

Por volta do século XVII o primeiro relato dessa doença surgiu devido a um 

surto de crianças com deformidade óssea e retardando crescimento. Devido alto 

desenvolvimento das cidades industriais, ocorreram mudanças nos cenários 

urbanas, como a poluição. Com isso as crianças que viviam nesse ambiente 

deixaram de receber luz solar. 

A partir das primeiras décadas do século XX, a vitamina D como suplemento 

fez com que o raquitismo fosse praticamente erradicado nos países desenvolvidos, 

contudo este problema ainda se torna frequente em regiões pouco desenvolvidas. 

O raquitismo pode ser dividido em dois tipos: hipocalcêmico ou 

hipofosfatêmico, estes apresentam causas diferentes, porém, nos dois casos há 

redução de fosfato no sangue. Segundo Ferreira (2013, p. 27): 

 

 Nas crianças, está desmineralização óssea provoca uma variedade de 
deformidades esqueléticas, classicamente conhecidas como raquitismo. Nos 
adultos, já ocorreu o encerramento das placas epifisárias e existem minerais 
suficientes no esqueleto para prevenir deformidades esqueléticas, pelo que 
está desmineralização óssea conhecida como osteomalacia, é 
frequentemente indetetável. 
 
 

O raquitismo hipocalcêmico é caracterizado pela falta de vitamina D ou 

resistência a sua ação. Este pode ser subdividido em raquitismo dependente de 

vitamina D tipo I, que é um distúrbio autossômico recessivo que se manifesta como 

a síndrome da deficiência da vitamina D logo no primeiro ano de vida. E o raquitismo 

dependente de ultamina D tipo II, é caracterizado como uma doença rara, 

altossomica recessiva, provocada por mutações no gene receptor de vitamina D, 

alopecia (queda de cabelo) é um dos sintomas. 

O raquitismo hipofosfatêmico, comumente causado por perda renal de fosfato 

que é ligado diretamente ao fator genético. O mesmo é subdividido em raquitismo 

hipofosfatêmico familiar, também é chamado de raquitismo do cromossomo X, é o 

tipo mais comum deste tipo de raquitismo no qual é prejudicado na absorção de 

fósforo e anormalidade nos níveis de calcitriol. E o raquitismo hipofosfatêmico 

hereditário com hipercalciúria, distúrbio autossômico e tem concentrações elevadas 

de calcitriol e perda renal de fosfato. Há presença de hipercalciúria que consiste no 

processo de eliminação de cálcio na urina. 
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A principal causa relacionada ao raquitismo dar-se pela falta de vitamina D, 

problemas com absorção de vitaminas e minerais e alguns defeitos genéticos. Os 

sintomas mais comuns dessa doença incluem o atraso do crescimento e no 

desenvolvimento da criança, ossos fracos com maiores danos de fratura, problemas 

nos dentes, dificuldade em caminhar, hiperatividade, crescimento atrofiado e baixa 

estatura, formigamento pelas mãos e pés e entre outros. E nos casos mais graves 

pode haver deformações esqueléticas, como ossos largos, pernas e braços 

arqueados, esterno empurrado para frente, entre outros. Pode ser diagnosticados 

por raios-X nos ossos, exames de sangue para medir os níveis de cálcio, fosforo, 

hormônio para tireoide, etc. Esta é uma doença que tem cura com tratamento 

adequado. 

 

1.3  O papel do fisioterapeuta na conscientização da importância da vitamina d 

para organismo 

 

No período gestacional é de suma importância a vitamina D estar presente no 

organismo, pois no inicio ou primeiro trimestre na falta dela pode ocasionar o aborto. 

Alguns casos de aborto múltiplos no inicio da gestação, é causado pelo sistema 

imunológico da mãe estar rejeitando a fixação do embrião. Como essa vitamina age 

no sistema imunológico, ela pode solucionar esse problema. 

Assim como no final da gestação a falta pode causar o pré-eclâmpsia, doença 

na qual a gestante apresenta a hipertensão. Afinal essa substancia ajuda na 

produção da renina, hormônio que tem por função regular a pressão arterial. A 

ausência aumenta a probabilidade da criança ser autista, pois ela é essencial na 

formação do cérebro da criança. 

O fisioterapeuta como profissional da saúde responsável na promoção do 

bem estar dos seus pacientes, pode auxiliar na fase gestacional conscientizando a 

importância da ingestão da vitamina D, porque é necessária a ingestão de cálcio 

durante e após a gravidez. Esse mineral contribuirá para a formação do esqueleto 

do bebe, fortalecimento dos ossos e dentes, assim coo auxiliará na regulação dos 

batimentos cardíacos e na coagulação sanguínea. Após o parto continuara atuando, 

recomendando á exposição do bebe ao sol, por 15 á 20 minutos diários ao dia. 

Estudos indicam a importância da suplementação de vitamina D em lactentes para 
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prevenção do raquitismo e desenvolvimento ósseo adequado. (ALMEIDA, A. C. F.; 

WEFFORT, V. R. S., 2011). 

 

1.4 Fatores Culturais Podem Interferir Quanto A Falta De Concentração De 

Vitamina D No Organismo. 

 

Os hábitos culturais de cada população como as vestimentas e alimentação, 

podem influencia na absorção da vitamina D, assim como as variações das estações 

do ano, isso explicar as diferenças mundiais de hipovitaminose D. [...] cultura é 

entendida como um conjunto de normas, valores, regras, costumes, artefatos de 

criação e o cultivo e produção dos diversos modos de vida dos diferentes grupos 

sociais. Nessa compreensão o sujeito produz e reproduz a cultura, mas é tomado 

como algo ao lado ou fora dela e não como constituído nela. ( GUARESCHI, 2017). 

Em alguns países o habito cultural como andar com roupas cobrindo o corpo 

todo ou na questão alimentar não está presentes alimentos que contem vitamina D, 

aumenta as chances da hipovitaminose D e no caso de lactantes aumenta-se a 

probabilidade do bebê apresentar sintomas de raquitismo, um acompanhamento 

profissional adequado pode intervi nesse processo, prevenindo. Segundo Almeida e 

Weffort (2011, p. 76):  

 

Outro fator que dificulta a adesão à recomendação atual de vitamina D é a 
não indicação da suplementação por pediatras. Portanto, devem-se incentivar 
tais profissionais para que estes indiquem e orientem os pais quanto à 
suplementação de vitamina D, como também estimulem a exposição solar 
regular de lactentes e crianças de maior idade. 

 

Além desse lactante por não conter essa vitamina no organismo ficara 

vulnerável podendo sofrer faturas durante a gestação, porque o bebê necessita de 

cálcio para se desenvolver e absorverá o que estiver presente no organismo da 

mãe. Futuramente essa mãe poderá desenvolver a osteoporose, mas cedo em sua 

vida. 

 

2 CONCLUSÃO 

 

Ao analisarmos as evidências obtidas a partir de estudos específicos, verifica-

se o quanto a vitamina D é importante para o nosso organismo, é fundamental na 
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regulação do sistema imunológico, ajudando na prevenção de doenças causadas 

pela insuficiência de vitamina D. A vitamina D é indispensável para 

diversas posição do organismo, entre elas, a conservação do tecido ósseo, comando 

do sistema imunológico, sendo considerável para o tratamento de doenças 

autoimunes, no método de separação celular, atua na secreção hormonal e em 

muitas doenças crônicas não transmissíveis 

Dentre as consequências mais comuns da deficiência de vitamina D, 

podemos destacar o raquitismo, doença que surge na infância e adolescência 

devido a carência de vitamina D, é caracterizado por uma mineralização dos ossos 

em crescimento a vitamina D como suplemento fez com que o raquitismo fosse 

praticamente erradicado. A osteomalácia é um outro tipo de deformidades óssea, 

apresentam em adultos e idosos, caracterizado pelo amolecimento dos ossos, 

frágeis e quebradiços. 

Logo que buscando a função do fisioterapeuta como profissional da saúde 

responsável na promoção do bem estar dos seus pacientes conscientizando a 

importância da ingestão da vitamina D, A deficiência de vitamina D é prevenir pela 

ingestão de alimentos ricos nesta vitamina e exposição solar adequada, assim, os 

doentes com deficiência comprovada devem ser tratados mediante prescrição 

médica. 
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RESUMO 

Introdução: A implementação do NASF representa uma inovação no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde (APS) e objetiva a contribuição na integralidade da atenção à saúde da 
população abrangida pela ESF. Entre os profissionais que podem atuar nas equipes do 
NASF, os farmacêuticos representam cerca de 40% dos funcionários. Objetivos: O 
presente artigo objetivou discutir as funções do farmacêutico no NASF, seu papel na 
atenção básica à saúde e a importância da prestação desses serviços. Metodologia: O 
presente trabalho constitui um estudo de revisão integrativa da literatura que foi 
desenvolvido por meio da pesquisa em fontes primárias de dados científicos. Os critérios 
de inclusão empregados foram artigos publicados em português, com os resumos 
disponíveis e acesso ao texto completo no período de 2010 a 2019. Resultados e 
Discussão: Estudos têm mostrado que a intervenção farmacêutica traz benefícios à saúde 
do paciente. A intervenção pode ser abordada tanto com o paciente, como também com 
seu acompanhante familiar, cuidador, ou até mesmo com o médico prescritor e os demais 
profissionais de saúde envolvidos diretamente no processo de cuidado. Conclusão: A 
partir da análise realizada, pode-se concluir que a atuação do farmacêutico no NASF, 
representa uma estratégia para melhoria da qualidade da Atenção Básica à Saúde. 
Embora, ainda seja possível observar que a proposta do NASF para os farmacêuticos 
carece de objetivos claros, impedindo o planejamento, e consequentemente, a definição do 
processo de trabalho desses profissionais. 
 

Palavras-chave: Farmacêutico. Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

  

INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi adotada como modelo de atenção para 

reorganizar e fortalecer a atenção básica em saúde no Brasil e as ações do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Esse nível de atenção, têm buscado o fortalecimento das intervenções 
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multiprofissionais destinadas à promoção da saúde. Deste ponto de vista foram criados os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), objetivando o apoio e a ampliação da 

atenção em saúde (SOUZA et al, 2013). 

De acordo com Barbosa et al (2019) a ESF objetiva à prestação de cuidados 

primários a populações definidas através da implementação de equipes de saúde 

multiprofissionais. É estabelecido como um modelo de atenção primária, operacionalizado 

mediante estratégias/ações preventivas, promocionais, de recuperação, reabilitação e 

cuidados paliativos das equipes de saúde da família, comprometidas com a integralidade 

da assistência à saúde com foco na unidade familiar. 

Os NASF’s foram estabelecidos pela Portaria nº 154 do Ministério da Saúde em 

2008. Em geral, os Núcleos visam principalmente oferecer apoio às ações desenvolvidas 

pelas ESF’s e ampliar a abrangência dessas ações de acordo com os princípios da 

territorialização e da regionalização. Outro propósito é a contribuição na melhoria da 

resolução de casos atendidos pela atenção primária. Com a implantação do NASF é 

esperado que se concretize o cuidado integral à população e diminua os encaminhamentos 

aos outros níveis de atenção (GONÇALVES et al, 2015). 

A implementação do NASF representa uma inovação organizacional no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS e objetiva a contribuição na integralidade da 

atenção à saúde da população abrangida pela ESF. Desta maneira, espera-se que as 

equipes multiprofissionais atuantes nestes núcleos organizem ações de trabalho a partir da 

realidade socioeconômica e epidemiológica territorial, promovendo saúde, prevenindo 

riscos e identificando prioridades (ARCE; TEIXEIRA, 2017). 

Acerca dos profissionais que podem compor as equipes do NASF, os farmacêuticos 

representam cerca de 40% dos funcionários. Esse profissional, colabora com o indivíduo e 

com outros membros da equipe da atenção básica, buscando garantir que os 

medicamentos utilizados pelos pacientes sejam adequados, com indicação correta, 

efetividade, segurança e conveniência, com base na prevenção, detecção e resolução de 

problemas relacionados ao uso de medicamentos (PRM) (BRASIL, 2018). 

 A participação do profissional farmacêuticos na equipe de saúde está 

frequentemente associada à diminuição da taxa de mortalidade, tempo de internação e 

retorno ao serviço de emergência, assim como na melhoria da relação 

hospitalização/readmissão. Observa-se também maior segurança do paciente quando se 

avalia a incidência de eventos adversos e erros de medicação (BRASIL, 2017). 
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Diante do exposto torna-se evidente a necessidade do profissional farmacêutico nos 

serviços que compõe a atenção à saúde, uma vez que a sua presença pode minimizar 

danos por PRM’s e contribuir para uma melhoria na qualidade de vida da população. Esse 

trabalho objetiva discutir as funções do farmacêutico no NASF, seu papel na atenção 

básica à saúde e a importância da prestação desses serviços.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre a relevância da 

atuação e as funções do profissional farmacêutico no Núcleo de Apoio à Saúde (NASF). A 

revisão integrativa possibilita a elaboração de uma análise ampla da literatura, através da 

obtenção, identificação, avaliação e síntese de produções referentes a um tema específico, 

explanando inclusive discussões sobre métodos e resultados (ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014). 

Para sistematização da revisão integrativa foram realizadas as seguintes etapas: 

identificação do tema, da questão norteadora e dos objetivos; estipulação das bases de 

dados e dos critérios de inclusão e exclusão; elucidação das informações a serem 

extraídas; análise dos estudos incluídos na revisão pelos pesquisadores; interpretação dos 

resultados; apresentação da revisão e síntese do conhecimento.  

Na realização da pesquisa utilizou-se as bases de dados Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências), SciELO (ScientificElectronic Library Online), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e documentos do Ministério da Saúde. A pesquisa ocorreu no mês 

de setembro de 2019, utilizando-se dos termos de busca “Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família”, “NASF”, “Farmacêutico” e “Atenção Básica” nos títulos das publicações, visto que 

dois dos termos usados não estão disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). 

Admitiu-se como critérios de inclusão a existência de um ou mais termos de busca 

no título do documento; acesso ao texto completo; artigos em português e o período de 

publicação entre janeiro de 2010 e agosto de 2019. Foram excluídos artigos que 

abordavam sobre aspectos específicos de outros profissionais que compõem o NASF, os 

que o acesso ao texto completo não foi possível, os que encontravam-se fora do recorte 

temporal, teses, dissertações e revisões de literatura. 
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Foram selecionados estudos que faziam referência ao trabalho do farmacêutico na 

Atenção Básica e no NASF que respondessem às seguintes indagações: O trabalho 

aborda as funções do farmacêutico no NASF/Atenção Básica? O estudo relata as 

atribuições, experiências de trabalho ou dificuldades e desafios para a prática do 

profissional farmacêutico no NASF/Atenção Básica? O estudo faz recomendações, críticas 

ou sugestões para o trabalho do farmacêutico no NASF/Atenção Básica?  

A princípio, foram encontrados 90 artigos, sendo 47 indexados na base de dados 

CAPES, 18 na BVS, 13 na SciELO e 12 na 

Saúde. Dentre o levantamento de

ministeriais (1 cartilha e 1 Caderno de Atenção Básica) para análise por serem apropriados 

aos objetivos da pesquisa e se enquadrarem nos critérios de seleção previamente 

definidos. A seleção final pode s

 

Figura 1 – Esquema da seleção e análise de artigos e documentos do ministério 

da saúde para síntese da revisão

Fonte: Elaborados pelos autores. 
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Foram selecionados estudos que faziam referência ao trabalho do farmacêutico na 

Atenção Básica e no NASF que respondessem às seguintes indagações: O trabalho 

borda as funções do farmacêutico no NASF/Atenção Básica? O estudo relata as 

atribuições, experiências de trabalho ou dificuldades e desafios para a prática do 

profissional farmacêutico no NASF/Atenção Básica? O estudo faz recomendações, críticas 

es para o trabalho do farmacêutico no NASF/Atenção Básica?  

A princípio, foram encontrados 90 artigos, sendo 47 indexados na base de dados 

CAPES, 18 na BVS, 13 na SciELO e 12 na Lilacs, além de 2 documentos do Ministério da 

Saúde. Dentre o levantamento de dados, foram selecionados 6 artigos e 2 documentos 

ministeriais (1 cartilha e 1 Caderno de Atenção Básica) para análise por serem apropriados 

aos objetivos da pesquisa e se enquadrarem nos critérios de seleção previamente 

definidos. A seleção final pode ser observada na Figura 1. 

Esquema da seleção e análise de artigos e documentos do ministério 

da saúde para síntese da revisão 
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Atenção Básica e no NASF que respondessem às seguintes indagações: O trabalho 

borda as funções do farmacêutico no NASF/Atenção Básica? O estudo relata as 

atribuições, experiências de trabalho ou dificuldades e desafios para a prática do 

profissional farmacêutico no NASF/Atenção Básica? O estudo faz recomendações, críticas 
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qualitativa, um quantitativo e um quantitativo/qualitativa. Três dos estudos foram feitos a 

partir da pesquisa com profissionais farmacêuticos, um com questionário aplicado aos 

usuários e dois foram relatos de experiência. Todos os estudos trataram de pelo menos um 

dos elementos seguinte: atribuições, experiências, potencialidades, dificuldades e desafios 

para a prática do profissional farmacêutico. Para a organização dos dados selecionados 

dos estudos, foram identificados autoria, ano de publicação e os objetivos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Informações dos artigos selecionados para análise. 

Referência (ano) Tipo de estudo Objetivos(s) 

Silva; Lima; Lira, 

2016 

Qualitativo – 

Descritivo 

 
 
 
 
 

 
 

Avaliar a atuação do farmacêutico nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

tornando a clara, de forma a reafirmar 

a importância desse profissional para o 

fortalecimento da Estratégia de Saúde 

da Família. 

Silva et al., 2019 Qualitativa – 

Autoetnográfica 

Compreender os elementos essenciais 

do processo de sistematização da 

prática clínica de uma farmacêutica da 

atenção primária à saúde com base no 

referencial teórico-metodológico da 

atenção farmacêutica. 

Nakamura; Leite, 

2016. 

Qualitativo – estudo 

de caso 

Investigar a construção do processo de 

trabalho dos farmacêuticos que atuam 

nos NASF de um município do sul do 

Brasil. 
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Provin et al., 2010. Misto - Relato de 

experiência 

Relatar a experiência do primeiro ano 

do Programa Atenção 

Farmacêutica na Estratégia Saúde da 

Família, apresentando-o e discutindo 

os resultados encontrados até o 

momento. 

Costa; Rabelo; 

Lima, 2014. 

Quantitativo - 

Descritivo de corte 

transversal 

Analisar as ações de promoção à 

saúde e prevenção de agravos 

realizadas pelo profissional 

farmacêutico desenvolvidas em grupos 

de usuários de uma Unidade de Saúde 

da Família. 

Santos; Rosa; 

Leite, 2017. 

Qualitativa - Relato 

de experiência 

 
 

Apresentar a importância do papel do 

Farmacêutico no desenvolvimento das 

atividades da Assistência Farmacêutica 

Básica Municipal de uma Unidade 

Básica de Saúde num município da 

região norte do Espirito Santo. 

Fonte: Elaborados pelos autores. 

 

Os relatos de experiência dos profissionais com relação à atenção farmacêutica são 

trazidos em dois artigos, Santos; Rosa; Leite, 2017 e Provin et al., 2010, que mostram a 

vivência do trabalho em equipe e a importância para resolver problemas relacionados aos 

medicamentos (PRM), à melhoria da qualidade de vida dos usuários, promoção da 

mudança no modelo assistencial e à formação de uma nova visão do trabalho do 

farmacêutico. 

O trabalho de Santos, Rosa e Leite (2017) descreve a elaboração de um plano 

operativo para a implantação da Assistência Farmacêutica Básica em um município do 

Espírito Santo. A busca pela inserção desse serviço surgiu a partir da avaliação da 

Farmácia Básica do local, a qual não possuía estrutura física e equipamentos adequados, 

nem recursos humanos. Através de reuniões com todos os funcionários de saúde o plano 

operativo foi desenvolvido e enviado ao secretário de saúde, apontando os benefícios da 
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Atenção Farmacêutica para o município. Atualmente o município em questão possui três 

profissionais farmacêuticos atuantes no ciclo da Assistência Farmacêutica Básica.  

Provin et al (2010), relatam que para cada paciente identificado com PRM, foram 

elaboradas intervenções que foram debatidas com as equipes da estratégia da família que, 

embora tenham demonstrado entendimento e aceitabilidade às sugestões feitas pelo 

profissional farmacêutico no momento da discussão, na prática não seguiram todas, 

portanto, algumas medicações e dosagens foram mantidas, mesmo que desfavoráveis ao 

usuário do medicamento.  

No trabalho de Silva, Lima e Lira (2016), os farmacêuticos foram entrevistados para 

relatarem se a graduação e/ ou pós-graduação tornava-os aptos a atuarem na atenção 

primária à saúde, no qual os resultados obtidos foram que ou a contribuição é pequena ou 

apenas com relação ao conhecimento teórico. Já acerca das ações praticadas pelo 

farmacêutico no NASF, muitos declararam que, embora a visita domiciliar seja uma das 

principais atividades, a ESF ainda possui dificuldade de reconhecer como o profissional 

pode contribuir. Em relação às percepções sobre o exercício no NASF foi mencionado que 

a presença do farmacêutico é de suma importância, embora ainda existam muitas 

dificuldades a serem enfrentadas. 

A Atenção Primária tem a estratégia Saúde da Família como prioridade, 

destacando-se como áreas de atuação importantes a Saúde da Mulher e a Saúde do 

Idoso. Dessa maneira, as atividades no estudo de Costa, Rabelo e Lima (2014) foram 

voltadas aos grupos já existentes na USF, um grupo de gestantes e outro de idosos. Das 

grávidas 90,9% apresentaram entendimento do conteúdo após as atividades educativas 

realizadas pelo farmacêutico e os idosos 83,33%, sendo que antes da aplicação das 

atividades, apenas 4,54% das gestantes compreendiam o conteúdo e dos idosos, apenas 

8,3%.  

A pesquisa realizada por Nakamura e Leite (2016) envolveu sete farmacêuticos que 

atuam nos Centros de Saúde (CS) de um município do Sul do Brasil. O profissionais 

relataram que mesmo após três anos da inserção dos farmacêuticos nos NASF no 

município, o processo de trabalho ainda não está bem definido. Ao iniciar suas atividades 

no NASF, os profissionais puderam elaborar e organizar seus próprios cronogramas, 

tendo, de forma geral, distribuído as 40h/semanais nos CS e nas equipes de SF. Os 

farmacêuticos narram ainda que, atuar em equipes não estruturadas, resulta em atividades 

desconectadas do cuidado ao paciente e limitadas ao espaço da farmácia. 
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Silva et al (2018) expõe que o desafio do trabalho multiprofissional para o 

farmacêutico, é ter clareza da sua responsabilidade específica ao atuar em uma equipe de 

saúde, para então poder fazer parte do compartilhamento de saberes e das 

responsabilizações comuns. Abordam também que são necessárias as construções de 

fatores importantes como uma atuação do farmacêutico na adequação do Gerenciamento 

de Terapia Medicamentosa (GMT) e do seu papel na equipe de saúde; a superação da 

invisibilidade do farmacêutico como profissional potencial para solucionar problemas 

clínicos e propor intervenções por meio do plano de cuidado em prontuário; e construção 

de parcerias, aceitação e atuação multiprofissional. 

 

DISCUSSÃO 

 

A revisão da literatura evidenciou escassa quantidade de artigos que abordassem o 

profissional farmacêutico, o trabalho no NASF e na Atenção Básica. Estudos apontam que 

a baixa quantidade de publicações nesse campo, corrobora com os achados aqui 

apresentados. Pesquisas sobre a atenção farmacêutica na produção científica brasileira 

apontam que, apesar do número limitado de estudos, espera-se um aumento de 

publicações no sentido de contribuir para o reconhecimento das ações do farmacêutico nas 

equipes de saúde (BARBERATO; SCHERER; LACOURT, 2019). 

As novas práticas de concepções de cuidado, ações de promoção à saúde e 

prevenção de agravos ainda são um desafio enfrentado pelo farmacêutico, visto que 

durante o percurso histórico da profissão o mesmo foi descaracterizado como profissional 

de saúde e referido apenas como profissional do medicamento. As recentes lutas do 

movimento sanitário deram ao farmacêutico a oportunidade de agir de forma mais efetiva 

na saúde pública e na Atenção Básica, permitindo, portanto considerar o potencial de 

contribuição do farmacêutico e efetivamente incorporá-lo às equipes de saúde nas mais 

variadas atividades (COSTA; RABELO; LIMA, 2014). 

Existe uma resistência médica no apoio ao profissional farmacêutico e a oposição, 

diminui quando as ações são conjuntas e quando ambos fazem parte da mesma equipe de 

saúde (SILVA et al., 2018). O farmacêutico, como integrante da equipe de saúde, coopera 

para o cumprimento da efetividade e segurança da farmacoterapia. A participação desse 

profissional está associada à diminuição da taxa de ocorrência de eventos adversos, 

reações adversas e erros de medicação. Portanto é importante reconhecer o papel do 
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profissional farmacêutico como protagonista, indutor e qualificador da saúde junto aos 

demais profissionais (BRASIL, 2018). 

Antes o profissional farmacêutico era tido somente como um fiscalizador e 

atualmente a visão foi modificada para uma em que o profissional se preocupa e se 

responsabiliza pelos usuários. Porém, a baixa aceitação das intervenções do farmacêutico 

pelos demais profissionais de saúde é apontada como uma grande dificuldade. Isso seria 

decorrente de um contexto histórico da própria classe de trabalhadores, pela pouca 

inserção em atividades de atenção básica, juntamente com a falta de reconhecimento 

social (PROVIN et al., 2010). 

Com a inserção de novas práticas, é possível ampliar o cuidado em saúde e 

aumentar a resolutividade do uso de medicamentos. De forma a ampliar a contribuição do 

farmacêutico que está inserido nas unidades básicas, bem como conhecer os principais 

problemas relacionados ao uso de medicamentos que são vivenciados pelos usuários. Os 

serviços farmacêuticos na atenção primária incluem o planejamento e o abastecimento de 

medicamentos, além dos serviços de clínica farmacêutica (BRASIL, 2018).  

A ausência de reconhecimento do papel do farmacêutico como profissional de 

saúde pelas equipes de SF e do NASF, ao mesmo tempo em que lhe permite criar e 

inovar, é considerada um limitante, quando as mesmas não conseguem ver os benefícios 

das ações desse profissional na resolução de casos. Para conseguir realizar seu trabalho, 

os farmacêuticos precisam oferecer seus serviços e solicitar sua participação nos casos 

clínicos, ou ficar limitados às funções técnico-gerenciais da farmácia (NAKAMURA; LEITE, 

2016). 

Os cursos de graduação não têm formado profissionais para trabalhar na área 

clínica. Somado a isso, a insegurança e o medo do farmacêutico para atuar fora da 

farmácia, a falta de habilidades e capacitação para novas atividades, além do não 

reconhecimento do seu papel fora da farmácia por ele próprio, pelas equipes e pelos 

usuários podem levar os farmacêuticos a se prenderem à farmácia como espaço e como 

atividade, limitando o fazer, a criação e os resultados em saúde esperados pela proposta 

dos NASF (SILVA; LIMA; LIRA, 2016). 

A incorporação do Farmacêutico na atenção básica atuando na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) está diretamente ligada ao novo perfil do profissional dentro do SUS. A 

sua inserção na ESF trata-se também de um plano de facilitação do vínculo entre o 

farmacêutico, os demais profissionais e usuários que contribuem de forma positiva nas 

medidas de prevenção e promoção da saúde (COSTA; RABELO; LIMA, 2014). 
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A interdisciplinaridade é a lei que medeia todo o trabalho do NASF, a convivência 

entre os profissionais de diversas áreas reflete o compartilhamento de conceitos, maneiras 

de se relacionar e habilidades características de determinado conjunto de pessoas que 

conciliam conhecimento teórico com prática profissional.  Para a realização da prestação 

de um serviço de saúde adequado, a interdisciplinaridade exige integração e estreita 

relação entre conhecimentos e práticas (SILVA; LIMA; LIRA, 2016). 

Nakamura e Leite (2016) relatam que a falta de domínio dos trabalhadores do NASF 

quanto ao seu processo de trabalho, especialmente para as atividades não tecnicamente 

definidas para sua profissão, referentes à interdisciplinaridade, ao trabalho em equipe e ao 

matriciamento, resulta em insegurança, o que contribui para uma prática conservadora e 

desligada do cuidado ao paciente. 

Para o profissional farmacêutico tem sido um desafio trabalhar de maneira 

multiprofissional pois, essa é uma estratégia relativamente recente para o mesmo, 

considerando que sua inclusão de forma regular na Atenção Primária à Saúde ocorreu a 

partir de 2009. O projeto multiprofissional possui a finalidade de aperfeiçoar o 

compartilhamento de conhecimento e o relacionamento igualitário entre os profissionais. 

Portanto, o desafio que o farmacêutico enfrenta é o de possuir uma nitidez da sua 

responsabilidade específica ao atuar em uma equipe de saúde, para pôr fim, poder 

compartilhar de informações (SILVA et al, 2018). 

Tendo em vista a competência do farmacêutico e o seu grande potencial de 

colaboração na saúde pública, o seu processo de trabalho ainda consiste, em atividades 

de gerenciamento e entrega dos medicamentos nas unidades, com pouca inserção ou 

participação no cuidado efetivo dos usuários. Originando como consequência uma 

escassez de ações dedicadas ao uso racional de medicamentos e deixando a desejar a 

sua participação clínica no cuidado ao paciente (BRASIL, 2018).  

O farmacêutico assim como qualquer outro profissional de saúde carece de um local 

adequado às realizações das suas tarefas. A Farmácia Básica Municipal referida no 

trabalho de Santos, Rosa e Leite (2017) passou por reformas com o objetivo de 

proporcionar um atendimento humanizado aos usuários e dar melhores condições de 

trabalho para os profissionais. As ações farmacêuticas devem ser desenvolvidas no interior 

dos pontos de atenção à saúde, primária, secundária e terciária, a participação ativa do 

farmacêutico nas equipes multiprofissionais é vista como indispensável para melhoria dos 

resultados clínicos e econômicos (BRASIL, 2018). 
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Um ponto importante abordado pelo estudo de Santos, Rosa e Leite (2017) é que os 

funcionários que compunham o ciclo de assistência à saúde, desconheciam a importância 

e o papel do profissional farmacêutico. Desse modo, o profissional em questão possui a 

função de proporcionar um serviço centrado no usuário para a execução de proteção, 

recuperação e prevenção da saúde e de agravos, além disso, objetiva à educação em 

saúde, para o ensinamento do uso racional de medicamentos, tanto prescritos como os 

não prescritos, à família, à comunidade e à equipe de saúde (BRASIL, 2014). 

 Atenção Farmacêutica significa identificar problemas possíveis ou existentes no uso 

de medicamentos, como: alergias, interações, contraindicações, reações adversas, 

acompanhamento de critérios inerentes a efetividade terapêutica e adesão ao tratamento 

(PROVIN et al., 2010). Estudos têm mostrado que a intervenção farmacêutica traz 

benefícios à saúde do paciente, que pode ser abordada tanto com o mesmo, como 

também com seu acompanhante familiar, cuidador, ou até mesmo com o médico prescritor 

e os demais profissionais de saúde envolvidos diretamente no processo de cuidado ao 

paciente. Desse modo, a atuação do profissional farmacêutico dentro da atenção básica à 

saúde visa benefícios à comunidade (COSTA; RABELO; LIMA, 2014).   

Na pesquisa feita por Provin et al (2010), 42% dos entrevistados faziam uso de mais 

de 4 fármacos e 96% apresentaram pelo menos um problema relacionado ao 

medicamento. O farmacêutico, em colaboração com o paciente e outros membros da 

Equipe Saúde da Família e Atenção Básica, buscam melhorar os resultados da 

farmacoterapia, por meio da prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados 

ao uso de medicamentos (PRM), antes que o mesmo dê lugar à morbidade e mortalidade 

associadas à farmacoterapia (BRASIL, 2018).  

A polimedicação implica em graves consequências para o idoso e podem ser fatais 

devido às alterações no metabolismo produzidas pelo avanço da idade, visto que os 

processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos estão comprometidos. Este fator interfere 

no processo de metabolização dos fármacos e consequentemente pode causar problemas 

de toxicidade relativos a medicamentos. O farmacêutico precisa promover o uso racional 

dos medicamentos e a educação terapêutica, desse modo, capacitando o usuário para 

saber lidar com os possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas contribuindo à 

adesão ao tratamento (COSTA; RABELO; LIMA, 2014).   

Conforme o farmacêutico se familiariza com o papel correspondente ao de um 

profissional de saúde, o mesmo passa a compreender até onde deve ir o seu cuidado e 

como deve realizá-lo de forma adequada. Além disso, passa a dedicar mais tempo na sua 
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função ao atendimento individualizado, avaliando indicação, efetividade, segurança e 

conveniência do uso dos medicamentos de seus pacientes em vez de ser um profissional 

que não é percebido como necessário na equipe de saúde ou simples fiscalizador de 

outras práticas (SILVA et al., 2018).  

Existe o entendimento de que fatores como a baixa quantidade de farmacêuticos na 

Atenção Básica à Saúde, aliado a não assimilação desses profissionais como parte da 

equipe e a pouca clareza sobre suas atribuições, colaboram para a falta de 

reconhecimento desse profissional nesse campo de atuação. O sucesso do trabalho 

cooperativo de uma equipe interdisciplinar depende da compreensão que cada profissional 

tem sobre o seu papel e o do outro, levando em conta que cada um tem sua competência 

e relevância (SILVA; LIMA; LIRA, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da análise realizada, pode-se concluir que a atuação do farmacêutico no 

NASF, representa uma estratégia para melhoria da qualidade da Atenção Básica à Saúde. 

A inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional objetiva modificar a imagem de 

profissional apenas do medicamento, ressaltando que o mesmo pode contribuir auxiliando 

na terapêutica farmacológica e promovendo o uso racional dos medicamentos, fator 

extremamente importante na promoção da saúde e prevenção de agravos. Embora, ainda 

seja possível observar que a proposta do NASF para os farmacêuticos carece de objetivos 

claros, impedindo o planejamento, e consequentemente, a definição do processo de 

trabalho desses profissionais.  
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Capítulo 6 

ABORDAGEM DOS PREJUÍZOS PSICOSSOCIAIS DO TRANSTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM ADULTOS 
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RESUMO  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) persiste na vida adulta 
em cerca de 60% a 70% dos casos, ou seja, o adulto não desenvolve o transtorno 
depois de adulto, mas já apresentava os sintomas desde a infância. Na idade adulta 
a tríade de sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, persiste em graus 
variados gerando inúmeros prejuízos à sua funcionalidade e qualidade de vida. Este 
artigo aborda os possíveis prejuízos psicossociais que o transtorno pode causar em 
adultos-jovens. Como método utilizado, adotou-se a pesquisa bibliográfica, a partir 
de dados teóricos de pesquisadores devidamente registrados e disponíveis em livros 
impressos e digitais; base de dados da Scielo, Lilacs, Medline e Bireme; revistas 
eletrônicas de Psicologia e Psiquiatria com publicações no período de 2000 à 2015, 
em língua portuguesa e inglesa. Como resultados da pesquisa, verificou-se que o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade causa prejuízos em diversas 
circunstâncias da vida do adulto tais como: redução das habilidades sociais, conflitos 
familiares e problemas de relacionamento conjugais, envolvimento em acidentes de 
trânsito em maior número e mais grave, práticas sexuais de risco entre outros. 
Diante da abordagem sobre os prejuízos, constata-se a necessidade de visualizar o 
impacto dos mesmos não somente entre os profissionais de saúde, mas também 
pelo próprio indivíduo que sofre com esta condição, contribuindo para a adesão ao 
tratamento e adoção de modalidades de tratamento mais eficazes.  

Palavras-chave: TDAH. Adulto. Prejuízos. Psicossocial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é manifestado 

por um padrão inadequado de atenção em relação ao que se espera para a idade, 

configurando-se assim como um distúrbio do desenvolvimento que gera déficits 

motores, perceptivos, cognitivos e comportamentais (BARKLEY, 2002; ROTTA, 
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2006). Portanto, o TDAH está associado a um comprometimento funcional, 

caracterizado por um padrão de comportamento, presente em vários contextos (por 

exemplo, escola e casa), que pode resultar em problemas de desempenho em 

ambientes sociais, educacionais ou de trabalho (ROTTA, 2006).  De acordo com o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), os sintomas dividem-

se em duas categorias de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que incluem 

comportamentos como incapacidade de prestar muita atenção aos detalhes, 

dificuldade para organizar tarefas e atividades, e inquietação (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).   

Conforme Mattos et. al. (2011), a Associação Americana de Psiquiatria (APA) 

reconheceu oficialmente em 1980 a forma adulta do Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). De acordo com estes autores, o diagnóstico tardio 

do TDAH acumula vários prejuízos ao longo da vida e, na fase adulta, o TDAH 

acarreta comprometimento na qualidade de vida do indivíduo que não se submete 

ao tratamento adequado. O TDAH persiste na vida adulta em cerca de 60% a 70% 

dos casos (MATTOS et al, 2006), ou seja, o adulto não desenvolve o TDAH depois 

de adulto, mas já apresentava os sintomas ao longo da infância. De acordo com o 

DSM V os sintomas devem ter surgido antes dos 12 anos de idade (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

A partir do estudo realizado no Projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC-2015) 

com o tema TDAH, Qualidade de Vida e Atividade Física em Universitários da 

Unigran Capital, e diante dos resultados obtidos, despertou-se um maior interesse 

para a pesquisa em relação ao TDAH em adultos. Os resultados do referido estudo 

apontaram que a presença dos sintomas de TDAH podem interferir na Qualidade de 

Vida (QV) dos indivíduos, sendo que 64,5% dos estudantes avaliados pela escala 

Adult Self-Report Scale (ASRS 18) apresentaram sintomas de TDAH com QV inferior 

aos que não possuem nenhum sintoma (SOUZA et. al, 2016). 

A fase adulta-jovem (20 aos 40 anos), é uma etapa da vida em que o sujeito 

constrói os pilares de sua vida no que se refere aos aspectos sociais e pessoais 

(PAPALIA E FELDMAN, 2013). É uma fase que demanda força e vitalidade do 

sujeito, que pode ser prejudicada pelo alto nível de comprometimento funcional 

associado ao TDAH, influenciando potencialmente de modo negativo na qualidade 

de vida (MATTOS, 2011). 
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O TDAH é muitas vezes camuflado por outros transtornos em comorbidades 

por exemplo, Transtorno de ansiedade, Transtorno de Personalidade Boderline, 

Depressão Maior entre outros (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). A 

falta do conhecimento adequado sobre os sintomas que constituem o quadro, bem 

como, sobre os comprometimentos causados por estes sintomas, compromete o 

diagnóstico, podendo gerar impactos psicossociais na vida do indivíduo que é 

diagnosticado incorretamente, bem como daqueles que não possuem um 

acompanhamento médico- terapêutico.  

Desse modo, a revisão aprofundada da literatura trará inúmeros benefícios à 

comunidade acadêmica na construção do saber, possibilitando empreender 

estratégias de enfrentamento do problema e favorecendo ao indivíduo desenvolver 

formas de lidar com os sintomas de modo a preservar suas funcionalidades.   

O conhecimento e a análise dos prejuízos do TDAH na vida de adultos jovens 

proporcionará um olhar mais holístico acerca dos sintomas, favorecendo o processo 

de humanização no âmbito acadêmico e laboral, com a possibilidade, por exemplo, 

de se adequar o indivíduo a funções compatíveis às suas características e/ou 

encaminhar para tratamento em vez “descartá-lo”, influenciando também os 

profissionais da saúde na relação terapêutica com seu paciente portador de TDAH.  

Desse modo, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de analisar 

os possíveis prejuízos que o TDAH pode causar na vida do adulto-jovem (20-40 

anos), fundamentando-se nos preceitos da abordagem psicossocial, que considera 

fatores psicológicos e sociais como sendo constituintes do funcionamento humano, 

cuja análise de qualquer fenômeno ou comportamento deve ser feita a partir destes 

aspectos (PAIVA, 2013).  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TDAH. 

 

De acordo com o DSM V, o TDAH é classificado como um transtorno do 

neurodesenvolvimento, de manifestação precoce, influenciando o funcionamento 

pessoal, social e acadêmico. É caracterizado substancialmente pela presença de 

desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade, com interferências no 

funcionamento ou no desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). No caso de indivíduos adultos 
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tais interferências estão relacionadas ao comprometimento do comportamento 

funcional no âmbito familiar, social, laboral e, acadêmico (JIN et al, 2013). O 

TDAH é um dos transtornos mais discutidos nos dias atuais e geralmente está 

direcionado à população infantil, sendo que os estudos e tratamentos em crianças já 

vem sendo utilizados a quase um século (MATTOS, 2005). Entretanto, as atenções 

voltadas para a persistência do TDAH na vida adulta é recente (LOPES; 

NASCIMENTO; BANDEIRA, 2005). Nesta fase da vida a manifestação da 

hiperatividade aparece com extrema inquietude e excessos de atividades, porém, 

não finalizando-as e causando estresse em seus parceiros, seja no campo 

profissional ou na área afetiva (MATTOS, 2005). Há estudos que demonstram que o 

TDAH “persiste na vida adulta em cerca de 60% a 70% dos casos” (BARKLEY et al., 

2002 apud MATTOS; COUTINHO, 2007 p.2).  

O DSM-V indica uma série de critérios para diagnóstico do TDAH, 

diferenciando-os entre desatenção, hiperatividade, impulsividade e critérios gerais. 

Para o diagnóstico em adultos deve-se apresentar ao menos cinco sintomas 

inseridos no grupo de cada critério, com duração de pelo menos 6 meses em um 

grau incongruente com o nível de desenvolvimento e com impacto negativo 

diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DA FASE ADULTA-JOVEM 

 

De acordo com Papalia e Feldman (2013) a fase adulta-jovem é 

compreendida entre os 20 e 40 anos, sendo nesta fase estabelecidas as bases para 

grande parte de seu desenvolvimento futuro. Nesta fase o adulto toma decisões que 

afetarão sua vida no que diz respeito a sua felicidade e seu sucesso. Ainda de 

acordo com os autores, nesta fase destacam-se os principais aspectos do 

desenvolvimento do adulto como sendo a saúde física em níveis elevados (porém 

com declínios ao decorrer dos anos), maior complexidade das habilidades 

cognitivas, tomadas de decisão sobre relacionamentos íntimos, casar e ter filhos e a 

escolha profissional, aspectos estes que tendem a ser prejudicados em razão dos 

sintomas do TDAH. Na fase inicial da vida adulta o desenvolvimento psicossocial é 

caracterizado por uma variedade de acontecimentos e necessidades, sendo essas 

necessidades divididas em duas categorias sendo: intimidade, que decorre das 
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amizades e relacionamentos amorosos; e a produtividade proveniente geralmente 

de um trabalho satisfatório e/ou da satisfação na criação dos filhos (BERGER, 2003).

 Bee (1997) considera que este período também pode ser caracterizado pela 

conquista e aprendizado dos principais papéis da vida como o de cônjuge, pais e 

profissional. A saída do jovem adulto da casa de seus pais é uma atitude que 

envolve a separação física e emocional dos pais. Com isso o desapego dos laços 

parentais revela-se importante para um desenvolvimento satisfatório, tornando as 

outras relações mais estáveis e fortes principalmente os laços de amizades 

(BERGER, 2003).  

Portanto, conforme Palmini (2015) destaca, o universo do adulto é muito 

diferente da criança. As demandas do adulto abarcam, além do estudo e família, 

outras demandas, tais como o trabalho, contexto social, os relacionamentos, o 

acesso as substâncias e a necessidade de elaboração de planos para o futuro. De 

acordo com Matheson et. al. (2013), são vários os cenários psicossociais que podem 

ficar comprometidos   na vida do indivíduo com TDAH, com prejuízos geralmente 

ligados ao campo profissional, e com existência de outros transtornos psiquiátricos e 

de doenças comórbidas como a ansiedade e transtorno de uso de substâncias. 

 

2.3 DOS PREJUÍZOS PSICOSSOCIAIS 

 

Somente a descrição dos sintomas não são o bastante para fornecer um 

diagnóstico de TDAH, mas também o quanto estes sintomas tem causado prejuízos 

na vida do indivíduo (BARKLEY; BENTON, 2011). Prejuízo é descrito pelo autor 

como sendo as “consequências adversas que podem resultar de seu comportamento 

ou de seus sintomas e ainda consequências sociais ou outros custos resultantes das 

manifestação dos sintomas do TDAH” (p.35).    

Outrossim Paulo Mattos (2011, p. 54), afirma que “todo mundo têm em algum 

grau aqueles 18 sintomas que caracterizam o transtorno, uns mais e outros menos; 

aqueles que têm muito mais sintomas que o restante da população são os 

portadores de TDAH”. Nesse sentido, para esse autor todas as pessoas apresentam 

certos sintomas de desatenção e inquietação e que 5% da população sofrem 

prejuízo em alguma área da vida.   

No entanto na fase adulta os sintomas se expressam em atividades próprias 

da faixa etária, ou seja, a hiperatividade vista na infância corresponde, na fase 
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adulta, a um excesso de atividade ou trabalho, e a impulsividade pode expressar 

relacionamentos inconstantes ou direção impulsiva de veículos (MATTOS, 2005).

 Conforme Mattos (2011), os sintomas no adulto são igualmente descritos para 

a criança e ao adolescente, porém para se fazer o diagnóstico é necessário que o 

comportamento esteja sendo negativo na vida do indivíduo e que os sintomas 

tenham sido apresentados ainda na infância. Para uma avaliação em um adulto com 

suspeita de TDAH é necessário levar em consideração vários fatores, tais como vida 

conjugal, ambiente familiar, trabalho, administração de recursos financeiros próprios 

e vida social.     

Adultos com este transtorno estão suscetíveis a apresentar 

comprometimentos no âmbito social, interpessoal e intrapessoal, tais como: baixa 

autoestima, redução das habilidades sociais, conflitos familiares e problemas de 

relacionamento conjugais (BIEDERMAN et al., 2012). Envolvimento em acidentes de 

trânsito em maior número e mais grave, práticas sexuais de risco, uso de 

substâncias ilícitas, comportamentos antissociais, entre outros, foram descritos por 

Ranby et al., (2012) e Polanczyk et. al., (2014).     

De acordo com Brown (1995, apud MATTOS, 2011, p.145-147) nos adultos 

os sintomas são divididos em grupos:  

a) “Problema com a pro-ativação e organização no trabalho: o adulto tem 
dificuldades de realizar tarefas, se organizarem e de se estimular sozinho;  

b) Problemas com a atenção: dificuldade para sustentar a atenção nas 
tarefas, distração, a mente fica “voando” quando se está lendo ou ouvindo 
algo por obrigação.  

c) Problemas com a manutenção do esforço: o indivíduo “vai perdendo 
energia” ao longo da realização de uma tarefa, sonolência e cansaço 
mental;  

d) Problemas com as emoções: tem dificuldade para administrar suas 
emoções; 

e) Problemas com memória: dificuldades de se lembrar de materiais 
recentes como nomes, datas e fatos”.  

 

Mattos et. al. (2011, p.2), afirmam que “várias evidências cumulativas nos 

últimos anos revelam altos níveis de comprometimento funcional associado ao 

TDAH, que tem influência potencialmente negativa na qualidade de vida”.  

 O Grupo de Qualidade de Vida da OMS definiu qualidade de vida como "a 

percepção do indivíduo, de sua posição na vida no contexto da cultura e no sistema 
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de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações" (WHOQOL GROUP, 1995, p. 1404). Sendo assim, considera-se a 

amplitude desse conceito ao associar, de maneira complexa “o estado psicológico, o 

nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com 

aspectos significativos do meio ambiente” (WHOQOL GROUP, 1995; FLECK, 2008, 

p.25).   

De acordo com os resultados de uma pesquisa que avaliou a Qualidade de 

Vida e o TDAH em estudantes universitários, em sua grande maioria 64,5% dos 

estudantes avaliados pela escala ASRS (Adult Self-Report Scale) apresentaram 

sintomas de TDAH com a QV inferior aos que não possuem nenhum sintoma 

(SOUZA et. al., 2016).   

Mattos (2005, p.06) afirma [...] “o comprometimento das funções executivas 

acarreta problemas na estimativa e uso do tempo, como o cumprimento de 

obrigações, e dificuldade de colocar na vida prática proposições e combinações 

feitas no plano teórico”. A função executiva do cérebro vem sendo compreendida 

como uma associação de habilidades, que favorece ao indivíduo direcionar 

comportamentos a objetivos para a realização de ações voluntárias. Essas ações 

são auto-organização, atendendo a avaliação de sua adequação e eficiência em 

relação ao objetivo desejado, de modo a selecionar as estratégias mais eficientes, 

deliberando assim, problemas imediatos, e/ou de médio e longo prazo (SANTOS, 

2004; CAPOVILLA; ASSEF; COZZA, 2007; MALLOY-DINIZ et al, 2008).   

Sendo assim, com o aumento das responsabilidades e diminuição das 

estruturas exteriores na fase adulta, há maior comprometimento na resolução de 

problemas, pois para o enfrentamento é necessário o envolvimento de várias 

habilidades e/ou capacidades, tais como:  

[...] “planejamento, priorização, recordar o plano formulado, correção 
cuidadosa, na medida que variáveis  imprevistas surgem no meio do 
caminho, capacidade de aderir ao planejamento na presença de distrações 
convidativas, capacidade de prever com alguma precisão a quantidade de 
tempo necessária para uma atividade, capacidade de perceber a passagem 
do tempo, enquanto se está envolvido nessa atividade e a capacidade de 
mudar com flexibilidade de uma atividade para outra se o alcance da meta 
assim o exigir” (CAMARGOS; HOUNIE, 2005, p. 522) 

  

No que se refere ao déficit das funções executivas em adultos, Biederman et. 

al. (2007), ao utilizarem o Current Behavior Scale (CBS), um questionário com 99 
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itens desenvolvido por Barkley (1997), os autores demonstraram que os portadores 

que tinham escores mais altos apresentavam comprometimento acadêmico, 

ocupacional e interpessoal mais graves do que aqueles portadores com escores 

mais baixos. Esses achados corroboram com os apontamentos descritos em relação 

ao comprometimento funcional do adulto com TDAH.  

Já em relação aos aspectos ocupacionais e laborais frequentemente 

apresenta um sobressalente comprometimento a longo prazo. Nesse sentido as 

queixas por parte dos colegas de trabalho e patrões está ligada à produtividade 

reduzida e procrastinação, falar demais ou falar na hora errada, não cumprir prazos, 

cometer erros por distração, dificuldade em priorizar, dificuldades em seguir regras, 

esquecer o que foi planejado ou combinado com a equipe, excesso de faltas, 

aumento no número de acidentes de trabalho e maior número de demissões, além 

da instabilidade na regulação do humor (BARKLEY; BENTON, 2011).  Barkley e 

Murphy (2010) ao investigar o prejuízo ocupacional em 146 adultos com diagnóstico 

de TDAH, 97 que se auto atribuíram sem diagnóstico clínico e 109 sujeitos de uma 

comunidade, verificou-se que o desemprego e as constantes faltas no trabalho eram 

de maior incidência na população com TDAH.   

De acordo com Barlkey e Benton (2011) um prejuízo típico causado pelo 

TDAH no adulto está relacionado a problemas nos relacionamentos amorosos ou 

nos relacionamentos conjugais tais como: insatisfação, casos extraconjugais e 

divórcio. Referindo-se aos relacionamentos conjugais Costa (2005) afirma que a 

conjugalidade é fundamental para o bem-estar psicológico e social dos indivíduos. 

Desse modo, pode-se dizer que a relação conjugal está ligada à saúde e qualidade 

de vida, principalmente nos anos de velhice, o que não significa que a durabilidade 

de um casamento seja fator determinante para a satisfação dos cônjuges.  

 De acordo com Noronha, Santos e Sisto (2006) o casamento contemporâneo 

possui algumas características essenciais, entre as quais está a relação na 

significação muito intensa na vida dos sujeitos na medida em que implica um alto 

grau de intimidade e de envolvimento afetivo e a busca por satisfação. Conforme 

Perlim (2006) casamento e satisfação se tornaram, ao longo da história do ocidente, 

estritamente correlacionados, sugerindo que dentro de nossa estrutura política e 

econômica, tem sido definido como uma resultante social que satisfaz necessidades 

básicas do indivíduo.       
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Diante destas características das relações conjugais, considera-se que a 

presença do TDAH na vida de um adulto casado trará consequências negativas em 

seu relacionamento conjugal e familiar. O parceiro ou parceira (sem TDAH) da 

pessoa com TDAH, frequentemente reclama de solidão e não usufrui a vivência de 

compromisso e cumplicidade, o que são essenciais para um relacionamento 

saudável. Com os anos, a relação costuma ficar fria e desgastada, o que pode 

resultar em ressentimento, mágoa e maus tratos são constantes (EREL; BURMAN, 

1995).       

Os aspectos neuropsicológicos TDAH, foram explorados em um estudo de 

análise do discurso realizado no Brasil, de forma a vincular o TDAH com o 

funcionamento conjugal. Os resultados mostraram que há problemas no 

relacionamento devido aos problemas de inadequação do indivíduo, decorrentes dos 

sintomas de impulsividade, desatenção, desorganização, instabilidade do humor e 

da instabilidade sexual. Os relatos evidenciam dificuldades referentes a pró-ativação, 

necessitando do estímulo de outras pessoas para obter um nível esperado de 

concentração e a constante manutenção de esforços para finalizar uma tarefa 

(BISCAIA; KELMO, 2013).       

Em outra pesquisa realizada em 2013 com 95 casais canadenses para avaliar 

a eficiência da atenção na relação conjugal, verificou-se que a descoberta principal 

está relacionada ao controle executivo. Este estudo revelou uma associação entre 

controle executivo (que no indivíduo com TDAH está comprometido) e uma das 

principais consequências negativas na relação conjugal, a experiência do 

divórcio (BOUCHARD; SAINT-AUBIN, 2014). 

Conforme Schneider et al (2015), o indivíduo com TDAH demonstra 

dificuldade de aplicar a atenção por períodos prolongados, dificuldade de memória e 

facilidade de sentir tédio, dificuldade de fazer o que deve ser feito, confusão das 

prioridades, problemas de manejos do tempo (perda de prazos, desculpas 

constantes). Em detrimento dessa desregulação nas funções executivas, o TDAH 

pode afetar os relacionamentos íntimos ao passo que o parceiro ou parceira pode 

interpretá-las como sendo egoísmo ou como falta de amor.   

Mattos (2011) e o Instituto Paulista de Déficit de Atenção (IPDA, 2016) 

afirmam que a presença de impulsividade torna a situação ainda mais difícil, uma 

vez que decisões são tomadas sem consultar a companheira e ainda a presença de 

instabilidade e/ou grande rotatividade no trabalho profissional, o que pode gerar 
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desgastes no relacionamento. Ainda de acordo com Mattos (2011, p. 165) o “adulto 

com TDAH pode desenvolver com maior frequência o que se chama de ´novelty 

seeking´ (procura por novidades) e isso pode incluir coisas excitantes e diferentes 

como a procura por drogas e sexo”. Desse modo, é possível que o TDAH seja um 

dos transtornos neuropsiquiátricos que mais ocasione dificuldades no 

relacionamento conjugal.     

Na fase adulta do TDAH, a impulsividade se dá pela dificuldade no controle 

inibitório, podendo causar danos à própria pessoa visto que há comportamentos 

impulsivos manifestados por intromissão social e tomadas de decisões sem 

planejamentos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).   

 De acordo com o IPDA (2016), a impulsividade e turbulências emocionais é 

uma categoria de sintomas mais comum em adultos extrovertidos e agitados, ou 

com maior intensidade emocional - até mesmo forte ansiedade. A natureza 

da impulsividade e falta de auto-controle refere-se ao não controle inibitório e 

ausência de “filtro” quanto aos comportamentos, comentários e atitudes. A 

intolerância a demoras e impaciência é outra das manifestações possíveis. 

 Segundo Barkley e Benton (2011) e Schneider et al. (2015), a impulsividade, 

a desregulação emocional e abuso de substâncias no TDAH, reflete prejuízos 

ligados ao funcionamento deficiente no trabalho, com mudanças de emprego 

frequentes; direção perigosa (dirigir em alta velocidade, acidentes frequentes); 

comportamento sexual de risco; e dificuldades no manejo das finanças.    

No que se refere a direção perigosa, um estudo realizado na Suécia com 17 

408 pessoas que foram observadas no período de 1 de janeiro de 2006 à 31 de 

dezembro de 2009, com histórico de envolvimento em graves acidentes de trânsito 

documentados nos registos nacionais suécos, verificou-se que o TDAH está 

associado a um aumento do risco de acidentes de trânsito graves (CHANG et. al., 

2014). 

Outra pesquisa aponta ainda que mulheres com TDAH, grávidas, tinham 

menor probabilidade de estarem casadas e de terem planejado sua gestação do que 

as mulheres sem TDAH, e que ainda havia uma maior propensão de essas mães 

ficarem ansiosas e deprimidas tanto antes quanto depois do nascimento de seus 

filhos (NINOWSKI; MASH; BENZIES, 2007). 
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3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das características do desenvolvimento psicossocial do adulto jovem e 

de acordo com os achados pesquisados na literatura, verificou-se que o TDAH nesta 

etapa da vida causa prejuízos em diversas áreas da vida do indivíduo, uma vez que 

as funções executivas e os processos atencionais, que ficam comprometidos em 

razão do TDAH, são primordiais para a realização de grande parte das tarefas que 

se realiza no dia a dia.  

 O adulto com TDAH pode apresentar comprometimentos no âmbito social, 

interpessoal e intrapessoal, com redução das habilidades sociais, podendo 

apresentar comportamentos antissociais; e déficit no desempenho acadêmico e no 

dinamismo (em razão dos prejuízos na capacidade atentiva), que refere-se ao senso 

de organização e capacidade de concretização de projetos de forma estruturada.  

Conflitos familiares e problemas de relacionamento conjugais (com tendência 

a infidelidade), envolvimento em acidentes de trânsito em maior número e mais 

grave, práticas sexuais de risco, uso de substâncias ilícitas, entre outros 

comportamentos que refletem prejuízo da capacidade de medir as consequências 

dos atos praticados, também foram apontados pela literatura como consequências 

relacionadas à impulsividade, característica do TDAH do tipo predominantemente 

hiperativo/impulsivo.     

  Há de se considerar o quanto é impactante estes prejuízos na vida do 

indivíduo na fase adulta com este transtorno, visto que esta fase da vida é um 

momento em que geralmente são estabelecidos os primeiros vínculos afetivos 

íntimos e significativos (namoro, casamento, relação conjugal estável), bem como a 

responsabilidade pessoal, a autonomia, independência emocional e financeira da 

família, decisões sobre escolha profissional e entrada no mercado de trabalho, 

atitudes esperadas e muitas vezes exigidas pela família e grupos sociais dos quais o 

indivíduo faz parte.    

   Observou-se no decorrer deste artigo que o TDAH em adultos não pode ser 

considerado um mero transtorno que se baseia apenas em critérios sintomatológicos 

categoriais, mas sim que se verifique também os prejuízos sobre sua qualidade de 

vida, investigando-se quais os domínios da vida deste adulto estão sendo mais 

prejudicados. Diante da abordagem destes prejuízos deve-se destacar a 
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necessidade de visualizar o impacto dos mesmos pela avaliação clínica, associada a 

compreensão do próprio individuo com TDAH e aspectos biopsicossociais 

relacionados. 

Sendo assim, pode-se considerar que os achados literários contribuem 

trazendo  inúmeros benefícios à comunidade acadêmica, principalmente da área de 

psicologia, tendo em vista que este transtorno é muitas vezes camuflado por outros 

transtornos em comorbidades, o que de certa forma se dá pela falta do 

conhecimento adequado destes desajustes e o quão impactante podem sê-lo na 

vida dos portadores não diagnosticados corretamente, bem como daqueles que não 

possuem um acompanhamento médico- terapêutico. Estudos como este também 

podem contribuir para a relação e a abordagem terapêutica comprometida com o 

respeito à singularidade dos pacientes com TDAH, pois, ainda que apresentem 

sintomas similares e de acordo com os critérios do  DSM – 5 para o TDAH, dois 

indivíduos apresentarão particularidades na manifestação de seus  sintomas e na 

forma de percebê-los, ou seja, a representação mental que cada paciente constrói a 

respeito de sua condição, é muito particular, aspecto que deve ser considerado 

pelos profissionais que atenderão o indivíduo com esse diagnóstico. 
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RESUMO 

Introdução: A doula veio para preencher a lacuna deixada pelo modelo 
institucionalizado do parto, suprindo assim a demanda de emoção e afeto que a 
parturiente necessita. Seu papel é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, 
suporte emocional e físico, e informações durante o período de transformações que 
vivencia. Nesse contexto, tendo em vista as informações que são apresentadas às 
mulheres pela doula, questiona-se: Quais ações realizadas pela doula que 
contribuem com o empoderamento feminino durante o parto? Objetivo: Descrever 
as ações da doula que contribuem para o empoderamento feminino no parto. 
Metodologia: Tratou-se de uma revisão integrativa, na qual foram incluídos todos os 
artigos disponíveis de forma integral e com livre acesso ao texto, redigidos em língua 
portuguesa e inglesa, bem como aqueles que se adequavam ao tema proposto, 
sendo o estudo composto por 04 artigos. Resultados e Discussão: Após o 
processo de análise dos estudos selecionados, as informações extraídas foram 
apresentadas em quadros. Para a discussão dos resultados foram emergidas duas 
categorias: “A prática da doula e o empoderamentofeminino” e “A humanização, a 
doula e o empoderamento”. Conclusão: Nota-se que a presença da doula e as 
ações realizadas pela mesma têm relação com muitos benefícios para a mulher em 
trabalho de parto, evidenciando que o empoderamento feminino resgata o 
protagonismo da parturiente, traz consigo melhores resultados para o binômio mãe e 
filho, diminuição do tempo do trabalho de parto e melhores recordações do mesmo, 
favorecidos também pela humanização do parto e nascimento. 
 

Palavras-chave: Doula. Empoderamento. Parto. Assistência. Humanização. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O processo de nascer passou por uma série de mudanças ao longo dos séculos, 

como a substituição do parto na esfera domiciliar, na qual a parturiente era assistida e 

cuidada por parteiras ou por uma mulher que fosse de sua confiança, para o ambiente 

hospitalar, onde fica separada de seus familiares e, muitas vezes, sozinha. A humanização 

se relaciona com a evolução do homem, pois este tenta aperfeiçoar suas capacidades 

através da interação com o seu meio envolvente. Requer recursos e instrumentos como 

forma de auxílio. Humanizar é voltar aos procedimentos mais naturais. 

A autonomia feminina   emerge   no   contexto   da   conceituação   da humanização 

no parto e nascimento. Segundo Fleury-Teixeira, 2007, a ideia de autonomia conduz o 

pensamento imediatamente à ideia de liberdade e da capacidade de decisão dos 

indivíduos sobre suas próprias ações, evidenciando sua liberdade de escolha e de exercer 

o exercício ativo de si e às possibilidades existentes para construírem sua trajetória na 

vida. A humanidade sempre demonstrou ter essa necessidade fundamental de livre 

expressão de seu ser, sendo uma condição essencial para sua saúde e vitalidade. 

O respeito à autonomia da mulher proporciona condições para o empoderamento 

feminino, tendo como exemplos de condutas o reconhecimento da capacidade desta de 

gestar e parir, aceitar seu protagonismo como condutora do parto, respeito à 

mulher/gestante/puérpera quanto ao livre arbítrio de suas ações e desejos, excluir 

protocolos ineficazes e a valorizar, informar sobre todas as práticas, rotinas e tecnologias 

que estão à sua disposição, dentre outras orientações. Deste modo nota-se que autonomia 

está intrinsicamente relacionada ao empoderamento. 

Empoderar-se tem relação com o controle de nossas ações a partir do acesso à 

informação e consequente consciência plena de nossos direitos. É isto que impulsiona a 

mudança de atitudes para posturas ativas, momento em que o indivíduo tem capacidade 

de saber o que é melhor para si. O apoio é um dos pontos nos quais baseia-se o trabalho 

de uma doula. As doulas surgem em um cenário no qual pode-se perceber que a 

necessidade de sua profissão é proporcional em relação ao crescimento da 

institucionalização do parto e nascimento. Dentro do contexto das doulas também se 

notam muitas práticas feministas, que reforçam suas ações. Um dos principais papeis da 

doula é empoderar a mulher que está sendo assistida, colocando em prática seus direitos 

tais como controlar seu corpo, decidindo assim quando e como irão gestar e parir, além de 

proporcionar conhecimento à essas mulheres e denunciar quaisquer violências sofridas 
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pelas gestantes e parturientes. Perante o contexto exposto, questiona-se: quais ações 

realizadas pela doula que contribuem com o empoderamento feminino durante o parto? 

Considerando o referido problema, o presente estudo tem como objetivo descrever 

as ações da doula que contribuem para o empoderamento feminino no parto. Há uma 

necessidade de ter para com a mulher em trabalho de parto uma atenção humanizada, 

onde a mesma se sinta segura e acolhida, através de um conjunto de conhecimentos, 

métodos e atitudes que tem como finalidade a promoção do parto humanizado e 

nascimento saudáveis. A presença da doula no pré-parto e parto traz consigo benefícios 

de ordem emocional e psicológica para o binômio mãe-filho e também leva informação 

para a mãe sobre intervenções, técnicas, procedimentos e decorrer do trabalho de parto, 

para que ela possa participar de forma ativa nas decisões que dizem respeito às condutas 

que irão ser adotadas. 

De acordo com estudos, a presença da doula também tem relação com o aumento 

no sucesso da amamentação, satisfação com o processo do parto, diminuição da 

incidência de depressão pós-parto e redução nos estados de ansiedade e baixa 

autoestima. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A maternidade e o feminismo 

 

Historicamente, associa-se a maternidade como algo inerente à identidade feminina. 

Isto se dá devido uma construção de séculos baseada no patriarcado e marcada pelo 

controle social, da sobreposição do gênero masculino sobre o feminino onde a mulher 

tinha unicamente a função de dar continuidade à família, cuidá-la e ainda realizar afazeres 

domésticos, dando a entender que isto era função exclusiva das mulheres e que os 

homens não tinham porque fazê-lo. Tal pensamento diminuía assim sua participação na 

esfera pública, devido a responsabilização que era imposta à elas no que diz respeito ao 

cuidado exclusivo para com seus filhos. Aos olhos desta sociedade, a maternidade seria 

fundamental para as mulheres, podendo-se citar como exemplo dessa perspectiva os 

resultados da pesquisa de Trindade e Enumo (2002) que mostraram uma concepção social 

da mulher que não é capaz de conceber um filho como triste e incompleta. 
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A busca por igualdade, liberdade e justiça social ainda é um desafio para as 

mulheres brasileiras no campo da saúde sexual e reprodutiva. Dentro desse contexto 

encontram-se a responsabilidade reprodutiva e contraceptiva, a disponibilidade da 

informação e do acesso aos meios de controle da fecundidade, liberdade sexual sem 

violência e discriminação. 

 

Os estudos feministas partem do pressuposto que a equidade de gênero só pode 
ser alcançada mediante o empoderamento das mulheres, para que haja o despertar 
da consciência sobre a discriminação de gênero e melhorar a autopercepção, 
visando à transformação das relações de submissão, o reconhecimento de seus 
direitos, o estabelecimento de atitude emancipatória para a conquista da cidadania 
(LISBOA, 2008). 

 

Atualmente se têm ampliado as políticas públicas de saúde da mulher no que diz 

respeito ao seu cuidado, observando como elemento constituinte das relações sociais a 

construção social e histórica entre homens e mulheres, onde esta determina os modelos 

culturais e comportamentais de masculinidade e feminilidade, concebendo uma 

significação de poder.  

Em relação à maternidade e o feminismo, o que se busca é mudar a forma com a 

qual o processo de ser mãe é visto e operado dentro da sociedade, além de mostrar como 

os papeis de gênero oprimem as mulheres, principalmente ao designar previamente quais 

funções competem ou não a cada gênero. Temas que dizem respeito à maternidade como 

o fim da violência obstétrica, empoderamento e o direito à amamentação em público, por 

exemplo, devem ser defendidos por todas as feministas, sejam elas mães ou não, pois o 

feminismo atinge a todas as mulheres. 

O feminismo surge em um contexto onde se fazia mais do que necessário a criação 

de um movimento feito por mulheres para mulheres, a fim de promover direitos e combater 

a desigualdade de gênero. Este é pautado na quebra de estereótipos, desconstruindo 

situações previamente elaboradas sobre a imagem da mulher e o que as mesmas deviam 

ou não fazer, como votar, não poder ficar sem um marido, além de buscar desconstruir a 

ideia de que a essência feminina é intrínseca à maternidade. 

 

2.2 Ações da doula que favorecem o empoderamento feminino 

 

O simples fato de as mulheres já terem uma companhia no momento do parto, por si 

só, já aumenta sua segurança durante esse período. As doulas ajudam as parturientes 
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afirmando frases positivas e de encorajamento, o que devolve às mesmas o sentimento de 

controle e protagonismo. 

Nos últimos tempos, observa-se a mudança do ambiente de parto da esfera 

domiciliar para a hospitalar, onde se tem a vantagem de uma maior assistência médica 

durante o decorrer do trabalho de parto e para possíveis intercorrências. No entanto, as 

mulheres que vão para este ambiente geralmente perdem o suporte que lhes era dado em 

casa, quando eram acompanhadas por outras mulheres de sua família ou da comunidade. 

As unidades hospitalares precisam vivenciar o protagonismo feminino, respeitando a 

identidade, direitos e autonomia das mulheres, implementando assim um modelo que 

valorize de forma plena os aspectos físicos, sociais e emocionais do parto e nascimento. 

O conceito de apoio durante o parto tem sido pesquisado extensivamente a nível 

internacional, também incluso nisso o surgimento da doula, assim como sua função e 

benefícios. Nota-se que mulheres que tiveram o suporte no decorrer do parto 

apresentaram menos ansiedade, melhor autoestima, melhor senso de sua própria 

capacidade de lidar com o parto e o ato de ser mãe, pois a existência da mulher em si é 

um ato de coragem, e têm mais atitudes positivas em relação aos seus bebês, como 

amamentação bem sucedida e menor chances de desenvolver depressão, visto que é um 

grande problema relacionado com o pós-parto. 

Entende-se por doula como sendo uma mulher que é treinada e experiente no que 

diz respeito ao parto, podendo ou não ter experiência técnica na área da saúde, e oferece 

apoio, conforto, tranquilidade, encorajamento, e que além do suporte emocional, também 

oferece apoio físico contínuo e informações a uma mulher no decorrer do parto, 

nascimento e pós-parto imediato. As mulheres optam por trabalhar e dar à luz com apoio 

da doula para uma ampla gama de necessidades, objetivos e preocupações sobre sua 

experiência de parto. 

A função da doula é fornecer habilidades, técnicas e estratégias específicas de 

apoio ao parto, oferecer orientação e encorajamento, construir uma boa relação com a 

equipe de enfermagem e equipe médica, incentivar a comunicação entre o paciente e os 

cuidadores médicos e ajudar a mãe a cobrir as lacunas em seus cuidados.  

Segundo a DONA (DoulasOf North America), o papel de doula pode ser resumido 

em sete objetivos: 

•  Reconhecer o nascimento como uma experiência de vida chave que a mãe 

recordará toda a sua vida; 
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•  Compreender a fisiologia do parto e as demandas emocionais de uma mulher em 

trabalho de parto; 

•  Ajudar a mulher e seu parceiro na preparação e execução de seu plano para o 

nascimento; 

•  Ficar ao lado da mulher durante todo o trabalho de parto; 

• Proporcionar suporte emocional, medidas de conforto físico, uma perspectiva 

objetiva e assistência à mulher na obtenção das informações necessárias para tomar boas 

decisões; 

•  Facilitar o diálogo entre a parturiente, o parceiro e a equipe multidisciplinar; 

•  Perceber o papel da doula como alguém que nutre e protege a memória da mulher 

de sua experiência de nascimento. 

 

O suporte físico abrange técnicas que incluem ajudar a parturiente a encontrar 

posições mais confortáveis para o trabalho de parto e parto a fim de aliviar sua dor, 

mostrar exercícios de respiração, utilização de banhos e massagens, dentre outros. Mas o 

que realmente importa é o psicológico e o lado afetivo da parturiente, pois eles irão ditar o 

ritmo do trabalho de parto. A doula também ajuda a mulher a trabalhar esses quesitos, 

minimizando assim seus medos e ansiedade, fazendo aumentar a confiança em si mesma. 

Apesar de não ser habilitada para a realização de procedimentos médicos, a doula 

mantém a parturiente informada sobre os procedimentos hospitalares e explica sobre os 

termos médicos, empoderando-a ao longo da experiência do parto, dando assim suporte 

aos acompanhantes e promovendo um melhor entendimento entre a parturiente, o 

acompanhante e a equipe médica. 

 

Com o aumento do reconhecimento da profissão da doula, algumas maternidades 
estão adequando áreas físicas para possibilitar a permanência da acompanhante 
sem comprometer a privacidade das demais parturientes; e uma das propostas da 
Rede Cegonha (RC) de 2011 é possibilitar a adequação das maternidades e 
construção de casas de parto que possibilitem sua permanência no pré-parto, parto 
e pós-parto (SILVA et al., 2016). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a efetivação deste trabalho, tratou-se de uma revisão integrativa, que é o 

método amplo, que permite a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para 
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compreender de forma completa o fenômeno analisado. Engloba também dados da 

literatura teórica e empírica, além de agrupar uma variedade de propósitos: definição de 

conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um 

tópico particular (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A presente pesquisa teve como problema para investigação: Quais ações realizadas 

pela doula que contribuem com o empoderamento feminino durante o parto? 

Para nortear a seleção de estudos, foram utilizados como critérios de inclusão: 

publicações selecionadas que estejam disponíveis na íntegra e gratuitamente, em 

português ou inglês e que estivessem presentes pelo menos dois dos três descritores: 

doula, parto e empoderamento. E como critérios de exclusão foram elencados os estudos 

que não estivessem disponíveis gratuitamente ou apenas em resumos, e em um idioma 

diferente dos referidos, bem como os que não constassem nenhum dos descritores. 

A busca foi efetuada por meio de pesquisa nas seguintes bases de dados: BVS com 

suas bases indexadas, onde encontram-seScielo, Lilacs, BDENF e PubMed/Medline e na 

base de dados do Repositório Institucional da Universidade Nacional de Brasília. Os 

descritores utilizados foram: Doula, Parto e Empoderamento. Tais descritores foram 

utilizados de forma combinada, dentro de umas estratégias de busca, utilizando as 

palavras-chave junto com o operador boleano (AND). 

Após a busca inicialmente foram encontrados na BVS 483 artigos. Após aplicação 

de filtros e observada a semelhança com o tema proposto, restaram 94 artigos. Na base de 

dados do Repositório Institucional da Universidade Nacional de Brasília, inicialmente foram 

encontradas 6 publicações. Depois de análise dos artigos, adequação ao tema proposto e 

leitura minuciosa do título e resumo dos mesmos, restaram apenas 3 artigos na base de 

dados BVS. Na base de dados do Repositório Institucional da Universidade Nacional de 

Brasília, após leitura minuciosa restou apenas 1 artigo, totalizando 4 artigos inclusos para a 

construção do presente estudo. 

Os artigos foram relacionados, analisados e interpretados entre si para obter o 

objetivo da pesquisa. Para organizar, descrever e categorizar os principais achados, foram 

construídos 2 quadros sinópticos para uma futura discussão, sendo que as informações 

contidas foram divididas da seguinte forma: título, autores, ano de publicação e tipo de 

estudo. 

As informações extraídas dos trabalhos analisados foram apresentadas em quadros 

que pudessem favorecer a visualização do leitor, contendo informações relevantes dos 

artigos. Para facilitar a forma de organização, foram elaboradas categorias com base nos 
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estudos já relacionados no quadro sinóptico, e posteriormente foi estabelecido uma relação 

entre as categorias, buscando entrar em concordância com os objetivos. Para obtenção de 

entendimento e organização do leitor foram construídas as seguintes categorias: A prática 

da doula e o empoderamento feminino e A Humanização, a doula e o empoderamento. 

Todas as normas de autoria foram respeitadas, referenciando os autores citados no 

estudo, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a seleção e leitura criteriosa dos estudos presentes nas bases de dados 

previamente citadas, foram selecionados 4 artigos que estavam de acordo com o objetivo 

dessa revisão. Para estabelecer uma melhor compreensão a respeito dos estudos, estes 

foram dispostos em dois quadros, nos quais encontravam-se o título, autores, ano, tipo de 

estudo, objetivos e principais achados. 

O quadro abaixo contém todas as informações necessárias que embasaram a 

construção da discussão desta revisão integrativa. 

 

Quadro 1 – Relação de estudos com títulos, autores, ano de publicação e tipo de estudo. 

 Título Autores An
o 

Tipo De Estudo 

01 Doulas como amortecedores 

afetivos - Notas 

etnográficassobre 

uma nova acompanhante 
departo. 

FLEISCH

ER, S. 

20
05 

Estudo descritivo 

qualitativo 
 
e

02 Uso de práticas integrativas e 

complementares por doulas em 

maternidades de Fortaleza (CE) 

e 

Campinas (SP). 

SILVA, R. M. 
et 

al. 

20
16 

Exploratório, 

descritivo qualitativo 
 
e

03 Experiência das doulas no 
cuidado 

à mulher em uma maternidade 

pública do Recife. 

SOUZA; 

DIAS; 

SANTOS. 

20
09 

Exploratório, 

descritivo 

qualitativo 

e

4 História oral: a experiência das 

doulas no cuidado à mulher. 

SOUZA; 
DIAS. 

20
10 

Exploratório, 

descritivo qualitativo 
 
E
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São demonstrados os estudos com suas respectivas informações, nas quais pode-

se observar que os anos dos artigos foram diversificados, sendo um de 2005, outro de 

2009, um de 2010 e um de 2016, totalizando quatro artigos e chegando à conclusão que 

existem estudos recentes a respeito do tema proposto, além de já existir há algum tempo o 

questionamento sobre o empoderamento feminino e a participação da doula, ainda que 

não se tenham muitos artigos específicos sobre o tema. Quanto ao tipo de estudo, a 

maioria destes são exploratórios, descritivos e qualitativos. Após a exposição dos 

resultados e para discutir os principais achados dos artigos selecionados foram elaboradas 

duas categorias: “A prática da doula e o empoderamento feminino” e “A humanização, a 

doula e o empoderamento”. 

 

4.1 A prática da doula e o empoderamento feminino 

 

O estudo 01 fala sobre notas etnográficas sobre as doulas. Nele há menções ao 

ideário feminista, que reforça que um dos papeis da doula é empoderar a mulher que ela 

apoia, colocando assim em prática suas opções. Essas doulas creem que as mulheres têm 

o direito de controlar seu corpo, realizando decisões sobre como irão parir. Elas mostram 

que sua presença é algo fundamental no que diz respeito à identificar e denunciar as 

violências sofridas pelas grávidas e parturientes. 

Mostra ainda que um dos efeitos principais do apoio é a diminuição dos níveis de 

ansiedade, o que reduz o tempo do trabalho de parto e minimiza assim a necessidade de 

intervenções médicas. A luta política destas doulas e do movimento pró-humanização em 

si se baseiam pelas estatísticas sobre partos cesáreos e os depoimentos que denunciam 

os maus-tratos sofridos pelas parturientes. De tal modo, o ideal que norteia o trabalho das 

doulas é o parto natural, focado na mulher, com a menor intervenção médica possível, bem 

como o uso de tecnologias. Se preciso, o parto pode vir a ser cirúrgico, porém nesses 

casos ainda assim deve contar com práticas humanizadas. 

As doulas almejam que a mulher tenha uma experiência positiva em relação ao 

parto, que acolha bem seu bebê, que seja uma mulher forte, empoderada e bem resolvida 

tanto no que diz respeito ao seu parto e à maternidade quanto na sua própria vida. No 

contato prévio com a gestante, a doula esclarece à gestante sobre seus direitos, uso de 

tecnologias alternativas durante o trabalho de parto, de possíveis riscos que estão 
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envolvidos na obstetrícia convencional. A parturiente, uma vez empoderada, tem todo o 

respaldo para questionar os procedimentos realizados pela equipe. 

Por fim, o estudo finaliza com o pensamento de que o movimento das doulas é uma 

iniciativa intrinsicamente comprometida com a valorização das mulheres, onde se buscam 

práticas de parto que têm a mulher como protagonista, agindo também na diminuição dos 

números de mortes maternas e violências obstétricas. 

O estudo 02 ressalta que as práticas integrativas e complementares (PICs) mostram 

a importância de a mulher exercer sua autonomia, tomando consciência do controle de seu 

corpo, visando desenvolver uma melhor autoestima e autocuidado. Mostra ainda a 

existência de um movimento que busca rever e repensar sobre o modelo de parto em 

vigência, resgatando assim a humanização no parto com o uso das PICs. O artigo enfoca a 

possibilidade da construção de uma prática relacionada ao parto onde a mulher exerça sua 

autonomia, tendo direito ao acesso à boas práticas durante o decorrer do parto e 

nascimento, além da garantia do acompanhante ao longo desse processo. 

As doulas atuantes na pesquisa representavam um grupo de mulheres ativistas e 

preocupadas em relação à melhoria da qualidade de vida, bem- estar e retomada do apoio 

para mulheres, seus acompanhantes e familiares na hora do parto. Pensar em uma 

assistência humanizada é pensar, principalmente, no direito de liberdade de escolha da 

mulher, no exercício integral de práticas que beneficiem a saúde da mãe e de seu bebê e 

no respeito aos direitos das mulheres. 

Implica-se que as contribuições do uso das PICs empregadas pelas doulas remetem 

à questão do empoderamento da mulher no momento do parto, desenvolvendo condutas 

que ajudam a diminuir o tempo de trabalho de parto, a favorecer o encaixe do bebê, o 

decorrer natural do processo e um controle melhor da dor, além de ajudar acerca da 

tomada de decisões, ao promover um ambiente agradável para o nascimento e 

colaborando para melhores lembranças e uma melhor qualidade de vida das parturientes. 

O estudo 03 refere que a institucionalização do processo de parto e nascimento vem 

ocasionando, no decorrer do tempo, mudanças significativas no modelo assistencial de 

saúde. A ingressão das doulas nesse processo pode ser vista como uma proposta de 

resgatar antigas práticas no cuidado. Discorre ainda sobre todo o processo histórico até a 

introdução de políticas de humanização do parto pela OMS, em 1985. A presença da 

doula, no que tange o cuidado humanizado, é uma ocupação atual e inovadora nas 

maternidades públicas brasileiras, que tem como intuito fortalecer e resgatar práticas 

tradicionais do cuidado à parturiente, centrada na família e no interesse da mulher. 
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O estudo revelou significativa participação da doula no cenário obstétrico a nível 

hospitalar. Foram realizadas reflexões sobre as ações desenvolvidas pelas doulas em 

relação à mulher em trabalho de parto e nascimento, que se mostraram através do diálogo, 

da formação de vínculo e do acolhimento.Mostra também que a mulher é empoderada 

através dos cuidados da doula, que lhe dão a força necessária para dar seguimento ao 

trabalho de parto e que se tem uma grande necessidade de reconhecimento e aceitação 

das doulas por parte dos profissionais de saúde, que ainda são orientados pelo modelo 

biomédico. 

O estudo 04 expõe que os acontecimentos envolvidos no processo de parto e 

nascimento na esfera hospitalar caracterizam-se por um ambiente de risco, aflição, 

desagrado, frustração e violência, o que dificulta à mulher e sua família transformarem 

essa experiência em algo saudável e positivo. Refere que a presença da doula e os 

cuidados que esta desprende à mulher em trabalho de parto significa alívio da dor, maior 

apoio, traz consigo coragem, amor e paz. Uma escuta ativa é desenvolvida pela doula, o 

que a torna mais receptiva, deixando assim a mulher falar quando esta sente que precisa, 

além de se comunicar por meio do toque, de ações, com o olhar, e principalmente, através 

do cuidado. Desta forma, promove autoconfiança, estimula a autoestima da parturiente, 

fazendo-a acreditar em sua capacidade, força e competência. Para isso, a doula se molda 

ao momento, estando totalmente integrada com os sentimentos da mulher e fazendo valer 

os desejos de cada uma. 

Percebe-se na fala das doulas entrevistadas uma acessibilidade e envolvimento 

para com as mulheres, a fim de ajudá-las a encontrarem potencial dentro de si para 

suportarem os desconfortos que estão envolvidos durante trabalho de parto e nascimento. 

Seus cuidados empoderam a mulher, dando-lhe coragem e esperança. Nesse ambiente 

envolvido por segurança e confiança, favorecido também pela escuta ativa e tendo o 

diálogo como um método que favorece a construção de um vínculo entre a doula e a 

mulher, são introduzidos cuidados físicos, tais como o uso do cavalinho, da bola, técnicas 

alternativas como musicoterapia e aromaterapia, uso de compressas quentes, banhos 

relaxantes, massagens, além de estimular a deambulação. Todas essas atitudes que 

facilitam o decorrer do trabalho de parto e aliviam as dores. Nesse contexto, as doulas dão 

uma nova perspectiva para que as mulheres vivenciem a experiência do parto de forma 

positiva. 

Ainda de acordo com o estudo 04, as doulas reconhecem que o parto é um período 

muito importante na vida da mulher. Todas as sensações e experiências vividas durante 
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esse processo irão se conservar para sempre no íntimo de suas memórias, sejam estas 

negativas ou positivas, por isso se faz necessário ter um maior apoio emocional durante 

esse momento. 

As relações de cuidado que as doulas firmam com a parturiente são a base para 

criar um ambiente de confiança e segurança. De modo geral, os cuidados durante esse 

processo além de modificarem o ambiente, harmonizam os vínculos, sensibilizam o ser 

humano e suprem energia para auxiliar as mulheres a descobrirem seu potencial para que 

consigam superar os desconfortos causados pelo processo de parto e nascimento. Dessa 

maneira, empoderam a mulher, ofertando-lhe coragem e força, além de fazer com que 

estas se sintam valorizadas e respeitadas. 

 

4.2 A humanização, a doula e o empoderamento 

 

Humanizar é justamente voltar aos processos mais naturais, aprendendo a 

reconhecer direitos e compartilhar informações e saberes. Todos os estudos avaliados 

afirmaram que a humanização e a doula andam juntos, e com isso também se tem o 

empoderamento feminino. A assistência obstétrica, bem como as práticas de enfermagem, 

estão experimentando um período de transição entre o uso dos aparelhos tecnológicos e 

científicos, que auxiliam em um atendimento de qualidade à mulher, e o reconhecimento 

de que o apoio à parturiente não diz respeito apenas aos aspectos físicos, mas também ao 

social, espiritual, emocional e principalmente o psicológico. 

Quando se pensa em uma assistência humanizada, deve-se priorizar, 

especialmente, o direito de liberdade de escolha da mulher, na integralidade de práticas 

benéficas à saúde do binômio mãe e filho, no respeito aos direitos das parturientes, na 

valorização do conhecimento para essas mulheres e na amplitude de práticas integrativas 

e complementares que podem ser anexadas ao modelo convencional. 

As práticas utilizadas pelas doulas vão de encontro à questão do empoderamento 

da mulher no momento do parto, através de técnicas que contribuem para a diminuição do 

tempo de trabalho de parto, para favorecer o encaixe do bebê e o melhor controle da dor 

que ajuda na tomada de decisões, estimulando a formação de um ambiente favorável e 

agradável para o nascimento, contribuindo assim para a melhoria na qualidade de vida das 

parturientes. 
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O ideal é que haja um parto natural, centrado na mulher, com o mínimo de 

intervenções médicas e hospitalares possível. Apenas em casos de necessidade, o parto 

se torna cirúrgico, mas ainda sim deve contar práticas humanizadas. Nesses casos a doula 

auxilia e atua para que a cirurgia ganhe traços de humanização, continuando a prestar 

todo seu apoio à mãe, afirmando frases positivas, rompendo a frieza do procedimento ao 

incluir a mulher também durante o seu decorrer, mostrando à mesma que esta ainda é a 

protagonista desse momento e empoderando-a, promovendo também o contato pele a 

pele imediato entre o binômio mãe e filho. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com este estudo, conclui-se que o empoderamento é de grande importância para a 

parturiente pois este traz consigo inúmeros benefícios, incluindo a diminuição do tempo de 

trabalho de parto. O empoderamento não significa apenas que as mulheres podem 

escolher o que desejam fazer com o corpo, mas que também podem escolher priorizar o 

seu lado natural e instintivo durante o trabalho de parto, reconectando-se com o “eu” 

interior. 

A presença da doula faz-se necessária para que a mulher retome seu protagonismo 

e fazê-la recuperar o controle sobre si, através de conhecimento, técnicas complementares 

e não invasivas e também através do apoio. O suporte físico também oferecido pela doula 

envolve técnicas que incluem ajudar a parturiente a encontrar posições mais confortáveis 

para o trabalho de parto e o parto a fim de aliviar sua dor, mostrar exercícios de respiração, 

utilização de banhos e massagens, além do desenvolvimento de uma escuta ativa, adotar 

atitudes de respeito, acolhimento e conhecimento técnico para com a parturiente, 

introdução de cuidados físicos e alternativos, como uso do cavalinho, bola, compressas, 

banhos, musicoterapia, deambulação, ingesta de líquidos e alimentos, dentre outros. Mas 

o que realmente importa é o psicológico e o lado afetivo da parturiente, pois estes irão 

guiar o seguimento do trabalho de parto. 

O parto engloba muitos termos negativos, tais como dor, complicações, riscos. 

Esses termos, com a ajuda da doula, são ressignificados, pois o corpo da mulher é seu 

grande foco de trabalho. Ela auxilia a mulher a trabalhar esses quesitos, minimizando seus 

medos e ansiedade. Apesar de não ser habilitada para a realização de procedimentos 

médicos, a doula mantém a parturiente informada sobre os procedimentos hospitalares e 
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explica sobre os termos médicos, empoderando-a durante a experiência do parto, dando 

assim suporte aos acompanhantes e promovendo um melhor entendimento entre a 

parturiente, o acompanhante e a equipe médica. 

O surgimento da doula proporcionou uma maior compreensão acerca dos benefícios 

alcançados quando se tem uma atenção mais humanizada e direcionada para a mulher, 

que resgata o seu protagonismo durante o parto, ditando seu ritmo durante esse processo, 

além de mostrar o quão importante o parto humanizado é, onde a mulher se sente segura 

e acolhida, auxiliado também por meio do suporte contínuo prestado pela doula. 
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Capítulo 8 

AÇÕES DE PREVENÇÃO A NEOPLASIAS BUCAIS: ÊNFASE NA ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO E DO ODONTÓLOGO 
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RESUMO 

Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer pode ser definido como uma 
enfermidade que ocorre devido ao crescimento desordenado de células malignas, essas 
podem acometer diversas partes do corpo (metástase). Um dos câncer de maior incidência 
é o de boca, chamando de “Câncer oral” pode ser encontrado na literatura como sendo 
todos aqueles tipos de cânceres localizados na cavidade oral, incluindo a orofaringe, 
apresentando, como sítios anatômicos, de acordo com a Classificação Internacional das 
Doenças – CID. Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura. A busca de 
artigos foi realizada nas bases eletrônicas LILACS (Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências de Saúde) e na Literatura internacional em Ciências da Saúde 
(MEDLINE/PubMed). Através de pesquisas com evidências, tornou-se notório que é 
necessária uma atenção voltada aos cuidados com a higiene da cavidade bucal durante o 
gerenciamento da saúde, o enfermeiro têm grande relevância tanto na prevenção e 
promoção das neoplasias bucais, como também, na detecção precoce destas, onde no 
ambiente clinico o enfermeiro pode realizar a avaliação da cavidade bucal, avaliar fatores 
de risco e implementar estratégias para melhorar a redução desses fatores. Além disso, é 
necessário um atendimento interdisciplinar entre o cirurgião-dentista e o oncologista para 
esclarecer todas as informações sobre o diagnóstico de câncer bucal, além de discutir 
sobre o plano de tratamento proposto. O profissional deve investigar o histórico dental do 
paciente e hábitos relacionados à saúde bucal incluindo datas de profilaxia e exames 
radiográficos. A avaliação extra oral deve contemplar exames de palpação e auscultação 
para avaliar músculos, nervos, pele, pescoço, ATM, avaliar movimentos mandibulares, 
crepitação e registrar quaisquer anormalidades de forma, tamanho e densidade dessas 
estruturas. Diante disso, é de grande relevância as ações voltadas a promoção dessa 
patologia, tendo em vista uma melhor divulgação de forma geral da doença afim de obter a 
prevenção da mesma. Portanto, são necessárias atividades educacionais que envolvam 
palestras para públicos variados abordando essa temática e enfatizando a importância do 
cuidado com a cavidade oral, além de estratégias, que são realizadas pelo profissional 
enfermeiro e equipe de enfermagem. Essa assistência da enfermagem deve ser interligada 
com a assistência odontológica, afim de possuir melhores resultados. Em relação ao 
profissional da odontologia, é necessário que esse averigue de forma detalhada o histórico 
do paciente e quais os hábitos higiênicos bucais que este indivíduo realiza, além da 
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realização do exame físico e exames complementares para que o diagnóstico possa ser 
confirmado. 
 
Palavras-Chave: Assistência de enfermagem, Assistência odontológica, Câncer bucal. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer pode ser definido como uma 

enfermidade que ocorre devido ao crescimento desordenado de células malignas, essas 

podem acometer diversas partes do corpo (metástase). Como essas células podem 

espalhar-se para qualquer parte do corpo, é possível encontrar diversos tipos de câncer 

acometendo diferentes regiões. Um dos câncer de maior incidência é o de boca, 

chamando de “Câncer oral” pode ser encontrado na literatura como sendo todos aqueles 

tipos de cânceres localizados na cavidade oral, incluindo a orofaringe, apresentando, como 

sítios anatômicos, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças – CID, a base 

da língua (C01), outras partes não especificadas da língua (C02), glândulas salivares 

(C07/C08), gengiva (C03), assoalho da boca (C04) e palato (C05).  

Como falado anteriormente, o câncer oral é considerado um dos mais incidentes, 

sendo considerado o sexto, visto que das mais 6,4 de neoplasias malignas encontradas, 

cerca de 10% dessas são localizadas na boca (OLIVEIRA et al, 2006). De acordo com a 

World Health Organization, a incidência dessa enfermidade é dividida entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimentos, pois se forem buscar a fundo, as maiores taxas são 

encontradas em países desenvolvidos, mas esse número muda quando se olha a 

quantidade de casos novos, visto que dos dez milhões de casos novos anuais, cinco 

milhões e meio são encontrados nos países que ainda estão em desenvolvimento. O 

estudos de Camargo (2010), afirma sua incidência em países em desenvolvimento, pois 

segundo ele é de aproximadamente 275 mil casos para o câncer da boca e 130 mil de 

câncer de faringe, sendo dois terços destes em países em desenvolvimento.  

Levando em consideração estimativas do ano de 2008 e 2010, o câncer de boca é 

considerado o quinto tipo de câncer que mais incide no homem e apenas o sétimo tipos 

que mais incide em mulheres no Brasil. O INCA no ano de 2008 fez uma estimativa em 

homens e mulheres, respectivamente, de 11,00 e 3,88 casos novos por 100 mil habitantes 

(WÜNSCH, 2002). Já no ano de 2010, o INCA estimou de cerca de 10.000 casos iriam 
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atingir pessoas do sexo masculino e apenas 3.790 iriam atingir pessoas do sexto feminino 

(MELO, 2010). 

Apesar de existir uma teoria em que a população mais jovem seria a mais afetada 

por canceres de bocas, estudos comprovam que essa teoria é sem fundamento, visto que 

de acordo com dados epidemiológicos, a faixa etária de maior acometimento seria de 

homens acima de 40 anos com baixo estrato socioeconômicos e educacional (SHIBOSKI E 

CONWAY et al, 2005 E 2008). Outros estudos comprovam que a associação de álcool e 

tabagismo em indivíduos que possuem renda baixa vem sendo estudada como um fator de 

risco, essa relação mostra que a relação socioeconômica esta diretamente relaciona ao 

acometimento da doença (CHAIEB et al, 1998).  

Isso está relacionado ao fato de que os indivíduos que possuem baixa renda, estão 

mais suscetíveis a ter uma condição precária de saúde bucal, que são achados comuns 

entre pessoas acometidas pelo câncer de boca (LA VECCHIA et al, 1997). Outros fatores 

extrínsecos relacionados, estão as dietas pobres em vegetais, exposição a luz ultravioleta, 

infecção viral. Já os fatores intrínsecos, pode-se citar a idade, raça, sexo, mutações 

espontâneas e/ou herdadas (PEREIRA, 1997). A grande prevalência da doença está 

relacionada à ação de agentes físicos e químicos com potencial mutagênico, sendo que 

dentre eles a combinação de tabaco com o consumo de bebidas alcoólicas é a causa de 

cerca de 65% a 90% das neoplasias bucais (SOUZA, 2006).  

Os óbitos registrados em alguns sistemas de informação como SIM/Departamento 

de Informática do SUS (DATASUS), Ministério da Saúde, referentes aos anos de 1991-

2002 demonstram que a mortalidade proporcional por câncer oral, dentre o total das 

neoplasias, se mantiveram entre 1,80% e 2,55%. Esses porcentuais oscilaram em todas as 

capitais brasileiras, sendo a maior predominância no sexo masculino, que é responsável 

por 73% dos óbitos ocorridos (BORGES et al, 2009). Além dos fatores de riscos 

associados a neoplasias de boca, outros problemas enfrentados é a questão da qualidade 

dos serviços públicos referentes a essa enfermidade. Se houvesse uma maior provisão, se 

os serviços fossem de melhor acesso e de qualidade seria muito mais fácil sua prevenção, 

seu diagnóstico precoce que iriam reduzir as taxa de mortalidade (BIAZEVIC, 2006). 

Esse estudo tem como objetivo avaliar as ações de prevenção que enfermeiros e 

odontólogos podem estar desenvolvendo para prevenir neoplasias bucais. 
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2 METODOLOGIA  
 

Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, na qual tem por 

finalidade reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre determinado tema, de modo 

que as informações fiquem sistematizadas e ordenadas. Esse tipo de estudo permite que o 

leitor aprofunde seus conhecimentos, permitindo que ocorra uma síntese dos assuntos 

abordados e conclusões gerais sobre o a área estudada (GANONG, 1987).   

A busca de artigos foi realizada nas bases eletrônicas LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências de Saúde) e na Literatura internacional em Ciências 

da Saúde (MEDLINE/PubMed). Na base MEDLINE foi utilizada palavras-chave em inglês 

(Dental care and nursing and Mouth Neoplasms), enquanto na LILACS e BDENF foram 

utilizadas palavras-chave em português (Câncer de boca e assistência de enfermagem e 

assistência odontológica), todos os descritores estão validados no Descritores em Ciências 

da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (MeSH).  

Ao realizar as buscar, não foi encontrado uma grande quantidade de artigos, com 

isso, o único critério de inclusão usado foi em relação ao assunto principal, visto que só 

foram usados artigos que tivessem como assunto principal, as doenças de boca, 

neoplasias bucais, planejamento de assistência ao paciente e saúde bucal. Com isso de 54 

publicações achadas inicialmente, apenas 39 se encaixaram dentro dos temas e foram 

submetidas a uma leitura, restando apenas 07 artigos que foram usados como base para a 

elaboração do presente estudo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 Assistência de enfermagem  

 

Através de pesquisas com evidências, tornou-se notório que é necessária uma 

atenção voltada aos cuidados com a higiene da cavidade bucal durante o gerenciamento 

da saúde (MORI, et al, 2006). Nos Estados Unidos da América (EUA) foi realizado e 

divulgado um relatório de um cirurgião que associava a relação existente entre a relevância 

da saúde bucal e a saúde geral de um indivíduo e a necessidade de implementar os 

cuidados com a cavidade bucal nas práticas de educação em saúde de todos os 

profissionais da área da saúde (Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, 

2000). 
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Por meio de pesquisas, Powe et al (2004), afirma que os enfermeiros têm grande 

relevância tanto na prevenção e promoção das neoplasias bucais, como também, na 

detecção precoce destas, onde no ambiente clinico o enfermeiro pode realizar a avaliação 

da cavidade bucal, avaliar fatores de risco e implementar estratégias para melhorar a 

redução desses fatores. Algumas medidas podem ser adotadas pelos enfermeiros na 

educação em saúde, tendo como objetivo prevenir as neoplasias bucais e informar acerca 

delas, medidas como palestras voltadas para o público jovem nas escolas com temáticas 

sobre o tabagismo e uso de álcool e a importância desses fatores no desenvolvimento do 

câncer bucal, além de enfatizar a necessidade do uso de filtro solar.  

Ademais, a enfermagem pode estar atuando diretamente com os pacientes que já 

fazem uso dessas substâncias, encaminhando-os para programas de cessação e, 

posteriormente, informando-os sobre as neoplasias. O papel de educador é fundamental 

pelo fato de os enfermeiros encontrarem pacientes em incontáveis configurações, além de 

muitos dos fatores de risco que estão relacionados ao câncer bucal, podem estar 

relacionados a outros tipos de câncer (LEWIS, et al., 2000). 

Alguns dos métodos indispensáveis de prevenção e promoção da saúde que devem 

ser aderidos aos pacientes para evitar as neoplasias bucais são a avaliação, de forma 

minuciosa, da cavidade oral, prevenção por meio da detecção precoce e tratamentos de 

problemas bucais, além dos hábitos de boa higiene bucal. Além disso, esses cuidados 

também auxiliam no processo de melhoria de qualidade de vida dos pacientes que já estão 

acometidos a neoplasia bucal (EPSTEIN, et al. 2007). 

De acordo com Eilers (1988), a assistência de enfermagem aos pacientes 

acometidos com câncer bucal durante a hospitalização pode contar com o auxílio de 

algumas ferramentas que possuem como objetivo informar acerca dos cuidados com a 

saúde bucal, uma dessas ferramentas descritas em estudos é o Guia de Avaliação Oral. 

Eilers, um enfermeiro oncologista, desenvolveu esse método, e era dividido em oito 

categorias de avaliação: voz, deglutição, lábios, língua, saliva, membrana mucosa, gengiva 

e dentes/dentadura. A pontuação do Guia de Avaliação Oral é a soma das pontuações de 

cada categoria, essas categorias são pontuadas de 1 a 3, onde o melhor escore, 8 pontos, 

implica em boa saúde, a pior pontuação, 24 pontos, implica em problemas de saúde bucal 

(SHIRAISHI, et al, 2017). 

A assistência de enfermagem ao câncer bucal deve ser realizada juntamente com 

profissionais de odontologia para melhorar o conhecimento acerca da patologia, além de 

oferecer uma assistência de qualidade ao paciente, com isso, é necessário que o 
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profissional enfermeiro, na atenção primária, incentive o paciente a procurar serviço 

odontológico e médico, além de oferecer oficinas de informações nas Estratégias de Saúde 

da Família (ESF) e atividades comunitárias que enfatizem o câncer bucal (POWE, et al., 

2004). 

É evidente que há uma deficiência nas habilidades em saúde bucal no ensino de 

enfermagem e isso torna-se um grande problema. Apesar de a enfermagem estar 

começando a integrar as competências clínicas em saúde bucal, o conteúdo de saúde 

bucal e as competências clínicas não são padronizados em currículos de graduação ou 

pós-graduação (FERULLO, et al, 2011). Entretanto, não só durante a graduação como 

também após isso, o profissional enfermeiro pode realizar algumas ações diante do 

diagnóstico de câncer bucal, atividades educativas com o objetivo de auxiliar na eliminação 

dos fatores de risco ou controla-los, repassar sobre a higienização adequada e autoexame 

oral. Além disso, o enfermeiro participa ativamente do diagnóstico precoce 

(VASCONCELOS, 2006). 

Devido ao maior contato diário com o paciente hospitalizado, o enfermeiro e a 

equipe de enfermagem são os principais responsáveis pelos cuidados que devem ser 

aderidos à saúde bucal (BENSON, et al, 1980). Algumas pesquisas concluíram que muitos 

dos pacientes que estão sendo submetidos a cuidados hospitalares e que possuem 

hábitos higiênicos adequados em casa, necessitam de auxilio em relação às práticas de 

higiene oral e uso do fio dental quando ficam enfermos (GANNON E KADEZABEK, 1980). 

De acordo com Schweiger (1980), o enfermeiro possui como uma das suas 

responsabilidades e tarefas influenciar e orientar o paciente aos cuidados necessários com 

a cavidade oral. 

Diante do diagnóstico de câncer na cavidade oral, o enfermeiro deve atuar de 

acordo com seu conhecimento teórico e cientifico, além de oferecer um tratamento 

humanizado, respeitando as limitações, ou seja, levando em consideração a dor e 

sofrimento do paciente. Além desses fatores, é imprescindível que o profissional explique 

ao paciente, de forma compreensível, cada procedimento a ser realizado e o objetivo 

deste. Outrossim, deve haver o contato de modo constante com a equipe de enfermagem 

e profissionais da odontologia, para atualização das informações acerca da patologia e da 

assistência prestada à pessoa submetida (MOHALLEM, et al., 2007). 

As visitas em consultório de odontologia têm se tornado cada vez menos frequente, 

levando em consideração essa afirmativa e o fato de que o enfermeiro tem contato diário 

com pacientes em diversos contextos, torna-se imprescindível que, a cada consulta, o 
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enfermeiro entenda como uma oportunidade de prevenção e detecção precoce do câncer 

bucal (POWE, et al., 2004). 

 

3.2 Assistência odontológica  

 

A região, tipo e grau do tumor é que vão determinar o tratamento adequado para o 

câncer bucal, podendo ser necessário cirurgia, radioterapia e quimioterapia (HARRISON, 

2014). É ideal que antes da radioterapia e quimioterapia os pacientes sejam consultados 

por um cirurgião-dentista para uma avaliação odontológica prévia ao tratamento oncológico 

(LEVI et al, 2018). A anamnese do paciente não deve ser negligenciada e o profissional 

não deve se ater apenas ao histórico médico, mas investigar o histórico cirúrgico, familiar e 

social, essas informações podem fornecer dados importantes e aumentar a previsibilidade 

do tratamento (ABELOFF, 2014). Alguns procedimentos odontológicos são contraindicados 

em pacientes já expostos a radioterapia (EPSTEIN, 2012). Principalmente procedimentos 

invasivos que envolvam a manipulação de osso em região que já recebeu radiação 

(HARRISON, 2014). 

Segundo a National Cancer Institute, é necessário um atendimento interdisciplinar 

entre o cirurgião-dentista e o oncologista para esclarecer todas as informações sobre o 

diagnóstico de câncer bucal, além de discutir sobre o plano de tratamento proposto. O 

profissional deve investigar o histórico dental do paciente e hábitos relacionados à saúde 

bucal incluindo datas de profilaxia e exames radiográficos. A avaliação extra oral deve 

contemplar exames de palpação e auscultação para avaliar músculos, nervos, pele, 

pescoço, ATM, avaliar movimentos mandibulares, crepitação e registrar quaisquer 

anormalidades de forma, tamanho e densidade dessas estruturas (DAVIES et al, 2010). 

A avaliação intra oral deve ir além da observação completa da dentição e dos 

tecidos periodontais, mas deve conter uma análise completa de todos os tecidos moles 

como: lábios, língua, palato, úvula, glândulas e todos os tecidos adjacentes e registrar os 

achados como cárie e infecções odontogênicas ou periodontais (DAVIES et al, 2010). 

Infecções locais ou sistêmicas necessitam ser tratadas antes do início do tratamento 

oncológico (GORSKY et al, 2002).  Exames de imagem são necessários para detectar 

infecções bucais como cárie, mas também são solicitados exames como radiografia 

panorâmica e tomografia computadorizada possíveis de planejar intervenções necessárias 

e avaliar o tumor. Além de serem utilizadas na elaboração do plano de tratamento 

(HARRISON, 2014). 
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Alguns profissionais podem considerar a avaliação da quantidade e qualidade da 

saliva do paciente antes, durante e após a radioterapia (DAVIES et al, 2010). O tratamento 

odontológico prévio ao tratamento oncológico consiste na adequação da cavidade bucal 

para a terapia oncológica futura, eliminando fatores que possam comprometer tal 

tratamento (EPSTEIN et al, 2010). Intervenções como exodontia, tratamento endodôntico e 

tratamentos periodontais podem ser realizadas com o intuito de prevenir agravamentos. 

Essas intervenções devem ser realizadas pelo menos duas menos antes do início da 

radioterapia para que haja tempo necessário para a reparação tecidual, as mesmas devem 

serem feitas da forma mais atraumática possível Deve ser dada preferência as áreas que 

serão mais acometidas pela terapia de radiação (HARRISON, 2014). 

Pacientes submetidos a tratamento oncológico na cabeça e pescoço tem 

predisposição a desenvolverem xerostomia deixando a cavidade oral suscetível ao 

aparecimento de doenças como cárie, portanto, está situação deve ser explicada ao 

paciente (EPSTEIN et al, 2012). O profissional deve instruir o paciente a aumentar os 

cuidados com a higiene, orientá-lo a usar cremes dentais fluoretados, além de orientar a 

redução do consumo de açucares com o objetivo de compensar a redução da saliva 

(DAVIES et al, 2010). Sensibilidade muscular, trismo, distonia cervical, neuralgia do 

trigêmeo, linfedema são algumas das possíveis consequências da radioterapia e para 

reduzir esses sintomas é recomendado a prática de exercícios durante e após a 

radioterapia (FRONTERA et al, 2014). O profissional também deve incentivar o paciente a 

fazem acompanhamento com outros profissionais de saúde como fonoaudiólogos para 

trabalha na fonação e deglutição (SILVER, 2014). 

A orteorradionecrose se manifesta como uma área exposta de osso que sofreu 

radioterapia no passado, é uma manifestação rara, porém grave (THARIAT et al, 2012). É 

importante que o cirurgião-dentista alerte o paciente sobre os riscos de desenvolver a 

osteorradionecrose e oriente sobre a prevenção que consiste basicamente em não realizar 

tratamentos invasivos em áreas expostas a grandes quantidades de radiação (HARRISON, 

2014). Pacientes submetidos a quimioterapia e radioterapia na região de cabeça e pescoço 

são potenciais de desenvolver mucosite oral que se trata de uma inflamação e alteração da 

mucosa oral (TROTTI et al, 2003). Os profissionais devem orientar os pacientes a 

realizarem profilaxia com enxaguantes neutros durante todo o tratamento (KEEFE et al, 

2007). 

É ideal que procedimentos odontológicos passíveis de adiamento sejam adiados até 

o fim da quimioterapia e radioterapia (HARRISON, 2014). Pacientes submetidos apenas a 
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quimioterapia podem realizar tratamento odontológico caso necessário, contanto que 

exames sanguíneos comprovem a capacidade de receber tais intervenções (DAVIES et al, 

2010). Pode haver queixa de dor latejante na mandíbula em pacientes submetidos a 

quimioterapia devido ao uso de alcaloides, avaliações dentárias e radiográficas podem ser 

necessárias para fazer a diferenciação dessa neuropatia e infecções de origem dentária 

(EPSTEIN et al, 2012). 

Em alguns casos é necessária a remoção cirúrgica do tecido cancerígeno, cirurgia 

que consiste na remoção do tecido acometido e tecidos circundantes, procedimento 

invasivo e que deixa sequelas permanentes tanto fisicamente como emocionais e sociais 

(SILVERMAN, 1999). Obturadores palatais, próteses oculares, nasais são próteses que 

podem ajudar a disfarçar esteticamente as sequelas causadas pela remoção cirúrgica do 

tumor, essas próteses podem melhorar além da estética as funções do paciente como 

obturadores palatais que melhoram a fonação (HARRISON, 2014). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Dado o exposto, é perceptível que o câncer na cavidade oral tem se apresentado de 

forma recorrente e com uma incidência elevada, sendo considerado um dos principais 

diagnósticos de neoplasia. Como visto, umas das principais causas de desenvolvimento do 

câncer bucal é o uso de álcool e tabagismo em indivíduos e a sua prevalência ocorre de 

forma mais frequente, de acordo com as pesquisas, na população acima de 40 anos. Além 

disso, tornou-se evidente que a população que possui baixa renda torna-se mais 

susceptíveis a adquirir a patologia, visto que a saúde bucal desses indivíduos se encontra 

precária; a alimentação é um fator relevante, além da idade, raça, sexo e condições 

genéticas, entre outros. Apesar de as pesquisas terem mostrado uma grande deficiência 

nos conhecimentos de enfermagem voltados à saúde bucal da população, é necessário 

que o enfermeiro, por ter contato com pacientes em diversas situações, tenha uma 

educação constante sobre esse assunto para que saiba atuar frente a este problema.  

Diante disso, é de grande relevância as ações voltadas a promoção dessa 

patologia, tendo em vista uma melhor divulgação de forma geral da doença afim de obter a 

prevenção da mesma. Portanto, são necessárias atividades educacionais que envolvam 

palestras para públicos variados abordando essa temática e enfatizando a importância do 

cuidado com a cavidade oral, além de estratégias, que são realizadas pelo profissional 

enfermeiro e equipe de enfermagem, nas comunidades que trabalhem com o uso de 
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palestras sobre os principais sintomas da patologia, além do incentivo a esses pacientes 

de procurarem auxilio do profissional dentista, de forma frequente, para uma melhor e 

minuciosa avaliação. O enfermeiro perante a um paciente hospitalizado com esse 

diagnóstico atua diretamente nos cuidados que devem ser prestados a esse indivíduo, 

além de procurar conscientizar este sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal 

que estão ligados com a saúde geral.  

Essa assistência da enfermagem deve ser interligada com a assistência 

odontológica, afim de possuir melhores resultados. Em relação ao profissional da 

odontologia, é necessário que esse averigue de forma detalhada o histórico do paciente e 

quais os hábitos higiênicos bucais que este indivíduo realiza, além da realização do exame 

físico e exames complementares para que o diagnóstico possa ser confirmado. Ações de 

prevenção e promoção que devem ser realizadas pelo odontólogo devem constar no 

esclarecimento da higiene que o paciente deve realizar na boca, orientação em relação ao 

uso de creme dental correto e uso do fio dental, além de incentivar o paciente a ter um 

acompanhamento constante com dentista, oncologista e outros profissionais, como o 

fonoaudiólogo.  
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Capítulo 9 

AÇÕES EM PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO FORMA DE MUDANÇA 

DA REALIDADE SOCIAL: UM ESTUDO BASEADO NAS METODOLOGIAS 

UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA ATENÇÃO 

BÁSICA 
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RESUMO 

Tratar de saúde vai muito além do tratar físico de um paciente, é sobre o ajustar todo o seu 
bem-estar emocional, físico e social, entendendo todos esses fatores como um complexo 
dinâmico e inerente para o equilíbrio individual. A prevenção tem papel preponderante 
nesse viés, uma vez que pode diminuir a ocorrência de várias doenças ou até evitar seus 
agravamentos, diminuindo, assim, a necessidade de um tratamento hospitalar futuro. Falar 
de saúde e debater o conceito de prevenção nas escolas ainda é uma dificuldade 
enfrentada no país, entretanto ações e projetos de promoção e prevenção podem ser 
capazes de mudar a realidade de muitas pessoas, aumentando seu conhecimento, seu 
pensamento crítico e sua postura frente a problemas e dificuldades individuais e coletivas. 
Este trabalho discute a importância da prevenção na atenção básica, os obstáculos 
enfrentados para a plena concretização desses planos e o papel do projeto Medensina da 
Universidade Federal do Amazonas na disseminação de informações à comunidade. 
 

Palavras-chaves: Saúde, prevenção, promoção, projeto 

ABSTRACT 

Health care goes far beyond a patient's physical treatment; it is about adjusting all of their 
emotional, physical and social well-being, understanding all of these factors as a dynamic 
and inherent complex to individual balance. To avoid a major role in this case, as it can 
decrease the occurrence of various diseases or even prevent their aggravation, thus 
reducing a need for future hospital treatment. Talking about health and discussing the 
concept of prevention in schools is still a difficulty faced in the country, although promotion 
and prevention actions and projects may be able to change the reality of many people, use 
their knowledge, their critical thinking and their approach to individual and collective 
problems and difficulties. This paper discusses the importance of prevention in primary 
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care, the obstacles to the full realization of these plans and the role of the Medensina 
project of the Federal University of Amazonas in the dissemination of information in the 
community. 
 
Keywords: health, prevetion, promotion, project 
 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de saúde advém da definição proposta pela Organização Mundial de 

Saúde Em 1946, a qual diz “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Logo, observa-se que o 

estado de saúde não está, somente, associado à ausência de enfermidades, mas sim está 

inserido em um complexo que envolve fatores sociais, econômicos e culturais. Dessa 

maneira, entende-se que atenção primária por meio de ações de promoção de saúde e 

prevenção, desenvolvida no âmbito escolar, tem fundamental importância na criação de 

um estado geral de saúde. 

 De acordo com os parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 1994), educação em 

saúde está inserida como tema transversal no âmbito escolar, ou seja, a abordagem de 

temas relacionados ao estado de saúde está inserida transversalmente no currículo 

escolar. Esse método objetiva fornecer uma formação sólida ao estudante a partir da 

compreensão do contexto social, dos direitos e responsabilidades individuais e coletivos 

(BRASIL, 1997). Entretanto, a realidade atual mostra que não há a interdisciplinaridade 

proposta pelo método transversal de ensino de saúde, o qual tem se tornado técnico e 

vinculados a livros didáticos. 

Nesse quesito, vê-se a importância da implementação de propostas que englobem 

um saber mais amplo e integrado de saúde de modo diminuir os índices de doenças típicas 

da atenção básica, tais como: infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), hipertensão 

arterial (HAS), diabetes (DB), depressão e ansiedade. Diante disso, projetos que englobem 

esse viés atuam como uma ferramenta importante na manutenção de um estado de saúde 

efetivo. Tendo em vista em vista tais fatores, o Projeto MEDensina, vinculado a Pró-reitoria 

de Extensão, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), desde 2001, visa levar 

conhecimentos atuais sobre saúde, por meio de palestras, oficinas e peças teatrais às 

escolas das redes pública ou privada e população em geral da cidade de Manaus. 
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O MEDENSINA 

Desenvolvido na UFAM, o projeto MedEnsina visa orientar a comunidade sobre os 

temas de saúde como: DST, drogas, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypty 

(Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e Zika), Higiene Pessoal, Verminoses, Alimentação 

saudável, Gripe H1N1, Diabetes, Hipertensão, Saúde do idoso, Saúde bucal e Gravidez na 

adolescência, saúde mental, dentre outros; estimular a prevenção para que a população 

garanta a manutenção do seu bem-estar físico e mental e desenvolva uma aproximação 

aos programas e políticas públicas de saúde; contribuir para implementar na comunidade 

conhecimentos, atitudes e habilidades relacionadas com comportamentos ligados à saúde 

com a realização de palestras, peças teatrais ou metodologias ativas para as comunidades 

de escolas públicas e particulares de Manaus e sua área metropolitana. 

 

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO, UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Prevenir significa “preparar, chegar antes de; dispor de maneira que evite (dano, 

mal); impedir que se realize” (FERREIRA, 1986). Ações de saúde vinculadas à prevenção 

são caracterizadas por possuir métodos que evitem o surgimento de doenças e, 

consequentemente, inibem o aumento de incidência e prevalência dessas.   Enquanto que 

promover significa dar impulso; fomentar; originar; gerar (FERREIRA, 1986). Desse modo, 

entende-se que atividades com tal propósito fomentam a mudança do pensamento 

individual com o intuito de aumentar a saúde e o estado de bem-estar geral a partir de uma 

abordagem intersetorial (TERRIS, 1990).  

Pela própria definição, educação em saúde abrange ações que influenciam 

diretamente o estado do indivíduo e sua relação com o meio. Nesse contexto, o 

profissional da saúde é alicerce indispensável das ações, com seu embasamento teórico e 

metodologias que visem o alcance máximo e efetivo das informações disseminadas, 

visando sempre a. A prevenção e a promoção da saúde, embora distintas, estão direção 

diretamente ligadas ao a intervenção no processo saúde-doença. Isso inclui medidas 

educativas que tem como objetivo a integridade física e mental do ser, incluindo 

remanejamento de hábitos e a atenção às situações de risco que este possa 

ocasionalmente se expor. As atividades que envolvem diretamente a informação, a 

respeito de doenças, principalmente seus modos de transmissão e a dispersão são parte 

do princípio da prevenção.  
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A melhora do bem estar individual e coletivo é o eixo temático de destaque, e 

explicita o papel da comunidade no controle e efetivação do processo de aprendizagem e 

mudança de sua própria realidade. A modificação do ambiente em si atua como principal 

fator para um estilo de vida saudável. Segundo a carta de Ottawa as condições essenciais 

para a saúde são: educação, alimentação, renda, ecossistema saudável, paz e habitação. 

A prevenção e promoção em si requerem base sólidas baseadas nesses critérios. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 72% 

dos pacientes com doenças crônicas descobrem a patologia apenas depois do surgimento 

dos sintomas, muitas vezes em um estágio em que a situação do paciente é grave e 

muitas vezes irreversível. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 

63% das mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, devido 

ao seu subdesenvolvimento e acesso desigual a saúde das diferentes classes sociais, são 

responsáveis por 74% dos óbitos.  

Não obstante, a adesão ao tratamento também é um fator importante no desfecho 

da doença, e isto diz respeito não apenas aos medicamentos, mas também à dieta e 

mudança dos hábitos de vida. Em países desenvolvidos, o seguimento criterioso do 

tratamento é adotado por apenas por metade da população. No Brasil, as taxas são 

menores ainda, bem como no resto da América Latina. O acesso ao tratamento 

especializado é dificultado pelo tempo de espera, devido à grande quantidade de demanda 

e as grandes distâncias geográficas do país, onde muitos residente do interior não 

possuem acesso direto aos atendimentos ambulatoriais, tendo que se deslocarem até 

grandes centros urbanos.  

Condições como essa são alarmes para a necessidade de políticas públicas e 

projetos que visem a promoção e prevenção, uma vez que é as consequências de uma 

doença já instalada são bem mais fatais, fisiologicamente e logisticamente.  Além disso, 

algumas medicações demoram muito para chegar ao acesso do paciente, como em casos 

de artrite reumatoide ou de hipertensão pulmonar, em que o tratamento pode facilmente 

superar R$12.000 por mês. O trâmite judicial para adquirição das drogas pode demorar 

meses, adiando o controle e tratamento da doença.  

Não raramente, o próprio paciente arca com os custos das medicações em muitas 

patologias, seja para diminuir o tempo de espera pela aquisição deste ou para evitar 

maiores complicações físicas. Todos esses fatores contribuem para a importância da 

vigilância em relação as doenças crônicas, infecciosas e também autoimune. Um dos 

papéis da atenção básica, por definição, é a precaução a respeito do alastramento de 
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infecções. Ações neste âmbito possuem prioridade máxima no contexto brasileiro,

casos tuberculose e hanseníase são recorrentes em determinadas parcelas da sociedade. 

Através da prevenção, danos econômicos e sociais podem ser significativamente 

reduzidos. A diferença de custos entre o resguardo sob uma doença e o tratamento da 

mesma atua como um dos maiores motivadores do sistema público criar melhores políticas 

para disseminação de informações sobre essas doenças. Iniciativas autônomas, 

provenientes de universidades, corporações ou ONG´s fazem

A PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO CONTEXTO ESCOLAR

Informar e dialogar a respeito de medidas que podem evitar patologias é sempre 

mais favorável, mais econômico e mais simples do que a posteriori tratar a doença em si. 

Enfermidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial

transmissíveis, depressão e ansiedade podem ser evitadas por meio de planos de 

prevenção na atenção básica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 16 

milhões de brasileiros são diabéticos e 300 milhões de pessoas no mundo são

depressivas. Além disso, segundo a pesquisa Vigitel, a hipertensão arterial é diagnosticada 

em 24,7% da população. Esses dados demonstram a larga disseminação desses 

problemas na sociedade e atenuam ainda mais a importância de medidas que diminuam 

os riscos cada vez mais incidentes.

Figura 1: Alunos do ensino fundamental, acompanhados dos integrantes do projeto e da coordenadora da escola
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reduzidos. A diferença de custos entre o resguardo sob uma doença e o tratamento da 
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Informar e dialogar a respeito de medidas que podem evitar patologias é sempre 

mais favorável, mais econômico e mais simples do que a posteriori tratar a doença em si. 

Enfermidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial, infecções sexualmente 

transmissíveis, depressão e ansiedade podem ser evitadas por meio de planos de 

prevenção na atenção básica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 16 

milhões de brasileiros são diabéticos e 300 milhões de pessoas no mundo são

depressivas. Além disso, segundo a pesquisa Vigitel, a hipertensão arterial é diagnosticada 

em 24,7% da população. Esses dados demonstram a larga disseminação desses 

problemas na sociedade e atenuam ainda mais a importância de medidas que diminuam 

os cada vez mais incidentes. 
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A receptividade dos alunos e da coordenação do colégio para com as atividades 

extremamente satisfatória e contribui para o maior índice de sucesso no quesito efetividade 

das palestras. Temas abordados incluem a fisiopatologia, modos de transmissão ou 

aquisição, modo de evitar situações de risco e onde procurar tratamento ou mais 

informações a respeito das doenças abordadas. Durante a fase de debate das atividades, 

os alunos questionam e saciam as dúvidas que naturalmente surgem.  Destaque maior 

para os temas de métodos contraceptivos e saúde mental neste tópico de dúvidas. 

Também é observado, principalmente dentre os alunos do ensino médio, uma atenção 

diferenciada em maior quantidade de dúvidas nas palestras que envolvem a vida sexual e 

as doenças que acompanham.  

O jovens brasileiros possuem início cada vez mais precoce seus relacionamentos 

intersexuais, fazendo assim uma maior necessidade de palestras nesse âmbito. Muitas 

vezes, realização da atividade é corroborada com a participação de professores de biologia 

ou de educação física, mediando o contato e a interação entre turma e palestrantes. Para 

os casos em que o estudante se sentir envergonhado de perguntar sobre temas 

específicos como sexualidade ou bullying, há a possibilidade de depositar a pergunta ou 

tema específico em uma caixa destinada a isso, de maneira anônima. A pergunta ou 

assunto, então é abordado no debate em sala.  

A mensagem fundamental que o projeto visa passar é a de que a saúde não 

consiste apenas na ausência da doença, e está relacionada diretamente com as esferas 

sociais e ambientais e em como elas influenciam diretamente o dia a dia. Destaca-se a 

necessidade de ações conjuntas para boa convivência e segurança no âmbito da saúde. 

Não obstante, identificar e modificar qualquer hábito ou barreira para a promoção da 

atenção básica nas diversas realidades em que o projeto atua. Quando o indivíduo é 

informado sobre os fatores de risco e meios de combate à doenças, atua como um 

multiplicador dessa informação no meio em que ele está inserido, mesmo que muitas 

vezes, informalmente.  

A mobilização e participação comunitária são visados como alvo durante as 

palestras. A parceria da universidade abrange também algumas instituições privadas, além 

dos colégios em si, como lojas de departamento e empresas do distrito industrial da cidade 

de Manaus. Reuniões envolvendo funcionários e colaboradores são realizadas abordando 

os mesmos temas realizados em que escolas. A linguagem é a mesma, visto que que as 

apresentações são elaboradas para sem didáticas, mas não simplistas. O foco 

diferenciado é em relação às doenças abordadas. Em instituições de ensino, os destaques 
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são: Drogas, infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos e bullying. Já 

em empresas, os destaques são: Tabagismo, tuberculose, câncer de colo de útero e 

câncer de próstata. Dois temas que são destaques em ambos os cenários são hipertensão 

arterial e diabetes. Ações como mudança dos hábitos de vida, de trabalho e de lazer 

alteram significativamente o curso ou instalação de uma doença. Essas ferramentas são 

acessíveis para toda a população, e projetos como o MedEnsina se esforçam para garantir 

que pessoas adotem um estilo de vida saudável o mais cedo possível.  

Objetivam-se resultados a longo prazo, que incluem um menor índice de doenças 

crônicas, menor exposição a fatores de risco e menor índice de infecções por doenças 

transmissíveis nas regiões trabalhadas. Nas apresentações utiliza-se uma linguagem direta 

e acessível, procurando sempre incentivar o debate multidisciplinar. A relação indivíduo-

ambiente é destaque, fazendo com que determinantes sociais de saúde estejam sob maior 

controle do ser humano.  

É importante estimular a pesquisa e e o estudo a respeito dos temas, colocando em 

prática e disseminando as novas descobertas. Igualmente essencial é o direcionamento 

das pessoas que necessitam de ajuda quanto as suas enfermidades, principalmente as 

mais comuns no Brasil como diabetes ou hipertensão. A explicação que ocorre é a respeito 

dos melhores centros de atendimento e tratamento das doenças, bem como os locais mais 

apropriados para prática de exercícios físicos, por exemplo. Durante esta etapa, leva-se 

em consideração a realidade social e geográfica da pessoa, equilibrando os fatores de 

custo-benefício, levando em consideração a facilidade de acesso que essa pessoa terá ou 

não a determinados serviços.  

O projeto parte do pressuposto de que o maior instrumento que a saúde tem é o 

indivíduo em si, com sua capacidade de tomar decisões baseadas em evidências e 

objetivando a maior qualidade de vida possível para si e para comunidade na qual está 

inserido. Atuar como sujeito ativo quanto os determinantes sociais, mudando o que for 

necessário em si e em sua volta para uma melhor condição de saúde, bem como sendo 

um agente de compartilhamento de informações. 
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Figura 2: Alunos do sétimo ano do ensino fundamental após uma palestra sobre drogas lícitas e ilícitas.

 

OBSTÁCULOS NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE NO ÂMBITO ESCOLAR

Dentre os entraves na realização do ensino em saúde no âmbito escolar tem

precariedade de uma amplitude no tratamento sobre saúde em livros didáticos, provocando 

menor interdisciplinaridade, impossibilitando que haja o trânsito livre entre os inúmeros

campos do saber, impossibilitando o aluno de obter acesso diferenciado ao conhecimento 

(LOMÔNACO, 2006). Além disso, a falta de programas suficientes de promoção e 

prevenção de saúde nas unidades de ensino intensificam o aparecimento de patologias 

típicas da atenção primária entre jovens, uma vez que conhecimentos básicos como a 

correta utilização de preservativos e os malefícios do uso de drogas muitas vezes não se 

encontram acessíveis à faixa etária. 

PARTICULARIDADES DO TERRITÓRIO AMAZONENSE: MESCLANDO 

REGIONALIDADE E ENSINO

 Segundo a fundação de vigilância em saúde, o estado do Amazonas ocupa o 

primeiro lugar no ranking brasileiro incidência da tuberculose. Com cerca de 500 casos por 

ano, em que mais de 70% ocorrem na capital, Manaus. A doença causa ma

amazonense, com muitas famílias possuindo pelo menos um caso em sua trajetória.

sistema imunológico enfraquecido é a principal causa de sua manifestação, pois é possível 

conviver com  a bactéria e não manifesta

vulnerabilidade econômica (gerada, por exemplo, pelo desemprego) , a infecção por HIV e 
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o desenvolvimento de diabetes, são principal fator predisponente para tal particularidade 

no estado.  As manifestações precoces da doença, como toss

são reforçadas continuamente durante as ações do projeto, pois quanto mais cedo 

diagnosticada, melhor o prognóstico. Informado também os métodos de mapeamento para 

doença, como teste rápido (PPD) e onde realizá

No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro mais incidente na população 

feminina, com cerca de 15.000 novos casos por ano. No cenário do Amazonas, o câncer 

de colo de útero é o maior, seguido do câncer de mama e de estômago, respectivamente.

Os principais fatores predisponentes são infecção pelo vírus Papiloma Humano (HPV), 

geralmente relacionado ao comportamento sexual de risco. Nos debates é destacado o 

fato deste  tipo de câncer ser totalmente prever nível, com o exame preventivo sendo o 

alicerce desta luta. As mulheres participantes são incentivadas a procurar históricos 

familiares de câncer de colo de útero o bem como realizar anualmente o exame. Retirar o 

Amazonas do ranking de primeiro lugar de incidência das tipo de câncer é objetivo principal 

nas palestras sobre o tema saúde sexual da mulher. 

A mensagem passada é que o diagnóstico de câncer não é sinônimo de morte. 

Geralmente após o diagnóstico, ao sentimento de medo e ansiedade é predominante, o 

que abala psicologicamente a paciente e familiares, prejudica

físico e mental. O apoio familiar é igualmente incentivado, junto com a mudança de hábitos 

sexuais de risco (Como a não utilização de preservativo). Simultaneamente, é destacada a 

necessidade da vacinação contra o vírus HPV, disp
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Figura 3: Palestra sobre métodos contraceptivos realizada em 2019 em uma escola pública.
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feminina, com cerca de 15.000 novos casos por ano. No cenário do Amazonas, o câncer 

de colo de útero é o maior, seguido do câncer de mama e de estômago, respectivamente.

predisponentes são infecção pelo vírus Papiloma Humano (HPV), 

geralmente relacionado ao comportamento sexual de risco. Nos debates é destacado o 

fato deste  tipo de câncer ser totalmente prever nível, com o exame preventivo sendo o 

mulheres participantes são incentivadas a procurar históricos 

familiares de câncer de colo de útero o bem como realizar anualmente o exame. Retirar o 

Amazonas do ranking de primeiro lugar de incidência das tipo de câncer é objetivo principal 

sobre o tema saúde sexual da mulher.  

A mensagem passada é que o diagnóstico de câncer não é sinônimo de morte. 
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necessidade da vacinação contra o vírus HPV, disponibilizada gratuitamente pelo Serviço 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deliberar saúde e suas implicações é um fator crucial no meio social. Entender sua 

complexidade e integração entre fatores intrínsecos e extrínsecos é quebrar paradigmas 

de somente ser saudável aquele que não comporta doença física. A educação e a 

promoção e prevenção em saúde precisam caminhar juntas de modo a ampliar e fomentar 

a necessidade de conhecimento em aspectos básicos e necessários para o estado de 

saúde. 

O estado do Amazonas apresenta prevalência singular de doenças como 

tuberculose, câncer de colo de útero e câncer de pele, estando entre os primeiros lugares 

de todas essas doenças no país. Quanto mais cedo a população for alertada, informada e 

conscientizada a respeito destas enfermidades, melhor as chances de evitar adquiri-las. A 

parceria de universidades públicas e escolas demonstra-se essencial como construtora de 

uma nova realidade, ao transformar os alunos em indivíduos mais ativos e também 

disseminadores das informações apresentadas nas palestras.  

O ambiente escolar funciona como um espaço promotor de saúde e deve ser 

vinculado à passagem de conhecimento como a saúde sendo um direito individual e deve 

ser ambiente para atuação de projetos e estratégias de presciência, melhorando a 

qualidade de vida e a conduta socioambiental cidadã. 
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Capítulo 10 

ADESÃO AO TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SEUS 

DESAFIOS NO MERCADO FARMACÊUTICO 

 

Catharine de Oliveira Carvalho1 
 Luiz Fernando dos Santos Mota2 
 Marcus Vinicius Peralva Santos3 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a adesão da população quanto a 
inserção dos medicamentos genéricos no país. A construção da estrutura deste 
artigo se deu por meio da realização de um levantamento bibliográficos de obras 
impressas e digitais, publicadas nos últimos 20 anos, e que abordassem em seu 
contexto o tema “medicamentos genéricos”. Os medicamentos genéricos possuem 
as mesmas características de produção, via de administração, forma farmacêutica, 
dose e indicação dos medicamentos de referência, ainda sofrendo pouco acesso ao 
público de menor informação. Apesar disso, o seu valor inferior o possibilitou um 
sucesso de vendas e uma adesão a população que já possuía acesso a saúde. Os 
medicamentos genéricos possibilitaram um maior acesso a terapias para o público, 
além de um melhor custo benefício para a população que de boca a boca de tornou 
detentora de tal informação. Sabe-se que ainda é possível aumentar o número de 
aquisições dos medicamentos genéricos caso ocorra um grande marketing com o 
objetivo de distribuir a informação da intercambialidade, o que permitirá um maior 
ganho tanto para o setor farmacêutico, quanto para toda a sociedade. 
 

Palavras-chave: medicamento genérico, problemas relacionados a medicamentos, 
mercado farmacêutico 
 

INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da globalização compreende o nosso mundo como um todo. 

Nele podemos acompanhar as mudanças, circunstâncias e atualizações que 

ocorrem nos mais variados cenários, em especial no panorama econômico, político e 

da saúde. Desta forma, ao mesmo tempo em que ocorre essa atualização, aumenta-

se o grau de concorrência em toda sua esfera. Essa facilidade e praticidade 
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presente em nosso dia-a-dia deixam-nos sujeito a todo tipo de questionamento e 

rejeição. Sob o ponto de vista do enfoque macroeconômico, a competitividade surge 

como a capacidade de economias nacionais de apresentarem certos resultados 

econômicos, em alguns casos puramente relacionados com o comércio 

internacional, e em outros mais amplos, com a elevação de nível de vida e o bem-

estar social (CHUDNOVSKY e PORTA, 1991). 

Os medicamentos possuem grande funcionalidade na medicina preventiva e 

curativa diminuindo a morbilidade e mortalidade da população. Apesar disso, 

estimava-se que um terço da população mundial não possuía acesso regular aos 

medicamentos essenciais até o início da década de 2000. Nesta mesma pesquisa, 

salienta-se que cerca de 10 milhões de vidas poderiam ser salvas caso esses 

medicamentos estivessem disponíveis, considerando-se tanto os países de baixo 

quanto os de médio índice de desenvolvimento humano - IDH (NOVARETTI, 

QUITÉRIO e PISCOPO, 2014; JANUÁRIO, 2016).  

Para os profissionais farmacêuticos em farmácias comunitárias, a 

dispensação e comercialização de medicamentos acontecem a todo momento. O 

medicamento específico é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico 

(BRASIL, 2016). A utilização de medicamentos tem sido constante e o levantamento 

desse consumo tem um grande valor epidemiológico para haver a prevenção do 

surgimento de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) (CARVALHO et al., 

2012), bem como melhorar a assistência farmacêutica permitindo uma intervenção 

mais precisa do profissional farmacêutico, o qual terá conhecimento suficiente dos 

medicamentos mais utilizados por aquela população. 

Neste contexto temos no mercado os chamados medicamentos genéricos, os 

quais até hoje levantam a dúvida de alguns de seus consumidores sobre as suas 

reais propriedades e eficácia junto ao desaparecimento ou atenuação de doenças. 

Partindo deste princípio, o presente estudo teve como objetivo geral descrever 

o panorama de aceitação dos medicamentos genéricos pela população brasileira, 

tendo-se como objetivos específicos: (a) verificar a adesão dos pacientes ao 

tratamento com este medicamento e (b) relatar a introdução do medicamento ao 

mercado brasileiro associado à sua produção. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada na construção do presente estudo foi 

fundamentada numa pesquisa bibliográfica, constituída principalmente por livros, 

artigos de periódicos, teses, publicações avulsas impressas e online, os quais 

apresentassem em seu contexto, alguma referência ao tema “medicamentos 

genéricos”.  

Para a busca das bibliografias foram utilizados os seguintes termos 

descritores: medicamentos, medicamentos genéricos, medicamentos referência e 

medicamento similar. Após a seleção das bibliografias, foi realizada uma leitura 

criteriosa para a posterior classificação das obras por subtemas, os quais serviram 

de base para a construção dos capítulos de fundamentação teórica. Como critério de 

seleção, optou-se por se construir o estudo com base em pesquisas realizadas na 

década de 2000 até a presente data registrando a entrada dos medicamentos 

genéricos ao mercado e o seu consumo pela população em relação as demais 

circunstâncias. 

 

MEDICAMENTOS REFERÊNCIA, GENÉRICO E SIMILAR 

 

O medicamento é classificado no mercado como podendo ser de três 

categorias gerais, sendo elas: referência, genérico e similar. Estes se diferenciam 

em relação a alguns aspectos, os quais são apresentados a seguir. 

O medicamento referência relaciona-se a um produto inovador desenvolvido 

a partir de um princípio ativo inédito, registrado ao órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, qualidade e segurança 

foram comprovadas junto ao órgão competente, por ocasião de registro. O 

desenvolvimento do medicamento de referência demanda anos e milhões de 

dólares, sendo sua principal fonte de pesquisa a substância nova e o seu impacto 

tende a ser positivo na saúde da população (DIAS e ROMANO-LIEBER, 2006; 

JANUÁRIO, 2016; NOVARETTI, QUITÉRIO e PISCOPO, 2016).  

Desta forma, os medicamentos referência ficam protegidos por lei por até 20 

anos, garantindo ao laboratório desenvolvedor, exclusividade de produção. Sua 

apresentação na embalagem acomete um nome fantasia, o nome do princípio ativo 
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e o laboratório desenvolvedor (DIAS e ROMANO-LIEBER, 2006; JANUÁRIO, 2016; 

NOVARETTI, QUITÉRIO e PISCOPO, 2016). 

O medicamento genérico refere-se à mesma composição do medicamento 

referência. Nele contém o mesmo princípio ativo da patente com mesma 

concentração, além da via de administração, forma farmacêutica, dose e indicação, 

podendo ser intercambiável. O genérico é produzido a partir do vencimento de 

proteção da patente do medicamento referência. O nome fantasia baseia-se nas 

Denominações Comuns Internacionais (DCI). Este medicamento tende a ser 

apresentado por uma tarja amarela em sua embalagem  tendo a variação de preço 

de 40% a 60% inferior ao medicamento de referência (DIAS e ROMANO-LIEBER, 

2006; JANUÁRIO, 2016; NOVARETTI, QUITÉRIO e PISCOPO, 2016).  

Além disso, é submetido a exames e testes que comprovem sua 

bioequivalência e eficácia antes da sua comercialização (BRASIL, 1999). O 

medicamento genérico deve ser semelhante ao de marca em bioequivalência e 

biodisponibilidade, a fim de obter o mesmo efeito terapêutico (ANVISA, 2019). 

O medicamento similar contém o mesmo princípio ativo do medicamento 

referência, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de 

administração e indicação. A intercambialidade do medicamento referência com o 

medicamento similar foi definida por meio da RDC nº 58/2014, a partir de medidas 

de inspeção. Com essa nova normativa, ficou determinada a disponibilização no sítio 

eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária os medicamentos similares 

devidamente inspecionados com bioequivalência e eficácia comprovada (ANVISA, 

2019). Sua variação de preço segue como inferior ao medicamento genérico. 

A lista destes medicamentos será atualizada à medida que novos similares 

forem registrados e renovados com a análise dos estudos comparativos citados. A 

última lista constando esses dados foi disponibilizada em 17 de junho de 2019 

(ANVISA, 2019). Os medicamentos similares intercambiáveis terão na bula a 

informação a respeito da intercambialidade. Tal informação será apresentada por 

meio da frase: “MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE 

REFERÊNCIA”. 
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HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO MEDICAMENTO GENÉRICO 

 

Na última década, a inserção progressiva de parte da sociedade brasileira, 

especialmente a classe C, no mercado, tem levado a um aquecimento nas vendas 

como um todo, e em particular do mercado farmacêutico. Essa parcela da população 

brasileira está consumindo medicamentos para situações, que previamente eram 

tratadas por meio do emprego de medidas caseiras, como a administração de chás e 

outras medidas não medicamentosas (IBGE, 2013 apud NOVARETTI, QUITÉRIO e 

PISCOPO, 2014). 

 O mercado farmacêutico movimenta bilhões de dólares anualmente sendo 

estipulado em 170 bilhões de dólares. O mercado farmacêutico brasileiro se 

encontra na nona posição com um faturamento ultrapassando três bilhões de 

dólares. Como características globais da indústria farmacêutica, podemos destacar a 

internacionalização e a sua diversificação (DIAS e ROMANO-LIEBER, 2006).  

Enquanto nas indústrias farmacêuticas do exterior há um desenvolvimento 

verticalizado de produção, com todos os estágios tecnológicos, pesquisa, matéria-

prima prospera, formulação e marketing, as indústrias brasileiras desenvolvem 

apenas a etapa da formulação farmacêutica com uma constante dependência da 

aquisição de matéria-prima. De acordo com levantamento procedido pela Codetec 

(1991), as matérias-primas produzidas internamente por empresas nacionais 

representam menos de 10% do valor total da produção (BERMUDEZ, 1994). 

As discussões sobre o medicamento genérico tiveram início em 1993 na 46º 

Assembleia Mundial de Saúde a partir do plano preventivo contra AIDS, onde foi 

citado um programa nacional de uso de drogas genéricas e sua produção nos 

laboratórios governamentais. Neste mesmo ano, as prescrições de medicamentos 

conveniados e contratados do Sistema Único de Saúde (SUS) devem 

obrigatoriamente ter denominação genérica dos medicamentos implementando um 

ponto inicial para a inserção do medicamento genérico no país. 

A partir da Resolução da Diretoria da Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância (ANVISA) em 1999 possibilitou o conceito de registro do medicamento no 

Brasil em equivalência farmacêutica (ensaios in vitro) e bioequivalência (ensaios in 

vivo), assim, o medicamento genérico se estabeleceu com um novo padrão de 

desenvolvimento e registro no país. Com base nisso, o governo divulgou os custos 

reduzidos a partir da utilização de medicamentos genéricos para tratamento de 
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pacientes (BRASIL, 1999). Com o crescimento do desenvolvimento de 

medicamentos genéricos, ainda existe uma ampla gama de medicamentos de 

referência sem seus respectivos genéricos decorrente da patente inovadora 

relativamente recente.  

A patente é uma denominação utilizada para favorecer a produção do 

medicamento pela indústria que descobriu o princípio ativo. O medicamento de 

referência é aquele que ainda é protegido por patente; posteriormente, ele se torna 

uma referência para que sejam feitas “cópias” (ARAÚJO et al., 2010). Essa patente 

exige testes de eficácia, segurança e qualidade a serem comprovados junto a 

ANVISA e tem uma duração entre 10 a 20 anos e após esse período, o 

medicamento pode ser produzido por demais industrias, os genéricos ou similares. 

No intuito de adquirir retorno financeiro, o princípio ativo fica protegido através da 

patente para que não haja produção pelas indústrias concorrentes, uma vez que a 

indústria pesquisadora investe milhões de dólares em testes clínicos para 

comprovação da eficácia, qualidade, toxicidade e segurança (SEBRAE, 2017).   

A implementação dos medicamentos genéricos no Brasil foi feita em 1999 

estimulando a concorrência mundial, movimentando então a economia no país. Essa 

implementação também teve como benefício o acesso da população a 

medicamentos que anteriormente eram inacessíveis devido ao seu preço (DIAS e 

ROMANO-LIEBER, 2006). Com a visão governamental de redução de custo, ocorre 

um conflito entre as políticas públicas de saúde e políticas industriais, principalmente 

por existir o interesse em crescimento industrial para movimentação da economia do 

país (DIAS e ROMANO-LIEBER, 2006). Para Bermudez (1994), o medicamento 

genérico passa a ser uma alternativa de redução de preços, principalmente os 

abusivos, comercializados pela indústria farmacêutica. 

O espaço para os medicamentos genéricos abriu e gerou um sucesso no 

mercado. Através de uma estratégia de identificação, foi adotado o símbolo “G’’ e a 

grafia “medicamento genérico” na embalagem externa ao medicamento. 

 

DESAFIOS DO MERCADO FARMACÊUTICO NA COMERCIALIZAÇÃO DO 

MEDICAMENTO GENÉRICO 

 

O objetivo do mercado farmacêutico na implementação do medicamento 

genérico tem ganho em dois níveis: Por um lado, o oferecimento de medicamentos 
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mais baratos, com garantia de qualidade, ampliaria o excedente do consumidor. Por 

outro, na medida em que a elasticidade-preço da demanda fosse elevada, haveria 

ampliação do consumo e, por consequência, do conjunto da população que tem 

acesso a tratamento por intermédio de medicamentos (ARAÚJO, 2010). 

Conforme estabelecido pela ANVISA, os medicamentos genéricos 

mantiveram-se cerca de 40% inferior aos preços dos medicamentos referência entre 

os anos de 2000 e 2003. Segundo Hasenclever, haveria ainda correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre a introdução de genéricos e a taxa de 

crescimento da quantidade de medicamentos vendida, observada dentro de cada 

conjunto de medicamentos com princípios ativos iguais e formas de apresentação 

semelhantes (ARAÚJO, 2010). Em conclusão, teria havido não só redução de 

preços, como também aumento do consumo. 

 O gráfico abaixo representa o faturamento farmacêutico e quantidade de 

medicamentos genéricos vendida no período de 2000 a 2007 (Figura 01), após a 

implantação da Lei dos Genéricos. É possível observar o aumento significativo na 

comercialização dos produtos genéricos onde sua proporção quadruplicou as 

vendas e aumentou 1.70% o faturamento. Essa evolução considerável deve-se ao 

investimento governamental em publicidade e propaganda, possibilitando então ao 

paciente o conhecimento sobre a eficácia e intercambialidade dos medicamentos 

genéricos sendo refletido ao faturamento (FERNANDES, COUTINHO e VALLE, 

2011). 

 
Figura 01 – Quantidade de medicamentos genéricos e vendidos e seu faturamento entre 2000 e 2007 

(FONTE: ANVISA, 2009 apud FERNANDES, COUTINHO e VALLE, 2011). 



 

 

147 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

Apesar do grande sucesso feito pelos medicamentos genéricos, este 

processo enfrentou uma série de barreiras até se consolidar. No inicio da sua 

circulação era comum a ocorrência de denúncias por parte das mídias impressas da 

época, as quais denunciavam os comunicados emitidos pela Associação Brasileira 

da Indústria Farmacêutica (ABIFARMA) aos médicos e às farmácias, comunicados 

estes que alertavam os farmacêuticos a não substituírem as prescrições dos 

médicos, em hipótese alguma, sob pena de crime hediondo (DIAS e ROMANO-

LIEBER, 2006).  

Tal prática se tornou rotineira devido ao fato de muitos profissionais de 

farmácia na época estarem trocando os medicamentos de referência por 

medicamentos similares com ou sem marca. Diante de tal circunstância, a indústria 

farmacêutica denunciou o acontecimento e lançou uma campanha publicitária de 

esclarecimento sobre a "substituição indevida de remédios nas farmácias". Outra 

ação da indústria farmacêutica foi fornecer receituários, etiquetas e carimbos aos 

médicos com os dizeres: "Não substituir por genéricos" (DIAS e ROMANO-LIEBER, 

2006). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), instituição responsável 

pelas regulações de políticas como a dos medicamentos genéricos, republicou 

a Resolução n. 391, em 19 de novembro de 1999, na qual adicionou a proibição 

deste tipo de prática, além de exigir "de próprio punho" do médico qualquer restrição 

ao intercambiamento (DIAS e ROMANO-LIEBER, 2006). 

Com o volume de crescimento da comercialização dos medicamentos 

genéricos, principalmente pela sua amostra de ofertas, cada vez mais o paciente 

terá conhecimento desta medida terapêutica, bem como de sua publicidade e 

propaganda. Quando se trata do crescimento do medicamento genérico em conceito 

mundial, estima-se que a média é de 11%, sendo que o Japão, Alemanha e Estados 

Unidos representam 60% do mercado mundial dos genéricos (JANUÁRIO, 2016). 

  

ADESÃO DA SOCIEDADE A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO GENÉRICO 

 

Para se chegar à terapêutica do paciente existem várias etapas, sendo cinco 

as principais: o atendimento médico, o prognóstico médico, a elaboração de exames, 

o diagnóstico médico e a prescrição do tratamento. O principal objetivo da adesão 
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terapêutica é garantir que o paciente dê andamento ao tratamento sem quaisquer 

dificuldades.  

As adesões terapêuticas provêm da influência multifatorial que afeta 

diretamente o paciente podendo determinar o seu comportamento em relação às 

recomendações ao tratamento de sua doença. Para caracterizar a adesão do 

paciente ao tratamento prescrito, diferentes métodos, diretos e indiretos, têm sido 

utilizados. Os métodos diretos caracterizam-se por permitir detectar os 

medicamentos, ou os produtos da sua metabolização, nos fluidos biológicos do 

paciente (HAYNES, TAYLOR, SACKETT, 1981, apud DEWULF et al., 2006). 

Os medicamentos genéricos são totalmente intercambiáveis desde 1999, 

quando iniciou sua comprovação em bioequivalência. Em estudo realizado por 

Camara, Lara, Veloso e Souza (2013 apud NOVARETTI, QUITÉRIO e PISCOPO, 

2014) pode-se verificar que o auxílio do farmacêutico foi um dos atributos mais 

importantes no momento da compra de um medicamento por 28,3% dos 

entrevistados. Pode-se também concluir que quase 25% dos entrevistados não 

conseguiam diferenciar os três tipos de medicamentos entre si, o que mostra a 

importância de se informar melhor a população sobre os mesmos.  

Portanto, ainda se tem muita resistência do paciente na substituição do 

medicamento de referência por um medicamento genérico, até mesmo quando o 

farmacêutico se apresenta como indicador da intercambialidade. Entre os principais 

fatores de resistência à utilização de medicamentos genéricos é a falta de 

conhecimento dos consumidores, o baixo estímulo dos prescritores e a falta de 

orientação sobre o uso desses medicamentos. 

O crescimento em adesão dos medicamentos genéricos pela população nos 

primeiros 18 meses de venda foi em torno de 15%. A venda de medicamentos 

genéricos cresceu em 249,42% chegando a 7,06 milhões de unidades. Após a 

Resolução-RE 74, houve um amplo crescimento na comercialização dos 

medicamentos genéricos. Em abril de 2004, segundo a Associação Brasileira das 

Indústrias de Medicamentos Genéricos, havia 1.124 medicamentos genéricos 

registrados, divididos em 270 fármacos e 57 classes terapêuticas, que atendiam a 

60% das necessidades de prescrição. Consequentemente, o perfil de consumo de 

medicamentos no mercado brasileiro alterou-se. Atualmente, são mais de 21 mil 

apresentações de medicamentos genéricos para tratamento de cerca de 80% das 

doenças mais prevalentes no país (JANUÁRIO, 2016). 
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Segundo a Política Nacional de Medicamentos, a implementação dos 

medicamentos genéricos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), é uma prioridade a ser implantada constantemente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maior resistência a aquisição de medicamentos no país está diretamente 

relacionada ao sistema de saúde. Estudos mostram que ao menos 10% da 

população brasileira esteja fora do sistema de saúde, correspondendo a um total de 

20 milhões de brasileiros sem diagnóstico de sua condição de saúde. Deste modo, 

apesar da grande oferta de medicamentos genéricos no mercado, a população ainda 

carece de uma assistência e prescrição médica de qualidade e atualizada com os 

novos medicamentos.  

Os medicamentos genéricos tornou possível o tratamento médico para a 

população de menor renda, além de serem medicamentos totalmente 

intercambiáveis, e serem acessíveis para tratamentos de porte contínuo. Destaca-se 

assim, a necessidade da população ser orientada e informada da possibilidade de 

intercambialidade dos medicamentos e este é um trabalho constante por parte da 

classe de saúde, principalmente no que se diz respeito da classe farmacêutica e 

médica.  

A resistência da população quanto a adesão ao tratamento por medicamentos 

genéricos tem ocorrido devido à ausência dessas informações da ação dos 

medicamentos em relação a sua variedade. No entanto, a aquisição dos 

medicamentos genéricos tem sofrido um aumento devido a necessidade da 

população em ter efetivos tratamentos por baixo custo. 

Ainda existem muitas implementações a serem feitas e muitos avanços a 

serem desenvolvidos. A adesão ao medicamento genérico gerou um impacto tão 

positivo no mercado que atualmente existe a regulamentação dos medicamentos 

similares, podendo mais uma vez fornecer saúde a população de maneira mais 

acessível. Com o vencimento de dezenas de patentes, frequentemente haverá uma 

entrada de novos medicamentos genéricos para variados tipos de tratamento 

evoluindo cada vez mais a medicina curativa e a expectativa de vida da população. 
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RESUMO 

Introdução: A amamentação é um processo fisiológico e que envolve diversos 
fatores para ser realizada com êxito. Portanto, o período da amamentação é um 
momento delicado e que pode haver intercorrências que venham a interferir nesta 
prática, dentre as mais comuns estão a própria insegurança da mulher em não 
conseguir produzir esse alimento à criança ou até mesmo crenças e valores 
culturais. Questiona-se: que estratégias são utilizadas para o fortalecimento do 
aleitamento materno no território brasileiro? Objetivo: Descrever as estratégias 
utilizadas para o fortalecimento do aleitamento materno no território brasileiro. 
Metodologia: O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa com busca de 
dados para embasamento científico. Este estudo foi realizado mediante pesquisa 
nas seguintes bases: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library 
Online (SCIELO) Foram empregados os seguintes Descritores em Ciências da 
Saúde (DECS): aleitamento materno, assistência ao lactente, políticas de saúde com 
o objetivo de encontrar referências que condizem com o tema abordado mediante a 
formulação do problema. Resultados e Discussão: Para a discussão dos 
resultados organizou-se dois tópicos: As estratégias no manejo da amamentação no 
Brasil, e As vantagens das estratégias implantadas no manejo da amamentação no 
Brasil. Conclusão: Recomenda-se a necessidade da presença de outros estudos 
sobre a temática abordada, pois a escassez de estudos é notória, necessitando 
assim do despertar dos pesquisadores sobre esta prática. 
 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Assistência ao Lactente. Políticas de Saúde.
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INTRODUÇÃO 

 

 Os primeiros anos de vida da criança se dão através de seu desenvolvimento, 

tanto de habilidades como no seu crescimento acelerado, na qual a mesma irá aperfeiçoar 

todos os processos acerca da sua fisiologia humana, e para que isso aconteça existe um 

contribuinte essencial que é o leite materno, alimento este, que está totalmente atrelado a 

esse desenvolvimento, pois é notório todos os seus benefícios nos primeiros seis meses 

de vida como também os malefícios que podem ser advindos da sua carência (LIMA et al., 

2011). 

O leite materno é indiscutivelmente o alimento que a criança precisa nos seus 

primeiros meses de vida, pois o mesmo já contém todos os nutrientes necessários, tanto 

para o seu crescimento como para a sua proteção contra infeções e doenças que venham 

a atacar seu sistema imunológico, garantindo assim cobertura imunobiológica e 

psicológica, como também prevenindo a morbimortalidade infantil, além de fortalecer os 

laços entre mãe e filho, tornando-os mais fortes, trazendo ainda inúmeros benefícios à mãe 

(ARANTES et al., 2011). 

O crescente aumento dessa prática pode ser explicado, justamente pela 

implantação das diversas novas políticas públicas, as quais são baseadas no Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Evidenciando o aumento da Rede Brasileira 

de Bancos de Leite Humano e da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, assim como de 

outras estratégias traçadas ao longo dos anos, além dos avanços trazendo mais 

mobilização por parte da sociedade incentivada pela comemoração que acontece 

anualmente da Semana Mundial da Amamentação (LANGLAND et al., 2019). 

Nesse contexto, o profissional de saúde tem papel importante diante das 

orientações desde o início do pré-natal, onde o mesmo deve possuir conhecimento 

necessário para determinar as práticas acerca da amamentação (AM), tendo como foco 

principal os benefícios para nutrição e desenvolvimento da criança dentro dessa relação 

mãe-filho (AMARAL et al., 2015). 

Portanto, o período da amamentação é um momento delicado e que pode haver 

intercorrências que venham a interferir nesta prática, dentre as mais comuns estão à 

própria insegurança da mulher em não conseguir produzir esse alimento à criança ou até 

mesmo crenças e valores culturais. Esses fatores influenciam diretamente no ganho de 

peso e no desenvolvimento da criança relacionado à amamentação. Assim, diante de tais 
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delineamentos emergiu o seguinte questionamento: Que estratégias são utilizadas para o 

fortalecimento do aleitamento materno no território brasileiro? 

As vantagens do leite materno são diversas, como os componentes necessários que 

esse alimento contém e seus nutrientes, que ajudam no desenvolvimento do lactente além 

dos seus aspectos acerca da proteção que ele oferece. O leite materno contribui 

diretamente na prevenção de doenças como as morbidades que venham a se desenvolver 

na idade adulta, além de ter relevância na taxa de morbimortalidade infantil. 

De acordo com os estudos, teve-se um declínio a respeito da prática da 

amamentação exclusiva diante das diversas mídias de produtos alimentares que seriam 

complementares na alimentação da criança, assim influenciando diretamente no ganho de 

peso e desenvolvimento e elevando as taxas de morbimortalidade dessas crianças de 

baixo peso, além de afetar diretamente na saúde como na relação mãe e filho e na própria 

recuperação da mãe, já que a amamentação só traz benefícios tanto para criança como 

para mãe. 

Desta forma, espera-se que esta pesquisa seja capaz de contribuir com o 

conhecimento sobre o tema o qual envolve, sendo capaz de elucidar as ações que podem 

ser desenvolvidas pela equipe multidisciplinar para que haja o fortalecimento de apoio e 

incentivo ao aleitamento materno no Brasil.  

A possibilidade de identificação dessas ações faz com que estas, por sua vez, 

consigam ser aprimoradas e intensificadas uma vez que, a sociedade tendo por base a 

leitura deste trabalho, conscientize-se e mobilize-se com tal situação mudando de certa 

forma o seu modo de pensar e agir diante desta temática. Este estudo tem como objetivo 

descrever as estratégias utilizadas para o fortalecimento do aleitamento materno no 

território brasileiro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Considerações acerca das estratégias de apoio ao aleitamento materno 

 

No decorrer dos anos, algumas políticas foram desenvolvidas com o propósito de 

incentivo das práticas do aleitamento materno no Brasil. A OMS e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) criaram estratégias a fim de mudar esse cenário 

preocupante com os índices de morbimortalidade infantil, dentre algumas dessas 

estratégias existe a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a qual tem como papel mobilizar 

os profissionais envolvidos nesses programas, além de sensibilizar dentro da área 
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hospitalar o incentivo no ato de amamentar. Ainda assim, algumas dessas medidas 

adotadas dentro das instituições hospitalares tornam-se questionáveis, pois os mesmos na 

grande maioria não contam com apoio efetivo desses locais, os quais são os responsáveis 

por realizarem o acompanhamento ambulatorial, como é o exemplo das Unidades Básicas 

de Saúde. É composto por algumas medidas que se tornam práticas dentro das 

instituições de saúde, como é o caso dos hospitais e maternidades que têm como objetivo 

a proteção, promoção e oferta apoio ao aleitamento materno, assim melhorando as 

práticas hospitalares, intuito esse de aumentar as taxas de amamentação (LAMOUNIER. 

et al., 2008).  

Apresentando um grande impacto na promoção da amamentação em tais unidades, 

constatou-se uma necessidade tanto dos profissionais quanto da sociedade que mudasse 

o modo de enxergar e compreender a amamentação como sendo um processo biológico, 

social e cultural, constatando-se a importância de estabelecer uma estratégia nacional para 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno nas redes de atenção básica, o 

Ministério da Saúde também foi responsável por desenvolver e implantar a Rede 

Amamenta Brasil no ano de 2008. Sendo considerada uma rede a qual abrangeu tanto as 

unidades básicas quanto locais que incentivassem à amamentação dentro do Sistema 

Único de Saúde (PASSANHAI et al., 2013). 

A medida de se trabalhar junto aos hospitais foi determinada por fatores, os quais 

foram identificados como desfavoráveis à amamentação, principalmente os relacionados 

com informações consideradas errôneas como também rotinas inadequadas. Pelas 

normas da IHAC, são classificados pela qualidade os estabelecimentos de saúde que 

incorporarem dentro das rotinas ações que visem ao aleitamento materno, como as 

informações repassadas sobre vantagens da amamentação natural e o manejo correto 

diante das dificuldades nesse processo. Os Hospitais Amigos da Criança, quando 

qualificados dentro dessa categoria, são tidos como referência na prática do aleitamento 

materno, além do atendimento humanizado ao recém-nascido e passam a atuar como local 

de capacitação de equipes multiprofissionais da área da saúde. (LAMOUNIER et al., 2008). 

Fazem parte mais de 160 Bancos de Leite Humano (BLH), os quais são distribuídos 

ao longo de todo o país. Já existem evidências desse reconhecimento nacional diante dos 

avanços relacionados à saúde infantil, que foram obtidos pela sua implantação. A mesma 

funciona por meio de doações voluntárias de leite humano, que é destinado para bebês 

prematuros, baixo peso, ou hospitalizados em Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal 

(MAIA et al., 2004).  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa, a qual é definida como um 

método que se caracteriza pela inclusão das evidências na prática clínica, tendo como 

finalidade reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre um determinado tema ou 

questão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

A busca de dados foi realizada por meio de pesquisa nas seguintes bases de dados: 

Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram 

empregados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS): aleitamento 

materno, assistência ao lactente, políticas de saúde. Tais descritores foram utilizados de 

forma combinada, dentro de duas estratégias de busca, utilizando sinônimos das palavras-

chave mencionadas e os operadores boleanos (AND e OR). 

Os critérios estabelecidos para a inclusão dos estudos foram: publicações com 

resultados de pesquisa que abordem a temática estudada, publicações disponíveis na 

íntegra; em língua portuguesa e gratuitos. Os critérios de exclusão foram: estudos que não 

se adequassem ao tema proposto, relatos de experiência, artigos de reflexão e as 

publicações duplicadas nas devidas bases de dados, redigidos em outros idiomas, 

preservou-se apenas o estudo de uma base. 

Os dados foram organizados em quadros em síntese para posterior discussão, 

sendo que as informações contidas foram agrupadas da seguinte forma: título, autores, 

ano, objetivo e principais achados. 

Neste estudo, os artigos foram relacionados, analisados e interpretados entre si 

para se obter o objetivo da pesquisa.  

Dessa forma, foram elaborados quadros que facilitassem a visualização do leitor, 

contendo informações pertinentes dos artigos conforme descrito acima.  

Todas as normas de autoria foram respeitadas, referenciando os autores citados no 

estudo, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Primeiramente foram construídos dois quadros para mostrar os estudos 

selecionados trazendo as seguintes informações: título, autores, ano, objetivos e principais 

achados. Após busca na base de dados por meio dos DECS e com a aplicação dos 
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critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, foram selecionados 06 artigos que se fazem 

presentes no Quadro 01 para a análise da revisão integrativa. 

 

 Quadro 1- Artigos para análise da Revisão Integrativa.                         

TÍTULO AUTORES ANO DE PUBLICAÇÃO 

1. Aleitamento materno e 
práticas alimentares de 
crianças menores de seis 
meses em Alfenas, Minas 
Gerais 

ARANTES, C. I. S. et al. 

2011 

 

2. Fatores associados à 

interrupção do aleitamento 

materno exclusivo de 

lactentes nascidos com 

baixo peso assistidos na 

atenção básica 

SANCHES, M. T. C. et al. 

2011 

 

3. Implantação da Rede 
Amamenta Brasil e 
prevalência de aleitamento 
materno exclusivo 

PASSANHA, A. et al. 

2013 

4. Bases conceituais para 
uma estratégia de gestão: o 
caso da Rede Nacional de 
Bancos de Leite Humano 

MAIA, P. R. S. et al. 

2004 

5. Iniciativa Hospital Amigo 
da Criança, mais uma 
década no Brasil: 
repensando o futuro. 

 

LAMOUNIER, J. A. et al 

2008 

6.Análise de implantação 

da Rede Amamenta Brasil: 

desafios e perspectivas da 

promoção do aleitamento 

materno na atenção básica 

VENÂNCIO, S. I. et al. 

2013 

 

Fonte: próprio autor, 2019. 

No Quadro 2 são apresentados os objetivos e principais achados dos artigos 

selecionados. 
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Quadro 2- Demonstrativo dos objetivos e principais achados dos estudos incluídos na pesquisa. 
(Continua) 

 

ESTUDO OBJETIVOS PRINCIPAIS ACHADOS 

01 Determinar a prevalência da 

amamentação e avaliar o consumo de 

outros alimentos em crianças menores 

de seis meses em Alfenas, Estado de 

Minas Gerais. 

É indiscutivelmente que o alimento o qual reúne as 

características nutricionais ideais para a criança nos 

seis primeiros meses de vida é o leite materno. Além 

de aumentar vantagens de proteção imunobiológica 

e psicológicas, o leite materno também é importante 

na prevenção da morbimortalidade infantil. 

02 Identificar os fatores associados à 

interrupção da amamentação 

exclusiva dos lactentes nascidos de 

baixo peso assistidos na Atenção 

Básica. 

 

Percebe-se que as políticas e os programas para a 

promoção do aleitamento materno têm se apoiado 

na literatura especializada no sentido de incluir nas 

ações assistenciais prestadas às mulheres aspectos 

relacionados com o apoio psicológico e os 

socioculturais, que podem interferir negativamente 

na duração da amamentação, principalmente para 

os recém-nascidos de baixo peso. 

03 Analisar a associação entre grau de 

implantação da Rede Amamenta Brasil 

e prevalência de aleitamento materno 

exclusivo. 

Os muitos benefícios da amamentação exclusiva até 

os seis meses e sua importância no papel atribuído 

aos profissionais, assim como aos locais que 

realizam esse acompanhamento de rotina dessa 

população são indispensáveis para promover, 

proteger e apoiar o aleitamento materno. 

04 Desenvolver um quadro teórico-

metodológico que contribua para 

formulação de políticas na área de 

gestão da REDEBLH. Busca-se também 

identificar os principais atores que 

interagem na REDEBLH por meio da 

utilização da proposta de Rogers três 

sobre a difusão e formação de redes 

de inovação. 

 A implantação de alternativas que diversifiquem o 

acesso ao conhecimento, em qualquer lugar que 

existam BLH que estejam em funcionamento, como 

por vez necessita de novas formas de gestão.  

Portanto, pode-se utilizar de alternativas conceituais 

já existentes na área, buscando-se aprofundar sobre 

os estudos que possam levar a uma compreensão 

mais ampliada acerca do funcionamento da 

REDEBLH. 
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05 Rever a trajetória da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança (IHAC) no Brasil, sob 

a orientação de 2004, com a inclusão 

de novos critérios para 

credenciamento pelo Ministério da 

Saúde. 

 

Nos últimos anos, teve um aumento considerável 

acerca da prática de amamentação no Brasil. Essa 

prevalência do aleitamento materno em crianças aos 

seis meses passou de 22%, no ano de 1975, para 

69%, no ano de 1999, segundo dados do Ministério 

da Saúde. Os resultados obtidos nesses índices de 

amamentação consequentemente refletem no 

trabalho desenvolvido ao longo dos anos por esses 

profissionais da saúde como também nas ações 

adotadas sobre aleitamento materno. Dentre essas 

ações e estratégias implantadas existe a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC). 

06 Avaliar a sua implantação em UBS de 

três municípios brasileiros, 

identificando fatores do contexto 

organizacional que podem favorecer 

ou dificultar esse processo. 

Embora os avanços sejam inegáveis, indicadores 

relacionados ao aleitamento materno estão longe do 

ideal, sendo necessário investir em estratégias de 

incentivo à amamentação para que atinjam 

patamares mais elevados. 

 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Diante desses resultados, elegeram-se categorias, nos quais os autores foram 

confrontados entre si, para facilitar a compreensão deste estudo, e em resultante ampliar a 

gama de conhecimentos pertinentes ao tema. 

 

4.1 As estratégias no manejo da amamentação no Brasil  
 

De acordo com o Arantes et al. (2011), até os seis meses o leite materno já é capaz 

de suprir todas as necessidades da criança, sem necessidade de ofertar qualquer outro 

tipo de alimento, como chá, sucos ou água. Contudo, o início dessa alimentação 

complementar acaba sendo ofertado precocemente e torna-se inadequada, o que pode 

contribuir negativamente para a saúde da criança. 

Sanches et al. (2011), acrescenta que além de suprir essas necessidades relatadas 

acima, o leite materno é um importante contribuinte na prevenção de infecções, como 

também pode auxiliar na maturação gastrintestinal da criança, além de ajudar no 



 

 

162 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

desempenho cognitivo e na prevenção de problemas metabólicos e, consequentemente no 

desenvolvimento de doenças na fase adulta. 

Ainda conforme Arantes et al. (2011), apesar de muito trabalhado desde os anos 

noventa, e ter sido observado um crescimento nos índices de amamentação no mundo, só 

36% dessas crianças, principalmente recém-nascidos, acabam por receber o aleitamento 

durante esses primeiros meses de vida. Mesmo com o aumento dessa prevalência da 

amamentação no Brasil nas últimas décadas, ainda existe a adição de alimentos 

complementares. 

Arantes et al. (2011), apresenta que ainda há muitas falhas e que há muito a ser 

realizado para se atingir a recomendação OMS, pois durante esses primeiros seis meses 

deve haver a manutenção sobre amamentação até os dois anos de idade ou mais. Assim 

havendo a necessidade de monitoramento desses indicadores de amamentação exclusiva, 

no qual se busca determinantes que possam ser alterados e, por vezes aprimorados, 

traçando novos métodos de intervenções e sendo realizadas novas pesquisas. 

Corroborando com o estudo acima, Sanches et al. (2011), relata sobre a relação de 

uma abordagem sistematizada, não só visando um único serviço como o hospitalar, como 

também em relação conjunta do aleitamento materno dentro da Atenção Básica. Como 

iniciativa, o Ministério da Saúde implantou a Rede Amamenta Brasil no ano de 2008. Essa 

estratégia traçada se apoia no viés de uma educação permanente em saúde, que tem 

como proposta uma revisão sobre a atuação da equipe interdisciplinar diante da 

amamentação e trazendo mudança na visão perante a prática entre os profissionais dentro 

das unidades básicas. 

Os autores Passanha et al. (2013) e Venâncio et al. (2013), afirmam que A Rede 

Amamenta Brasil se consagrou como uma indispensável estratégia  considerada 

facilitadora e inovadora, sendo adotada como referência teórica uma educação crítico-

reflexiva, pois leva em consideração o processo de aprendizagem de maneira integrada e 

qualitativa. A equipe que a compõe discute seu processo para que seja incentivado o 

aleitamento materno durante a realização das Oficinas de Trabalho e, assim expondo 

todas as dificuldades como também acertos, buscando suas próprias soluções através de 

sua realidade. Corroborando com ideal de educação permanente em saúde, tornando-se 

um grande diferencial dessa ação. 

 Lamounier et al. (2008), ainda acrescenta uma outra estratégia conhecida como 

Hospital Amigo da Criança, que contribuiu para a mobilização das equipes de 

multiprofissionais da saúde e funcionários de hospitais como de maternidades para que 
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houvesse essas mudanças nas rotinas de atuação para prevenção do desmame precoce, 

que acontece por meio de cursos que capacitam, tendo como base alguns passos para o 

sucesso desse aleitamento materno estabelecidos pela OMS e Unicef. Esses passos 

consistem em várias medidas que buscam promover informações para essas gestantes e 

nutrizes acerca de todos os benefícios da amamentação.   

Conforme Maia et al. (2004), acerca  da discussão sobre um importante contribuinte 

os Bancos de Leite Humano, há o surgimento de alguns paradigmas na visão e forma de 

atuação dos Bancos de Leite, influenciado pela atuação dos profissionais considerados 

qualificados e que atuam dentro dessa estratégia. Sendo buscados avanços no ramo de 

atividades acadêmicas por meio da formação e da qualificação de recursos humanos nos 

seus mais variados níveis, como o médio, superior e de pós-graduação. Como 

contribuição, traz investigações para a área científica, além do desenvolvimento 

tecnológico que passa a fazer parte dos pilares para sustentação acadêmica. Tendo papel 

de novas articulações no campo da saúde coletiva como também de novo espaço da 

atuação na própria fórmula da Política Nacional de Aleitamento Materno. 

 

4.2 As vantagens das estratégias implantadas no manejo da amamentação no Brasil  

 

 O estudo 1 relata alguns resultados da segunda pesquisa relacionada a prevalência 

do aleitamento materno de algumas capitais brasileiras, os quais de acordo com o 

Ministério da Saúde, mostram uma relação entre o tempo médio do período de aleitamento 

no País que aumentou em um mês e meio e elevou de 296 dias, no ano de 1999, para 342 

dias no ano de 2008. 

 O estudo mostrou um aumento significativo nos números de amamentação 

exclusiva em crianças menores de 4 meses, onde era de trinta e cinco por cento, e o 

mesmo aumentou para cinquenta e dois por cento no ano de 2008, constatando a 

prevalência de quarenta e um por cento 41% de AME em menores de 6 meses dentro do 

grupo das capitais brasileiras.  

O estudo 3 complementa a constatação de que após a implementação dessas 

estratégias, mesmo que algumas só funcionem em determinadas regiões, há um resultado 

positivo e que mostra a  prevalência de AME nos primeiros 6 meses de vida e que foi 

relativamente maior entre os menores de 4 meses, a prevalência de AME aumentou de 

para 88,0%, e entre menores de 4 até 10 meses aumentou para 82,0%.  
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Um estudo realizado em Minas Gerais, mais precisamente na região de Montes 

Claros, teve embasamento nos treinamentos dessas iniciativas, e foi constatado que a 

duração de AME é maior em lugares onde a intervenção foi realizada, sendo que essa 

duração mudou de 104 para 125 dias nos grupos de mães que são acompanhadas pelas 

equipes que participaram desses treinamentos. 

O estudo 5 ressalta que no Brasil houve aumento dos índices de aleitamento e 

principalmente o aleitamento exclusivo de mães acompanhadas nos HAC de determinadas 

regiões que trouxeram resultados desses índices de aleitamento exclusivo relacionado à 

alta hospitalar, aumentando para 54,6%, se comparado anteriormente, que era de  36%, 

depois de aderirem à essa IHAC. Trazendo como exemplo Londrina, Paraná, que depois 

dessas mudanças, foi constatada uma elevação das taxas de 1,9% no período de 1994 

para 41,7% no ano de 1998. 

 Em relação à alimentação por adição de fórmulas, constatou-se 17,9% no ano de 

1994, não mais existindo quatro anos após. Outra pesquisa realizada foi em relação à 

duração desse aleitamento o qual elevaram-se de doze dias (12) para quarenta e cinco 

dias (45). Na experiência do Hospital Amigo da Criança, os achados dessa iniciativa 

demonstraram que os esforços são totalmente válidos, tanto pela sensibilização no 

atendimento humanizado materno-infantil, como também por ter aumentado essas taxas 

de AMEX por vez alcançado com a inserção do programa. 

O estudo 3 relata que mais da metade das crianças recebiam essa assistência 

através dos serviços ambulatoriais públicos. Locais esses onde as medidas de estratégia 

têm como função realizar esses acompanhamentos de crianças no seu primeiro ano de 

vida. Trazendo como vantagem uma continuidade a essa assistência que é iniciada no pré-

natal, assim como o papel desempenhado nas maternidades desde a internação para 

realização do parto.  

São responsáveis por identificar eventuais dificuldades que essas mães venham a 

ter em amamentar além de estabelecerem medidas de intervenção para fornecer às 

mesmas o apoio necessário. Além da assistência ao aleitamento materno que pode ser 

iniciada e incentivada nas unidades básicas de forma contínua seguindo uma 

sequencialidade durante o pré-natal, no período pós-natal além também de eventuais 

futuras gestações da mesma mulher. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como abordagem o aleitamento materno dentro de uma visão 

geral, a qual consiste em uma atividade que exige, além da participação ativa das mães, o 

conhecimento científico por parte das equipes multiprofissionais para a resolução de 

problemas que possam ocorrer durante esse processo. Os resultados dos estudos nos 

trazem a importância dessa fonte alimentar de forma que seja única e exclusiva, quanto 

em relação às assistências e as estratégias que são ofertadas objetivando a promoção 

desse aleitamento como o cuidado integral a essas mães e crianças, onde várias vezes 

esses profissionais tem uma visão ampla do processo, tendo como aliado às políticas 

públicas implantadas ao longo dos anos. Essas estratégias trouxeram meios para que a 

assistência fosse ampliada dentro do contexto de vida da população assistida. 

As estratégias têm repercutido de forma satisfatória na comunidade, pois por meio 

delas foi possível aprimorar e intensificar os conhecimentos sobre a importância da 

alimentação com o leite materno, além de terem trazido resultados positivos no decorrer 

dos anos, elevando os números e taxas de amamentação exclusivas em menores de 6 

meses até dois anos como também a diminuição das taxas de morbimortalidade infantil. 

No entanto, existem os fatores socioeconômicos, culturais, institucionais e técnicos, 

os quais muitas vezes dificultam a assistência durante esse processo. Somando-se ainda a 

falta de preparo em muitas das vezes em relação às equipes multiprofissionais que lidam 

diretamente, o que muitas vezes dificulta uma assistência qualificada. Mesmo com o 

grande avanço alcançado ainda há muito a ser trabalhado, desse modo vê-se a 

necessidade da ampliação dessas estratégias como do conhecimento e das habilidades 

desses profissionais por meio do fortalecimento da educação permanente. 

Por isso é importante conhecer meios de intensificar e expandir essas estratégias a 

fim de se traçar novos meios de solucionar essas falhas ainda existentes, como também 

em capacitar os profissionais para um melhor atendimento nessa assistência, pois a 

equipe multiprofissional é peça fundamental nesse atendimento humanizado. 

Por fim, essas políticas ainda precisam ser estudadas, trabalhadas e intensificadas 

a fim de trazer mais resoluções positivas, como também os profissionais que lidam na linha 

de frente e são responsáveis e que podem realizar dentro dessa assistência ações de 

promoção, prevenção e incentivo à saúde dessa mãe e principalmente da criança que não 

deixa de ser a mais beneficiada, o que repercute diretamente na melhoria da qualidade de 
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vida, e consequentemente, no desenvolvimento saudável diminuindo a morbimortalidade 

infantil.  
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RESUMO 

A Enfermagem Forense consiste numa especialidade única que une conhecimentos 
jurídicos e de enfermagem. Seu surgimento se deu a partir da grande demanda de 
atendimentos de vítimas de violência no setor saúde, sendo um reflexo do aumento da 
violência no Brasil. Neste cenário, o Enfermeiro Forense é capacitado para atuar no 
atendimento de vítimas de violência, que procuram os serviços de saúde. Esta pesquisa 
objetiva analisar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem da CHRISFAPI sobre a 
enfermagem forense. Trata-se de um estudo de campo, transversal, exploratório com 
abordagem quantitativa que terá como instrumento para a coleta de dados um questionário 
proposto por Cunha e Libório 2012. O questionário inclui 74 afirmações dicotômicas e visa 
avaliar os conhecimentos sobre as Práticas de Enfermagem Forense (PEF). A amostra não 
probabilística, foi constituída por 97 participantes do 1º, 2º e 5º ao 9º bloco de 
enfermagem. A maioria dos participantes não realizaram trabalhos nem possuem formação 
curricular ou extracurricular na área. Verificou-se déficit de conhecimentos nas dimensões 
de enfermagem em geral e preservação de vestígios. Entretanto, a maioria dos estudantes 
pontuaram um bom nível de conhecimento 71,62%. Contudo, de forma a melhor responder 
às necessidades e direitos da vítima, bem como às dificuldades dos acadêmicos e futuros 
profissionais julga-se oportuno a inserção dessa temática na graduação ou a inclusão de 
conteúdos forenses na grade curricular das universidades. Como impacto positivo, esse 
estudo poderá estimular o interesse pela busca de especializações nessa área, além da 
disseminação do tema e realização de trabalhos.  

 

Palavras-chave: Enfermagem Forense. Violência. Vítimas. Crime. Acadêmicos de 
Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO  

 

Conforme Cerqueira et al.(2018), nas últimas décadas, 553 mil pessoas morreram 

devido à violência deliberada no Brasil. Isso reflete nas taxas de 30,3 óbitos para cada 100 

mil habitantes. Em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, que 

corresponde a 30 vezes a taxa da Europa, segundo dados do Ministério da Saúde (MS). 

Com o aumento mundial da violência, surge a Enfermagem Forense, uma especialidade 

que neste contexto, trata de quaisquer assuntos relacionados à legislação perante o fórum 

judicial (NERY et al., 2014).  

A associação entre o estudo forense e a enfermagem foi notória com início de 

estudos nos anos 80 e 90 do século XX nos Estados Unidos da América (EUA), que 

dissiparam esses campos de conhecimento em países como Canadá, Inglaterra, Austrália 

e Europa (CUNHA; LIBÓRIO; COELHO, 2016). 

Em 1992 nos EUA iniciou-se oficialmente a Enfermagem Forense, quando 72 

enfermeiros da Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) se reuniram para formar 

Associação Internacional dos Enfermeiros Forenses (VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 

Como os profissionais de enfermagem constantemente se deparam com casos de 

violência, os mesmos necessitam de capacidades especiais para prestar assistência ou 

avaliações judiciais de pacientes em tutela legal (CAMILO et al., 2017). 

Com isso, a resolução COFEN Nº 556 DE 2017 informa que o Enfermeiro Forense 

tem perspectivas para promover e fazer evoluir a ciência forense, as ciências em saúde e a 

enfermagem no contexto criminal, incluindo a premeditação, reconhecimento e cuidados, 

podendo auxiliar com melhorias para a prática de encargos de saúde, educação e políticas 

públicas (COFEN., 2017) 

Partindo da explanação sobre capacitação e conhecimento forense durante a 

formação acadêmica, este trabalho visa analisar o conhecimento de acadêmicos de 

enfermagem que estudam na instituição de ensino superior CHRISFAPI sobre 

Enfermagem Forense.  

Essa pesquisa justifica-se pela sua relevância, uma vez que visa possibilitar a 

reflexão acerca das práticas periciais de Enfermagem Forense e a respeito da informação 

de acadêmicos nesta área, proporcionando a difusão de métodos de melhoria da qualidade 

dos cuidados de enfermagem futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Enfermagem Forense: Contexto Histórico e Conceitual 

 

Desde os primórdios, utilizava-se a perícia como mecanismo auxiliador na 

contribuição das determinações judiciais, tornando se em cada período histórico, primordial 

no meio político e cientifico, atribuindo-se a forma pericial o propagador da resolução ou 

mesmo elucidação de indagações perante a lei (SOUSA, 2017). As origens das Ciências 

Forenses são remontadas na história no período do Antigo Egito, pois, as atuações 

médicas, legais e tanatológicas já abrangiam fragmentos iniciais de Ciência Forense, 

especificamente com referências à virgindade, agressão sexual, homicídio, lesões físicas e 

problemas morais (EKOOS, 2016). 

O desenvolvimento da ciência se reformulou em complexidade, pois se expandiu em 

diversas áreas especificas do conhecimento e passando a ser fundamental para a 

sociedade, visto que a perícia seguiu esse progresso assim como as leis que as 

fundamentam. Nesse sentido, ergueu-se a especialização da Enfermagem Forense, em 

1992 nos Estados Unidos da América (EUA), por 72 profissionais da enfermagem que em 

sua maior parcela eram examinadores de abuso sexual IAFN (International Association of 

Forensic Nurses) (SOUSA, 2017). 

O significado de enfermagem forense é referente à enfermeira Virginia Lynch uma 

vez que no período da sua atuação observou que durante a prestação e fornecimento de 

cuidados, os profissionais de saúde danificaram evidências e provas.  Essa destruição de 

evidências e provas, sendo intencional ou não, seria uma obstrução à justiça e a não 

resolução de crimes. Em 1984 Virginia Lynch converteu-se a primeira enfermeira nos 

Estados Unidos da América com qualificação e experiência em investigação médico-legal 

em cadáveres (RIBEIRO, 2016). 

 

2.2 Coleta e Preservação de Provas Forenses   

 

Segundo Gomes (2016), o ponto de partida dos investigadores ou especialistas 

forenses para procedimentos efetivos de recolha dos vestígios físicos que irão 

posteriormente para o laboratório é o exame do ambiente criminal. É a partir desse começo 

de interpretação do local, e de sua dimensão, que se efetuam as indagações sobre os 

fatos processados, realizando a coleta de vestígios para potencial valor comprovativo. 
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Para que a preservação dos vestígios seja realizada de forma correta deve-se 

averiguar, identificar, recolher e resguardar, por isso, o primeiro passo trata-se de fichar os 

registros, colher dados sobre a vítima, e todas as informações que o enfermeiro considerar 

relevante. Nesse seguimento o principal fator considerável é o exame físico completo da 

vítima, pois é através dele que o profissional de enfermagem constata a veracidade dos 

fatos que será documentada e levada a tribunal, caso seja necessário (SANTOS et al., 

2017). 

O enfermeiro ao se deparar com eventuais sinais de violência deve este prosseguir 

com as diretrizes de denúncia da instituição. Na falta de protocolos específicos na 

instituição, a ordem dos enfermeiros preconiza que as mesmas sejam produzidas e 

normatizadas (COELHO; CUNHA; LIBÓRIO, 2016).  

A notificação do episódio ou suspeita da violência é obrigatória aos profissionais de 

saúde, pois constitui se numa ferramenta essencial para a informação sobre o seu 

delineamento, propiciando a elaboração de estratégias para a prevenção do problema, 

assim como, a realização do encaminhamento da vitima pelo enfermeiro (GARBIN et al., 

2015). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo constituiu-se de uma pesquisa de campo, do tipo transversal, 

exploratória e de natureza quantitativa, que pretendeu analisar o conhecimento de 

acadêmicos de enfermagem sobre a enfermagem forense. O estudo foi iniciado após a 

autorização expressa do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), respeitando a resolução que 

regulamenta a pesquisa com seres humanos no Brasil, resolução n° 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e posterior assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

As fontes primárias para construção da pesquisa derivaram da utilização de um (01) 

instrumento de coleta de dados (ICD) composto de duas (02) partes. Na primeira parte foi 

analisado o perfil socioeconômico e a segunda parte permitiu analisar o conhecimento dos 

acadêmicos de enfermagem, através de um questionário nomeado: Questionário de 

Conhecimento sobre Práticas de Enfermagem Forense (QCPEF), proposto por Cunha e 

Libório (2012). Após a aquisição dos dados, os mesmos foram organizados para posterior 

análise, utilizando o software Microsoft Excel 2016®. 
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A pesquisa foi realizada no município de Piripiri, no Estado do Piauí, localizado no 

território dos cocais, a 166 km de distância da capital Teresina ao norte da mesma. A 

instituição selecionada a qual houve a coleta de dados, denominou-se Cristo Faculdade do 

Piauí (CHRISFAPI). O questionário procedeu-se com 97 alunos do 1º, 2º e 5º ao 9º 

período do curso Bacharelado em Enfermagem. 

Os critérios de inclusão da presente pesquisa foram pessoas do sexo feminino e 

masculino, com faixa etária entre 18 e 60 anos, matriculados no curso de graduação em 

enfermagem, do 1º, 2º e 5º ao 9º semestre, no turno vespertino, e que optaram por 

participar livremente da presente pesquisa. Os critérios de exclusão foram os acadêmicos 

que não fizeram parte do curso de Bacharelado em enfermagem, e que não pertenceram a 

faixa etária de 18 a 60 anos, e os alunos que não assinaram o TCLE, abstendo-se da 

participação na pesquisa. 

A análise do questionário foi realizada verificando a quantidade de acadêmicos que 

respondeu corretamente cada item gerando assim uma porcentagem de 100%. Foram 

consideradas como satisfatórias aquelas questões que obtiveram uma porcentagem maior 

que 50% de acertos e insatisfatórias aquelas questões que obtiveram uma porcentagem 

menor que 50% de acertos. 

Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) sendo os mesmos, “acadêmicos de enfermagem”, “Enfermagem 

Forense” e “violência”, “vítima”, “crime”. Para análise dos dados da presente pesquisa, será 

utilizada a abordagem quantitativa, representando tudo aquilo que pode ser mensurado, 

medido. 

 

4. RESULTADOS  

 

A pesquisa se desenvolveu por meio de um questionário fechado com 97 alunos 

dos blocos I, II, V, VI, VII, VIII e IX do turno vespertino do curso Bacharelado em 

Enfermagem. Por quantidade insuficiente de alunos, foram inclusos os blocos I e II nesse 

estudo. Mediante o atual estudo, foi possível observar na primeira parte do instrumento de 

coleta de dados que o perfil sociodemográfico dos alunos se encontrava na faixa etária de 

18 a 23 anos, constituindo 79% dos acadêmicos. Enquanto que 14% pertenciam ao 

intervalo de idades de 24 a 29 anos e de 30 a 35 anos correspondente a apenas 2%. 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Idade dos acadêmicos de enfermagem da faculdade CHISFAPI.

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

A amostra é composta majoritariamente por estudantes do sexo feminino que 

correspondem a 74%, e infimamente pelo sexo masculino representando 26% dessa 

classe. Em decorrência dessa considerável diferença, não houve comparativos de quem 

apresentou mais acertos ou erros, pois poderia apresentar resultados incongruentes

(Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2-Porcentagem (%) por sexo dos acadêmicos de enfermagem da faculda

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

Dos 97 estudantes abordados, 63% afirmaram não ter participado de nenhuma 

formação extracurricular relacionada à enfermagem forense, enquanto que 37% 

frequentaram (Gráfico 3). No que concerne a realização de 

enfermagem forense, 92% declararam não ter realizado, enquanto que 8% referiram

realizado (Gráfico 4). 
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ráfico 3). No que concerne a realização de algum trabalho na área da 

enfermagem forense, 92% declararam não ter realizado, enquanto que 8% referiram
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Gráfico 3- % dos acadêmicos que receberam formação em Enfermagem Forense.

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

Gráfico 4- % dos acadêmicos que realizaram algum trabalho na área da Enfermagem Forense no 

curso de Bacharelado em Enfermagem.

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

A cerca da importância referida à inserção no plano de estudos de matérias 

curriculares relativas à Enfermagem Forense do curso Bacharelado em Enfermagem, 91% 

dos estudantes considerou muito importante, 5% pouco importante, 4% indiferente e 

nenhum participante considerou que não seria importante 

 

Gráfico 5- % da avaliação do grau de importância na inclusão de conteúdos curriculares sobre 

Enfermagem Forense no plano de estudos do curso de Bacharelado em enfermagem.

Fonte: autor próprio, 2019. 
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A análise a respeito da consideração dos participantes correspondente às ciências 

forenses evidencia que, 19% dos formandos não gostariam de frequentar uma formação 

específica nessa área, e 81% gostariam de frequentar, optando por cursar 

Pós-Graduação, 11% pretendiam que a formação fosse dada através de um Curso 

Avançado, 6% preferiam uma formação por meio de um Mestrado e 8% e

(Gráfico 6 e 7, respectivamente).

 

Gráfico 6- % dos acadêmicos que Gostariam de frequentar formação e

forense. 

Fonte: autor próprio, 2019.  

 

Gráfico 7- % do índice de resposta dos cursos ao qual gostaria de frequentar.

Fonte: autor próprio, 2019. 
 

 

Face à importância da existência de enfermeiros forenses, 93% dos participantes 

consideram muito importante a existência dos mesmos e 6% consideram indiferentes e 1% 

nada importante a sua presença 

 

Gráfico 8- Considera importante a existência da formação em Enfermeiro Forense no Brasil? 
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Face à importância da existência de enfermeiros forenses, 93% dos participantes 

consideram muito importante a existência dos mesmos e 6% consideram indiferentes e 1% 

nada importante a sua presença (Gráfico 8). 
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Avançado, 6% preferiam uma formação por meio de um Mestrado e 8% em um Doutorado 

specifica em enfermagem 

% do índice de resposta dos cursos ao qual gostaria de frequentar. 

Face à importância da existência de enfermeiros forenses, 93% dos participantes 

consideram muito importante a existência dos mesmos e 6% consideram indiferentes e 1% 

Considera importante a existência da formação em Enfermeiro Forense no Brasil?  
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Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

Ao questionar sobre o nível de conhecimentos que apresentam sobre Enfermagem 

Forense, 76% se qualificaram como insuficiente (pouco) a respeito, 

referem que não têm qualquer compreensão, ou mesmo nada, nesta temática e 6% 

consideram ter muito entendimento acerca dessa área 

 

Gráfico 9- Autoclassificação sobre o conhecimento sobre a prática forense na enfermagem.

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

Os conhecimentos foram analisados com base mediante um questionário com 74 

itens, onde a soma das pontuações de todos os itens resulta o score global de 

conhecimentos sobre PEF. Nesse sentido, pode oscilar entre 0 a 74 pontos, 

quanto maior for o score global, melhor o nível de conhecimentos. Por isso, utilizou

como parâmetros os valores contidos na tabela 1.

 

Tabela 1- Parâmetros das dimensões do questionário de conhecimentos sobre práticas forenses.

 DIMENSÕES 

D1 Conceito de enfermagem 
forense 

D2 Situações forenses 

D3 Vestígios forenses 

D4 Comunicação e documentação
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Ao questionar sobre o nível de conhecimentos que apresentam sobre Enfermagem 

Forense, 76% se qualificaram como insuficiente (pouco) a respeito, 18% dos estudantes 

referem que não têm qualquer compreensão, ou mesmo nada, nesta temática e 6% 

consideram ter muito entendimento acerca dessa área (Gráfico 9). 

Autoclassificação sobre o conhecimento sobre a prática forense na enfermagem.

Os conhecimentos foram analisados com base mediante um questionário com 74 

itens, onde a soma das pontuações de todos os itens resulta o score global de 

conhecimentos sobre PEF. Nesse sentido, pode oscilar entre 0 a 74 pontos, 

quanto maior for o score global, melhor o nível de conhecimentos. Por isso, utilizou

como parâmetros os valores contidos na tabela 1. 

Parâmetros das dimensões do questionário de conhecimentos sobre práticas forenses.

Itens (1)P.Min P.Max (2)%min

1 ao 10 3 10 30%

11 ao 22 3 12 25%

23 ao 34 4 12 20%

Comunicação e documentação 35 ao 44 2 10 33,333%
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Ao questionar sobre o nível de conhecimentos que apresentam sobre Enfermagem 

18% dos estudantes 

referem que não têm qualquer compreensão, ou mesmo nada, nesta temática e 6% 

Autoclassificação sobre o conhecimento sobre a prática forense na enfermagem.

 

Os conhecimentos foram analisados com base mediante um questionário com 74 

itens, onde a soma das pontuações de todos os itens resulta o score global de 

conhecimentos sobre PEF. Nesse sentido, pode oscilar entre 0 a 74 pontos, sendo que 

quanto maior for o score global, melhor o nível de conhecimentos. Por isso, utilizou-se 

Parâmetros das dimensões do questionário de conhecimentos sobre práticas forenses. 

%min %max 

30% 100% 

25% 100% 

20% 100% 

33,333% 100% 
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D5 Cuidados de enfermagem 
gerais e pv(3) 

45 ao 74 11 30 36,666% 100% 

SG  Score global  0 ao 74 31 74 41,891% 100% 
(1) P: Pontuaçã; (2) %: Porcentagem; (3)  PV: preservação de vestígios; Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

Na tabela 1 tem-se as dimensões isoladas D1, D2, D3, D4 e D5 que atuam como 

base para as referências das pontuações mínimas e máximas. E essas, se refletem nos 

seus valores a serem alcançados no tocante a 100% e aos valores percentuais inferiores 

referentes aos seus respectivos parâmetros de pontuação mínima. Ademais, como 

somatória das dimensões supracitada se estabeleceu o score global e com ele a premissa 

matemática sobre os valores mínimos e máximos.      

 

Tabela 2- Resultados das dimensões de todos os blocos do questionário de conhecimentos sobre 

práticas forenses. 

DIMENSÕES Itens (1)P.Mín P.Máx (2)P.G (3)%Bl 

D1 Conceito de enfermagem 
forense 

1 ao 10 291 970 714 73,61% 

D2 Situações forenses 11 ao 22 291 1164 879 75,52% 

D3 Vestígios forenses 23 ao 34 232 1164 922 79,21% 

D4 Comunicação e documentação 35 ao 44 323 970 758 78,14% 

D5 Cuidados de enfermagem gerais 
e pv(4) 

45 ao 74 1067 2910 1868 64,19% 

SG Score global dos 
conhecimentos 

0 ao 74 3007 7178 5141 71,62% 

(1) P: Pontuação; (2) PG: Pontuação Geral; (3) Bl: Bloco; (4) PV: preservação de vestígios; Fonte: autor próprio, 
2019. 

 

 

Percebe-se na tabela 02 que, o score global dos conhecimentos de todos os blocos 

de enfermagem do QPEF representa 71,62% do valor máximo atribuído, e com isso 

salienta uma alta taxa de conhecimentos sobre PEF. Além disso, avaliando 

minuciosamente as escalas, verifica-se que a dimensão 3 referente aos vestígios forenses, 

obtiveram a maior pontuação com 79,21%, enquanto que a dimensão 5 no que se refere 

aos cuidados de enfermagem gerais obtiveram uma pontuação muito baixa com 64,19%. 

Para analisar especificamente o nível de conhecimento dos acadêmicos de 

enfermagem, optou-se por separar os períodos a qual estão cursando e os resultados por 

dimensão do questionário QPEF. Como pode ser observado na tabela 3. 
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Tabela 3- Resultados do 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º bloco de enfermagem referente às dimensões do 

questionário de enfermagem forense. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Dimensão; **Bloco; Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

Percebe-se na referida tabela que na dimensão 1 (conceito de enfermagem forense) 

o bloco 2 foi o que obteve menor pontuação (61%) enquanto que o bloco 9 apresentou 

maior valor em suas respostas (79,41%). Na dimensão 2 (situações forenses) o bloco 1 

pontuou 69,44% exibindo assim um menor percentual em contrapartida ao bloco 5 com 

(81,25%) dos valores.  

Avaliando-se o índice de respostas corretas na dimensão 3 (vestígios forenses) o 6º 

bloco apresentou um valor inferior (58,33%) ao passo que o 8º bloco obteve uma maior 

porcentagem (86,81%). Na dimensão 4 referente a (comunicação e documentação) 

observou-se que o 1º bloco apresentou menor porcentagem em suas respostas (73,33%) à 

medida que o 8º bloco evidenciou valores elevados (84,17%).  

Na dimensão 5 (cuidados de enfermagem gerais): o 6º bloco foi o que exibiu menor 

percentual (52,50%) em relação ao 8º bloco (69,72%), sendo este item com o maior 

número de questões. Em síntese, o score global de análise dos conhecimentos por 

períodos foi que o 6º bloco de enfermagem obteve o menor índice de valores (63,01%), 

enquanto que o 8º bloco atingiu uma maior pontuação (76,24%). 

Apenas três alunos obtiveram valor menor que 50% dos resultados do questionário, 

ou seja, pontuação menor que 37, dois alunos do sexto bloco e um aluno do sétimo bloco, 

em relação as dimensões que estes participantes tiveram menor índice de acertos foram: 

cuidados de enfermagem geral, comunicação e documentação e vestígios forenses, sendo 

que duas delas foram zeradas e uma dimensão com um ponto. Para uma melhor 

interpretação dos resultados utilizou-se o gráfico 10 para demonstrar a quantidade de 

alunos do 1º, 2º, 5º ao 9º bloco de enfermagem no turno vespertino que participaram do 

estudo. 

D* **BC I BC II BC V BC VI BC VII BC VIII BC XI 
D1 75,83% 61% 75% 73,75% 73,33% 71,67% 79,41% 

D2 69,44% 71,67% 81,25% 76,04% 74,50% 79,17% 73,53% 
D3 84,72% 73,33% 81,25% 58,33% 80,09% 86,81% 79,90% 
D4  73,33% 77% 80% 77,75% 75% 84,17% 81,18% 
D5 60,56% 61,33% 66,17% 52,50% 64,07% 69,72% 67,84% 
EG 69,71% 67,03% 74,12% 63,01% 71,10% 76,24% 74,09% 
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Gráfico 10- Quantidade de alunos por período de enfermagem.

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

 

Observa-se no gráfico que o percentual de participantes do 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 

são respectivamente 12, 10, 20, 8, 18, 12, e 17, representando um total de 97 alunos 

(números inteiros). Percebe-se ainda que o 5º bloco a

alunos e o 6º bloco uma menor quantidade.

conhecimento com a faixa etária dos estudantes de enfermagem, utilizou

gráfico: 

 

Gráfico 11- nível de conhecimento sobre prá

Fonte: autor próprio, 2019. 

 

Dos 77 alunos com 18 a 23 anos apresentaram uma pontuação de (70,95%), ao 

passo que 13 alunos na faixa etária de 24 a 29 anos pontuaram (71,31%), enquanto que 5 

alunos na faixa etária de 30 a 35 obtiveram (79,19%) dos acertos e dois alunos com mais 

de 35 anos obtiveram uma pontuação de (78,38%). Por fim, totalizando 97 alunos da 

faculdade assinalaram 71,58% dos pontos.
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Quantidade de alunos por período de enfermagem. 

 

se no gráfico que o percentual de participantes do 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 

são respectivamente 12, 10, 20, 8, 18, 12, e 17, representando um total de 97 alunos 

se ainda que o 5º bloco apresenta uma maior quantidade de 

alunos e o 6º bloco uma menor quantidade. A fim de correlacionar a variável nível de 

conhecimento com a faixa etária dos estudantes de enfermagem, utilizou

nível de conhecimento sobre prática de enfermagem forense em função da faixa etária.

 

Dos 77 alunos com 18 a 23 anos apresentaram uma pontuação de (70,95%), ao 

passo que 13 alunos na faixa etária de 24 a 29 anos pontuaram (71,31%), enquanto que 5 

faixa etária de 30 a 35 obtiveram (79,19%) dos acertos e dois alunos com mais 

de 35 anos obtiveram uma pontuação de (78,38%). Por fim, totalizando 97 alunos da 

faculdade assinalaram 71,58% dos pontos. 
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se no gráfico que o percentual de participantes do 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 

são respectivamente 12, 10, 20, 8, 18, 12, e 17, representando um total de 97 alunos 

presenta uma maior quantidade de 

A fim de correlacionar a variável nível de 

conhecimento com a faixa etária dos estudantes de enfermagem, utilizou-se o seguinte 

tica de enfermagem forense em função da faixa etária. 

Dos 77 alunos com 18 a 23 anos apresentaram uma pontuação de (70,95%), ao 

passo que 13 alunos na faixa etária de 24 a 29 anos pontuaram (71,31%), enquanto que 5 

faixa etária de 30 a 35 obtiveram (79,19%) dos acertos e dois alunos com mais 

de 35 anos obtiveram uma pontuação de (78,38%). Por fim, totalizando 97 alunos da 
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5. DISCUSSÃO 
  

Demonstrou-se com o decorrer da pesquisa, uma significativa carência de 

conhecimentos nesta área, tornando-se como uma das problemáticas do estudo ofertado. 

A atual investigação será, com grande probabilidade, primordial ao estudar os 

conhecimentos sobre PEF em acadêmicos da classe de enfermagem. Nesse sentido, os 

resultados obtidos serão discutidos na concepção do quadro conceptual de suporte 

(literatura científica), tendo por premissa as investigações formuladas na área da 

enfermagem forense em que o público-alvo foram os acadêmicos de enfermagem, assim 

como a desenvolver da pesquisa. 

Em análise da dimensão 3, no âmbito geral, notou-se que apresentou maior 

pontuação nos assuntos referentes aos vestígios forenses. Enquanto que a dimensão 5, 

cuidados de enfermagem em geral e preservação de vestígios obtiveram pontuação muito 

baixa. Em tal caso, vale ressaltar que no estudo de Cunha (2016), o profissional enfermeiro 

é comumente o primeiro a prestar o atendimento a vítima, cuidar do seu estado físico e 

mental, além de coletar vestígios para serem analisados, legalmente, o oficial da lei é o 

responsável pela evidência material do crime.  

Para manter a sua privacidade e manter seu bem-estar a vítima deve ser 

entrevistada e avaliada sozinha, o amparo a seus direitos se dará por meio do material 

coletado assegurando assim, a declaração obtida. No que concerne à preservação de 

vestígios o uso de luvas se faz primordial, devendo estas serem trocadas afim de evitar a 

contaminação cruzada. Devem-se ainda realizar a retirada das vestimentas em cima de 

dois lençóis sobrepostos e limpos (SOARES, 2016). 

A faixa etária que obteve uma maior pontuação nesse estudo foi de 30 a 35 anos 

juntamente com os alunos com mais de 35, havendo deste modo, relação de idade e por 

nível de conhecimento. Os participantes quando questionados quanto ao nível de 

conhecimento que possuíam sobre práticas de enfermagem forense, 76% classificou os 

seus conhecimentos como sendo pouco apropriados, 6% em muito e 18% disseram não 

reunir qualquer conhecimento nesta área, não havendo assim, correlação entre as 

variáveis.  

É pertinente salientar, que de fato as instituições não destinam conteúdos sobre 

enfermagem forense. Contudo, a instituição a qual foi realizada a pesquisa abordou essa 

temática na Semana de Enfermagem 2017. Entretanto, de acordo com a presente 

pesquisa, os estudantes que enfatizaram não ter recebido qualquer formação curricular a 
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respeito do tema e não considerar ter recebido qualquer tipo de formação em enfermagem 

forense, responderam em uma direção probabilística e tendenciosa a confundir, em partes, 

com a enfermeira britânica Florence Nightingale, assunto esse, muito abordado no 

contexto histórico de enfermagem.  

Nessa perspectiva, 93% dos acadêmicos consideram importante a especificidade da 

formação, ou seja, Enfermagem Forense tem sido reconhecida como um recurso valioso. 

De acordo com Cunha (2016b), a prática de enfermagem forense pode ocorrer em 

contextos diversificados, fornecendo um novo modelo de assistência às vítimas de 

violência e aos autores dos delitos, impactando diretamente na condução de assistência 

física, traumas psicológcos e sociais. A resposta dos estudantes, portanto, foi associada de 

forma positiva com score global de conhecimentos, mas não há significância estatística. 

Dos participantes, 91% enfatizaram como importante a inserção da Enfermagem 

Forense no plano de estudo da instituição. É importante salientar, que na instituição a qual 

se realizou o estudo, há na grade curricular do VII período de Enfermagem a abordagem 

da matéria: Mulher e criança em situação de violência doméstica. Enfatizando assim, uma 

real contextualização e importância associativa com a especificidade da atuação da 

Enfermagem Forense.  

Os resultados do estudo mostra que apesar do bom desenvolvimento geral no 

QCPEF os acadêmicos necessitam de treinamento em uma prática específica de 

enfermagem, sendo esta a Forence, por tratar a investigação como um fator de 

superioridadena resolução criminal e educacional, sendo estas promovidas. Elencando 

assim, as contribuições imprescindíveis ao desentrave delituoso e na formulação de 

incontestáveis medidas e palicações periciais, na resolução dos casos associados à saúde 

física e psicológica dos envolvidos, tanto para o paciente quanto ao delituoso. 

 
6. CONCLUSÃO 

 

No estudo realizado, ficou evidente que os estudantes do curso de Enfermagem em 

geral, demonstraram um bom conhecimento sobre PEF, visto que responderam 

corretamente cerca de 71,62% do questionário, entretanto, em algumas dimensões do 

QCPEF que são de grande relevância para o enfermeiro, nos cuidados referentes às 

vítimas de violência foram respondidas de forma incorretas pelos acadêmicos 

principalmente no que se refere a cuidados de enfermagem geral e preservação de 

vestígios. Neste sentido, de forma a melhor responder às necessidades e direitos da 
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vítima, bem como às dificuldades dos acadêmicos e futuros profissionais julga-se oportuno 

a inserção dessa temática na graduação ou a inclusão de conteúdos forenses na grade 

curricular das universidades, assim como projetos de extensão. Como impacto positivo, 

esse estudo poderá estimular o interesse pela busca de especializações nessa área, além 

da disseminação do tema e realização de trabalhos.  
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Capítulo 13 

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS E CLÍNICOS DA ALERGIA ÀS PROTEÍNAS DO 

LEITE DE VACA E O PERFIL DE MÃES E FILHOS PORTADORES 
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RESUMO 

Alergia alimentar compreende um considerável problema de saúde pública alcançando 
humanos independente da faixa etária. É explicada como um efeito adverso decorrente de 
uma resposta imunológica particular que acontece de maneira reprodutível logo depois de 
exposição a uma determinada comida. A alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) 
constitui a alergia alimentar mais frequente em crianças com idade inferior a três anos, 
podendo as suas manifestações gastrointestinais ocorrer em qualquer idade. Por ser uma 
alergia que produz uma ampla diversidade de sintomas, em sua maioria inespecíficos, 
trata-se de uma condição de difícil diagnóstico, sendo necessário amplo conhecimento da 
doença e uma avaliação complexa do paciente para sua identificação precisa. Diante disso 
faz-se relevante a produção desse artigo para verificar as atualizações sobre a 
fisiopatologia da alergia às proteínas do leite de vaca na literatura com a finalidade de 
trazer informações para a sociedade sobre esse tipo de alergia. Para sua construção, foi 
utilizado o método de revisão da literatura aliado à um questionário aplicado a mães com 
filhos diagnosticados com APLV. Feito isso, foi possível obter uma vasta gama de 
informações acerca da alergia às proteínas do leite de vaca, como os seus sintomas mais 
prevalentes e de que maneira ocorre a manifestação dos mesmos, os principais métodos 
de diagnósticos para a doença, os tratamentos mais indicados, os objetivos terapêuticos 
desses tratamentos e as formas de prevenção para a doença. Correlacionando as 
informações obtidas em bibliografias e os resultados do questionário, fazendo assim um 
compilado de informações referentes à APLV, buscando promover e complementar o 
conhecimento sobre o assunto. 

 

Palavras-chave:  Alergia a Leite. Criança. Hipersensibilidade a leite. Hipersensibilidade 
Alimentar. Proteínas do Leite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) constituiu a alergia alimentar mais 

frequente em crianças com idade inferior a três anos, podendo as suas manifestações 

gastrointestinais ocorrer em qualquer idade. A prevalência baseada apenas na percepção 

dos pais é muito superior à real, atingindo até 17% das crianças em idade pré-escolar. Já a 

prevalência baseada em provas de provocação oral varia entre 2 a 3% dos lactentes, 0,4 a 

0,5% em lactentes sob leite materno exclusivo (LME) e menos de 1% em crianças com 

idade igual ou superior a seis anos (FERREIRA et al, 2014). 

A alergia alimentar compreende um considerável problema de saúde pública 

alcançando humanos seja qual for a faixa etária. É explicada como um efeito adverso 

decorrente de uma resposta imunológica particular que acontece de maneira reprodutível 

logo depois de exposição a um determinado alimento fazendo o organismo responder de 

como intolerância alimentar (não imune que inclui reações enzimáticas) ou reações 

mediadas por toxinas (PEREIRA; SILVA, 2008). 

A prevalência de alergia alimentar gira em torno de 5% na população pediátrica, 

com indícios de que sua prevalência vem aumentando na última década. A prevalência em 

adultos é menor, entre 1 e 2%. Entretanto, estudos prospectivos relatam que 12,4 a 25% 

dos pais acreditam que suas crianças já experimentaram pelo menos uma reação adversa 

a alimento. Após avaliação criteriosa, somente 1,5 a 3,5% destas crianças tinham o 

diagnóstico de alergia alimentar confirmado, indicando que existe acentuada diferença 

entre a percepção de sintomas relacionados ao alimento e o diagnóstico correto de alergia 

alimentar (ROCHA FILHO; SCALCO e PINTO, 2014). 

O leite de vaca é o alérgeno alimentar mais representativo para o grupo etário 

pediátrico, não apenas por ser o mais utilizado, como também pelo seu forte potencial 

alergênico. O mesmo contém mais de 20 componentes proteicos, dotados de diferentes 

graus de atividade antigênica. Estudos recentes demonstram que a fração beta-

lactoglobulina é a que mais frequentemente induz sensibilização e ela é precisamente uma 

fração ausente no leite humano (MACITELLI, 2011). 

O mecanismo fisiopatológico pelo qual a alergia alimentar se desenvolve, abrange 

além dos antígenos (proteínas de peso molecular por volta de 10 e 70 kDa), procedimentos 

de relevante valor, como a penetrabilidade da barreira do trato gastrointestinal e a 

tendência genética pessoal. A fisiologia precoce do aparelho digestório, característico aos 

dois primeiros anos de vida e o sistema imunológico também imaturo nessa idade, são 
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razões significativas para que a evolução da APLV na infância aconteça (FERREIRA et al., 

2014). 

Diante do exposto faz-se necessário verificar as atualizações sobre a fisiopatologia, 

o diagnóstico, os aspectos clínicos e as formas de tratamento da alergia às proteínas do 

leite de vaca na literatura, além de verificar o perfil de mães e seus filhos que são 

portadores da alergia residentes no estado do Piauí através da aplicação de questionário 

em formulário da Google. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Aspectos imunopatológicos e apresentação clínica da alergia às proteínas do 
leite de vaca 
 

Os sintomas da APLV podem ser desencadeados por diferentes mecanismos 

(HOCHWALLNER et al., 2014). Estes mecanismos envolvem o componente imunológico 

com os seus sistemas imune inato e imune adaptativo (ROCHA FILHO; SCALCO; PINTO, 

2014). Nos casos de APLV, existem algumas hipóteses que tentam explicar o 

aparecimento desse fenômeno, alguns autores acreditam que a introdução precoce do leite 

de vaca na dieta do lactente pode ser um importante fator predisponente ao aparecimento 

da alergia, isso acontece porque as proteínas contidas no leite seriam um dos primeiros 

antígenos apresentados ao organismo, que nesse período de vida encontra-se ainda 

imaturo, ocasionando uma sensibilização por parte do sistema imune do neonato. Eventos 

que possam alterar a formação da flora intestinal, como nascimento prematuro e a 

antibioticoterapia precoce também podem colaborar para uma maior incidência de APLV  

(CALDEIRA; DA CUNHA; FERREIRA, 2011; HUSBY, 2008).  

As manifestações clínicas da APLV podem ocorrer de duas formas: reações 

imediatas (são aquelas onde a reação é mediada por IgE) e reações tardias (não mediadas 

por IgE).  A Imunoglobulina E (IgE) é o anticorpo que está envolvido na alergia e na 

anafilaxia, protegendo o corpo contra substâncias estranhas, acredita-se que cerca de 60% 

dos sintomas da APLV ocorrem devido à reações mediadas por IgE (HOCHWALLNER et 

al., 2014). Em pessoas com condições normais, a reação alérgica ao alimento é impedida, 

já que o trato gastrointestinal em conjunto com o sistema imunológico proporciona uma 

barreira que impossibilita a absorção das substâncias estranhas (PEREIRA; MOURA; 

CONSTANT, 2008).  
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Geralmente, crianças apresentam uma produção de pequenas quantidades de 

anticorpos específicos IgE para variados tipos de alimentos no primeiro ano de vida. Em 

uma pequena porção de crianças, os anticorpos específicos IgE permanecem e aumentam 

em uma quantidade considerável, provocando sintomas alérgicos gastrointestinais, 

dermatológicos ou respiratórios, estas crianças serão alérgicas (PEREIRA; MOURA; 

CONSTANT, 2008). 

 

2.2. Formas de diagnóstico da alergia às proteínas do leite de vaca 

 
O diagnóstico para APLV começa com o histórico clínico, em seguida, são feitos 

testes de diagnósticos como teste cutâneo de hipersensibilidade imediata por picada (prick 

test), seguido teste cutâneo de contato (patch test) e termina com um teste de provocação 

duplo-cego placebo controlado (TPDCPC). Os sintomas subjetivos devem ser observados 

com suspeita, pois podem ser confundidos com intolerância à lactose em crianças mais 

velhas e em adultos, sendo que a APLV é mais recorrente em crianças (FIOCCHI et al., 

2010). Outros diagnósticos incluem doenças como: celíaca, gastroenterite aguda e 

retocolite ulcerativa inespecífica (ROCHA FILHO; SCALCO; PINTO, 2014). 

Se o histórico clínico não excluir a possibilidade de APLV, em particular nas 

manifestações tardias, no cenário primário existe a possibilidade de evitar o consumo de 

leite por um determinado período, seguido por uma reintrodução novamente do mesmo. 

Quando a evitação coincide com períodos livres de sintomas, uma reintrodução pode ser 

útil para identificar os alimentos ofensivos (se os sintomas graves forem antecipados, o 

procedimento deve ser feito sob supervisão em um centro médico). Em crianças com 

eczema, a reintrodução do alimento eliminado deve ser feita com cautela, pois podem 

ocorrer reações imediatas após um período de eliminação da dieta. Esta eliminação, 

sequência de reintrodução, não elimina a necessidade de outros métodos de diagnósticos 

formais, mas pode dar alguma indicação sobre a possibilidade de APLV (FIOCCHI et al., 

2010). 

 

2.2.1. Teste cutâneo de hipersensibilidade imediata por picada (prick test) 

  

Quando a reação é mediada por IgE, primeiramente começa-se pelo prick test. Os 

testes por picada (prick test) fornecem um método rápido e de baixo custo para detectar a 
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sensibilização, mas um teste positivo não prova necessariamente que o alimento é causal 

e não demonstra inequivocamente uma alergia mediada por IgE (ROCHA FILHO; 

SCALCO; PINTO, 2014). 

Este teste só pode ser confirmado pela detecção de IgE específica para alérgenos 

(por exemplo, reação falso-positiva em pacientes com urticária factícia). O prick test ocorre 

quando um componente comercial de leite de vaca ou leite fresco ou componentes de um 

único alérgeno e um controle de glicina salina são inseridos com uma lanceta na epiderme 

de um paciente. Se o paciente tiver anticorpos IgE contra o alérgeno alimentar, uma marca 

vermelha maior que o controle salino aparecerá. O valor preditivo negativo usando leite 

fresco é excelente (> 95%), infelizmente a especificidade deste teste é pobre e não prova 

que o componente alimentar testado é o gatilho para a causa da alergia (FIOCCHI et al., 

2010). 

Pacientes cuja manifestação de APLV acontece por reações tardias não 

apresentam IgE específica para a proteína do leite de vaca, o que pode resultar negativo 

para esse tipo de teste (HOCHWALLNER et al., 2014). 

 

2.2.2. Teste cutâneo de contato (patch test) 

Os testes de contato (patch test) são usados como ferramentas de diagnóstico para 

reações não mediadas por IgE após o consumo de leite de vaca. Estes testes podem ser 

realizados em pacientes com dermatite atópica ou sintomas gastrointestinais sem IgE 

específica, mas também em pacientes com reações tardias após o consumo de leite de 

vaca. Os alérgenos são aplicados, normalmente no dorso dos pacientes por até 48h em 

um adesivo e as reações da pele são documentadas após a remoção dos remendos e 

após outro 24-48h. Além disso, este teste é recomendado para o diagnóstico de esofagite 

eosinofílica em adultos e crianças e para o diagnóstico precoce de sintomas 

gastrointestinais após o consumo de leite de vaca em bebês prematuros.O patch test 

também pode ser importante na previsão da tolerância oral em crianças com sintomas 

gastrointestinais que sofrem de APVL não mediada por IgE (HOCHWALLNER et al., 2014). 

Infelizmente, reagentes, métodos de aplicação ou diretrizes para interpretação ainda 

não foram padronizados. Por essa razão, vários estudos que analisam o diagnóstico ainda 

recomendam o uso paralelo de múltiplos testes para o diagnóstico de APVL (FIOCCHI et 

al., 2010). 
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2.2.3. Teste de provocação duplo-cego placebo controlado (TPDCPC) 

 

O teste de provocação duplo-cego placebo controlado (TPDCPC), é o padrão ouro 

para o diagnóstico de alergias alimentares, só pode ser realizado depois que o alimento 

suspeito é eliminado da dieta. Não é recomendado usar o TPDCPC para diagnosticar 

alergia alimentar mediada por IgE nos cuidados primários (VENTER; ARSHAD, 2012). 

Os testes de provocação duplo-cego placebo controlado são testes padronizados e 

são realizados para obter um diagnóstico claro e evitar que o paciente faça dietas 

desnecessárias. Durante esses testes, os pacientes consomem quantidades 

progressivamente de leite de vaca, conforme descrito com o protocolo padronizado 

proposto pela Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica, em 2004 

(HOCHWALLNER et al., 2014). O processo é interrompido assim que as reações adversas 

aparecem (teste positivo) ou após uma quantidade considerável ter sido consumida sem 

reações (teste negativo). Um teste alimentar aberto (não duplo-cego ou placebo 

controlado) pode ser usado para confirmar resultados negativos; no caso de resultados 

positivos, deve ser aplicado o TPDCPC, para excluir dúvidas (ROLINCK-WERNINGHAUS 

et al., 2012). Apesar do diagnóstico claro, este teste tem várias desvantagens: é muito 

demorado, caro, só pode ser realizado sob orientação médica e tem o risco de induzir 

reações anafiláticas graves (NIGGEMANN, 2010). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para verificar as atualizações sobre a fisiopatologia da alergia às proteínas do leite 

de vaca foi utilizado o método de revisão da literatura aliado à um questionário aplicado a 

mães com filhos diagnosticados com APLV. 

Na realização da pesquisa, utilizou-se a plataforma Formulários Google para a 

criação de um questionário contendo treze questões, sendo sete questões subjetivas e 

seis questões objetivas. O formulário foi enviado na forma de um link online para mães que 

possuem filhos diagnosticados com APLV, que participaram da pesquisa de forma 

voluntária e não precisaram se identificar de nenhuma maneira, dessa forma o trabalho 

dispensa a submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em conformidade 

com as disposições da resolução 466/12. 
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O questionário foi respondido entre os dias 12/01/2019 a 14/01/2019 e foram 

respondidas as seguintes questões: “Qual a idade da mãe”, “Quantos filhos tinham”, 

“Quantos filhos foram diagnosticados com APLV”, “Qual o tipo de parto realizado”, “Com 

quantos dias surgiram os primeiros sintomas?”, “Como ocorreu a manifestação dos 

sintomas”, “Quais os tipos de sintomas?”, “Com qual idade a criança foi diagnosticada com 

APLV?”, “Qual a especialidade do médico que realizou o diagnóstico de APLV?”, “Para 

continuar amamentando, você faz alguma dieta restritiva?”, “Caso a criança não seja 

lactente, é feito uso de algum leite especial? Se sim, qual?”, “A criança faz uso de alguma 

medicação? Se sim, qual?”, “Existem outros casos de APLV na família?”. 

Durante o período em que o questionário permaneceu aberto, foi possível obter um 

total de 55 respostas, que foram organizadas em forma de gráficos e fundamentadas com 

base em artigos científicos completos, encontrados nas bases de dados SciELO, Science 

Direct e PubMed, utilizando-se dos seguintes descritores: Alergia ao leite de vaca, Criança 

e Dieta, validados na plataforma Decs. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, 

nos idiomas Português e Inglês, publicados no espaço temporal de 2008 a 2019 em 

periódicos especializados indexados nas bases de dados utilizadas.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando perguntado sobre a idade das mães, pôde-se observar que a grande 

maioria das entrevistadas (47,3%) possuem entre 30-34 anos, seguido por 25,5% com 

idade entre 35-39 anos; 21,8% entre 25-29 anos; 3,6% entre 20-24 anos e 1,8% possuem 

idade acima de 40 anos. 

Quando abordadas sobre a quantidade de filhos, 74,5% das mães responderam que 

tinha apenas 1 filho, enquanto 24,8% relataram que possuem 2 filhos e 5,5% disseram ter 

3 ou mais filhos. Quando questionadas sobre quantos filhos foram diagnosticados com 

APLV 90,9% das mães responderam que apenas 1 filho foi diagnosticado, contra 9,1% que 

alegam que os 2 filhos foram diagnosticados. 

Ainda sobre os filhos diagnosticados com APLV, pôde-se notar que a maioria das 

crianças (90%) foi diagnosticada antes de 1 ano de vida e a especialidade médica que 

mais fez esse diagnóstico foi o gastroenterologista (58,2% dos casos), seguido, 

respectivamente do pediatra (27,3% dos casos); alergista (9,1%) e gastropediatra (5,5%). 
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Quanto ao aparecimento dos primeiros sintomas, com os dados obtidos, observou

se que na grande maioria dos casos, os primeiros sintomas foram observados antes do 

primeiro ano de vida (90,9%). A APLV é geralmente transi

até o terceiro ano de vida (CALDEIRA; DA CUNHA; FERREIRA, 2011).

Ao se questionar sobre o tipo de parto realizado, observou

partos cesáreos entre as mães entrevistadas (85,5% contra 14,5% de partos normais

Crianças nascidas de parto cesáreo, possuem um maior risco de adquirir APLV quando 

comparados com crianças nascidas de parto normal, devido a utilização de fórmulas 

esporádicas no consumo hospitalar nos primeiros dias de vida, isto é um fator de risco 

fundamental no desenvolvimento da APLV, de modo que seu consumo deve ser evitado 

(GIL et al., 2017). 

As reações adversas mediadas por IgE podem atingir mais de um órgão, seus 

sintomas aparecem dentro de 1 à 2 horas após a ingestão do leite e afetam a pele, 

sistema respiratório, o trato gastrintestinal e/ou aparecem como reações anafiláticas 

sistêmicas em casos graves. Conforme mostra o Gráfico 1, as manifestações 

gastrointestinais foram as mais relatadas no questionário (63,1%), esse tipo de sintoma 

pode se apresentar como dores abdominais, cólicas, vômitos, diarreias e, muito 

frequentemente, presença de sangue nas fezes.

As alterações do sistema respiratório foram encontradas com menor eventualidade 

(15,5%), no entanto, em alguns casos pode haver a ocorrên

dificuldade respiratória. Sintomas cutâneos foram encontrados em 21,4% dos casos e 

podem se manifestar como dermatite atópica (HOCHWALLNER 

angioedema, podendo estar ou não associadas a prurido (PEREI

CONSTANT, 2008).  

 

Gráfico 1 - Tipos de sintomas mais relatados pelas mães de crianças com APLV

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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As reações não mediadas por IgE caracterizam

horas a vários dias após o consumo do leite de vaca (HOCHWALLNER 

Estima-se que cerca de 0,5% de todas as crianças sofrem de APLV não mediada por IgE 

(KATZ et al., 2010). São caracterizadas pela predominância de sintomas gastrointestinais, 

não descartando manifestações respiratórias e cutâneas, podendo aparecer esofagite, 

enterocolite, proctocolite, vômitos, diarreias, constipação, presença de sangue nas fezes e 

dificuldade no ganho de peso (CALDEIRA; DA CUNHA; FERREIRA, 2011; ROCHA FILHO; 

SCALCO; PINTO, 2014). 

Ao analisar o Gráfico 2, é possível perceber que há uma maior ocorrência de 

reações não mediadas por IgE  (74,5% dos casos). Ambas as reações são caracteriz

de forma geral, por atingirem simultaneamente, mais de um órgão ou sistema. 

 

Gráfico 2 - Como ocorre a manifestação dos sintomas?

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Para avaliar a possibilidade de um tratamento preventivo de APLV é importante

considerar se o paciente está inserido em algum grupo de risco para o desenvolvimento da 

doença. Nesse caso se faz necessário um estudo do histórico clínico dos pais e dos irmãos 

biológicos do paciente, procurando evidências de doenças alérgicas, como rin

asma, dermatite atópica ou alguma alergia alimentar. As pessoas que possuem parentes 

de primeiro grau que apresentam um histórico de doenças alérgicas possuem uma maior 

predisposição ao aparecimento de APLV e outras alergias alimentares (ROCH

SCALCO; PINTO, 2014). 
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horas a vários dias após o consumo do leite de vaca (HOCHWALLNER et al., 2014). 

se que cerca de 0,5% de todas as crianças sofrem de APLV não mediada por IgE 

., 2010). São caracterizadas pela predominância de sintomas gastrointestinais, 

não descartando manifestações respiratórias e cutâneas, podendo aparecer esofagite, 

enterocolite, proctocolite, vômitos, diarreias, constipação, presença de sangue nas fezes e 

ificuldade no ganho de peso (CALDEIRA; DA CUNHA; FERREIRA, 2011; ROCHA FILHO; 

Ao analisar o Gráfico 2, é possível perceber que há uma maior ocorrência de 

reações não mediadas por IgE  (74,5% dos casos). Ambas as reações são caracterizadas, 

de forma geral, por atingirem simultaneamente, mais de um órgão ou sistema.  

 

Para avaliar a possibilidade de um tratamento preventivo de APLV é importante 

considerar se o paciente está inserido em algum grupo de risco para o desenvolvimento da 

doença. Nesse caso se faz necessário um estudo do histórico clínico dos pais e dos irmãos 

biológicos do paciente, procurando evidências de doenças alérgicas, como rinite alérgica, 

asma, dermatite atópica ou alguma alergia alimentar. As pessoas que possuem parentes 

de primeiro grau que apresentam um histórico de doenças alérgicas possuem uma maior 

predisposição ao aparecimento de APLV e outras alergias alimentares (ROCHA FILHO; 
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Quando perguntou-se sobre a existência de outros casos de APLV na família, 

notou-se um contraste com os resultados contidos nas respostas obtidas, cujo a maioria 

das crianças (70,9%) não apresentaram histórico pregresso de ca

contra 29,1% que relataram sim.

Classicamente, a única orientação preventiva para APLV é o aleitamento materno 

exclusivo até os 6 meses de idade. No entanto, com a evolução dos estudos sobre a 

doença foi possível descobrir novas opç

delas é o uso de fórmulas hidrolisadas ou parcialmente hidrolisadas em lactentes inseridos 

nos grupos de risco e que não possuem aleitamento exclusivamente materno (CALDEIRA; 

DA CUNHA; FERREIRA, 2011).  

Com base no Gráfico 3, é possível observar a grande variedade de produtos 

destinados à crianças com necessidades dietéticas especiais, na aplicação do 

questionário, foram relatados mais de 16 produtos diferentes, com destaque para a fórmula 

infantil Neocate.  Outra opção ainda em estudo é a alimentação de lactentes com fórmulas 

que possuam a proteína do leite de vaca suplementadas com probióticos capazes de 

reduzir os efeitos sintomáticos da APLV (HOCHWALLNER 

 

Gráfico 3 - Caso a criança não se

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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Classicamente, a única orientação preventiva para APLV é o aleitamento materno 

exclusivo até os 6 meses de idade. No entanto, com a evolução dos estudos sobre a 

doença foi possível descobrir novas opções capazes de prevenir o seu aparecimento. Uma 

delas é o uso de fórmulas hidrolisadas ou parcialmente hidrolisadas em lactentes inseridos 

nos grupos de risco e que não possuem aleitamento exclusivamente materno (CALDEIRA; 

DA CUNHA; FERREIRA, 2011).   

base no Gráfico 3, é possível observar a grande variedade de produtos 

destinados à crianças com necessidades dietéticas especiais, na aplicação do 

questionário, foram relatados mais de 16 produtos diferentes, com destaque para a fórmula 

.  Outra opção ainda em estudo é a alimentação de lactentes com fórmulas 

que possuam a proteína do leite de vaca suplementadas com probióticos capazes de 

reduzir os efeitos sintomáticos da APLV (HOCHWALLNER et al., 2014).

Caso a criança não seja lactente, ela faz uso de algum leite especial? Se sim, qual?

Elaborado pelos autores (2019). 
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O tratamento medicamentoso da APLV inclui anti

reações cutâneas ou digestivas e um auto

respiratórias (BENHAMOU et al

favorecem a colonização do trato gastrointestinal. No entanto, seu efeito benéfico ainda 

está em debate, embora alguns estudos apontem para uma dimi

doença atópica, redução da inflamação e indução mais rápida de tolerância quando os 

probióticos (Cultuvelle, Probiatop, Colikids) são adicionados a fórmulas extensamente 

hidrolisadas (MURARO et al., 2012).

Outros tratamentos específi

ervas chinesas ou terapia com citocinas, também são utilizados tratamentos inespecíficos 

que incluem o uso de anticorpos monoclonais anticorpos anti

anticorpos IgE livres no sangue de pacientes alérgicos (HOCHWALLNER 

Segundo o estudo de Silva 

devido a resposta inflamatória sistêmica que é capaz de ser gerada durante o processo 

alérgico, podendo estar associada

como a vitamina D (Addera D3 e Aidê são suplementos de vitamina D).

 

 

Gráfico 4 - A criança faz uso de alguma medicação? Se sim, qual?

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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O tratamento medicamentoso da APLV inclui anti-histamínico oral (Ranitidina) para 

reações cutâneas ou digestivas e um auto-injetor de epinefrina para reações sistêmicas ou 

et al., 2009). Além disso, são administrados prebióticos  que 

favorecem a colonização do trato gastrointestinal. No entanto, seu efeito benéfico ainda 

está em debate, embora alguns estudos apontem para uma diminuição da gravidade da 

doença atópica, redução da inflamação e indução mais rápida de tolerância quando os 

probióticos (Cultuvelle, Probiatop, Colikids) são adicionados a fórmulas extensamente 

., 2012). 

Outros tratamentos específicos para não-alérgenos incluem a administração de 

ervas chinesas ou terapia com citocinas, também são utilizados tratamentos inespecíficos 

que incluem o uso de anticorpos monoclonais anticorpos anti-IgE que ajudam a reduzir os 

ue de pacientes alérgicos (HOCHWALLNER 

Segundo o estudo de Silva et al. (2011), a vitamina D está relacionada com a APLV, 

devido a resposta inflamatória sistêmica que é capaz de ser gerada durante o processo 

alérgico, podendo estar associada às baixas concentrações de vitamina lipossoluveis, 

como a vitamina D (Addera D3 e Aidê são suplementos de vitamina D).

A criança faz uso de alguma medicação? Se sim, qual? 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi apresentado, pode-se observar os principais sintomas da 

patologia e de que maneira ocorre a manifestação desses sintomas, sendo o aleitamento 

materno exclusivo o principal meio de prevenção para as crianças. Já no que diz respeito 

ao tratamento, nota-se os variados medicamentos utilizados para tratar os sintomas que 

vão desde anti-histamínicos até terapias mais atuais como o uso de anticorpos 

monoclonais. Mesmo com testes disponíveis para a confirmação da alergia às proteínas do 

leite de vaca, nota-se que muitas vezes o diagnóstico torna-se inconclusivo, sendo o 

histórico clínico do paciente indispensável para auxiliar na confirmação da doença. Diante 

do exposto, fica explícito que a idade da mãe e a quantidade de filhos não são fatores que 

afetam diretamente o aparecimento da patologia e de seus sintomas, já sendo possível 

observar que de acordo com o questionário aplicado, a maioria das mães (90,9%) 

responderam que os sintomas foram observados antes do primeiro ano de vida e que a 

especialidade médica que mais diagnosticou foi gastroenterologista com 58,2% dos casos.  
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Capítulo 14 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PARTO DE GESTANTE HIV POSITIVO 

Gabrielle Crislayne da Silva Barboza1 
Janine Greyce Martins de França2 

Luís Eduardo Alves Pereira3 
 Tatiane Maria da Silva4 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) elimina os mecanismos de defesa 

naturais do corpo humano, especialmente os linfócitos T CD4+, e proporciona condições 

para instalação da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), que permite a 

contaminação do organismo humano por várias doenças oportunistas (MOURA; FARIA, 

2017). Segundo diz Dirceu Bartolomeu Greco em seu artigo “Trinta anos de enfrentamento 

à epidemia da Aids no Brasil 1985-2015” o “aparecimento” da AIDS deu-se em 1981 com 

os Centros de Controle de Doenças (CDC EUA) realizando o primeiro relato de afecções 

oportunistas entre pessoas jovens, homossexuais, previamente sadias. O surgimento 

desta epidemia, grave e mortal, envolvendo diversos aspectos sociais e culturais (sexo, 

morte, discriminação e preconceito) dificultou a prevenção, o desenvolvimento de 

medicamentos eficazes e de custo acessível e, ainda, a disponibilização de vacinas 

eficazes, além de escancarar as diversidades inter e entre países (GRECO, 2016). 

 Havia, na época, muito medo da AIDS tanto por parte da população, quanto por 

parte dos profissionais de saúde, que muitas vezes se negavam a tratar pacientes com 

AIDS. Foi necessária a criação da Resolução (nº 1.359)2 em 1992 do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) que impõe o dever dos médicos de atenderem pessoas em risco ou 

infectadas pelo HIV/AIDS. Com o passar dos anos o Brasil enfrentou e continua 

enfrentando a Aids de frente, em defesa dos direitos humanos, com produção local e 

distribuição de preservativos e antirretrovirais (ARV), com a implantação de rede pública de 

laboratórios e de serviços para cuidar das pessoas vivendo com HIV/AIDS e com 

financiamento para pesquisas. A notificação compulsória da AIDS passou a ser obrigatória 
                                                           
1 Faculdade Uninassau – João Pessoa/PB. 
2 Faculdade Uninassau – João Pessoa/PB. 
3 Faculdade Uninassau – João Pessoa/PB. 
4 Faculdade Uninassau – João Pessoa/PB. 
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em 2014, antes disso os dados eram obtidos com pesquisas. Segundo o Departamento de 

IST, Aids e Hepatites Virais do ministério da saúde, em 2011 haviam 11.138 pessoas 

infectadas com HIV no Brasil, já em 2016 o total era de 37.884 pessoas (GRECO, 2016). 

Diferente do que a maioria dos leigos sobre o assunto pensam, a transmissão do 

vírus do HIV pode ocorrer de várias formas além do contato direto pela relação sexual. É 

certo que a via de transmissão mais veiculada é a sexual, porém um indivíduo pode ser 

infectado por outras vias menos óbvias, como no compartilhamento de seringas, agulhas e 

alicates de unhas contaminados, pela transfusão sanguínea e transmissão vertical. Além 

disso, a contaminação efetiva vai depender de algumas condições, como a concentração 

do vírus que foi passado, a situação imunológica do indivíduo que foi infectado e o tempo 

de iniciação do tratamento. Ainda sobre a transmissão vertical, de mãe para filho, pode 

haver o contato durante a gravidez, no parto ou pós-parto. “No Brasil, no período de 2000 

até junho de 2017, foram notificadas 108.134 gestantes infectadas com HIV” (BRASIL, 

2018).Quando houver a suspeita de contágio, é importante comparecer a Unidade de 

Saúde da Família(USF) mais próxima e pedir pelo teste rápido, onde deverá serfeito 

gratuitamente, rapidamente e confidencialmente. Em caso de resultado positivo, o doente 

será encaminhado para o local de tratamento mais próximo, iniciando a intervenção 

necessária o mais rápido possível (BRASIL, 2010).  

Assim que a paciente grávida chegar no hospital deve ser oferecido o teste rápido 

para o HIV caso ela não tenha o resultado disponível ou não tenha feito os exames para 

identificação de DST’s no período do pré-natal, porém o teste só deve ser feito com a 

autorização assinada da paciente. Dependendo de como esteja a carga viral será 

escolhido o tipo de parto mais adequado. Se a carga viral for menor que 1.000 cópias/ml 

ou identificável é aconselhável o parto vaginal, mas se for maior que 1.000 cópias/ml, 

desconhecida ou aferido antes da 34 semana de gestação é aconselhado o parto cesáreo. 

No parto vaginal deve se usar o partograma, evitar que o parto seja muito prolongado, 

além de não realizar procedimentos invasivos, manter a membrana amniótica integra e não 

realizar episiotomia. No cesáreo será realizado o parto empelicado, acompanhado da 

manobra de bloodless para evitar o sangramento (BRASIL, 2007). 

Além desses cuidados durante o parto, no puerpério deve-se manter o 

acompanhamento tanto para a mulher quanto para o recém-nascido(RN). A medicação 

antirretroviral tem que ser continua durante toda a vida. À assistência de enfermagem é 

obrigatória para orientar sobre o não amamentamento, pois no leite materno contém carga 

viral, assim pondo a saúde do RN em perigo. É aconselhado que faça-se a técnica 
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enfaixamento, onde a mulher enfaixa os seios fazendo com que iniba a lactação. É de 

extrema importância essa técnica para que o bebê não seja exposto ao virus do HIV. É 

disponibilizado pelo Governo leite humano pasteurizado, e é encontrado na Rede Nacional 

de Banco de Leite Humano mais a Fórmula do Governo. Todo cuidado e assistência deve 

ser prestado para a mulher e o recém-nascido de forma clara, para que assim seja evitado 

a transmissão do vírus e uma melhor qualidade de vida. Vale ressaltar que os profissionais 

de saúde terão que notificar a infecção por HIV na Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de Doenças, Agravos da Saúde Pública (GRECO, 2018). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema foi escolhido a partir da observação da pouca disseminação de conteúdos 

sobre o tema. Além disso, é de suma importância o conhecimento de tal problemática para 

o profissional de enfermagem. 

Quais os cuidados que os profissionais de enfermagem devem prestar na 

assistência à gestante com HIV positivo no parto e pós-parto? 

 

OBJETIVO 

 

Buscar na literatura os cuidados que devesse prestar a gestante com HIV+ e ao 

recém-nascido, e como realizá-los.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O HIV é classificado como um retrovírus da subfamília dos Lentiviridae. Esses tipos 

de vírus detêm algumas características em comum: apresentam um longo período de 

incubação que procede o aparecimento dos sintomas da doença, eles infectam as células 

do sangue (glóbulos vermelhos (Hemácias), glóbulos brancos (leucócitos) e Plaquetas) e 

do sistema nervoso levando a uma supressão do sistema imune, tornando o organismo do 

portador extremamente vulnerável a doenças (BRASIL, 2018), sendo as mais comuns: 

tuberculose, candidíase persistente ,pneumonia, toxoplasmose, sarcoma de kaposi, 

doença por citomegalovírus, neurotoxoplasmose, encefalopatia, criptococose 

extrapulmonar, micoses, doenças cardíacas, linfoma não-hodgkin de células b, doença de 
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chagas, emagrecimento de mais de 10% do peso, diarreia por mais de 1 mês, febre por 

mais de 1 mês, estomatite, aftas, púrpura (SOUZA, 2015). 

O HIV pode ser transmitido através do sexo vaginal sem preservativo, sexo anal 

sem preservativo, sexo oral sem preservativo, uso de seringa por mais de uma pessoa, 

transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez 

(transmissão vertical), no parto e na amamentação e por meio de instrumentos que furam 

ou cortam não esterilizados (MINISTÉRIO DA SAÚDE). Em torno de 36,9 milhões de 

pessoas no mundo viviam com HIV em 2017, somente 21,7 milhões delas obtiveram 

acesso à terapia antirretroviral (UNAIDS). 

Com os padrões de disseminação da infecção pelo (HIV) sofrendo alterações devido 

ao aumento da transmissão entre indivíduos heterossexuais, ocorreu o aumento da 

incidência dos casos de HIV em mulheres que consequentemente levou ao aumento da 

transmissão vertical do HIV, ocasionando um aumento no número de casos de AIDS em 

crianças (BRITO et al, 2006). No Brasil desde de 1996 se iniciou a medicação com 

Zidovudina durante a gestação, no momento do parto e para o recém-nascido com 

finalidade de reduzir a taxa de transmissão vertical do HIV, essa medida reduziu a 

transmissão para menos de 5,0% em muitos serviços de saúde, sendo o principal desafio a 

extensão do teste de HIV a toda a população de gestantes (FERNANDES et al, 2004). 

A transmissão vertical tornou-se, no decorrer dos anos, a principal via de infecção 

do HIV em crianças. A primeira ocorrência de transmissão vertical registrada no Brasil se 

deu em 1985, no estado de São Paulo, onde foram diagnosticados dois pacientes, que 

representavam 0,4% do total de casos do período. No ano de 2006, foi responsável por 

85,2% dos casos em menores de 13 anos de idade, e em2007, por 91,4% do total de 

casos. (ARAÚJO,2011). 

Em outra pesquisa realizada em 2003, o grupo de pesquisadores do Hospital dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HSE) mostrou taxa de transmissão vertical de 

3,75% em 297 gestantes HIV-positivas. Em 2007, o mesmo grupo atualizou os dados de 

sua coorte, encontrando uma taxa global de TV de 2,8% em um total de 642 grávidas, no 

período de 1996 a 2004. Fato interessante observou-se na análise por períodos de tempo, 

apontando o declínio na taxa de TV de 3,52% para 1,56% no período de 1996-1998 a 

2002-2004, demonstrando que o Brasil pode obter resultados tão bons como os países 

desenvolvidos. Anualmente três milhões de mulheres dão à luz no Brasil. Estudos 

realizados em 2004 com parturientes de 15 a 49 anos de idade, de todo o país, a taxa de 
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prevalência de mulheres soropositivas no momento do parto é de 0,42%, o que 

corresponde a cerca de 12.644 mil parturientes infectadas. (ARAÚJO,2011). 

Em situações em que a gestante não tenha realizado o pré-natal, ou o tenha feito de 

maneira irregular, testes rápidos para detecção do HIV devem ser utilizados no momento 

do parto, para que medidas de profilaxia medicamentosas sejam adotadas no sentido de 

se evitar a transmissão vertical e resguardar a integridade física dos profissionais de saúde 

envolvidos no processo de assistência ao parto. Além disso, o Ministério da Saúde utiliza 

um sistema de vigilância que preconiza a notificação compulsória dos casos de AIDS 

através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. (SILVA,2013) 

Os principais cuidados na admissão do RN (recém-nascido de mãe HIV positivo) 

citados pelo Ministério da Saúde (2007) incluem, além da assistência específica a todos os 

RN, os seguintes: 

 

• Lavar o RN com água e sabão logo após o parto; 

• Aspirar vias aéreas conforme a necessidade, tendo o cuidado para não causar lesão; 

• Iniciar a primeira dose de AZT oral, se possível ainda em sala de parto após os cuidados 

imediatos (entre as duas horas após o nascimento); 

• Realização de coleta do hemograma (devido aos efeitos adversos do AZT: anemia, 

sendo que este controle ocorre posteriormente na 6º e 12º semana); 

• Após os cuidados imediatos encaminhar a criança ao alojamento conjunto; 

• Não amamentar. A alimentação do neonato deve ser feita com fórmula infantil e nos 

casos de pacientes prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados com 

fórmula infantil alimentar com leite humano pasteurizado desenvolvido por banco de leite 

registrado no Ministério da Saúde.  

• Pediatra especializado em RN exposto à transmissão vertical deve atender o RN e 

consequentemente propor a próxima consulta de acompanhamento após a alta da 

maternidade em serviço especializado. 

• Anotar no prontuário da criança todas as informações relativas à admissão e parto, 

incluindo: o tempo de uso do Zidovudina (AZT) injetável na mãe, o horário de início e as 

tomadas subsequentes na criança, as medidas convencionais, o Apgar (1’ e 5 min.), 

administração de vacinas, o tipo de alimento oferecido e demais informações que 

englobam a admissão do RN; 

• Preencher a Ficha de Notificação e encaminhá-la ao serviço de Vigilância 

Epidemiológica. 
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MÉTODO  

 

Revisão integrativa é um método de pesquisa no âmbito da Prática Baseada em 

Evidências (PBE), que envolve a sistematização e publicação dos resultados de uma 

pesquisa bibliográfica em saúde para que possam ser úteis na assistência à saúde, 

acentuando a importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. O principal objetivo da 

revisão integrativa é a integração entre a pesquisa científica e a prática profissional no 

âmbito da atuação profissional. Onde são realizados seis passos: Identificação do tema e 

seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragens e busca na 

literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e 

categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

interpretação dos resultados; apresentação da revisão e síntese do conhecimento. Onde 

realizou-se uma busca na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), como base 

de dados BDENF e a LILACS. Utilizando os descritores “assistência de enfermagem”, 

“gravidez” e “HIV” separados pelo operador booleano AND no mês de outubro de 2018. 

Utilizando os critérios de inclusão com textos publicados no período dos últimos 10 

anos, com artigos completos, disponíveis e de língua portuguesa do Brasil e tipo artigo. 

Diante do resultado, foram selecionados 22 artigos e dentre eles, após a leitura dos seus 

resumos e na íntegra, obteve-se uma amostra final de 10 artigos que mais se identificaram 

com o tema central dessa pesquisa. Além disso, foi usado como critério de exclusão 

artigos repetidos, artigos que o título ou o resumo fugia do objetivo geral do estudo.  

 

RESULTADOS 

 

Quadro 1 -   

NÚMER
O 

ANO TÍTULO AUTORES BASE DE 
DADOS 

PERIÓDICO 

1 2017 Gestantes e puérperas soropositivas para o HIV e 
suas interfaces de cuidado 

RAHIN, Suhaila 
Hoffmann. et al. 

BDENF Rev. enferm. UFPE online 

2 2015 Percepção da equipe de enfermagem sobre a 
gravidez no contexto da infecção pelo HIV 

CALDAS, Marcela A. 
G.et al. 

BDENF Rev Rene (Online) 

3 2015 Cuidado de enfermagem diante da prevenção da 
transmissão vertical do HIV 

COSTA,Romanniny H. 
et al. 

LILACS Rev. De pesquisa: cuidado 
é fundamental (Online) 
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4 2015 Cotidiano do ser-casal: significados da profilaxia da 
transmissão vertical do HIV e possibilidades 
assistenciais 

5 2015 Cuidado de enfermagem às puérperas soropositivas 
para o HIV diante da impossibilidade de 
amamentação natural 

6 2015 Ser mãe e portadora do HIV: dualidade que 
permeia o risco da transmissão vertical

7 2013 Vivências de gestantes soropositivas em relação à 
assistência de enfermagem: estudo descritivo

8 2010 Aconselhamento do pré-
natal: percepções da gestante

9 2011 Métodos contraceptivos e de prevenção da 
transmissão/reinfecção do vírus entre portadores de 
HIV/aids 

10 2008 Vivências de gestantes e puérperas com o 
diagnóstico do HIV 

 

 

Gráfico 1 – Ano de publicação.

     Fonte: Pesquisa própria, João Pessoa/PB

 

O gráfico 1 mostra em porcentagem os anos de publicações dos artigos 

encontrados na mostra final da pesquisa na BVS, sendo em sua maioria do ano de 2015 

(50%), seguido de 2017 (10%), 2013 (%), 2011 (10%), 2010 (10%) e 2008 (10%). 
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casal: significados da profilaxia da 
transmissão vertical do HIV e possibilidades 

LANGENDORF,Tassi
ane F. et al. 

LILACS 

Cuidado de enfermagem às puérperas soropositivas 
diante da impossibilidade de 

COSTA, Aline M. S. et 
al. 

LILACS 

Ser mãe e portadora do HIV: dualidade que 
permeia o risco da transmissão vertical 

CONTIM, Carolina L. 
V.et al. 

LILACS 

Vivências de gestantes soropositivas em relação à 
assistência de enfermagem: estudo descritivo 

VIANA, Renata B.et 
al. 

LILACS  

-teste anti-HIV no pré-
natal: percepções da gestante 

FEITOSA,Julyanne 
A.et al. 

BDENF 

Métodos contraceptivos e de prevenção da 
transmissão/reinfecção do vírus entre portadores de 

CUNHA, Gilmara H. 
et al. 

LILACS 

Vivências de gestantes e puérperas com o ARAÚJO,Maria A. L. 
et al. 

LILACS 

Ano de publicação. 

: Pesquisa própria, João Pessoa/PB 

O gráfico 1 mostra em porcentagem os anos de publicações dos artigos 

encontrados na mostra final da pesquisa na BVS, sendo em sua maioria do ano de 2015 

(50%), seguido de 2017 (10%), 2013 (%), 2011 (10%), 2010 (10%) e 2008 (10%). 
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Gráfico 2 – Base de dados. 

 

              Fonte: Pesquisa própria, João Pessoa/PB 

 

No gráfico 2 constatou-se que a base de dado mais utilizada foi a LILACS com 70%, 

seguida da BDENF com 30% totalizando a amostra.  

 

DISCUSSÃO 

 

Verificou-se no artigo de número 1 realizado em uma maternidade de uma 

instituição hospitalar de médio porte de um município do Sul do Brasil, que é necessário 

considerar a reprodução assistida como uma forma para minimizar o risco do contágio da 

criança, além da ampliação e qualificação da atenção pré-natal de forma que resgate à 

autonomia feminina, pois é relatado que ainda é evidente o desconhecimento do que se 

trata o HIV e suas profilaxias, além de todo o preconceito que gira em torno do assunto.( 

RAHIN, Suhaila Hoffmann. et al, 2017). 

No artigo de número 2 é discutido sobre a percepção da equipe de enfermagem 

sobre a gravidez no contexto da infecção pelo HIV no qual foi feito através do estudo 

descritivo com abordagem qualitativa com o profissional que pertencesse a equipe de 

enfermagem do hospital e atuasse no contexto do cuidado à gestante com HIV/aids, há 

pelo menos seis meses. O estudo foi desenvolvido em um hospital público, referência no 

atendimento a gestantes com HIV/aids, situado em Maceió. Após análises das falas dos 

profissionais foram ressaltadas três categorias: Ambiguidade: Gestação como ato de 

30%

70%

0% 0%

BDENF LILACS 
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irresponsabilidade x Direito à maternidade, Receio de transmissão do HIV para a criança e 

Reconhecimento do direito de ter filhos, no qual os profissionais demonstraram-se cientes 

quanto ao direito da gestante com HIV+ de ter filhos, mas acreditam que elas deveriam 

pensar melhor na decisão de ter filhos. Em suma, a gestação no contexto da infecção pelo 

HIV/aids foi vista por grande parte dos profissionais de saúde como relacionado à 

irresponsabilidade e a desinformação com ênfase nos riscos da transmissão vertical do 

HIV. (CALDAS et al, 2015) 

No artigo de número 3 é observado que o profissional enfermeiro podem atuar de 

diversas formas para a assistência e prevenção para com gestantes com hiv+, seja no 

período pré-parto, durante o parto e no pós-parto, porém é levantado e levado em 

consideração também que existe muitos fatores que dificultam esta prevenção, como o 

acesso aos serviços de saúde, a alguns tratamentos, acesso aos medicamentos 

antirretrovirais, a falta de aconselhamento em saúde e até mesmo ao teste rápido no pré-

natal, fato esse que é essencial para a tomada de medidas de profilaxia. Além de discutir 

aspectos culturais e sociais, e Políticas de Saúde envolvidas na prevenção do HIV/AIDS. 

(COSTA, Romanniny H. et al, 2015). 

O artigo de número 4 relata sobre o cotidiano do ser-casal: significados da profilaxia 

da transmissão vertical do HIV e possibilidades assistenciais. No qual o método utilizado 

foi o de investigação fenomenológica heideggeriana, e o local escolhido foi um ambulatório 

de pré-natal e puericultura de um hospital no interior do Rio Grande do Sul, Brasil. A 

pesquisa foi feita com 7 casais que vivenciaram o cotidiano da profilaxia da transmissão 

vertical do HIV. De forma geral os casais relatam seguir todas as orientações da equipe de 

saúde, em especial do enfermeiro que está mais em contato com os mesmos, além da 

busca em comparecer em palestras sobre HIV, buscar informações com os profissionais e 

meios de comunicação, realizar leitura de jornal, revistas e cartilhas informativas, assistir 

reportagens na televisão, realizar pesquisas na internet e a procura de estarem atualizados 

sobre novas terapias e notícias que envolvem a prevenção e tratamento do HIV. Quanto ao 

cotidiano da profilaxia da transmissão vertical do HIV, os casais relatam seguir uma vida 

normal a vida normal, como se não tivessem a doença. (LANGENDORF  et al, 2015) 

No que se refere ao número 5, realizado no estado do Rio de Janeiro (RJ), verificou-

se que é necessário que as informações sobre como proceder com a inibição da 

amamentação devem ser esclarecidas e iniciadas desde o pré-natal e reforçadas durante 

parto e pós-parto, esclarecendo à mãe sobre a transmissão vertical e o uso de retrovirais 

por ela e a criança. Outra questão observada foi a importância do apoio emocional dos 
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profissionais de enfermagem para com a mãe, objetivando evitar o desconforto do 

preconceito que a paciente pode sofrer pelos menos esclarecidos sobre a doença 

(COSTA, Aline M. S. et al., 2015). 

Demonstrou-se nos artigos de número 6 e 7 realizados no estado de Minas Gerais 

(MG) e Rio de Janeiro (RJ) a necessidade do enfermeiro de buscar entender e conhecer o 

contexto social, cultural e psicológico que as gestantes soropositivas estão inseridas, se 

valendo assim de uma assistência qualificada voltada ao cuidado humanitário das 

pacientes. Destaca-se também a deficiência do Planejamento Familiar com a baixa adesão 

ao programa pela população, além do déficit das ações multidisciplinares que deveriam ser 

promovidas pela equipe de enfermagem. (CONTIM, et al, 2015; VIANA, et al., 2013). 

O artigo de número 8 trata sobre o aconselhamento do pré-teste anti-HIV no pré-

natal: percepções da gestante. O estudo foi realizado através de pesquisa de natureza 

descritiva, com abordagem qualitativa no qual foram entrevistadas 14 gestantes em Iguatu-

CE. Foram analisados os seguintes critérios: conhecimentos sobre HIV; proteção à 

criança; conjugalidade e medo; exigência X aconselhamento no pré-natal. As informações 

sobre o vírus HIV e a AIDS se mostraram escassas, evidenciando uma maior intervenção 

da equipe de saúde quanto ao fornecimento de informações objetivas sobre tal tema. 

Quanto ao significado do teste de HIV, a maioria das gestantes se mostraram cientes 

sobre a responsabilidade de realizar tal teste e que isso implica numa forma de cuidado 

para com o seu filho. Quanto a conjugalidade, foi relatado receio em adquirir o vírus HIV 

dos parceiros por meio de relações extraconjugais dos mesmos. Por fim no quesito 

exigência X aconselhamento no pré-natal, a maioria se mostrou ciente da importância de 

tal aconselhamento e informadas quanto a não-obrigatoriedade de realizar o teste de HIV. 

O relato das gestantes constatou a falta de informações sobre HIV/AIDS como um dos 

fatores contribuintes para aquisição do HIV por mulheres necessitando uma maior atuação 

e capacitação da equipe de saúde, em especial, dos enfermeiros. (FEITOSA, et al, 2010).  

No 9, realizado no hospital universitário em Fortaleza-CE. Foi observado os 

métodos contraceptivos e de prevenção da transmissão/reinfecção do vírus entre os 

portadores de HIV/AIDS. O estudo mostra que a maioria dos pacientes eram homens, 

entre 31 e 40 anos, casados e de categoria de exposição heterossexual. Aborda sobre as 

condições dos soroconcordantes e sorodiscordantes, onde deve-se haver uma maior 

atenção dos profissionais de saúde em relação aos sorodiscordantes para uma possível 

transmissão, chances pequenas mas que não devem ser ignoradas e para os 

soroconcordantes a importância do tratamento. Ressalta a importância do preservativo 
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feminino e masculino. Evidenciando assim, a importância da educação sexual. (CUNHA, 

GALVÃO, 2011). 

No 10, realizado em uma maternidade de referência de Fortaleza-Ceará, relata a 

vivência de gestantes e puérperas com diagnostico do HIV. Identifica a experiências 

dessas mulheres com a quimioprofilaxia para prevenção da transmissão vertical. E a partir 

da análise aprofundada dos dados, dividiram em três categorias: a revelação do 

diagnóstico junto aos familiares, as orientações recebidas na unidade e a adesão das 

recomendações para a profilaxia da transmissão vertical. Onde mostra que o apoio da 

família e do seu parceiro é fundamental para aceitação e bem-estar da gestante ou 

puérpera. Outro fator também foi à adesão ao tratamento com antirretrovirais, sobre o uso 

correto dos medicamentos e como lidar com o preconceito da sociedade. (ARAÚJO, et al., 

2008). 

 

CONCLUSÃO 

  

O objetivo foi alcançado sendo possível buscar na literatura os cuidados que o 

enfermeiro (a) deve prestar a gestante com HIV+ e ao recém-nascido e como realiza-los. 

O que serviu de grande contribuição quanto as informações disseminadas sobre o 

tema que demonstrou ser grande relevância no campo da assistência de enfermagem na 

área da obstetrícia.  
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Capítulo 15 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA DAS PATOLOGIAS MAIS 

RECORRENTES NA GESTAÇÃO DE BAIXO RISCO ASSISTIDAS NOS ESF´s DO 

MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI 

 

Maria Vitória Frota Magalhães1 
Igjania Taísla Moreira2 

Lucidelva Marques da Costa3 
 

RESUMO 

A gravidez é um processo fisiológico e natural da mulher, que tem início com a fecundação 
do óvulo pelo espermatozoide e termina com o nascimento. Esse processo ocorre 
normalmente durante quarenta semanas, equivalente a nove meses, marcado por 
mudanças hormonais, metabólicas e físicas, que provocam modificações anatômicas, 
fisiológicas e bioquímicas. Essas transformações podem ocasionar em alguns momentos 
desequilíbrio funcional na gestante, favorecendo o surgimento de algumas patologias. Este 
trabalho trata-se de um estudo descritivo, exploratório de natureza documental, objetivando 
elencar as patologias que mais acometem a mulher durante a gestação com maior 
relevância no pré-natal de baixo risco. Foi desenvolvido através de uma pesquisa de 
campo realizada através de entrevistas a partir de um questionário de perguntas com os 
enfermeiros responsáveis pelas três ESF’s (Estratégia de Saúde da Família), envolvendo 
65 gestantes dos ESF’s Centro 02, Paciência 01 e Paciência 02 da cidade de Piripiri-PI no 
período de janeiro a abril de 2019. Concluiu-se que houve um percentual considerável de 
gestantes de baixo, médio e alto risco que são acometidas por patologias nas Estratégias 
de Saúde da Família de Piripiri-PI e observou-se a importância da realização do pré-natal 
para que haja a detecção precoce de patologias e posteriormente o início do tratamento. 
 
Palavras-chave: Gestantes. Patologias. Pré-natal de baixo risco. 
 
 
ABSTRACT 
 
Pregnancy is a woman's physiological and natural process, which begins with egg 
fertilization by the sperm and ends with birth. This process usually occurs during forty 
weeks, equivalent to nine months, marked by hormonal, metabolic and physical changes 
that cause anatomical, physiological and biochemical changes. These transformations can 
sometimes cause functional imbalance in pregnant women, favoring the emergence of 
some pathologies. This paper is a descriptive, exploratory study of documentary nature, 
aiming to list the pathologies that most affect women during pregnancy with greater 
relevance in low risk prenatal care. It was developed through a field research conducted 
through interviews from a questionnaire of questions with the nurses responsible for the 
three FHS's (Family Health Strategy), involving 65 pregnant women from the FHS's Center 
02, Patience 01 and Patience 02 of the city of Piripiri-PI from January to April 2019. It was 
                                                           
1 Autora. Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem da Cristo faculdade do Piauí. 
2 Coautora. Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem da Cristo faculdade do Piauí. 
3 Professora orientadora. Mestre em gestão pública pela FEAD. Especialista em Docência do Curso Superior pela UESPI. 
Graduada em Ciências Sociais pela UFPI. 
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concluded that there was a considerable percentage of low, medium and high risk pregnant 
women who are affected by pathologies the Piripiri-PI Family Health Strategies and the 
importance was observed. prenatal care for early detection of pathologies and later 
treatment initiation.  

Keywords: Pregnant Women. Pathologies. Low risk prenatal care. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A gestação, apesar de ser um processo fisiológico, é um momento especial na vida 

de qualquer mulher, pois se caracteriza pela capacidade de gerar e abrigar um novo ser. 

As emoções femininas se intensificam devido às alterações hormonais que ocorrem neste 

período. “A gestação leva a mudanças no contexto familiar e pessoal tornando necessária 

a construção de estratégias de atenção à saúde materna.” (SILVA, 2010). 

A participação do enfermeiro nas ações da saúde da mulher e na assistência pré-

natal foi estimulada com a implantação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde 

da Mulher (PAISM). Conforme o Ministério da Saúde e com a Lei do exercício profissional 

da enfermagem – “Decreto Nº 94.406/87 o pré-natal de baixo risco deve ser inteiramente 

acompanhado pelo enfermeiro.” (COREN-SP, 2014). 

Assim torna-se fundamental um pré-natal de qualidade juntamente com a equipe 

multiprofissional devido a ação de acolher a mulher desde o início da gravidez, orientar 

sobre as mudanças físicas e trabalhar o lado emocional, para que estas futuras mães 

possam percorrer esse período de transição com tranquilidade visando a segurança da 

gestante em relação ao pré-natal. 

O presente trabalho científico tem como objetivo geral discorrer sobre a assistência 

prestada à mulher gestante portadora de doenças recorrentes no período gestacional, bem 

como os procedimentos a serem realizados pelos enfermeiros na consulta pré-natal de 

baixo risco na Estratégia de Saúde da Família. Bem como objetivos específicos: conhecer 

as principais doenças que acontecem o período gestacional; conhecer a atuação do 

enfermeiro na atenção prestada as mulheres durante o pré-natal de baixo risco; identificar 

as ações de enfermagem na assistência ao pré-natal de baixo risco na estratégia de saúde 

da família; descrever a atuação do enfermeiro durante a realização de uma consulta de 

pré-natal de baixo risco; detalhar as orientações de enfermagem que foram repassadas as 

gestante. 
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2 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO 

 

Uma atenção pré-natal de qualidade origina-se do fornecimento de recursos aliadas 

a rotinas pré-estabelecidas que garantam resultados satisfatórios a cada consulta pré-

natal. A esse respeito, é preciso considerar que: 

 

Evitar condutas desnecessárias e prezar pelo elo entre gestante- equipe-
família, deve ser um esforço constante por parte do enfermeiro, afim de que 
sintam-se satisfeitos e confiantes no trabalho desempenhado pelo 
profissional enfermeiro que lhe assiste (GUERREIRO et al., 2012, p 20). 

 

Como defendido por Barbosa (2011, p.59) o enfermeiro deve assimilar a importância 

da humanização no seu cotidiano para com todos os procedimentos prestados, 

especialmente com as gestantes. Na consulta pré-natal, este deve estar sensível para 

compreender as necessidades particulares de cada gestante, afim de garantir a maior 

adesão destas ao pré-natal, assegurando a qualidade na assistência e resultados 

obstétricos e perinatais satisfatórios, na qual mãe e recém-nascido encontrem-se 

saudáveis. 

As consultas do pré-natal de baixo risco devem ser realizadas mensalmente. O 

Ministério da Saúde preconiza seis consultas de pré-natal no mínimo, pois a grande 

maioria das gestações transcorrem com interferências. Assim, as mulheres que não 

apresentam complicações no decorrer da gravidez são classificadas como grupo de 

gestantes de baixo risco e as de médio e alto risco são classificadas como as gestantes 

que desenvolvem problemas durante o período gestacional ou qualquer alteração ou 

doença   que   possa acometer   o desenvolvimento intrauterino. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO 
 

A gravidez não é uma doença, mas, como afirma Barbosa (2007), acaba 

provocando inúmeras transformações no corpo, estado emocional e psicológico da 

mulher, além de modificar também todo o contexto socioeconômico e cultural no qual se 

encontra. Segundo o autor a combinação destes fatores torna este momento único e cada 

mulher vive esse processo gestacional de maneira diferente. Portanto, a assistência deve 

ser individualizada e holística e todos esses fatores jamais devem ser menosprezados 

pelos enfermeiros. 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2013) a realização do pré-natal representa 

papel fundamental em termos de prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto 

maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os 

riscos da gestante.  

 

A qualificação permanente da atenção ao pré-natal, ao parto e ao puerpério 
deve sempre ser perseguida na perspectiva de garantir uma boa condição 
de saúde tanto para a mulher quanto para o recém-nascido, bem como de 
possibilitar à mulher uma experiência de vida gratificante nesse período. 
Para isso, é necessário que os profissionais envolvidos em qualquer 
instância do processo assistencial, os mesmos conscientes da importância 
de sua atuação e da necessidade de aliarem o conhecimento técnico 
específico ao compromisso com um resultado satisfatório da atenção, 
levando em consideração o significado desse resultado para cada mulher. A 
consulta pré-natal, para muitas mulheres, constitui-se na única oportunidade 
que possuem para verificar seu estado de saúde; assim, deve-se considerá-
la também como uma chance para que o sistema possa atuar integralmente 
na promoção e, eventualmente, na recuperação de sua saúde. (SES-SP, 
2010, p. 17). 
 

 
É válido ressaltar a importância do pré-natal, em que as informações sobre as 

diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. 

Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos é considerada a 

melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação. 

 

4 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

     4.1 Cenário de implementação 

 

A proposta aqui estabelecida tem como cenário de intervenção três Centros de 

Saúde de Piripiri: 

 
- ESF 18 Centro 02, localizado na Rua Celestino Antônio Coelho, S/N, bairro  Centro. 
Enfermeira responsável: Cleide Aires 
- ESF 04 Paciência 01, localizado  na  Rua  Acelino  Resende, S/N, bairro Paciência. 
Enfermeira responsável: Graziela 
- ESF 21 Paciência 02, localizado na Rua Estado de São Paulo, S/N, bairro Paciência. 
Enfermeiro responsável: Fernando 
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4.2  Sujeito da intervenção 

 

Gestantes diagnosticadas com classificação no pré-natal de baixo risco nas 

Estratégias de Saúde da Família acima supracitadas no período de janeiro a abril de 2019. 

 

4.3 Estratégias e ações 

 

Um dos papéis do enfermeiro em todos os níveis da assistência, principalmente na 

ESF, é referente à orientação. Em sua atuação no Pré-natal, ele deve mostrar às famílias a 

importância do acompanhamento da gestação na promoção, prevenção e tratamento 

durante e após a gravidez bem como informa-la dos serviços que estão à sua disposição, 

este estudo propõe: 

 

 Adequar, normatizar, planejar e coordenar as ações de promoção e prevenção da saúde 

das gestantes do município de Piripiri- PI, de acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

 
 Tendo em vista as diretrizes do Ministério da Saúde, esta proposta de trabalho tem como 

prioridade os eixos da atenção básica da saúde da gestante; 

 

 Para promover um bom acompanhamento as gestantes, devemos identificar e analisar as 

necessidades que as mesmas precisam para uma melhor qualidade da vida gestacional. 

 

a) Promoção da saúde da gestante e as atividades essenciais na assistência ao pré-natal. 

b) As mudanças no contexto familiar e pessoal tornando necessário a construção de estratégia a 

atenção a saúde no período gestacional. 

c) O uso de estratégias educativas, para possibilitar as gestantes informações suficientes sobre 

seu estado de saúde. 

 

5 MÉTODOS UTILIZADOS 

 

O presente artigo utilizou de pesquisa de campo realizada através de entrevistas a 

partir de um questionário de perguntas com três enfermeiros responsáveis por três postos 

de saúde e também utilizou-se da consulta de sites, livros e artigos científicos. 
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Quadro 1- Questionário de perguntas e respostas. 
 
 QUESTIONÁRIO ESF 18, CENTRO 2 ESF 4, PACIÊNCIA ESF 21, PACIÊNCIA 

 

1 

O ESF REALIZA PRÉ-

NATAL? 

 

Sim, realizamos de 
todas as gestantes que 
integram a área de 
abrangência centro 2 

Sim, realizamos pré-
natal de todas as 
gestantes de 
abrangência da área 
Paciência 4. 

Sim, realizamos pré-
natal das gestantes de 
abrangência da área 
Paciência 21 

 

2 

QUAL O PERFIL DAS 

GESTANTES? APENAS 

DE BAIXO RISCO E 

MÉDIO? 

 

Sim, em maioria temos 
gestantes de baixo 
risco, algumas de médio 
risco e em minoria de 
alto risco, estas de 
médio e alto risco são 
encaminhadas para o 
centro de saúde da 
mulher, pois lá elas 
possuem maior aparato 
para gestações de 
médio e alto risco. 

Sim, atualmente em 
nossa região de 
abrangência temos 
gestantes de baixo, 
médio e alto risco. O 
pré-natal de baixo risco 
também conhecido 
como risco habitual 
pode ser realizado 
integralmente por 
enfermeiro e as 
gestantes de médio e 
alto risco são 
acompanhadas pelo 
Centro de Saúde da 
Mulher onde é dado o 
seguimento do pré-
natal. 

O ESF trabalha 
prioritariamente com 
pré-natal de baixo 
risco. Quando a 
gestante é 
diagnosticada com 
pré-natal de médio e 
alto risco elas realizam 
acompanhamento no 
Centro de Saúde da 
Mulher devido sua 
maior especificidade. 

 

3 

QUANTAS GESTANTES 
SÃO ATENDIDAS NA 
UNIDADE? 

 

Contamos com 30 
gestantes identificadas 
com pré-natal na 
unidade. 

Contamos com 13 
gestantes identificadas 
com pré-natal na 
unidade. 

Contamos com 22 
gestantes identificadas 
com pré-natal na 
unidade 

 

 

4 

DESSAS GESTANTES, 
QUANTAS SÃO 
CONSIDERADAS COM 
PRÉ-NATAL DE BAIXO 
RISCO, MÉDIO E ALTO? 

Baixo risco 24 

Médio risco 3 

Alto risco 3 

Baixo risco 11 

Médio risco 0 

Alto risco 2 

Baixo risco 21 

Médio risco 0 

Alto risco 1 

 

 

 

5 

QUAIS AS DOENÇAS 
QUE MAIS ACOMETEM 
O PERÍODO 
GESTACIONAL NA 
RESPECTIVA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA? 

Pré-eclâmpsia, diabetes 
gestacional, hiperêmese 
gravídica. 

Anemia leve a 
moderada e infecções 
urinárias. 

Candidíase, infecção 
urinária, hiperêmese 
gravídica e pré-
eclâmpsia.  

  Não problemas com a Não com a equipe Sim, a captação da 
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6 

 

A ALGUMA 
DIFICULDADE COM 
RELAÇÃO A 
ASSISTÊNCIA 
PRESTADA PELA 
EQUIPE (MÉDICO, 
ENFERMEIRO, AGENTE 
DE SAÚDE)? 

 

equipe. Porém casos 
isolados de algumas 
gestantes que fazem 
parte de outra área de 
abrangência e utilizam o 
endereço do centro 
para se consultarem no 
referido EFS, sendo que 
seu ESF é em outra 
localidade. 

multiprofissional, 
porém com o sistema 
de atuação SUS, em que 
há uma demora no 
recebimento de exames 
solicitados para 
avaliação das mesmas. 
O que dificulta o 
acompanhamento 
integral dessas 
gestantes.  

 

gestante até realizar o 
pré-natal até a 13º 
semana. Para que ela 
não inicie o pré-natal 
tardiamente.  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

COMO OCORRE O PRÉ-
NATAL? QUAL A 
PERIODICIDADE DAS 
CONSULTAS? 

 

O Ministério da Saúde 
preconiza que seja 
realizado no mínimo 
seis consultas. Em nossa 
unidade cada mês é 
realizada uma consulta 
intercalada entre 
médico e enfermeiro. 
Nos dois últimos meses 
da gestação esse prazo 
é reduzido para 15, 20 
dias. E com um mês 
para o parto são 
realizadas consultas 
semanais. No final se 
têm uma média de 12, 
13 consultas. 

 

A periodicidade é 
mensal. Quando a 
gestante vem para a 
consulta, a mesma já sai 
com a nova data da 
próxima consulta. A 
partir da 32º semana 
essa consulta passa a 
ser quinzenal. E a partir 
da 36º passa a ser 
semanal. 

Consultas mensais até 
a 28º semanas. Da 28º 
semana até a 36º são 
consultas quinzenais e 
a partir da 36º são 
consultas semanais.  

8 A ALGUMA 
DESISTÊNCIA DAS 
GESTANTES NO DIA DA 
CONSULTA DO PRÉ-
NATAL? OU 
COMPARECEM A 
CONSULTA NA DATA 
CORRETA? 

 

Geralmente elas 
comparecem. Porém 
quando notamos a 
ausência das mesmas 
realizamos uma busca 
ativa junto a agente de 
saúde para 
reagendarmos a 
consulta. 

Não, é bastante raro a 
ausência. Elas 
demonstram interesse 
em realizar o pré-natal. 

Geralmente não há 
desistência por meio 
das gestantes. 

Fonte: Dados da Pesquisa recolhidos no período de janeiro a abril de 2019. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estudo foi realizado com o diagnóstico de 65 gestantes de três postos de saúde 

do Município de Piripiri-Piauí o qual está representado na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1- Tabela representativa do percentual de doenças gestacionais nos ESF’s de Piripiri. 

ESF’s ESF 18 Centro 2 ESF 04 Paciência 1 ESF 21 Paciência 2 Total por 
patologia 

Patologias (F) (%) (F) (%) (F) (%) T 

Anemia - - 2 0,26 2 0,44 4 

Candidíase - - - - 2 0,44 2 

Diabetes Gestacional  

3 

 

0,9 

 

1 

 

0,13 

 

1 

 

0,22 

 

5 

Doença Hipertensiva 
na Gravidez  

(Pré-eclâmpsia) 

 

3 

 

0,9 

 

2 

 

0,26 

 

1 

 

0,22 

 

6 

Hiperêmese 
Gravídica 

2 0,6 - - 1 0,22 3 

Infecções do Trato 
Urinário (ITU) 

 

5 

 

1,5 

 

4 

 

0,52 

 

- 

 

- 

 

9 

Nenhuma 17 5,1 4 0,52 15 3,3 36 

Total 30 100 13 100 22 100 65 

Fonte: Dados da Pesquisa recolhidos por Francisco Juniel Souza Fernandes, Igjania Taísla Moreira e Maria 
Vitória Frota Magalhães no período de janeiro a abril de 2019. 

 

Conforme a tabela acima verificou-se que dos 30 prontuários analisados das 

gestantes do ESF 18 Centro 2 há uma maior incidência de gestantes com infecção no trato 

urinário com percentual de 1,5% totalizando 05 gestantes, em seguida diabetes 

gestacional e pré-eclâmpsia com 0,9% de incidência por doença, totalizando 03 gestantes 

em cada patologia e logo após hiperêmese gravídica com 0,6% apresentando 02 
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gestantes. Enquanto 17 gestantes que correspondem a 5,1% não apresentaram nenhum 

tipo de patologia no período gestacional.  

Dos 13 prontuários analisados do ESF 04 Paciência 1 observou-se que a maior 

incidência foi de gestantes com infecção no trato urinário com percentual de 0,52% 

equivalente a 04 gestantes, em seguida anemia e pré-eclâmpsia com 0,26% de incidência 

por doença, totalizando 02 gestantes em cada patologia e logo após diabetes gestacional 

com 0,13% apresentando 01 gestante. Enquanto 04 gestantes que correspondem a 0,52% 

não apresentaram nenhum tipo de patologia no período gestacional. 

No ESF 21 Paciência 2, notou-se que dos 22 prontuários analisados a maior 

incidência foi de gestantes com anemia e candidíase com 0,44% de incidência por doença, 

totalizando 02 gestantes em cada patologia. Em seguida diabetes gestacional, pré-

eclâmpsia e hiperêmese gravídica apresentaram 0,22% de incidência por doença, 

totalizando 01 gestante em cada patologia. Enquanto 15 gestantes que correspondem a 

3,3% não apresentaram nenhum tipo de patologia no período gestacional. 

Fica assim evidente com relação aos resultados apresentados pela pesquisa na 

qual o índice de maior frequência das patologias apresentada se deu a Infecção Trato 

Urinário apresentando 09 gestantes, Doença Hipertensiva na Gravidez (Pré-eclâmpsia) 

totalizando 06 gestantes e Diabetes Gestacional totalizando 05 gestantes. Com relação a 

Anemia foram 04 gestantes, Candidíase 02 gestantes e Hiperêmese Gravídica 03 

gestantes, assim os dados apresentaram um baixo índice. Mas não descartas os 

problemas que elas podem vim ocasionar a vida da gestante e as intercorrências na 

gravidez.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto pôde-se identificar um perfil considerável de gestantes de baixo, 

médio e alto risco que são acometidas por patologias nas Estratégias de Saúde da Família 

de Piripiri-PI. Com relação as patologias elencadas na pesquisa, seis doenças foram 

identificadas após análise dos prontuários juntamente ao enfermeiro responsável por cada 

ESF.  

Anemia, candidíase, diabetes gestacional, doença hipertensiva na gravidez (pré-

eclâmpsia) e infecção no trato urinário. Sendo que a infecção no trato urinário foi mais 

acentuada. Isso não implica dizer que a anemia, candidíase e hiperêmese não sejam 
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problemas de grande risco durante período gestacional, pois toda e qualquer, patologia 

traz consequência tanto para a gestante como para o feto/bebê.  

Com os achados do estudo observou-se a importância da realização do pré-natal, e 

a presença das gestantes nas consultas, pois através do pré-natal que os profissionais de 

saúde devem realizar rastreamento das doenças, que se identifica por meio de exames 

laboratoriais solicitados no ato da consulta, conforme preconiza o Ministério da Saúde.  

Sendo assim a detecção precoce das patologias permite a implementação de 

medidas durante o tratamento, que reduza maiores prejuízos a mulher consequentemente 

dos riscos que a gestante e feto/bebê estariam exposto. É importante ressaltar da 

responsabilidade do profissional enfermeiro, pois é ele que orienta e fornece sugestões de 

cuidados que auxiliam as gestantes em todo período gestacional até a amamentação. 
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Capítulo 16 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

FRENTE ÀS HELMINTÍASES 

 

Carla Michele Silva Ferreira1 

Maria Clara Souza Oliveira2 
          Luciana Aparecida da Silva3 

 

RESUMO 

É de fundamental importância o conhecimento sobre as helmintíases, que retratam um 
cenário preocupante de saúde pública mundial. Em decorrência de fatores associados, 
principalmente, ao saneamento básico ineficiente em bairros e comunidades pobres, às 
baixas taxas de escolaridade, ao nível socioeconômico diminuído das pessoas, constituem 
as principais formas de parasitismo do ser humano. Causando desnutrição, anemia, 
diarreia, obstrução intestinal e má absorção. Atingindo, particularmente as crianças em 
idade escolar, prejudicando seu crescimento físico e intelectual. A enfermagem consegue 
possibilitar ações de prevenção contra parasitoses, tendo em vista a promoção de saúde. 
A pretensão pelo estudo surgiu diante de um cenário mundialmente voltado aos grandes 
números de infecções por parasitismo. As taxas de infecções poderiam diminuir por 
conhecer o agente etiológico e nas intervenções pertinentes aos casos que surgem. 
Objetivou-se no presente estudo, analisar a atuação do enfermeiro na Atenção Primária à 
Saúde frente às helmintoses. No sistema de saúde, a APS constitui papel fundamental nos 
serviços prestados à população. A atuação do enfermeiro frente ao caso de parasitismo 
intestinal deve ser incialmente preventiva. As aplicações das atividades devem estar 
voltadas às precauções do monitoramento das doenças, por meio de práticas que possam 
estimular o cliente a proteger-se das doenças, garantindo melhorias positivas na vida dos 
mesmos. O presente trabalho tratou-se de uma revisão bibliográfica. A pesquisa é do tipo 
revisão integrativa, e para a construção dos critérios de inclusão foram selecionados 
trabalhos de publicações nos respectivos anos: 2014 a 2019. Para melhor visualização dos 
dados analisados, foi feito a elaboração de duas tabelas, acomodando a síntese dos 
artigos escolhidos para a construção do estudo. Destaca-se ainda, a importância de 
infecção comunitária presente no ambiente domiciliar e peridomiciliar. Além, do controle de 
vetores fornecidos por esse intermédio. Neste estudo, destacamos a importância de 
trabalharmos a temática, pois possibilita aos profissionais de saúde e comunidade, os 
conhecimentos significativos. Colaborando assim, com a atenção integral dos profissionais 
de saúde, expressando visão holística a ser adotada em relação à atuação dos 
profissionais nos casos de infecções parasitárias.  
 

 Palavras-chave: Helmintíases. Saúde Pública. Enfermagem. 
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ABRATI-DF, especialista em Saúde da Família-UFMA, Cuidados Intensivos- Estácio de Sá-RJ, Ensino de 
Ciências-IFIPI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É de fundamental importância o conhecimento sobre as helmintíases, que retratam 

um cenário preocupante de saúde pública mundial. Em decorrência de fatores associados, 

principalmente, ao saneamento básico ineficiente em bairros e comunidades pobres, às 

baixas taxas de escolaridade, ao nível socioeconômico diminuído das pessoas (LIMA et al., 

2014). 

Estando o ambiente em constante transformação e adaptação simbiótica, as 

infecções por parasitas acontecem por um desequilíbrio entre parasita-hospedeiro-

ambiente. Facilitando as modificações que esses organismos podem causar no ser 

humano, onde um se sente beneficiado pela obtenção de proteção e alimento (BUSATO, 

2014). 

As helmintíases constituem as principais formas de parasitismo do ser humano, 

causando desnutrição, anemia, diarreia, obstrução intestinal e má absorção. O governo do 

país lançou em 2005 o Plano Nacional de Vigilância e Controle das Enteroparasitoses, 

visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos (FONSECA, et al., 2015). 

A pretensão pelo estudo surgiu diante de um cenário mundialmente voltado aos 

grandes números de infecções por parasitismo. Referindo-se ao fato de que as taxas de 

infecções podem diminuir pelo conhecimento do agente etiológico e nas devidas 

intervenções pertinentes aos casos que surgem. 

A quantidade de crianças que tem o sistema imunológico enfraquecido é outro 

aspecto relevante para a propagação das parasitoses. Junto às dificuldades da criança em 

ter higiene, sendo assim, torna-se fator relevante à educação social e assistência à saúde 

de forma efetiva possibilitando a diminuição das doenças. 

Objetivou-se, com esse estudo, analisar a atuação do enfermeiro na Atenção 

Primária à Saúde frente às helmintíases com base na literatura especializada sobre o 

tema, bem como identificar os fatores de risco e epidemiológicos, descrever os tipos 

prevalentes na população e as medidas de controle das helmintíases recomendadas pela 

literatura científica. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Definições do Parasitismo 
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O parasitismo diz respeito à relação entre dois seres e o ambiente em que estes se 

encontram. Onde um vive em dependência do outro, configurando evento comum para as 

espoliações do organismo hospedeiro (FERREIRA; CHIEFFI; ARAÚJO, 2015).  

As enteroparasitoses, quando já estão sobre o ser humano se localizam no trato 

intestinal, e são transmitidas por via fecal-oral, o que configura deficiência grave em 

higiene sanitária de uma população. Sendo problema de saúde pública que se alarma com 

o número crescente de moradores em ambientes desprovidos de saneamento básico 

(SOUZA, et al., 2016).  

A circunstância oportuna para o surgimento da doença depende de fatores próprios 

do parasita, como por exemplo, o tamanho, as capacidades de virulência se estão em 

grande número. Ao hospedeiro, está em relevância às condições higiênicas, a idade, o 

estado nutricional (BARBOZA; CARVALHO, 2017). 

 
2.2 Atenção Primária à Saúde e Educação em Saúde 

 

Historicamente as conquistas voltadas à saúde vêm desde 1948 com aprovação da 

Declaração dos Direitos Humanos, garantindo o direito à saúde de forma universal. 

Conceito reafirmado durante a Declaração de Alma-Ata, em 1978. Nesse ínterim, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), determina que saúde seja todo completo bem-

estar biopsicossocial (PAIM, 2016). 

No sistema de saúde, a APS constitui papel fundamental nos serviços prestados à 

população. As práticas rotineiras de contato com os usuários de saúde possibilitam maior 

efetividade das atividades desenvolvidas em relação ao fluxo e ações preventivas que 

permitem diminuição das doenças e propiciam satisfação pública (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2015). 

A APS tem como atividade, em prioridade, ações de promoção, proteção e 

recuperação de saúde. A assistência se dá de maneira integral e continuada. Busca-se 

compreender as necessidades da população, através do contato do indivíduo com o 

profissional de saúde que irá acompanhá-lo em modo longitudinal (MITRE; ANDRADE; 

COTTA, 2015). 

No combate às parasitoses intestinais não se devem valer apenas métodos 

científicos sobre conhecimento do agente etiológico, a maior parcela infectada deve 

participar compreender e ajudar a auxiliar nas ações de intervenção (FERRAZ, et al. 2016). 
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2.3 Atuação do enfermeiro na APS frente às helmintíases  

 

A enfermagem compreende o exercício profissional que abrange meio comunitário 

significativo. Notadamente pelas suas bases históricas, relacionadas a saberes diversos 

que produzem ações de saúde favorecedoras a população em geral (FERREIRA; PÉRICO; 

DIAS, 2017). 

A PNAB define as atribuições do enfermeiro dentro da APS no país. Esse 

profissional é responsável por prestar assistência aos usuários cobertos pela ESF de forma 

longitudinal, executar procedimentos necessários, realizar a supervisão da recepção dos 

clientes, fazer uma avaliação sobre as condições saudáveis encontradas na sua área junto 

com a equipe, utilizar de encaminhamentos para outras modalidades de serviço quando 

achar necessário, coordenar as ações executadas por técnicos de enfermagem, colocar 

em prática circunstâncias que melhorem a qualidade do seu serviço na unidade (BRASIL, 

2017). 

Na APS compete ao enfermeiro realizar consultas de enfermagem, solicitar exames 

complementares e prescrever medicações, conforme os protocolos, ou normas técnicas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Além, de compreender os princípios da 

integralidade, universalidade, equidade e participação social (GALAVOTE, et al., 2016). 

A consulta de enfermagem visa entender o indivíduo como um todo, desde a causa 

que leva o indivíduo a procurar os serviços de saúde, efetuando-se a coleta dos dados e 

analisando o estado de saúde do mesmo. Nessa etapa, o exame físico constitui papel 

fundamental para a avaliação e inclusão dos diagnósticos de enfermagem, por último 

serão elaborados os cuidados de enfermagem de acordo com a situação presente, a 

atuação deve ser inicialmente preventiva (KAHL et al., 2018). 

A seguir, podemos observar um quadro com as queixas mais comuns, os sinais e a 

conduta de enfermagem, com base no Protocolo de Enfermagem da Secretária Municipal 

de Saúde de Florianópolis 2018. 

 

Quadro 1 - Queixas, sinais, conduta de enfermagem. 

Queixas Sinais Conduta de enfermagem 

• Prurido anal; 

• Presença de vermes em fezes 

 • Distensão abdominal; 

 • Dor abdominal intensa 

 • Se presença de qualquer sinal 
de gravidade: avaliação médica 
imediata.  
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ou roupas íntimas; 

• Presença de cistos (ovos) 
visíveis em fezes ou roupas 
íntimas;  

• Dor abdominal, afastados sinais 
de alerta/gravidade; 

• Diarreia intermitente não 
relacionada com a alimentação. 

associada à helmintose; 

 • Diarreia persistente; 

 • Helmintos saindo da cavidade 
nasal;  

•Queixas de verminose em 
crianças menores de um ano. 

 •Na presença destes sinais 
referenciar ao médico 

Caso não: • Albendazol 400 mg 
dose única via oral para crianças 
com 2 anos ou mais; 

• Ofertar tratamento para todos os 
contatos domiciliares;  

• Se prurido anal no momento da 
consulta, repetir dose em 2 
semanas (tratar familiares); 

 • Reforçar medidas de higiene 
com mãos e alimentos crus (lavá-
los bem);  

• Consumir alimentos bem cozidos 
e água filtrada ou tratada;  

• Manter as unhas aparadas e 
orientar higiene frequente das 
mãos. 

  Fonte: Própria autora, 2019. 

 

2.4 Principais Helmintoses 

 

As helmintíases estão representadas por um grande número de animais que 

constituem parte significativa das doenças que afetam os seres humanos, estão 

classificadas de acordo com o seu agente infeccioso, e sintomas (RODRIGUES, et al., 

2016). 

O quadro 2, a seguir, mostra algumas das mais comuns existentes em nosso meio e 

seu agente infeccioso. 

 

Quadro 2 - Principais Helmintos  

Agente Etiológico Nome da doença Sintomas da doença 

Ascaris lumbricoides Ascaridíase Febre, diarreia, náuseas, 
perda de apetite, icterícia, 
esgotamento físico e mental. 

 

Enterobius vermiculares Oxiuríase Naúseas, diarreia, dores 
abdominais, emagrecimento, 
dermatite, infecções 
secundárias, em mulheres, 
vaginite. 

Taenia solium Teníase Dor abdominal, perda de 
peso, náuseas, diarreia, 
insônia. 

  (Continua) 



 

 

232 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

Giardia lamblia Giardíase Diarreia, mal-estar, cólicas 
abdominais, náuseas, 
emagrecimento. 

 

  Fonte: Própria autora, 2019. 

 

3 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho tratou-se de uma revisão bibliográfica, que de acordo com 

Macêdo e Evangerlandy (2018) o estudo bibliográfico é realizado a partir de materiais 

frutos de investigação e publicado pela comunidade científica. A pesquisa é do tipo revisão 

integrativa, que permite a associação dos estudos desenvolvidos, permitindo a sintetização 

dos resultados (SOARES et. al, 2015). 

 Para a construção dos critérios de inclusão foram selecionados trabalhos de 

publicações nos respectivos anos: 2014 a 2019, devidamente escritos em língua 

portuguesa e inglesa, onde os mesmos são textos completos e gratuitos. Os critérios de 

exclusão foram os artigos que não condiziam com o referido tema, fora do recorte 

temporal, nas bases de dados. 

Também foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), no qual se 

utilizou os termos: helmintos, Saúde Pública, enfermagem. Para a consulta dos dados 

foram utilizados a BVS, Scielo, Pub Med. A seguir, temos a síntese dos artigos escolhidos, 

conforme etapas da Revisão Integrativa foram selecionados 12 artigos. 

 

4 RESULTADOS 
 

Por meio da análise dos estudos selecionados, dispõe-se o seguinte quadro 

sinóptico, apresentando as informações: título, autor (es), tipo de pesquisa e ano de 

publicação. 

 

Quadro 3 - Título, autor (res), tipo de pesquisa e ano de publicação. 

 

 

 

  (Conclusão) 

  (Continua) 
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Título Autor (es) Tipo de Pesquisa Ano de publicação 

1. Parasitoses intestinais 
e fatores associados no 
estado do Piauí: uma 
revisão integrativa 

 

BACELAR et al. 

 

 

Revisão integrativa 2018 

2. O cenário de políticas 
públicas do Brasil diante 
do quadro das doenças 
negligenciadas. 
 

REIS et al. 

 

Bibliográfico, 
descritivo- exploratório 
e retrospectivo. 

 

2016 

3. Aprendizagem, 
cognição e educação em 
saúde: Estudo em área 
endêmica para 
helmintíases. 

 

GAZINELLI et al. 

 

Experimental e 
quantitativo 

2016 

4. Prevalência de 
infecções comunitárias: 
revisão integrativa 

CRUZ et al. Revisão Integrativa 2015 

5. Saúde itinerante nos 
centros municipais de 
educação infantil no 
município de Guarapuva-
PR: Os desafios da 
promoção de saúde em 
crianças expostas a 
doenças.  

AULER et al. Pesquisa de campo 2018 

6. Avaliação do impacto 
das ações do Programa 
de Controle da 
Esquistossomose no 
controle das geo-
helmintoses em São João 
Evangelista, Minas 
Gerais, Brasil, entre 1997 
e 2013. 

 

SILVA et al. Pesquisa documental 2017 

7. Educação em saúde 
como instrumento de 
prevenção de parasitoses 
intestinais no município 
de Grajaú- MA. 

 

GOMES et al. Descritivo, de 
intervenção educativa. 

2016 

8. Ocorrência de 
enteroparasitos em 
crianças e a correlação 
com as estações secam e 
chuvosa, no município de 
Parnaíba, Piauí, Brasil. 

LEITE et al. Descritivo, quantitativo 
e retrospectivo. 

 

 

2018 

  (Continua) 
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9. Estudo 
coproparasitológico e 
epidemiológico de 
crianças e  
manipuladores de 
alimentos durante 3 anos 
em uma creche da 
Paraíba. 

 

DIAS et al. Transversal 2017 

10. Doenças infecciosas e 
parasitárias por veiculação 
hídrica e doenças 
respiratórias em área 
industrial, Norte do Brasil. 
 

MARINHO et al. Descritivo com dados 
secundários 

 

 

2016 

11. As doenças 
negligenciadas e os 
determinantes sociais da 
saúde no contexto da 
investigação em ensino 
 

PIRES et al. Bibliográfico 2017 

12. Patologias sociais na 
metrópole de São Paulo: 
análise socioespacial de 
indicadores nas 
subprefeituras. 
 

PEROSA et al. Exploratório 2016 

  Fonte: Própria autora, 2019. 

 

Percebeu-se que dos 12 artigos selecionados, apenas um (8%) corresponde ao 

ano de 2015, cinco ao ano de 2016 (42%), três (25%) ao ano de 2017 e três (25%) ao ano 

de 2018. Não foram encontradas publicações referentes ao ano de 2019.  

Observou-se que no ano de 2015 ocorreram poucas publicações a respeito do 

tema discutido. O quadro 4 traz informações sobre as publicações utilizadas. 

 

Quadro 4 - Estudo, objetivos e principais achados de estudos para análise da revisão integrativa.  

Estudo Objetivos Principais achados      (Continua) 

  (Conclusão) 
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1 Fornecer e discutir 
informações descritas 
na literatura científica, 
sobre a prevalência e 
frequência das 
parasitosesintestinais, 
sua distribuição e 
fatoresassociados, no 
estado do Piauí, 
Brasil. 

Tipo: Revisão 
Integrativa 

 

As helmintoses apresentam maior prevalência em países 
subdesenvolvidos. Transmitidas por veiculação hídrica, 
contato direto, por alimentos contaminados ou pelo solo.  

 

2 
 
 

Analisar as doenças 
negligenciadas no 
País. Tipo: 
bibliográfico, 
descritivo-exploratório 
e retrospectivo. 

 

As doenças negligenciadas possuem grande potencial de 
morbidade, destacam-se por sua prevalência, e não possuem 
alto grau de mortalidade. Segundo a OMS, as helmintoses 
estão dentre as 17 doenças tropicais mais negligenciadas. 

 

3 Avaliar o efeito da 
educação em saúde 
na aprendizagem e no 
desenvolvimento 
cognitivo de crianças 
em área endêmica 
para helmintoses. 
Tipo: Experimental e 
abordagem 
quantitativa. 

Em escolares ocorre a limitação das reservas de energia 
disponíveis para os indivíduos infectados, reduzindo a 
capacidade para o trabalho físico e mental, diminuindo a 
motivação e prejudicando o seu estado nutricional e seus 
padrões de interação social.  

 
 
 
 
 
 
 

4 Analisar os tipos de 
infecções comunitárias 
mais frequentes, 
caracterizarperfil 
epidemiológico, e 
principais fatores de 
riscos. Tipo: Revisão 
Integrativa. 

O risco para a aquisição de infecção comunitária está presente 
no ambiente domiciliar, como a falta de saneamento básico; a 
deficiente higienização dos indivíduos, dos alimentos e do 
ambiente; o inadequado armazenamento e coleta do lixo 
domiciliar; a deficiência na imunização; a presença de animais 
e vetores contaminados.  

5 Mensurar a prevalência 
de parasitoses 
intestinais em crianças 
na idade pré-escolarno 
município de 
Guarapuava-PR e 
avaliar a terapêutica 
empregada. 

Com relação à distribuição geográfica das parasitoses 
intestinais no Brasil, os índices são bastante variáveis, 
observando-se valores elevados tanto em zonais rurais como 
urbanas de diversos Estados. Cabe ressaltar que em regiões 
onde as condições socioeconômicas da população são mais 
precárias, a prevalência dos casos de enteroparasitoses pode 
ser ainda maior. 

         (Continua) 
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6 Avaliar das 
prevalências da 
esquistossomose e das 
geo-helmintoses, além 
do impacto das ações 
do PCE no controle das 
parasitoses. 

 

As prevalências da esquistossomose e das geo-helmintoses 
estão intrinsecamente ligadas a indicadores socioeconômicos, 
os quais podem influenciar a transmissão e/ou a forma como a 
população local se posiciona em relação ao controle e ao 
combate às parasitoses.  

7 Levar conhecimento às 
comunidades 
periféricas, utilizando 
como estratégia a 
Educação em Saúde, a 
respeito das 
parasitoses intestinais 
e seus efeitos na 
população humana. 

 

A literatura demonstra que, a educação em saúde é uma 
ferramenta importantíssima frente essa problemática e uma 
estratégia precisa para se trabalhar a temática Parasitoses 
Intestinais, pois esta facilita o aprendizado e promove uma 
melhora na saúde dos indivíduos, já que o conhecimento 
construído por meio dela poderá auxiliar na prevenção.  

8 Determinar a 
ocorrência de 
enteroparasitoses em 
crianças atendidas em 
um laboratório do 
município de Parnaíba-
PI. 

No extremo norte do Piauí existem duas estações climáticas, a 
chuvosa, que ocorre entre os meses de janeiro a julho, e a 
seca, entre agosto e dezembro. A estação seca é desfavorável 
à sobrevivência de parasitos de vida livre.  

9 

 

 

Realizar um estudo 
coproparasitológico e 
epidemiológico em 
crianças e 
manipuladores de 
alimentos em uma 
creche de uma cidade 
da Paraíba, avaliando-
se os dados coletados 
do período de 2013 a 
2015. 

 

Várias espécies de enteroparasitos com potencial patogênico, 
principalmente na infância, onde as enfermidades são mais 
deletérias. Ao longo dos anos, identificou-se uma diminuição do 
número de casos positivos na creche o que, provavelmente, 
está correlacionado à mudança de hábitos, descrita nos 
resultados, inclusive, com participação da pesquisa 
desenvolvida. 

 

 

10 Delinear os efeitos da 
instalação de 
atividades industriais 
sobre o meio ambiente 
e suas implicações 
sobre a saúde e 
qualidade de vida da 
população. 

 

A World Health Organization (WHO) define saneamento básico 
como o controle de todos os fatores do meio físico do homem, 
que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-
estar físico, mental e social. Aponta a coleta e o tratamento de 
resíduos das atividades humanas como as principais atividades 
de saneamento a fim de que se preservem os recursos 
hídricos, garantindo, dessa forma, qualidade na água de 
consumo. 

11 Destacar a importância 
dos determinantes 
sociais da saúde no 
que se refere à 
compreensão da 
realidade a partir dos 
referenciais apontados 
pelos conhecimentos 

As DN são doenças associadas à pobreza, sem interesse para 
a grande indústria farmacêutica global, geradas pelas 
desigualdades socioeconômicas e perpetuadoras dessas 
desigualdades, causadas por agentes infecciosos como vírus, 
bactérias, protozoários e helmintos, prevalentes nos países em 
desenvolvimento e subdesenvolvidos. Adicionalmente, a 
escassez de recursos aplicados em pesquisa sobre o assunto 
retarda o desenvolvimento de tecnologias sociais e biomédicas 

            (Conclusão) 



 

 

237 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

populares. 

 

que articulem promoção da saúde e prevenção dessas 
doenças. 

12 Identificar e visibilizar 
as especificidades das 
diferentes 
configurações urbanas 
e oferecer elementos 
para que a ação 
pública possa ser mais 
eficaz no combate às 
patologias sociais.  

Em termos de dimensões e de complexidade social, o IDH se 
apresenta como instrumento problemático. Em médias 
nacionais, oblitera as disparidades territoriais das unidades 
menores, ou seja, mascara situações extremas. Na mesma 
direção, estudos epidemiológicos recentes corroboram a forte 
relação entre os níveis de desigualdade social e os indicadores 
de saúde, focalizam as consequências de políticas de 
austeridade fiscal sobre tais indicadores, associando redução 
de investimentos públicos em políticas de bem-estar social com 
a piora de indicadores de saúde. 

 Fonte: Própria autora, 2019. 

 

4.1 As condições socioeconômicas influenciam no surgimento dos helmintos em 
meio social 

 

As grandes expansões demográficas no Brasil aconteceram durante a metade do 

século XX. As populações passaram por modificações territoriais de locação e domicílio, 

com inúmeras demandas das comunidades rurais para as áreas urbanas que não estavam 

preparadas para aumento dos números de habitantes (BACELAR, et al., 2018). 

Com o crescimento da urbanização, ocorreram mudanças sociais visíveis como: 

rearranjos familiares, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, diminuição das 

taxas de natalidade, aumento de creches infantis para assistência integral a criança. Estes 

estimam cerca de 55,3% de infecções por enteroparasitas (PEDRAZA; QUEIROZ; SALES, 

2014). 

Destaca-se ainda, a importância dos numerosos motivos para aquisição de infecção 

comunitária que estão presentes no ambiente domiciliar e peridomiciliar, como falta de 

saneamento básico, a deficiente higienização dos indivíduos, dos alimentos e do ambiente, 

o inadequado armazenamento e coleta do lixo domiciliar, a deficiência na imunização, a 

presença de animais e vetores contaminados ou potencialmente contaminados por 

agentes infecciosos, quais sejam, bactérias, fungos, helmintos ou protozoários (CRUZ, et 

al., 2015). 

De acordo com Reis et al. (2016), os helmintos constituem as doenças 

negligenciadas que matam ou deixam sequelas em milhares de pessoas. Salienta a 

indispensabilidade dos serviços de saúde voltados à temática em meio social, por serem 
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doenças observadas mais em países em desenvolvimento, e por não serem tão rentáveis 

enfrentam certo descaso. 

  

4.2 Helmintoses: Problema de saúde pública no Brasil 

 

No contexto social brasileiro, essas patologias também se caracterizam por 

enfermidades negligenciadas, que por esse motivo podem levar o paciente a óbito ou 

mesmo ocasionar sequelas, as quais lesionam milhares de pessoas. Esse contexto 

enfatiza uma real importância e necessidade médica que ainda não foi abstraída de forma 

concisa. Além disso, a inoperância imediata do interesse do mercado farmacológico, 

médico e outros impactam de forma profunda a quantificação de óbitos dessas patologias. 

Por serem enfermidades analisadas em suma ênfase em países em desenvolvimento, e 

por não serem tão rentáveis subsiste certo descaso (PIRES et al., 2017). 

O World Health Organization (WHO) conceitua saneamento básico como a 

manipulação dos amplos fatores do ambiente físico do ser humano, que perpetram ou 

podem atuar como efeitos danosos sobre o bem-estar físico, mental e social. Ademais, 

aponta-se isso, a exação e a manipulação correta de resíduos das atividades humanas são 

atividades imprescindíveis ao saneamento, a fim de resguardar os suprimentos hídricos, 

garantindo, desse modo, qualidade indispensável na água. Além, do controle de vetores 

fornecidos por esse intermédio (MARINHO et al., 2016). 

De acordo com os aspectos citados, e por análise de dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento 2018 (SNIS), infere-se que, 50,3% dos habitantes não tem 

aquisição ao processo de recolha de esgoto, e isso se reflete em uma contingente 

populacional superior a 100 milhões de brasileiros, que não possuem acesso a esses 

serviços.  

Ainda de acordo com Sálvio et al., (2016) vale ressaltar, que até o ano presente, 

têm-se centenas de milhares de ocorrências de hospitalizações por diarreias, fato que 

corresponderam a 400 mil casos em 2011, que por sua vez, 53% da classe infantil, com a 

faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Alguns desses fatores são em decorrência da 

inexistência de saneamento. A inoperância dos serviços de higiene social pode resultar na 

confluência de mais de 100 patologias, dentre elas as geo-helmintíases. 

 
 



 

 

239 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Mesmo com o aperfeiçoamento de estudos e tecnologias da saúde, a numerosa 

quantidade de casos de enteroparasitoses constitui problema grave de saúde pública no 

mundo, as alterações são vivenciadas conforme situações ambientais e sociais em que a 

população está inserida. De acordo com a OMS, doenças infecciosas e parasitárias 

mantêm-se entre as principais causas de morte, correspondendo de 2 a 3 milhões de 

óbitos por ano.  

Ainda foi possível observar que a predominância do parasitismo permanece em 

maior quantidade na faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade. A diminuição das infecções 

parasitárias ocorre à medida que o individuo passa a adquirir imunidade e hábitos 

saudáveis de higiene. 

As principais estratégias e atividades que o enfermeiro e os demais profissionais da 

APS desenvolvem estão relacionadas à prevenção e controle das parasitoses intestinais, 

dentre as quais estão: Educação em Saúde, Visita Domiciliar, Vigilância epidemiológica e 

trabalho em equipe. 

Intervir no processo de saúde-doença é uma garantia de menores quadros 

infecciosos dos pacientes, o que melhora as ações dos serviços de saúde em relação aos 

fatores condicionantes dos indivíduos. Visa questões amplas como a longitudinalidade, 

prestando assistência integral ao paciente, pois efetivamente irá diminuir os gastos anuais 

com tratamentos específicos.  

Nesse estudo, destacamos a importância de trabalharmos a temática, pois 

possibilita aos profissionais de saúde e comunidade conhecimentos significativos. É 

necessário identificar, prevenir e tratar as infecções parasitárias com o intuito de evitar 

prováveis epidemias e formação de áreas endêmicas. 

Em virtude dos fatos mencionados, o estudo traz contribuições reflexivas sobre o 

trabalho das equipes de saúde frente aos principais helmintos, colaborando, assim, para a 

solução e compreensão das questões que nele são colocadas. Colaborando com a 

atenção integral dos profissionais de saúde, expressando visão holística a ser adotada em 

relação à atuação dos profissionais nos casos de infecções parasitárias. 
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Capítulo 17 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA CONSULTA DE PUERICULTURA: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

Marisa do Nascimento Oliveira1 

Marilia do Nascimento Oliveira2 

Carliane Maria de Araújo Souza3 

 

RESUMO 

A Puericultura é definida como a ciência que engloba noções de fisiologia, higiene, 
nutrição, sociologia, cultura, desenvolvimento e comportamentos, que são capazes de 
favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças. Tendo em vista essa 
problemática, desse modo, o objetivo do estudo foi descrever as ações desenvolvidas pelo 
enfermeiro na consulta de puericultura no âmbito da Estratégia Saúde da Família sob a luz 
das evidências. O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa. A busca de dados 
para embasamento científico deste estudo foi realizada mediante pesquisa nas seguintes 
bases: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). A 
coleta de dados ocorreu pela busca da melhor evidência dentro da literatura existente, que 
inclui a pesquisa de artigos originais em periódicos e dentro das bases de dados 
confiáveis, com o objetivo de encontrar referências que condizem com o tema abordado 
mediante a formulação do problema. A unidade de análise dos dados foi composta pela 
totalidade dos mesmos, perfazendo um total de 8 artigos, conforme pesquisa realizada nas 
bases de dados. Os critérios de inclusão utilizados foram publicações com resultados de 
pesquisa que abordem a temática estudada, publicações disponíveis na integra; 
publicações nos idiomas português e inglês. Para a exclusão dos artigos os critérios 
aplicados foram estudos que não se adequassem ao tema proposto, relatos de 
experiência, artigos de reflexão e as publicações duplicadas nas devidas bases de dados, 
preservou-se apenas o estudo de uma base. O estudo foi composto pela análise de 08 
publicações e para a discussão dos resultados organizou-se dois tópicos: As interfaces da 
Puericultura; Dificuldades vivenciadas pelo Enfermeiro. Evidenciou-se a importância do 
enfermeiro na consulta de puericultura pois o enfermeiro é peça fundamental na 
assistência humanizada. Recomenda-se a necessidade da presença de outros estudos 
sobre a temática abordada, sobretudo no ramo da enfermagem, a escassez de estudos é 
evidente necessitando assim do despertar dos pesquisadores sobre esta prática. 

Palavras-chave: Criança. Enfermagem. Avaliação dos Serviços de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Puericultura é definida como a ciência que engloba noções de fisiologia, higiene, 

nutrição, sociologia, cultura, desenvolvimento e comportamentos, que são  

apropriados em favorecer o desenvolvimento psíquico e físico das crianças. 

As intervenções de cuidados na puericultura objetivam a promoção da saúde e a 

educação da criança e da família, prevenindo agravos, desse modo, oferecendo uma 

melhor qualidade de vida à criança e família, através das orientações dos profissionais de 

saúde (COSTA et al, 2012). 

O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança precisa ser 

feito de modo frequente, de forma que seja possível a identificação precoce de alterações, 

possibilitando as devidas condutas em tempo hábil, com o intuito de proporcionar à criança 

possibilidades para um crescimento adequado no decorrer de sua infância, contribuindo 

para que suas potencialidades sejam desenvolvidas, de maneira positiva por toda a vida. 

No Brasil, o principal responsável por este acompanhamento é o enfermeiro (GAUTERIO; 

IRALA; CEZAR-VAZ, 2012). 

Segundo a resolução do COFEN-159/93 (2017), no artigo 1º diz que a consulta de 

enfermagem é obrigatória no seguimento da assistência de enfermagem, em todos os 

níveis de assistência de saúde, sendo esta atividade privativa do enfermeiro, empregando 

o método cientifico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e executar 

medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, 

recuperação e reabilitação do individuo. 

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), a assistência oferecida  ao 

crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação integral da saúde da criança, 

compreendida na faixa etária de 0 a 6 anos, sendo o tema integrante da puericultura, que 

envolve a avaliação da altura, peso, vacinação, desenvolvimento  psicomotor e 

intercorrências, bem como orientações  à mãe/pai/ família  sobre os cuidados a criança, 

tais como, alimentação, higiene, vacinação dentre outros, a serem prestados em todo 

atendimento, não deixando de anotar todos os procedimentos realizados no cartão da 

criança (GAUTERIO; IRALA; CEZAR-VAZ, 2012). 

A consulta de enfermagem é o momento de encontro do paciente com o profissional 

da saúde, que dependendo da escuta realizada, poderá identificar uma série de situações 

que fazem parte da vida das pessoas e integram componentes determinantes dos perfis de 
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saúde/ doença, sendo de suma importância na busca de atendimento integral, tendo em 

vista maior resolutividade dos problemas de saúde dos usuários sendo avaliada por vários 

estudiosos (DUATE; AYRES; SIMONETTI, 2009) 

A consulta de enfermagem na puericultura, consiste em uma importante estratégia 

de mudanças consideráveis para o cuidado prestado, pois assim as mães passam a 

compreender a importância do aleitamento materno, da higiene, da vacinação, dos 

cuidados adequados a seus filhos e o valor do acompanhamento de puericultura (SOUZA 

et al., 2014). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), busca romper paradigmas enraizados e 

introduz uma nova forma de pensar e agir na perspectiva de mudança do modelo 

assistencial, possibilitando a entrada de cenários, sujeitos e linguagens na área de atenção 

a saúde com potenciais para a reconstrução das práticas. Aqui, o cuidado deve considerar 

o princípio da integralidade e o usuário como protagonista (SOUZA et al,2008).    

Incorporada na Atenção Básica, a puericultura é o instrumento adequado para o 

acompanhamento integral do crescimento e desenvolvimento infantil, voltando-se para a 

prevenção, proteção e promoção da saúde, para que a criança alcance a vida adulta sem 

interferências prejudiciais trazidas da infância. Nessa categoria de assistência, o 

profissional enfermeiro ao utilizar a consulta de enfermagem na puericultura, precisa 

procurar o atendimento integral das necessidades da criança, modificando o enfoque 

centrado na doença. Desse modo, a consulta de puericultura, apresenta-se como recurso 

para a atenção humanizada à criança, a mulher e família (GAUTERIO; IRALA; CEZAR-

VAZ, 2012). 

Com base nisso, viu-se a necessidade de se estudar o tema, por mais que sejam 

inúmeros os benefício advindos da Puericultura, ainda existem muitas dificuldades 

encontradas, tais como em conduzir a consulta, estruturais, locais, pessoal, crenças e 

valores, por isso faz-se necessário conhecer meios de instrumentalizar e capacitar os 

enfermeiros para um melhor atendimento as crianças, pois o enfermeiro é peça 

fundamental no atendimento humanizado, tornando o assunto de extrema relevância.  A 

presente revisão tem como objetivo descrever as ações desenvolvidas pelo enfermeiro na 

consulta de puericultura no âmbito da Estratégia Saúde da Família. 

Sendo assim, levantou-se a seguinte questão: Quais as ações desenvolvidas pelo 

enfermeiro na consulta de puericultura no âmbito da Estratégia Saúde da Família? 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 O Enfermeiro na Estratégia Saúde da Família 

 

Em 1994 foi criado o Programa Saúde da Família (PSF), antecessor do PACS 

(Programa de Agentes Comunitários em Saúde) em seus primeiros anos de existência foi 

marcado por inquietações e críticas à suas propostas, posteriormente passou a ser 

considerado não mais como um programa e sim como uma estratégia de reestruturação 

dos sistemas de saúde, a partir da Atenção Primaria, que tem por finalidade a 

implementação dos princípios do SUS, de caráter substitutivo buscando um novo modelo 

de atenção, com base na promoção da saúde (ARAÚJO; ROCHA, 2007). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), representa a atenção à saúde com foco na 

família e na comunidade, supõe a adequação das diferentes realidades locais, baseando-

se na relação entre o trabalhador-usuário assumindo um vínculo de responsabilidade, 

implicando em mudanças na estruturação dos serviços e no perfil de assistência à saúde, 

oferecido à população (PESSANHA; CUNHA, 2009). 

A prática da consulta de enfermagem foi validada pela Lei nº 7.498/86 que 

regularizou o Exercício de Enfermagem e decretou esta atividade como privativa do 

enfermeiro. Desde então, tem sido centro de diversas portarias e resoluções de diferentes 

entes federativos, até mesmo pelo Conselho Federal de Enfermagem, como a Resolução 

do COFEN/159, que estabelece a obrigatoriedade da consulta de enfermagem em todos 

os níveis de assistência tanto no setor público e privado, e regulamenta ainda as condutas 

do enfermeiro na consulta, prescrição de medicamentos e requisição de exames 

(CAMPOS et al., 2011). 

A consulta de enfermagem abrange os seguintes passos do processo de 

enfermagem: entrevista e exame físico (histórico de enfermagem), diagnostico de 

enfermagem, prescrição de enfermagem e implementação da assistência e evolução de 

enfermagem. Desta forma, ela tem como principio o conhecimento das necessidades de 

saúde tendo como proposta a prescrição e implementação da assistência de enfermagem. 

É o momento de encontro entre o individuo e o profissional da saúde e, de acordo com a 

escuta realizada, poderá reconhecer uma serie de situações que fazem parte da vida das 

pessoas constituindo-se assim determinantes do perfil saúde e doença (DUARTE; AYRES; 

SIMONETTI, 2009). 
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Com a implementação da ESF ocorreu o avanço da implantação da consulta de 

enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde e esta prática passou a ser realizado de 

maneira constante a seus usuários, constituindo-se assim em uma estratégia de 

atendimento, centrado no ciclo vital e na assistência a família (CAMPOS et al., 2011). 

 
2.2 A criança e a puericultura realizada pelo enfermeiro 

 

Segundo o dicionário Aurélio (2002) criança é um ser humano de pouca idade, 

menina ou menino, ou uma pessoa ingênua. Corroborando com esta definição, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) diz que criança é todo aquele que tem 12 

anos de idade incompletos. A infância é definida como uma fase de crescimento em que o 

individuo, tanto do ponto de vista físico e moral, ainda não existem, pois ainda estão no 

período de desenvolvimento. 

Etimologicamente o termo Puericultura (puer-criança; cultos-criação ou cuidados 

dispensados a alguém), é estabelecido como um conjunto de normas e conhecimentos que 

garantem o perfeito desenvolvimento físico, psíquico e social da criança. Muitos estudos 

mostram a efetividade da puericultura quando bem implementada. Num período de 10 

anos, o Brasil teve uma queda no número de óbitos entre crianças menores de um ano, de 

29,7 pra 15,6 para cada mil nascidas vivas, uma diminuição de 47,6% na taxa de 

mortalidade infantil (LIMA et al, 2013). 

Em relação aos objetivos da puericultura, a bibliografia aponta serem eles a 

promoção e o acompanhamento metódico da criança, através da avaliação continua do 

seu crescimento e desenvolvimento. Com intenção de promover e manter a saúde, 

diminuindo o número de incidências de doenças e aumentando as chances destes 

crescerem e de se desenvolverem. Para o MS a criança deve passar por 7 consultas nos 

seus primeiros anos de vida, na primeira semana, primeiro mês, segundo mês, quarto mês, 

sexto mês, nono mês e decimo segundo mês (CAMPOS et al., 2011). 

Sendo assim, toda criança até seis anos de idade deve ter o Cartão da Criança, que 

fica sob responsabilidade da mãe e que deve ser levado em todas as consultas de 

puericultura para que se possa registrar o desenvolvimento e crescimento da mesma. Toda 

vez que a criança comparecer ao serviço para consulta deve-se registrar as medidas no 

cartão. (LOPES et al, 2013). 

 

 



 

 

249 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

3 METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma revisão integrativa, a qual é definida como um método que se 

caracteriza pela inclusão das evidências na prática clínica, que tem como finalidade, reunir 

e sintetizar resultados de pesquisa sobre um determinado tema ou questão. Esse tipo de 

estudo tem como pretensão realizar uma análise sobre o conhecimento já construído em 

pesquisas anteriores sobre um determinado assunto (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008; BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Sendo, pois esclarecido o problema e a questão da pesquisa, a coleta de dados 

realizou-se pela busca da melhor evidência dentro da literatura existente, que inclui a 

pesquisa de artigos originais em periódicos e dentro das bases de dados confiáveis, com o 

proposito de encontrar dados mediante a formulação do problema (DE-LA-TORRE-

UGARTE-GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI, 2010). 

A busca de dados foi realizada por meio de pesquisa nas seguintes bases de dados: 

Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram 

empregados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS): criança, 

enfermagem e avaliação dos serviços de saúde. Tais descritores foram utilizados de forma 

combinada, dentro de duas estratégias de busca, utilizando sinônimos das palavras chaves 

mencionadas e os operadores boleanos (AND e OR). 

Com base nestes conceitos, os critérios estabelecidos para a inclusão dos estudos 

foram: publicações com resultados de pesquisa que abordem a temática estudada, 

publicações disponíveis na integra; publicações nos idiomas português e inglês. Os 

critérios de exclusão foram: estudos que não se adequassem ao tema proposto, relatos de 

experiência, artigos de reflexão e as publicações duplicadas nas devidas bases de dados, 

preservou-se apenas o estudo de uma base. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente foi construído um quadro para mostrar os estudos selecionados 

trazendo as seguintes informações: título, autores, ano e principais achados. Após busca 

na base de dados por meio dos DECS e com a aplicação dos critérios de inclusão e 
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exclusão estabelecidos, foram selecionados 08 artigos que se fazem presentes no Quadro 

01 para a análise da revisão integrativa. 

 

Quadro 2- Artigos para análise da Revisão Integrativa 

                      Título Ano Autor(es) Local 

1 A consulta de enfermagem no acompanha 
mento do crescimento e desenvolvimento 
infantil 

2007 Oliveira, Valéria Conceição . 
et al. 

 

 Divinópolis, Mg. 

2 Assistência de enfermagem na puericultura: 
Acantose nigricans como marcador de risco 
metabólico. 

2013 Vieira, Caroline Evelin 
Nascimento Kluczynik. et 
al. 
 

  Natal, RN 

3 Orientação familiar e comunitária na Atenção 
Primária à Saúde 

da criança 

2016 Reichert, Altamira Pereira da 
Silva et al. 

 João Pessoa, PB 

4 

 

Puericultura na Atenção Primária à Saúde: 
Atuação do Enfermeiro 

2012 

 

Vieira, Viviane Cazetta de 
Lima et al. 

 Mandaguari, PR 

5 A Prática do Enfermeiro na Consulta de 
Puericultura na 

Estratégia Saúde da Família 

2018 Vieira, Daniele de Souza et 
al. 

 João Pessoa, PB 

6 Puericultura em Enfermagem e Educação em 
Saúde:Percepção de mães na Estratégia 
Saúde da Família 

2012 Vasconcelos, Viviane 
Mamede et al. 

Croatá, CE 

7 Primeira semana saúde integral do recém-
nascido:ações de enfermeiros da Estratégia 
Saúde da Família 

2018 Lucena, Daniele Beltrão de 
Araújo et al. 

João Pessoa, PB 

8 Consulta de enfermagem em puericultura: a 
vivência do enfermeiro na Estratégia de 
Saúde da Família 

2011 Campos, Roseli Marcia 
Crozariol et al. 

Pindamonhangaba, SP 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Pode-se observar pelos dados do Quadro 1, a prevalência de estudos recentes 

sobre o tema proposto representando a atualidade do mesmo, apenas 1 estudo data o ano 

de 2007. 

Pode-se perceber ainda um maior interesse em estudos que abordem o tema, na 

região Nordeste do país, não se localizando apenas em determinados estados da mesma, 

mas abrangendo diversas capitais desta região o que talvez justifica-se pela renda  que 
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muitas vezes mostra-se inferior comparada com as demais regiões brasileiras o que traz a 

ESF como o porta de entrada principal para as ações de saúde. 

No Quadro 2, são apresentados os principais achados dos artigos selecionados. 

 

 

Quadro 2- Demonstrativo dos principais achados dos estudos incluídos na pesquisa. (Continua) 
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Fonte: próprio autor, 2019. 

ESTUDOS PRINCIPAIS ACHADOS 

 

Estudo 1 

A consulta de enfermagem é uma estratégia que é direcionada ao 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, feita por meio de 
consultas mensais o que diminui a morbimortalidade em menores de 6 anos de 
idade.  

 

Estudo 2 

O enfermeiro como membro da Equipe de Saúde da Família, realiza entre outras 
atividades, a consulta de enfermagem para o acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento de crianças, que é denominado Puericultura.  

 

Estudo 3 

Na atenção a criança, as ações realizadas na APS no âmbito da ESF são 
essenciais para a promoção e prevenção à saúde, pois proporcionam a detecção 
precoce de possíveis alterações, reduzindo-se assim a morbimortalidade na 
infância. 

 

Estudo 4 

Com o intuito de que a criança cresça de maneira saudável e esteja preparada para 
enfrentar as transformações que ocorrem em seu organismo, é necessário que elas 
recebam cuidados específicos, capazes de promover   seu bem-estar físico e 
prevenir problemas que possam interferir no seu desenvolvimento 
neuropsicomotor.  

Estudo 5 

 

A consulta de puericultura é uma forte ferramenta   para a integralidade do cuidado 
infantil, pois é uma atividade de baixa complexidade e dinâmica, que possibilita a 
implementação da vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil.  

 

Estudo 6 

Para tanto, a consulta de puericultura tem papel de acompanhar a criança saudável 
na esperança de reduzir a incidência de enfermidades, possibilitando alcançar todo 
o seu potencial de crescimento e desenvolvimento. 

 

Estudo 7 

 

 

Orientar as mães a cerca dos cuidados com os seus filhos, incentivar o aleitamento 
materno, oferecer apoio as dificuldades apresentadas, verificar e aprazar vacinas, 
tudo isso sendo feito na consulta de puericultura, contribuem para a redução da 
morbimortalidade infantil. 

 

Estudo 8 

A assistência prestada à saúde da criança é uma atividade de fundamental 
importância, pois por meio do acompanhamento da criança saudável, papel da 
puericultura, espera-se reduzir a incidência de doenças, aumentado as chances 
destas crescerem e se desenvolverem. 
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Diante desses resultados, elegeram-se categorias, nos quais os autores foram 

confrontados entre si, para facilitar a compreensão deste estudo, e em resultante ampliar a 

gama de conhecimentos pertinentes ao tema. 

 

4.1  As interfaces da Puericultura 

 

De acordo com Oliveira et al., (2007) no Brasil havia uma alta incidência de diarreia 

e infecções respiratórias agudas, e uma das estratégias estabelecidas pelo MS foram 

priorizar cinco ações básicas de saúde que tinham eficácia comprovadas: promoção do 

aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, imunizações, 

controle das infecções respiratórias agudas. Assim estabeleceram um calendário com o 

mínimo de consultas: até 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 

18 meses, 24 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Onde o segmento desse calendário 

e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento vem a ser indicadores da 

qualidade do atendimento prestado.  

Em concordância com o estudo acima Reichert et al., (2016) diz que se faz 

necessário uma assistência integral e equilibrada, pautada nos princípios do cuidado 

centrado na família, promovendo o bem-estar, o crescimento e desenvolvimento, 

possibilitando estas chegarem a vida adulta sem interferências trazidas da infância. 

Reforçando os conceitos acima Vieira et al., (2012) trazem em seu estudo que a 

puericultura tem como proposito acompanhar o crescimento e desenvolvimento, observar a 

cobertura vacinal, estimular o aleitamento materno, orientar a introdução da alimentação 

complementar e prevenir as doenças que comumente acometem as crianças nos primeiros 

anos de vida tais como diarreia e infecções respiratórias. A consulta é realizada pelo 

médico e enfermeiro. As atribuições do enfermeiro são:  realizar o exame físico, tornando 

possível identificar riscos no crescimento e desenvolvimento, agendar consulta com o 

pediatra quando encontrados riscos de agravo à saúde, ceder informações aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) a relação de nascidos vivos e solicitar a busca ativa de 

faltosos, realizar o preenchimento do gráfico de peso e estatura no cartão, verificar e 

administrar vacinas de acordo com o calendário vacinal. 

Ainda em concordância com o estudo acima acerca da atuação do enfermeiro frente 

a este cenário Vieira et al., (2018) diz que os enfermeiros ofertam uma assistência de 

forma qualificada as crianças na APS, evidenciado pela diminuição da morbimortalidade 

infantil, pois são peças fundamentais na equipe de Saúde da Família e por serem 
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responsáveis pela consulta da criança. Porém, a consulta de puericultura não pode se 

limitar a avaliação do crescimento e desenvolvimento, a vacinação e suplementação de 

ferro e vitamina A, pois a consulta é o momento oportuno para se efetivar o cuidado 

integral à criança, considerando todo o contexto de onde ela está inserida e as suas 

necessidades para o seu pleno desenvolvimento em sua totalidade. 

Vasconcelos et al., (2012) relata acerca da importância do papel do enfermeiro na 

puericultura na integralidade do cuidado, esse estudo compreende a puericultura como 

uma prática que envolve ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde das 

crianças, de sua família e da comunidade da qual está inserida. Nesse sentido a consulta 

de puericultura proporciona o acompanhamento do binômio mãe-filho, possibilitando assim 

uma troca de conhecimentos e superação de dificuldades, principalmente em mães de 

primeira viagem, que tem a puericultura como uma ferramenta primordial para o 

aprendizado acerca do cuidado aos seus filhos. 

Corroborando com o estudo acima Campos et al., (2011) reforça que o enfermeiro 

se preocupa em dar atenção a criança e a família de forma especial a mãe, prestando 

assim uma assistência de forma humanizada. Assim, tendo o cuidado de proporcionar o 

bem-estar da criança e de sua mãe, preocupando-se ainda em promover um ambiente de 

privacidade, de forma que possa fornecer orientações as mães, proporcionando que elas 

compartilhem informações, preocupações e dúvidas.  

 

4.2 Dificuldades vivenciadas Enfermeiros pelos 

 

Apesar de considerarem importante a consulta de enfermagem na puericultura nas 

ações desenvolvidas na ESF, enfermeiro vivencia dificuldades estruturais e local, pois nem 

sempre dispõem de um consultório próprio para a realização da consulta, muitas vezes 

precisando fazer adaptações nem sempre adequadas. Uma outra dificuldade enfrentada é 

a falta de material adequado para a realização da consulta, uma vez que esses materiais 

como balança, maca infantil, são insuficientes e não são exclusivos para o uso do 

profissional. 

Os estudos evidenciam ainda fatores que influencia negativamente, principalmente 

aqueles os que são relacionados com a organização visto que o enfermeiro e responsável 

por atividades gerenciais e assistenciais, vale ressalta que muitas consultas aconteceram 

sem um agendamento prévio; as de retorno não eram marcadas; as vacinas quem 

realizava era o técnico de enfermagem; os dados antropométricos muitas vezes era 
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delegado aos ACS. E ainda revelou que instrumentos fundamentais, como balança e régua 

antropométrica não foram utilizados pelas enfermeiras em suas consultas, embora 

estivessem disponíveis nas unidades. 

Ainda revelam como dificuldades, o despreparo dos enfermeiros em interagir na 

consulta devido a sobrecarga de atividades, dessa forma, nem sempre sobra tempo para 

fazer o agendamento da consulta de rotina para a consulta de enfermagem em 

puericultura. Nos revelam ainda o despreparo em lidar com algumas situações que 

comumente acontecem no decorrer da consulta, pois muitos dos profissionais não tem 

experiências anteriores, de nunca terem trabalhado na ESF e por nunca terem trabalhado 

com crianças, por terem tido mais experiência na área hospitalar. 

Os estudos ainda revelam a inexperiência dos enfermeiros na condução da consulta 

de puericultura, bem como em dar orientações aos pais/família sobre o crescimento e 

desenvolvimento, assim como em outros aspectos tais como:  dificuldades   pessoais, 

crenças, e valores que também dificultam na consulta e no cuidado que é prestado. 

É possível observar também nos artigos selecionados a falta da sistematização da 

assistência de enfermagem durante a realização da consulta. Muitas vezes eles fazem o 

exame físico e oferece informações de forma aleatória; sem aplicar a sistematização de 

forma sequencial e ordenada. 

Como consequência da realização da consulta de enfermagem em puericultura, 

com a qual o enfermeiro da ESF percebe estar assistindo a criança e sua família de forma 

abrangente, ele vivencia sentimentos confusos, ora de gratificação, ora de frustração, ora 

de esperança. 

Mesmo que a realização da consulta de puericultura traga sentimentos de gratidão 

para os enfermeiros, eles ainda vivenciam sentimentos de frustação quando percebe que 

os objetivos da consulta não estão sendo completamente atingido. Eles observam que 

mesmo realizando todas as orientações, algumas mães resolvem as coisas por conta 

própria. Muitas vezes se sentem incapacitados por não alcançarem os seus objetivos e isto 

lhes causam um sentimento muito ruim. 

O fator mais preocupante é a falta de experiência dos enfermeiros que assistem as 

crianças na puericultura. Os estudos ainda nos mostram que a consulta de puericultura 

está se limitando apenas na avaliação do crescimento e desenvolvimento, pois a consulta 

é o momento oportuno para se efetivar o cuidado de maneira integral, considerando todo o 

contexto onde esta estar inserida.  Outro aspecto importante destacado na literatura é a 
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falta de protocolos para organizar o processo de trabalho do enfermeiro na consulta de 

puericultura nos municípios, o que desfavorece a implementação de ações preconizadas.  

Esses achados são preocupantes, uma vez que começa a gerar insatisfação com os 

serviços prestados contribuindo assim para a desvalorização da consulta de enfermagem 

por parte das mães para com o cuidado da saúde das crianças, gerando uma comunicação 

insatisfatória durante a consulta pode interferir na melhora do quadro da criança diante de 

algum agravo, afastá-la da equipe de saúde e levá-la a uma hospitalização por causa 

evitável. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo falou sobre a atuação do Enfermeiro na consulta de puericultura, 

atividade que exige conhecimento científicos para a resolução de problemas que possam 

ocorrer durante o atendimento. Os achados dos estudos nos mostram a importância do 

enfermeiro na puericultura objetivando a promoção do cuidado integral as crianças e sua 

família, onde várias vezes esse profissional tem uma visão ampla do processo saúde-

doença, tendo como aliado na consulta de puericultura o conhecimento técnico ao contexto 

de vida da população assistida. 

A consulta de enfermagem para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança, é uma tarefa incorporada na APS tendo em vista de que se 

constitui de um modelo assistencial que vem se adequando às necessidades de saúde da 

população. Deve ser realizada de forma sistemática, acompanhando as etapas processo 

de enfermagem. Considera-se importante a sensibilização sobre a importância do 

processo de enfermagem, com intuito de promover a assistência de forma humanizada, 

individual e qualificada, promovendo assim a valorização da consulta realizada pelo 

enfermeiro. 

A consulta de puericultura repercute de forma satisfatória na comunidade, pois por 

meio dela foi possível aprimorar conhecimentos sobre alimentação e cuidados que devem 

ser dispensados as crianças.  

No entanto, existem os fatores socioeconômicos, culturais, institucionais e técnicos, 

o que muitas vezes dificultam a atuação do enfermeiro nesse cenário. Somando-se ainda a 

falta de insumos e equipamentos, o que muitas vezes dificultam uma assistência 

qualificada. Um outro fator que dificulta a assistência é o despreparo do profissional em 
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prestar assistência ao público infantil, desse modo vê-se a necessidade da ampliação do 

conhecimento e das habilidades desse profissional por meio da educação permanente. 

Por isso é importante conhecer meios de instrumentalizar e capacitar os enfermeiros 

para um melhor atendimento as crianças, pois o enfermeiro é peça fundamental no 

atendimento humanizado. 

Por fim, o enfermeiro pode realizar na puericultura ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação da saúde, o que repercute diretamente na melhoria da qualidade 

de vida das crianças, e consequentemente, um desenvolvimento saudável diminuindo a 

morbimortalidade infantil. 
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Capítulo 18 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DE GESTANTE COM TRANSTORNO 

MENTAL 
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Tatiana dos Santos Souza3 

Carla Nayara dos Santos Souza Veras4 

 

 

RESUMO 

Ao contrário do que se imagina, a gravidez nem sempre é marcada por momentos alegres 
e de realização, visto que durante esse período a mulher sofre diversas alterações que 
podem afetar diretamente sua saúde mental. Tem-se o período gravídico-puerperal com 
maior prevalência de transtornos. Durante muito tempo a saúde mental da gestante foi 
negligenciada, podendo estar relacionada a fatores como maior ênfase aos transtornos 
psicóticos no período pós-parto imediato. Objetivou-se com este estudo conhecer a 
atuação do enfermeiro no pré-natal de mulheres com transtorno mental, e como objetivos 
específicos identificar os transtornos mentais mais comuns durante a gestação; apresentar 
as dificuldades do enfermeiro no pré-natal de gestante com transtorno mental e comparar 
trabalhos atuais e mais antigos sob a perspectiva dos enfermeiros na realização do pré-
natal de mulheres com TM. O estudo tratou de uma revisão bibliográfica integrativa da 
literatura. Após leitura minuciosa dos trabalhos encontrados de acordo com os critérios 
estabelecidos, permaneceram 8 artigos para discussão das  categorias temáticas. As 
principais dificuldades encontradas pelos profissionais enfermeiros ainda está na 
deficiência de estratégias, conhecimentos e experiências para a identificação precoce, ou 
atentar-se mais a mulher que tenha o transtorno, tratamento adequado e até mesmo a 
continuidade dos cuidados após o diagnóstico 

Descritores: Transtornos mentais. Saúde mental. Cuidado pré-natal. Cuidados de 
enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Transtornos Mentais (TM) constituem um problema de saúde pública. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 450 milhões de pessoas possuem algum 

TM, estes são responsáveis por 16,6% de incapacidade dentre as doenças e 8,8% de 

mortalidade. O índice mundial de TM na população geral é de 29,2%, mais prevalência no 

sexo feminino em relação ao masculino, principalmente quanto aos transtornos de 

ansiedade, depressivos e somatoformes, com sintomas de insônia, irritabilidade, fadiga, 

queixas somáticas, sensações de inutibilidade, entre outros (COSTA et al., 2018; SILVA, 

R. A. S. et al., 2010; LUCCHESE et al., 2017).  

Ao contrário do que se imagina, a gravidez nem sempre é marcada por momentos 

alegres e de realização, visto que durante este período a mulher sofre diversas alterações 

que podem afetar diretamente sua saúde mental. A depressão por sua vez ocorre com 

mais frequência, com afetação em cerca de uma em cada cinco mães (PEREIRA et al., 

2011). 

Durante muitos anos, a saúde mental da gestante e principalmente da puérpera 

foram negligenciadas, e tem sido relacionada a fatores com maior ênfase ligados aos 

transtornos psicóticos no período do pós-parto imediato, visto que geram mais 

hospitalizações psiquiátricas, assim como crenças que costumam definir o período 

gestacional como um período de bem-estar para a mulher. Existe uma maior prevalência 

de adquirir transtornos mentais durante a gravidez em relação ao pós-parto, tornando a 

gestação um momento crucial para diagnóstico e tratamento dessas patologias (ALMEIDA 

et al., 2012). 

A prevalência de TM durante o período gestacional é de aproximadamente 7% a 

15%, para os casos de depressão e ansiedade está em torno de 20%. Esses quadros não 

tratados durante o período gestacional aumentam a probabilidade de exposição a bebidas 

alcoólicas, tabaco e outras drogas, além da dificuldade de seguir orientações importantes 

do pré-natal e consequentemente diminuindo a frequência nas consultas e risco de 

desnutrição, o que tem sido associado ao risco de óbito neonatal (LUCCHESE et al., 

2017;COSTA et al., 2018). 

Para Silva et al.(2016), os TM não tratados resultam não só em desenvolvimento 

inadequado para o bebê, mas também resultam em sentimentos negativos para a mãe, 

desinteresse pelo bebê e culpa por não conseguir cuidar da criança, com interferência na 
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interação mãe-filho. Pode-se dizer que a depressão gestacional e puerperal são 

determinadas por um conjunto de fatores e não por um fator isolado, com isso permite-se 

implantação de intervenções a fim de prevenir o desencadeamento do transtorno nessa 

fase. 

A intensidade dos sintomas psíquicos dependerá de fatores fisiológicos, culturais e 

fatores psicossociais. Cerca de 1/5 das mulheres no período gestacional apresentam 

algum TM e a maioria não é tratada ou diagnosticada. Cabe ao enfermeiro durante o pré-

natal inserir em suas práticas, saberes inerentes à atenção psicossocial de acordo com a 

Reforma Psiquiátrica, uma vez que a Lei 10.216/11 redireciona o modelo da assistência 

em relação à Saúde Mental (PEREIRA; LOVISI, 2008; NEVES et al., 2012). Desse modo, 

questiona-se: como é a atuação do enfermeiro durante o pré-natal de gestantes com 

transtorno mental?  

Considerando a relevância da prevalência dos TM durante o período da gestação e 

os riscos a eles atrelados, o presente estude teve como objetivo geral conhecer a atuação 

do enfermeiro no pré-natal de mulheres com TM, e como específicos identificar os 

transtornos mentais mais comuns durante a gestação; mostrar as dificuldades do 

enfermeiro no pré-natal de gestante com transtorno mental e comparar trabalhos atuais e 

mais antigos sob a perspectiva dos enfermeiros na realização do pré-natal de mulheres 

com TM. 

 

REFERENCIAL TEMÁTICO 

2.1 Gestante com Transtorno Mental e o atendimento de Enfermagem  

 

De acordo com o Decreto nº 94.406/87, segundo respaldo da lei 7498/86 que dispõe 

sobre o exercício profissional, institui-se a regulamentação do acompanhamento do pré-

natal de baixo risco pelo profissional de enfermagem. Durante a consulta, o enfermeiro 

deve demonstrar interesse, considerar suas angústias e preocupações, além de ouvir e 

esclarecer queixas. A fim da criação de vínculos, este profissional deve utilizar-se de uma 

escuta qualificada (BRASIL, 2013). 

O papel da enfermagem na ESF é orientar a gestante sobre a prevenção e 

tratamento de distúrbios e sobre a importância do acompanhamento no pré-natal e no 

puerpério, ofertar uma assistência humanizada à mulher desde o primeiro trimestre de 

gestação, período onde ocorrem mudanças emocionais e físicas, além de realizar 
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prescrições de enfermagem, prescrever medicamentos, prestar assistência a gestante, 

puérpera e realizar atividades de promoção em saúde (BARBOSA; GOMES; DIAS, 2011; 

BRASIL, 2013; ARAUJO et al., 2010).  

Com a criação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) 

propõe-se que os profissionais de enfermagem estejam sensibilizados e que devam 

compreender a importância de qualificar e humanizar o atendimento à gestante, com o 

objetivo de melhorar a adesão ao pré-natal a fim de obter resultados saudáveis para mãe e 

criança (BARBOSA, GOMES, DIAS, 2011). 

Quanto às outras atribuições do enfermeiro durante o pré-natal, o profissional é 

responsável pelo fornecimento do cartão da gestante devidamente preenchido, orientar as 

gestantes sobre a importância do pré-natal, da vacinação e amamentação, solicitar 

exames complementares, realizar testes rápidos, prescrever medicamentos de acordo com 

o programa de pré-natal, orientar as gestantes sobre a atualização do cartão vacinal e 

desenvolver atividades de promoção à saúde, tanto individuais como em grupos (BRASIL, 

2013). 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa tratou-se de uma revisão bibliográfica integrativa da literatura 

no que tange conhecer a atuação do enfermeiro durante o pré-natal de gestante com 

transtornos mentais.  

A busca pelos artigos que compõem essa revisão integrativa foi realizada no banco 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) selecionando as bases de dados presentes 

neste banco como: ScientificElectronic Library Online (SciELO), e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).Foram escolhidos por ser um dos 

mais conhecidos em território nacional, e por apresentar um grande número de periódicos 

indexados.  

A realização da busca foi feita por meio de Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) controlados: transtornos mentais, saúde mental, cuidado pré-natal, cuidados de 

enfermagem. E os não controlados: gestantes, gravidez, sofrimento psíquico, pré-natal e 

enfermagem. Realizou-se a busca com a integração dos mesmos em pares e trios por 

meio da utilização do operador booleano (AND). 
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Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos cuja temática estivesse 

relacionada à pesquisa, artigos em texto completo, disponíveis de forma gratuita nas bases 

de dados, artigos que respondem à pergunta norteadora, bem como artigos publicados em 

língua portuguesa e estrangeira. 

Dentre os critérios de exclusão trabalhos disponíveis em resumo ou incompleto, 

trabalhos duplicados nas bases de dados sendo utilizado apenas um destes, teses, 

dissertações, estudos de revisão, estudos de caso e aqueles que não respondam à 

pergunta norteadora. 

Foram construídos dois instrumentos: os quadros sinópticos dos artigos 

selecionados. O primeiro quadro apresenta as seguintes informações: títulos dos artigos, 

autores, ano, local, metodologia. Já o segundo quadro contém os objetivos dos artigos 

encontrados e os principais achados. Esses quadros encontram-se expostos nos 

resultados e discussões. 

Após a busca chegou-se a um total de 95 artigos a partir dos DECS controlados, 

que foram: cuidado pré-natal, saúde mental, transtorno mental, cuidados de enfermagem e 

os descritores não controlados: sofrimento psíquico, gravidez, gestantes, pré-natal e 

enfermagem. Após leitura minuciosa permaneceram somente 8 artigos que estavam dentre 

os critérios de inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Posteriormente a leitura dos artigos, os mesmos foram agrupados por similaridade e 

organizados em categorias de análise. Construiu-se dois quadros, o primeiro incluindo o 

resumo dos trabalhos selecionados como título, autores, ano, local/periódico e 

metodologia, já o segundo expõe os objetivos e principais achados. 

Conforme o quadro abaixo, os trabalhos discorrem acerca dos principais transtornos 

mentais que acometem as gestantes, os desfechos que podem trazer para mãe e filho e 

sobre a atuação do enfermeiro diante dessas situações. Os trabalhos que fizeram parte da 

presente revisão integrativa foram 8 e estão organizados nos quadros a seguir. 

 

Quadro 1 - Estudos selecionados que respondem à pergunta de revisão. 
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Nº 

TÍTULO AUTORES ANO 

LOCAL 

E 

PERIÓDICO 

METODOLOGIA 

1 Percepções e 

práticas de 

gestantes 

atendidas na 

atenção primária 

frente ao uso de 

drogas 

KASSADA, D.S; 

MARCON, S.S; 

WAIDMAN, M.A.P 

2014 
Rio de Janeiro, 

Escola Anna Nery 

 

 

Pesquisa descritiva de 

abordagem qualitativa 

2 O pré-natal 

psicológico como 

programa de 

prevenção à 

depressão pós-

parto 

ARRAIS, A.R; 

MOURÃO, M.A; 

FRAGALLE, B 

 

.2014 
São Paulo, Saúde e 

Sociedade 

 

Pesquisa ação 

3 Prevalência e 

fatores associados 

a sintomas de 

ansiedade em uma 

coorte de gestantes 

atendidas em um 

centro de saúde do 

município do Rio de 

Janeiro 

ARAUJO D.M. R et 

al. 

2008 

Recife 

Revista Brasileira de 

Saúde Materno 

Infantil 

 

Estudo Transversal 

4 Evidências de 

Sintomatologia 

Depressiva no Pós-

Parto Imediato 

MONTEIRO K.A et 

al. 

 
2018 

 

Mato Grosso, 

Revista Brasileira de 

Ciência e Saúde 

Estudo transversal, 

descritivo, 

probabilístico 

5 Avaliação de 

desfechos 

perinatais/infantis 

em partos de 

pacientes com 

PEREIRA, P.K  et al. 

2014 

Rio de Janeiro 

Cadernos de Saúde 

Pública 

 

 

 

Estudo Longitudinal 
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transtornos 

mentais maiores 

em um hospital 

psiquiátrico do Rio 

de Janeiro, Brasil 

Retrospectivo 

6 Transtornos 

mentais na 

gravidez, parto e 

puerpério, na 

região de Ribeirão 

Preto-SP-Brasil 

LUIS, M.A.V; 

OLIVEIRA, E.R 

1998 

 

São Paulo Revista da 

escola de 

Enfermagem da USP 

 

 

 

Pesquisa descritiva 

qualitativa 

7 Conhecimento dos 

enfermeiros da 

Saúde da Família 

sobre os 

Transtornos 

Psíquicos no 

Período Puerperal 

ALVES E.P et al. 

2011 

 

 

 

Goiás 

Revista Eletrônica 

de Enfermagem 

 

 

Estudo exploratório e 

descritivo 

8 Percepções da 

equipe de 

enfermagem sobre 

os fatores de risco 

do uso de drogas 

por gestantes 

RODRIGUES, P. M; 

ZERBETTO, S. R; 

CICCILINI, F 

2015 

 

Ribeirão Preto 

Revista médica 

saúde mental álcool 

e drogas 

 

Pesquisa exploratória 

qualitativa 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Os artigos selecionados encontraram-se com recorte temporal entre os anos 1998 a 

2018, os métodos utilizados pelos autores para construção dos estudos inclusos foram 

dois artigos de natureza descritiva qualitativa; dois estudos transversais; dois de natureza 

exploratória, um sendo descritivo e outro qualitativo; um estudo longitudinal retrospectivo e 

por fim o método pesquisa ação. O quadro 3 abaixo faz referência aos objetivos e os 

principais achados. 
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Quadro 2 - Objetivo e principais achados de estudos selecionados que respondem à 

pergunta de revisão 

Nº OBJETIVOS PRINCIPAIS ACHADOS 

1 

Identificar a percepção e a prática de 

gestantes atendidas na Atenção Primária 

frente ao uso de drogas de abuso. 

Percebeu-se que as informações oferecidas pelos 

profissionais sobre o abuso de drogas durante a 

gestação não são suficientes. Tendo em vista que as 

gestantes relatam não receberem apoio adequado e 

por se sentirem julgadas. Com o estudo pode-se 

observar que os profissionais precisam sensibilizar-

se diante a situação, sendo os Enfermeiros o 

principal alvo destas modificações, visto que são 

esses profissionais que realizam as consultas de pré-

natal. 

2 

Avaliar o potencial preventivo do programa 

de PNP para a DPP. 

Os resultados obtidos com a pesquisa mostrou que 

o PNP atuou como um fator preventivo de DPP, 

sendo assim sugerido a implementação do 

acompanhamento psicoterapêutica durante o pré-

natal como forma de promoção a saúde da mulher e 

do bebê.  

3 

Determinar a prevalência e a associação 

entre variáveis sócio-demográficas, 

obstétricas, nutricionais e sintomas de 

ansiedade em gestantes.  

Com este estudo pode-se observar que a ansiedade 

esta diretamente ligada à escolaridade e a idade, 

evidenciado que mulheres mais jovens e com menor 

escolaridade são mais afetadas. Surgindo a 

necessidade do conhecimento sobre a condição e 

quais o seus fatores de risco, para que possa intervir 

precocemente e de forma adequada o tratamento. 

4 

Compreender o atendimento ao binômio 

mãe-bebê em um Centro de Parto Normal 

da rede pública, com a especificidade do 

parto anterior na rede hospitalar. 

Pode-se evidenciar que a prevalência de DPP 

foi alta e com isso identificou-se os fatores de 

riscos que podem acarretar esse TM, com a 

identificação de gestantes que estejam 

vulneráveis e implementação de cuidados 

adequados minimizam ou até mesmo previnem 

o acometimento de DPP.     

5 Verificar a prevalência de desfechos 

perinatais/infantis, a saber: a 

Os desfechos perinatais/infantis mostraram se 

significativamente associados ao número de 
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prematuridade, o baixo peso ao nascer, as 

malformações e os óbitos neonatais, e os 

principais fatores associados, em pacientes 

com transtornos mentais maiores 

internadas em um hospital psiquiátrico 

público do Rio de Janeiro, Brasil. 

consultas realizadas durante o pré-natal, além do 

abuso de drogas, álcool e tabaco utilizados durante 

a gestação. O que sugeri uma rede integrada de 

planejamento e cuidados já realizados pela atenção 

básica, em conjunto com os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) que corresponde a atenção de 

nível terciário a fim de estimular a presença das 

gestantes nas consultas de pré-natal e sobre a 

conscientização sobre o abuso de drogas. 

6 

Realizar um levantamento sobre o 

diagnóstico 648.4 (Transtornos mentais na 

gravidez, parto e puerpério), conforme CID-

9, 1980 (Classificação Internacional de 

Doenças - 9ª revisão) atendidos no Setor de 

Urgências Psiquiátricas e na Clínica 

Obstétrica do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto-SP, no período de 1988 a 

1993. 

Pode-se evidenciar com os resultados a pesquisa 

que os TM durante a gestação, parto e puerpério 

podem culminar em prejuízos muitas vezes 

irreversíveis não só para mãe, mas também para o 

feto, o que se pode evidenciar ainda mais nos dias 

de hoje, logo ressalta a importância da participação 

de equipe de Enfermagem no estabelecimento de 

vínculos que facilitem a verbalização dos 

sentimentos e das preocupações que acometem as 

pacientes. 

7 

Avaliar o conhecimento dos enfermeiros, 

atuantes nas equipes da Saúde da Família, 

sobre os transtornos mentais associados ao 

período puerperal e as intervenções 

necessárias ao acolhimento dessas 

demandas, tendo em vista a obtenção de 

informações para uma melhor qualificação 

destes profissionais e consequentemente 

aperfeiçoar a atenção para os aspectos 

psíquicos do cuidado prestado a mulher no 

ciclo gravídico puerperal. 

Evidenciou-se uma deficiência na formação 

acadêmica dos profissionais de enfermagem que 

ainda não foi sanada pela educação permanente em 

saúde, bem como uma fragilidade nos 

conhecimentos dos enfermeiros que são 

responsáveis pela atenção à saúde dessas pacientes,  

8 

Identificar a percepção dos profissionais de 

enfermagem nos Serviços de Saúde da 

Família no Estado de São Paulo sobre os 

fatores de risco para o abuso de substâncias 

em gestantes. 

Os profissionais de enfermagem relacionam o uso 

de drogas durante a  

gestação há fatores familiares, socioeconômicos, 

culturais, entre outros. Deste modo, esses 

profissionais devem estabelecer medidas que 

excluam qualquer consumo de álcool ou drogas 
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durante este período, enfatizando os riscos para o 

binômio mãe-filho e a saúde do bebê. 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Buscou-se construir um diálogo entre os autores dos artigos selecionados por meio 

da discussão sobre os transtornos mentais no período gravídico, delimitando-se 02 

categorias que melhor sistematizaram a temática, sendo estas: Narrativa acerca dos 

transtornos mentais mais comuns durante a gestação e os riscos para seu aparecimento e 

Visão dos profissionais de enfermagem em relação aos transtornos mentais na gestação. 

Por meio das buscas de artigos pelos DECS encontrou-se 95 artigos sem os filtros e 

após a aplicação dos filtros e de uma leitura criteriosa somente 8 permaneceram para 

serem discutidos nas categorias abaixo. 

 

4.1 Narrativa acerca dos transtornos mentais mais comuns durante a gestação e os 

riscos para seu aparecimento 

 

Os artigos escolhidos exibiram informações relevantes a respeito da narrativa 

acerca dos Transtornos mentais mais comuns durante a gestação e seus fatores de risco, 

com uma visão sobre as ações que devem ser realizadas a fim de melhorar condutas 

diante desses transtornos.  

Para Arrais, Mourão e Fragalle (2014), a gestação pode ser sobrecarregada por 

diversos transtornos mentais, em particular pelo transtorno depressivo. Os índices 

mostram que a maioria das gestantes e puérperas, em especial as de classe média e 

baixa, encontram-se vivenciando algum sofrimento físico, psíquico e social durante a 

maternidade, as quais podem ser de nível transitório ou tornaram-se crônicas, caso não 

tenham tratamento adequadamente. 

Para Araújo et al. (2008), durante o período da gestação as mulheres encontram-se 

mais suscetíveis ao acometimento de transtornos de ansiedade e que esse transtorno não 

diagnosticado ou tratado durante este período pode acarretar em diversas consequências 

para o filho e para a mãe, em particular a depressão pós-parto. Como fatores de risco, a 

ansiedade pode acometer principalmente mulheres mais jovens e de baixa escolaridade, 

exigindo métodos de rastreio e atividades de prevenção na atenção primária, que é de 
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responsabilidade do profissional de enfermagem, juntamente com a atenção secundária, 

com finalidade dedar suporte por meio de serviços especializados. 

Para Pereira et al. (2014), alguns transtornos mentais durante o período gestacional 

estão associados ao baixo peso ao nascer,  prematuridade, e malformações fetais. De 

acordo com um estudo envolvendo 4.194 crianças de mães com transtornos mentais e 

249.548 crianças de mães sem diagnóstico de TM, constatou-se um risco de 63% maior 

para malformações fetais em gestantes com TM.  

De acordo com Monteiro et al. (2018), diversos são os fatores de risco que podem 

desencadear uma depressão pós-parto (DPP), destacando-se condições de habitação e o 

baixo poder aquisitivo, que elevem significamente os níveis de estresse durante o período 

gravídico-puerperal. Os apoios sociais e familiares que as gestantes recebem neste 

período influenciam de forma positiva a saúde mental destas. Porém, a ausência deste 

apoio aumente a probabilidade de adquirirem sintomas depressivos. Já o abuso de álcool e 

tabaco está relacionado a uma série de intercorrências materno-fetais e seus efeitos 

dependentes diretamente do período gestacional e do tempo de consumo. 

De acordo com Kassada, Marcon e Waidman (2014), durante a assistência de pré-

natal, é possível a detecção pelos profissionais de Enfermagem o consumo de substâncias 

ilícitas e lícitas durante a gestação, o que favorece a implementação de intervenções que 

ajudem as pacientes a enfrentarem o consumo de drogas na gestação, a fim de evitar 

complicações neonatais e maternas. 

Os autores escolhidos para contemplar essa categoria concordam que os principais 

fatores de risco para o acometimento de transtornos mentais durante a gestação estão 

diretamente ligados a fatores relacionados à escolaridade, fatores socioeconômicos, idade 

e principalmente pela falta de acompanhamento e tratamento adequado durante o pré-

natal. 

 

4.2 Visão dos profissionais de enfermagem em relação aos transtornos mentais na 

gestação 

Nesta categoria pode-se fazer um comparativo entre a percepção dos profissionais 

de enfermagem acerca dos transtornos mentais no período gestacional antigamente e na 

atualidade. 

Luis e Oliveira (1998), constataram que para os profissionais de enfermagem, o TM 

em gestantes é aquele que possui o distúrbio já instalado, cujo acompanhamento está 
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acontecendo em serviços de atendimento psiquiátrico. Contudo, as gestantes 

acompanhadas em outros serviços podem estar vivenciando algum tipo de sofrimento 

psíquico que pode ser sub diagnosticado. A assistência durante o pré-natal voltado às 

gestantes não tem priorizado a atenção psicossocial, enfatizando somente os aspectos de 

mudanças fisiológicas, físicas e outros fatores advindos do estado gravídico. Com isso os 

fatores predisponentes a um transtorno mental passam despercebidos pelos profissionais, 

notando-se que profissionais de enfermagem carecem de conhecimentos específicos que 

identifiquem precocemente esses TM.  

Para Alves et al. (2011), os profissionais de enfermagem são responsáveis pela 

detecção de antecedentes como depressão já instalada, sintomas depressivos durante o 

período gestacional, histórico familiar de transtorno de ansiedade, visto que podem ser 

fatores de risco para transtornos no período puerperal e os sinais e sintomas poderiam ser 

melhor identificados durante a gestação. Salienta-se que os transtornos mentais no 

período gravídico-puerperal não são habitualmente detectados por parte dos enfermeiros, 

dificultando as intervenções precoces e o caminhamento para serviços especializados. 

Alguns sinais de depressão e exaustão são comumente confundidos como normais pelos 

enfermeiros o que possibilita situações iatrogênicas em seus cuidados. 

Para Rodrigues, Zerbetto e Ciccilini (2015), o uso de substâncias lícitas e ilícitas 

durante a gravidez representam grandes riscos para a mãe e para o bebê, principalmente 

por essas substâncias ultrapassarem barreiras hematoencefálicas e placentárias. Sabe-se 

que as gestantes necessitam de orientações dos profissionais de enfermagem sobre os 

riscos que envolvem o consumo de drogas e sobre possíveis danos que podem causar a si 

e ao bebê. Porém, para que os enfermeiros ofereçam conselhos preventivos e realizem 

esta abordagem, precisam conhecer quais os fatores de risco que levam esta mulher ao 

uso e quais danos podem trazer a saúde materno-fetal. 

De acordo com as conclusões dos autores utilizados para esta categoria, ambos 

concordam que não só devido o aumento da demanda de gestantes acometidas por algum 

tipo transtorno, mas também para identificação de sinais que essas mulheres podem vir a 

ter, os profissionais de enfermagem devem procurar se especializar em temáticas que 

estejam direcionadas aos cuidados destinados a gestantes portadoras de transtorno 

mental ou das que venham adquirir algum transtorno mental durante o acompanhamento 

do pré-natal pela visualização de sinais e sintomas preditivos.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo conhecer a atuação do enfermeiro no pré-natal de 

mulheres com transtorno mental, apesar dos esforços para a busca de artigos nas bases 

de dados, foram encontrados poucos estudos acerca da temática. Tendo como estratégia 

incluir pesquisas que abordassem os principais transtornos que acometem este período.  

Em síntese, as principais dificuldades encontradas pelos profissionais enfermeiros 

ainda está na deficiência de estratégias, conhecimentos e experiências para a identificação 

precoce, ou atentar-se mais a mulher que tenha o transtorno, tratamento adequado e até 

mesmo a continuidade dos cuidados após o diagnóstico.  

Como estratégia, comparou-se um estudo mais antigo com os mais atuais e pode-

se observar que pouca foi a evolução desses profissionais em entenderem de fato o que 

difere transtorno mental para sofrimento psíquico e que artifícios podem ser utilizados, a 

fim de identificar quais os principais sinais e sintomas que caracterizam os transtornos 

mais frequentes na gestação e quais decisões devem ser tomadas para implementarem a 

melhor conduta de enfermagem. 

De fato, percebeu-se que os cuidados com as gestantes que possuam TM são de 

responsabilidade de uma equipe multidisciplinar, principalmente do enfermeiro, visto que 

esse é diretamente ligado aos cuidados de pré-natal as gestantes de baixo risco, exigindo 

uma maior responsabilidade no que diz respeito à busca de conhecimentos sobre quais 

são os transtornos mais comuns durante este período, seus sinais e sintomas, e quais 

medidas devem ser tomadas a fim de minimizar ou até mesmo prevenir complicações para 

a mãe e para o filho.  
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Capítulo 19 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NO CONTROLE DAS 

RESISTÊNCIAS BACTERIANAS DE PACIENTES EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA  

 

Neiliana Machado Pontes1  
João Alberto Barros Júnior2 

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira3 

 

 

RESUMO 

A resistência bacteriana é desenvolvida pelas bactérias como forma de resposta quando 
entram em contato com antibióticos, tornando-as resistentes aos mesmos. Pacientes 
internados em entidades de saúde estão expostos a uma extensa variedade de 
microrganismos patogênicos, principalmente em UTI, onde o uso de antimicrobianos 
seguros e de amplo espectro é a regra e os procedimentos invasivos é rotina. A ventilação 
mecânica se relaciona através da utilização de aparelhos que insuflam as vias respiratórias 
com volumes de ar. Baseado nisso, o objetivo do presente trabalho é identificar as 
resistências bacterianas em pacientes que são submetidos à ventilação mecânica invasiva 
em UTIs e atuação do farmacêutico no controle das infecções hospitalares, de forma a 
prevenir a transmissão e propagação do patógeno resistente. O mesmo, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica onde foram utilizadas as bases de dados ScienceDirect, Pubmed e 
Scielo. Assim, inicialmente foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento 
referente às características de resistência bacterianas em UTIs e a importância do 
profissional farmacêutico no ambiente hospitalar, em periódicos nacionais e internacionais, 
através da revisão de literatura sobre o tema. A base de dados que representa maior 
número de resultados foi a ScienceDirect, devido sua ampliação de artigos nacionais e 
internacionais, sendo então a mais utilizada na pesquisa. A infecção hospitalar e 
resistência bacteriana são assuntos bem prevalentes, sendo predominante em unidades 
de terapia intensiva, de caráter respiratório como o procedimento de ventilação mecânica. 
 
Palavras-chave: Resistência Bacteriana. Infecção Hospitalar. Ventilação Mecânica. 
Atenção Farmacêutica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A resistência bacteriana é desenvolvida pelas bactérias como forma de resposta 

quando entram em contato com antibióticos, tornando-as resistentes aos mesmos. 

Pacientes internados em entidades de saúde estão expostos a uma extensa variedade de 
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microrganismos patogênicos, principalmente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde 

o uso de antimicrobianos seguros e de amplo espectro é a regra e os procedimentos 

invasivos é rotina. No ambiente hospitalar, o uso de antibióticos sem análise de eficácia e 

sem confirmação de antibiogramas possibilita ou potencializa a resistência bacteriana 

(BASSO et al., 2016). 

Infecções em Serviços de Saúde (ISS) são consideradas um problema de saúde 

pública, causando impacto na morbidade e mortalidade, no tempo de internação e nos 

custos com procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Em 1997, o Brasil estabeleceu a 

obrigatoriedade dos hospitais de manterem um Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar (PCIH), é um conjunto de procedimentos destinado à redução máxima da 

existência de infecção hospitalar, junto com uma Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) que é responsável pela criação de normas de regulamentação, 

participando de treinamento da equipe de saúde, fazendo o controle das prescrições de 

antibióticos e oferecendo apoio técnico na gestão hospitalar, além de, efetuar a vigilância 

epidemiológica verificando os casos de infecção hospitalar. Dessa forma, um hospital com 

PCIH em absoluto funcionamento é impedido de usar indiscriminadamente antimicrobiano 

e germicida, evitando assim a resistência (MENEZES; PORTO; PIMENTA, 2016). 

A infecção é manifestada regularmente em pacientes com estado grave, internados 

na UTI. Os tipos de infecções são de origem comunitária, isto é, já presente ou incubada 

na época da admissão hospitalar, ou nosocomial, caracterizada pelo surgimento após 

quarenta e oito horas de internação (ALMEIDA; FARIAS, 2015). As infecções nosocomiais 

podem ainda ser consideradas precoces, quando surgem nas primeiras noventa e seis 

horas de internação, ou tardias, quando implica em um processo de colonização 

microbiana por patógenos hospitalares. Entre os métodos invasivos, encontram-se os 

responsáveis pelo maior número de infecções, como a cateterização urinária, a intubação 

traqueal, a ventilação mecânica e cateteres intravasculares (COSTA; MOTTA; 

ALFRADIQUE, 2018). 

A ventilação mecânica se relaciona através da utilização de aparelhos que, 

intermitentemente, insuflam as vias respiratórias com volumes de ar. O movimento do gás 

para dentro dos pulmões ocorre devido à geração de um gradiente de pressão entre as 

vias aéreas superiores e o alvéolo, podendo ser conseguido por um equipamento que 

diminua a pressão alveolar (pressão negativa) ou que aumente a pressão da via aérea 

proximal (pressão positiva) (LUCATO et al., 2017). É um método de suporte de vida 

indicado quando o organismo não é capaz de satisfazer as demandas de ventilação e/ou 
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de oxigenação do indivíduo. Uma infecção adquirida dentro de uma unidade hospitalar de 

alta complexibilidade é a Pneumonia associada à ventilação mecânica (NASCIMENTO et 

al., 2017). 

Estudos cientificamente comprovados no Brasil sobre a identificação das principais 

bactérias causadoras de infecções relacionadas ao ambiente hospitalar relatam que as 

bactérias de maior relevância clínica e epidemiológica são: Echerichia coli, Salmonella sp, 

Aeromonas sp, Enterococcus sp, Staphylococcus sp e Klebsiella sp. Enquanto que estudos 

norte-americanos enfatizaram que mais de 50% das infecções em UTIs estão associadas 

ao uso de dispositivos invasivos e tem como agentes microrganismos resistentes, a 

Pseudomonas sp, Klebsiella sp, Staphylococcos sp e Escherichia coli (LIMA et al., 2017). 

Diante dessa ocorrência da disseminação da infecção hospitalar torna-se de grande 

importância a necessidade de excelentes profissionais de saúde como médicos, 

enfermeiros e farmacêuticos. Para controle e tratamento dessas infecções, é necessário 

que o paciente utilize medicamentos como antimicrobianos, e um dos profissionais 

capacitados para desenvolver medidas de educação continuada no controle da avaliação e 

dispensação desses medicamentos, no uso racional do mesmo, de forma a evitar 

possíveis resistências microbianas como também reações adversas aos medicamentos, 

focando não somente no controle dessa disseminação, mas também na prevenção, 

contribuindo com uma melhor qualidade da assistência farmacêutica ao paciente 

(FRANCO et al., 2015). 

Baseado nisso, o objetivo do presente trabalho é identificar as resistências 

bacterianas em pacientes que são submetidos à ventilação mecânica invasiva em UTIs e 

atuação do farmacêutico no controle das infecções hospitalares, de forma a prevenir a 

transmissão e propagação do patógeno resistente. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foram utilizadas as bases de dados 

ScienceDirect, National Library of Medicine – Pubmed e Scientific Electronic Library – 

Scielo. Assim, inicialmente foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento 

referente às características de resistência bacteriana em UTIs, tendo como objetivo 

identificar as resistências bacterianas em pacientes que são submetidos à ventilação 

mecânica invasiva em UTIs, referida em periódicos nacionais e internacionais, através da 

revisão de literatura sobre o tema. Depois, a pesquisa foi delimitada de acordo com a 
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importância da atuação do profissional farmacêutico no âmbito hospitalar de acordo com 

suas atribuições. 

Na busca inicial foram considerados os títulos e os resumos dos artigos para a 

seleção ampla de prováveis trabalhos de interesse, sendo destacados os resumos (dos 

artigos que não tinham texto acessível) e os textos completos dos artigos. Foram utilizadas 

como palavras-chave os descritores em saúde como resistência bacteriana, infecção 

hospitalar, ventilação mecânica, UTI e atenção farmacêutica. Estabeleceram-se como 

critérios de inclusão os textos que abordavam sobre a ventilação mecânica invasiva, 

resistência bacteriana e importância do farmacêutico no controle dessas infecções. Foram 

avaliados textos nacionais e internacionais, e textos publicados no corte temporal dos anos 

de 2015 a 2019 (pela preferência em pesquisar publicações recentes).  

Além da busca isolada (somente uma palavra chave) nas três bases de dados, no 

intuito de especificar mais o tema, realizou-se associações das palavras chaves, como 

infecção hospitalar e atenção farmacêutica que abrange muitos aspectos. 

Assim, foram encontrados 1.225 artigos referentes à resistência bacteriana nas três 

bases, e 166 artigos relacionados a atenção farmacêutica, sendo excluídos aqueles que 

não atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Ao final, foram selecionados 80 

artigos, sendo organizados em fichas nas quais constavam dados de identificação do tema 

proposto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os critérios de inclusão e palavras-chave estabelecidas, foi possível 

encontrar as determinações necessárias para a elaboração do presente artigo. Os 

resultados estão descritos na tabela 01 e 02 abaixo. 

 

Tabela 01. Resultados de artigos encontrados nas bases 
 Infecção 

Hospilatar 
Resistência 
Bacteriana 

Ventilação 
Mecânica 

UTI 

ScienceDirect 283 971 224 8.283 

PubMed 96 127 9 3.271 

Scielo 114 127 233 344 

Fonte: PONTES; BARROS; OLIVEIRA, 2019. 
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Tabela 02. Artigos selecionados das bases de dados 

 Infecção 
Hospilatar 

Resistência 
Bacteriana 

Ventilação 
Mecânica 

UTI 

ScienceDirect 5 6 9 12 

PubMed 1 2 1 8 

Scielo 3 5 5 7 

Fonte: PONTES; BARROS; OLIVEIRA, 2019. 

 

A partir da tabela 01 observa-se que a base de dados que representa maior número 

de resultados foi a ScienceDirect, devido sua ampliação de artigos nacionais e 

internacionais, sendo então a mais utilizada na pesquisa.  

Para a seleção dos artigos, além daqueles que envolviam o tema proposto, foi 

distinto aqueles que descreveriam mais sobre a microbiologia, como nos casos dos 

descritores Infecção Hospitalar, Resistência Bacteriana e UTI. Já quando se trata do 

descritor Ventilação Mecânica a escolha foi realizada somente para aqueles que envolviam 

procedimentos invasivos (Tabela 02).  

Também foi realizado a pesquisa de acordo com a associação de palavras chaves 

nas bases de dados. Associou-se as palavras UTI e Ventilação mecânica com Infecção 

Hospitalar, no intuito de delinear e definir conteúdos que continham informações mais 

específicas ao assunto. A base de maior resultado encontrado foi a Scielo. (Tabela 03) 

 

Tabela 03. Quantidade de artigos com as palavras associadas de acordo com as 

bases 

 Infecção Hospilatar + UTI Infecção Hospilatar + 
Ventilação Mecânica  

ScienceDirect 4 0 

PubMed 2 1 

Scielo 5 7 

     Fonte: PONTES; BARROS; OLIVEIRA, 2019. 

 

Contudo, é de se esperar que os artigos selecionados tenham propostas para um 

excelente conhecimento a cerca de pacientes internados sob ventilação invasiva em UTIs 
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e sua relação com a resistência bacteriana. Infecções associadas à assistência à saúde 

ocasionam um grave problema de saúde pública. Pacientes internados nas UTI tem maior 

predisposição para adquirir infecções, devido as suas condições imunológicas e a 

utilização de procedimentos invasivos. Dentre esses últimos, a presença do Tubo 

Orotraqueal (TOT) e seu tempo de uso prolongado em ventilação mecânica são fatores de 

risco para desenvolver crescimento bacteriano e promover uma resistência desses 

microrganismos. 

Além do estudo de resistência bacteriana em UTIs, voltados a pacientes que foram 

submetidos a ventilação mecânica, houve

profissional farmacêutico na equipe assistencial do controle desses patógenos nesses 

ambientes considerados “zona de risco”. Avaliou

nas bases, depois, realizou-se um pesquisa mais definida, através da associação de 

Resistência Bacteriana, Infecção Hospitalar, UTI e Ventilação Mecânica com a Atenção 

Farmacêutica, onde os resultados são descritos no Gráfico 1 e Tabela 04. 

 

Gráfico 01. Quantidade de artigos encontrados nas bases de dados de acordo com a 

palavra chave Atenção Farmacêutica

 

     Fonte: PONTES; BARROS; OLIVEIRA, 2019.
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palavra chave Atenção Farmacêutica 

Fonte: PONTES; BARROS; OLIVEIRA, 2019. 
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Tabela 04. Quantidade de artigos em associação com a palavra chave Atenção 

Farmacêutica 

 Atenção 
Farmacêutica + 

Resistência 
Bacteriana 

 

Atenção 
Farmacêutica + 

Infecção 
Hospilatar 

Atenção 
Farmacêutica + 

Ventilação 
Mecânica 

Atenção 
Farmacêutica + 

UTI 

ScienceDirect 0 2 1 2 

PubMed 1 1 0 1 

Scielo 5 6 1 3 

Fonte: PONTES; BARROS; OLIVEIRA, 2019. 

 

Segundo os artigos pesquisados, os germes mais prevalentes foram Klebisiella 

pneumoniae, seguida da Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcos aureus, Escherichia 

coli, Proteus mirabilis Multisensível e Acinetobacter baumanni Panresistente. 

Os usos indiscriminados dos antibióticos, para o controle das infecções, carreiam 

com eles o risco de selecionar organismos resistentes, muitos dos quais não serão mais 

controlados, se causarem futuras infecções. Portanto, pacientes sob ventilação mecânica 

suporta uma aquisição de microorganismos patogênicos ou potencialmente patogênicos 

resistentes a antibióticos, complicando o tratamento da infecção causada pelos mesmos. 

Para confirmar os dados, Staphylococcus aureus resistente à meticilina foram as 

que mais apareceram nos casos de infecções respiratórias em pacientes sob ventilação 

mecânica invasiva. Diversos microrganismos podem sobreviver e manter-se viáveis em 

superfícies secas por dias, semanas e até meses. Como exemplo, cepas de 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina podem permanecer viáveis por mais de 6 a 9 

semanas em cobertores de algodão (MOTA et al., 2017). 

Outros exemplos ficam a cargo da Escherichia coli e Klebsiella. Ambos possuem 

resistência as cefalosporinas de amplo espectro e as cepas resistentes a beta-lactâmicos 

geralmente são resistentes a quinolonas e aminoglicosídeo, deixando poucas alternativas 

para tratamento. Já a Pseudomonas aeruginosa é a primeira causa de pneumonia 

nosocomial no Brasil. Possuem resistência a vários agentes antimicrobianos, sendo que, 

altas taxas de resistência aos carbapenens têm sido relatadas em UTIs brasileiras 

(BRENTINI et al., 2019). 
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Os antimicrobianos são comumente responsáveis para atacar uma infecção já 

estabelecida, tendo como função principal impossibilitar o crescimento bacteriano de forma 

que o mesmo não cause danos à saúde do paciente. São os fármacos frequentemente 

mais prescritos e consumidos, se equivalendo à aproximadamente um terço das 

prescrições médicas. No entanto, a utilização desses medicamentos em ambiente 

hospitalar alcança 40% dos pacientes por prescrição terapêutica ou profilática. Sabe-se 

que a sua aplicação inapropriada tem propiciado o aparecimento de microrganismos 

resistentes, o que aflige tanto o indivíduo quanto o ambiente em que ele está inserido, 

elevando os custos de serviço de saúde, os riscos de reações adversas, a contaminação a 

outrem e o tempo de hospitalização (SANTOS, 2019). 

De acordo com este fato, tornou-se fundamental a atuação e intervenção 

farmacêutica no âmbito hospitalar, onde é caracterizada como o conjunto de ações 

executadas nos serviços de saúde para assegurar que a assistência terapêutica integral 

seja prestada a população na proteção, prevenção e recuperação da saúde, nos seus 

fatores individuais e coletivos. Esse profissional atua contribuindo de forma significativa no 

uso racional de medicamentos, desenvolvendo assim um acompanhamento sistemático da 

terapia medicamentosa em que o individuo faz uso, avaliando e garantindo a necessidade, 

segurança e efetividade na forma de utilizar os medicamentos.  E assim, satisfazer as 

necessidades sociais ajudando os indivíduos a obter melhores resultados durante a 

farmacoterapia (SANTOS et al., 2017). 

No ambiente hospitalar, o tratamento medicamentoso é empregado para terapêutica 

das doenças e amparo da saúde.  Pacientes hospitalizados e que utilizam muitos 

medicamentos tornam-se mais suscetíveis aos episódios de eventos adversos, 

ocasionando assim um agravamento na situação do paciente e prolongar o tempo de 

internação, e interações medicamentosas que provocam perda do efeito ou resolução 

oposta ao esperado, além do risco de toxicidade.   

Segundo a Resolução Nº 585, de 29 de Agosto de 2013, do Conselho Federal de 

Farmácia (CFF), farmácia clínica é definida como a área da farmácia voltada à ciência e 

prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao 

paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, e prevenir 

doenças. Que tem execução em diversos ambientes, como hospitalar, ambulatoriais, home 

care, drogarias e farmácias comunitárias. Onde o farmacêutico tem ação no 

acompanhamento do paciente de forma individual, de forma a resolucionar os problemas 

relacionados com os medicamentos.   
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Segundo GUIMARÃES et al (2018) a segurança do paciente tem vínculo com o 

trabalho de análise de prescrição do farmacêutico, pois é comprovado que os maiores 

casos de erros de medicação estão ligados às prescrições e o farmacêutico desempenha 

papel importante neste cenário.  É necessária a revisão das prescrições realizadas no 

hospital com análise individual para cada paciente. Estudos demonstram grande 

diminuição do número de erros de medicação quando há farmacêuticos realizando 

intervenções junto ao corpo clínico. Desta forma, nota-se que ocorre a redução do número 

de eventos adversos aumentando a qualidade assistencial. 

Os fatores que contribuem para a diminuição da resistência bacteriana no ambiente 

hospitalar, juntamente com a prática clínica e a CCIH, são: a verificação e avaliação do 

tratamento profilático adequado; redução do uso abusivo de antibióticos; verificação da 

necessidade do antimicrobiano prescrito se é indicado e eficaz para o patógeno específico; 

a verificação de doses e esquemas terapêuticos e escolha correta dos medicamentos e 

saneantes (AGUIAR et al., 2019). 

As infecções bacterianas representam uma ameaça expressiva à morbimortalidade 

da população. A pneumonia resultante da ventilação mecânica é caracterizada como uma 

das infecções de maior prevalência no âmbito hospitalar, especialmente nas UTI, a qual 

apresenta uma taxa de mortalidade de cerca de 80% dos casos. O controle ineficaz de 

bactérias resistentes aos antimicrobianos torna-se um importante risco para a saúde dos 

pacientes, em especial daqueles que precisam de cuidados intensivos, assim como, 

crescimento contínuo de cuidados de saúde nos hospitais. As infecções causadas por 

bactérias resistentes comumente requerem maior tempo de tratamentos complexos do que 

aquelas causadas por bactérias sensíveis (CORREA et al., 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da proposta do estudo e de acordo com os resultados encontrados pode-se 

perceber que infecção hospitalar e resistência bacteriana são assuntos bem prevalentes e 

que se encontra presente em diversos setores do ambiente hospital, sendo predominante 

em unidades de terapia intensiva, de caráter respiratório como o procedimento de 

ventilação mecânica.  Devido á isso, foi possível observar que o farmacêutico clínico é 

indispensável nesta situação junto à equipe multidisciplinar, pois este tem uma formação 

que possibilita um olhar cauteloso para a farmacoterapia do paciente além de conseguir 
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analisar e criar um sistema seguro para administração de medicação através de várias 

ferramentas disponíveis. Todas as suas atuações são de extrema importância e fica 

evidente que estas não devem ser vistas de forma isolada, pois uma atuação complementa 

a outra. Os resultados obtidos demonstram que o objetivo final de toda a dedicação do 

farmacêutico clínico hospitalar é sempre a melhoria e segurança do paciente. 
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Capítulo 20 

AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS LÚDICAS EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

 
Ivirlene Pinheiro dos Santos1 

Ivirlane Pinheiro dos Santos2 
Evaldo Sales Leal3 

Carliane Maria de Araújo Souza4 

 
RESUMO 
 
Introdução: A criança desde os primeiros anos de vida já possui a necessidade de brincar. 
É algo natural, uma internação poderá impedi-la de estar realizando a sua rotina comum. O 
lúdico facilita a cooperação da criança no momento da execução de procedimentos de 
rotina com o enfermeiro, unido a esse contexto questiona-se: Qual a influência que o lúdico 
possui na assistência prestada pelo enfermeiro no contexto da enfermagem pediátrica? 
Objetivo: compreender a influência do lúdico na assistência do enfermeiro pediatra. 
Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa de revisão integrativa, na qual foram incluídos 
todos os artigos disponíveis de forma integral, com o recorte temporal de 2011 a 2017, em 
livre acesso ao texto, redigidos em língua portuguesa e inglesa, e aqueles que se 
adequavam ao tema proposto. Resultados e Discussão: Após o processo de análise dos 
estudos selecionados, as informações extraídas foram apresentadas em quadros. Para a 
discussão dos resultados foram emersas três categorias: O cenário lúdico e os seus 
benefícios para o público infantil; as práticas lúdicas mais utilizadas na área da 
enfermagem e os fatores dificultadores para a aplicação de práticas lúdicas na assistência 
de enfermagem na saúde da criança pediátrica. Conclusão: Nota-se que o uso do lúdico é 
de grande relevância à medida que demonstra os grandes benefícios que o brincar 
proporciona para a criança, assim como apresenta dificuldades em sua aplicação, mas que 
independente disso, mostra diversas ferramentas que podem ser usadas pelo enfermeiro 
durante a sua rotina. 
 
Palavras-chave: Ludoterapia. Enfermagem Pediátrica. Criança. Serviços de saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros anos de vida são considerados um momento crítico, tendo em vista um 

acentuado desenvolvimento cerebral, tornando a criança mais suscetível e frágil a 
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impactos negativos ocorridos durante essa fase. Desse modo, têm-se a necessidade de 

concretizar ações de educação em saúde, por serem consideradas essenciais para 

promoção do desenvolvimento infantil saudável (VIEIRA et al., 2012).  

No contexto do desenvolvimento infantil, o lúdico é o seu principal potencializador, 

pois traz alguns benefícios, os quais se destacam: favorecimento da recreação, 

estimulação, socialização, criatividade, autonomia e a recuperação das crianças, inclusive 

aquelas submetidas a hospitalização. Levando em consideração os diversos cenários do 

cuidado, em todos eles a criança necessita do brincar, pois essa é a atividade que ela mais 

desenvolve durante a sua infância, sobretudo quando está doente (MAIA; RIBEIRO; 

BORBA, 2011). 

O ato de brincar para a criança serve como distração da sua rotina, a partir disso 

surge o mundo mágico, cheio de fantasias e imaginário. Desse modo, a mesma expressa 

sua personalidade e revela o que está sentindo diante de determinada situação. Portanto, 

através da utilização de práticas lúdicas manifesta-se o interesse em descobrir, raciocinar, 

compreender e a capacidade de se comunicar com as pessoas (OLIVEIRA; ALMEIDA, 

2016).  

Diante dessa perspectiva, o lúdico deve ser uma ferramenta utilizada pelo 

profissional da área da saúde, bem como no desenvolvimento de empatia e criação de 

vínculos. Através do brincar, obtém-se um olhar mais voltado para as necessidades da 

criança, permitindo elaborar um plano de cuidados com o intuito de atender suas reais 

necessidades. Os brinquedos e as brincadeiras no processo de cuidar são elementos 

diferenciados, no qual os profissionais de enfermagem precisam utilizar de forma 

frequente, pois auxiliam na redução de respostas dolorosas das crianças. Por isso o 

enfermeiro deve criar uma relação de amizade e confiança, objetivando melhorar o 

desempenho da criança durante a internação (PAIXÃO; DAMASCENO; SILVA, 2016). 

Nesse sentido, o cenário lúdico surge exatamente como uma maneira de somar o 

brincar com o cuidar, facilitando a colaboração da criança na execução de procedimentos 

de rotina. Diante disso, questiona-se: Qual a influência que o lúdico possui na assistência 

prestada pelo enfermeiro no contexto da enfermagem pediátrica?  

Considerando o problema apresentado a investigação tem como objetivo 

compreender a influência do lúdico na assistência do enfermeiro pediatra. O brincar é uma 

forma de comunicação não verbal própria da criança, sendo assim, o enfermeiro pode usar 

como ferramenta adicional para facilitar a sua assistência. 
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Quando se fala a respeito da comunicação diferenciada com as crianças, destaca-

se o uso do Brinquedo Terapêutico (BT), visto que é uma das brincadeiras mais utilizadas 

por profissionais de saúde, principalmente pelos enfermeiros, com o intuito de aliviar o 

estresse e desconforto, fundamentado pela ludoterapia. Apesar do BT e ludoterapia serem 

termos agregados como sinônimos, diferem quanto ao seu significado e aplicação. Esta 

consiste em uma técnica de psiquiatria, que pode ser desenvolvida por psiquiatra, 

psicólogo ou enfermeira psiquiatra. Essa técnica é realizada em um ambiente controlado, 

sendo usada para tratar crianças portadoras de distúrbios emocionais (PONTES et al., 

2015). 

Com base nisso, o lúdico nos diversos serviços de saúde é empregado para garantir 

a assistência qualificada do enfermeiro, na hora de executar os procedimentos de 

enfermagem. Devido à grande demanda na área pediátrica, o uso do brincar durante o 

atendimento de enfermagem tende a ser esquecido, trazendo choro e irritação as crianças, 

dificultando o exame físico. Portanto, sabe-se que ainda há uma resistência do enfermeiro 

em aplicar a ludicidade como estratégia na sua prática habitual, sendo considerado um 

verdadeiro desafio para a enfermagem.  

Diante do exposto, constatou-se a necessidade de pesquisar mais sobre a temática, 

para conscientizar os enfermeiros de que a comunicação e o brincar são essenciais para o 

cuidado humanizado em crianças durante a assistência de enfermagem. Desse modo, 

espera-se que a pesquisa contribua como acréscimo de conhecimento para profissionais e 

acadêmicos da área da saúde. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Atuação do enfermeiro na área de enfermagem pediátrica com enfoque no uso de 

práticas lúdicas 

 

A Resolução nº 295/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) dispõe 

que é de competência do enfermeiro atuante na área pediátrica, enquanto integrante da 

equipe multiprofissional de saúde, o uso da técnica do BT, durante a assistência à criança 

e a família em hospitalização. Dessa maneira, é necessária a utilização do BT e outras 

brincadeiras, objetivando melhora na qualidade da assistência (GOMES; SILVA; 

CAPELLINI, 2016). 

Na área da pediatria, o enfermeiro deve ter consciência que o paciente infanto 

juvenil sente bruscamente a transformação na sua rotina diária, ocasionando grandes 
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transtornos psíquicos e de comportamento, que trazem dificuldades na assistência de 

enfermagem a esse público. As brinquedotecas, caracterizadas como espaços reservados 

para as terapias lúdicas, oferecem aos pacientes doentes uma nova perspectiva e um 

olhar diferenciado em relação à assistência prestada por toda equipe de enfermagem 

(SANTOS et al., 2017).  

No que se refere ao cuidado com a criança em regime de internação, a 

comunicação proporciona um cuidado integral e afetivo, que reduz os obstáculos advindos 

desse período, auxiliando o menor a encarar com mais tranquilidade, bem como na 

execução de procedimentos invasivos ou não. O emprego do diálogo ajuda o paciente a 

expor suas necessidades e sentimentos, na medida que transmite confiança e segurança 

na equipe de saúde (JONAS et al., 2013). 

Os enfermeiros podem empregar o brincar como técnica de cuidado à criança no 

que tange a hospitalização, sobretudo, em três áreas: na rotina diária, no preparo do 

paciente para a cirurgia e procedimentos invasivos, bem como no momento que a equipe 

estiver realizando procedimentos dolorosos e desagradáveis. Além disso, estudos apontam 

o brincar como um recurso que facilita a comunicação entre a criança, profissional e 

acompanhante (MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2011). 

Salienta-se a importância da assistência do enfermeiro na área pediátrica, com 

alusão a introdução de práticas lúdicas durante o atendimento, pois muitos estudos relatam 

a relevância dessas ferramentas facilitadoras, que despertam o interesse do menor em 

contribuir na realização de um exame físico de qualidade pelo enfermeiro, assim como 

uma melhora significativa no seu entendimento a respeito de sua condição física. Desse 

modo, o enfoque maior é a assistência diferenciada do enfermeiro, que busca uma soma 

entre comunicação e brincar para resultar em respostas positivas ao público infantil. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para efetivação deste trabalho, tratou-se de uma revisão integrativa, que é 

considerada a primeira iniciativa para a edificação do conhecimento científico, por meio 

destas novas teorias aparecem, bem como são reconhecidos novos espaços e 

oportunidades para surgir pesquisas de um assunto específico. A revisão inclui a 

organização e a discussão de um contexto de pesquisa (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). 

Para executar a seleção de estudos, foram utilizados como critérios de inclusão: 



 

 

292 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

artigos disponíveis de forma integral, com recorte temporal de 2011 a 2017, em livre 

acesso ao texto, redigidos em língua portuguesa e inglesa, bem como aqueles se 

adequavam ao tema proposto. Foram excluídos artigos que não estivessem em 

concordância com o tema proposto, textos incompletos e no caso de duplicidade dos 

estudos encontrados nas devidas bases de dados, foi preservado o estudo de apenas uma 

base. 

A busca foi efetuada por meio da pesquisa nas seguintes bases de dados: BVS com 

as seguintes bases indexadas: Lilacs, Scielo, BDENF e ainda em PubMed/Medline. Os 

descritores utilizados foram: Enfermagem Pediátrica, Ludoterapia, Criança, Serviços de 

saúde. Tais descritores foram usados de forma combinada, dentro de umas estratégias de 

busca, construídas em bloco de notas utilizando as palavras-chave e sinônimos delas junto 

com o operador boleano (AND). 

Depois de executar a busca nas bases de dados pré-estabelecidas, obteve como 

resultado um total de artigos na BVS de 215 artigos, e os artigos que se repetiam após 

colocar as diversas combinações das palavras-chave foi considerado apenas um, os 

resultados no PubMed foram 23. E Após a utilização dos filtros e análise dos artigos 

através da leitura criteriosa dos títulos e resumos, observando sua semelhança ao tema 

proposto, com base nesse aspecto restaram 10 artigos na BVS e 0 artigos no PubMed, 

totalizando de 10 inclusos nesta revisão. 

Os dados coletados foram reunidos em um quadro síntese para subsidiar a 

discussão posteriormente, ressaltando que as informações contidas se dividiram da 

seguinte forma: título, autores, ano e tipo de estudo. As informações extraídas dos 

trabalhos analisados foram apresentadas em quadros que pudessem favorecer a 

visualização do leitor, contendo informações relevantes dos artigos. Para facilitar a forma 

de organização foram elaboradas categorias com base nos estudos já relacionados no 

quadro sinóptico, e posteriormente foi estabelecido uma relação entres as categorias, 

buscando entrar em concordância com os objetivos. 

Destaca-se que foram respeitadas todas as normas de autoria, sendo referenciando 

os autores citados no estudo, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da leitura minuciosa dos diversos estudos dispostos nas bases de dados 

anteriormente mencionadas, foram selecionados 10 artigos que estavam de acordo com a 

proposta desta revisão. Os estudos foram expostos em um quadro para estabelecer um 

entendimento, que continham o título, autores, ano e tipo de estudo. 

O quadro abaixo dispõe de todas as informações necessárias que subsidiaram a 

construção da discussão da revisão integrativa.  

 

Quadro 1 – Relação de estudos com títulos, autores, ano de publicação e tipo de estudo. 

 Título Autores Ano Tipo De Estudo 

01 
Inserção do lúdico como facilitador da 

hospitalização na infância: percepção dos pais 
ROCKEMBACH, J. et al. 2017 

Exploratório, 

descritivo e 
qualitativo. 

02 
Cuidado lúdico à criança hospitalizada: 

perspectiva do familiar cuidador e da equipe de 
enfermagem 

NICOLA, G. D. O et al. 2014 
Exploratório, 
descritivo e 
qualitativo 

03 
Lúdico no cuidado à criança e ao adolescente: 

perspectiva da equipe de enfermagem. 
MARQUES, E. P. et al. 2016 

Exploratório, 
descritivo e 
qualitativo 

04 
Conhecimento dos profissionais de enfermagem 

sobre a utilização do brinquedo no cuidado as 
crianças hospitalizadas 

GOMES; SILVA; CAPELLINI. 2016 
Exploratório, 
descritivo e 
quantitativa 

05 
O Brincar na Percepção de Enfermeiros em um 

Hospital Pediátrico do Maranhão 
FERNANDES, M. N. D. S. et al. 2017 

Exploratório, 
descritivo e 
qualitativo 

06 

Dificuldades da enfermagem na utilização do 
lúdico no cuidado à criança com câncer 

hospitalizada 

 

DEPIANT, J. R. B. et al. 2013 
Descritivo e 
qualitativo 

07 
O Brinquedo Terapêutico e o lúdico na visão da 

equipe de enfermagem 
SOUZA, L. P. S. et al. 2012 

Exploratório, 

Descritivo e 
qualitativo 

08 
Atividade lúdica como ferramenta para o 

cuidado de enfermagem às crianças 
hospitalizadas. 

LIMA, K. Y. N. et al. 2014 Revisão integrativa 

09 
O uso do brincar pela equipe de enfermagem no 

cuidado paliativo de crianças com câncer 
SOARES, V. A. et al. 2014 

Descritivo e 
qualitativo 
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10 
Estímulo ao desenvolvimento infantil: produção 

do conhecimento em enfermagem 
FALBO, B. C. P. et al. 2011 Revisão integrativa 

Fonte: próprio autor, 2019 

 

No quadro 1 são demonstrados os estudos com suas respectivas informações, nas 

quais pode-se observar que os anos dos artigos foram diversificados, três foram de 2014, 

dois de 2016, dois de 2017, apenas um de 2013, um de 2012, e um de 2011, totalizando 

dez artigos, e chegando à conclusão que existem estudos recentes a respeito do tema 

proposto. Em relação ao tipo de estudo, percebe-se que a maioria era estudos 

exploratórios, descritivos e qualitativos e apenas dois eram de revisão integrativa.  

Após a exposição dos resultados e para discutir os principais achados dos artigos 

selecionados, foram elaboradas três categorias: O cenário lúdico e os seus benefícios para 

o público infantil, práticas lúdicas mais utilizadas na área da enfermagem pediátrica e os 

fatores dificultadores para a aplicação de práticas lúdicas na assistência de enfermagem 

na saúde da criança. 

 

4.1 O cenário lúdico e os seus benefícios para o público infantil 

 

A criança utiliza o universo lúdico para expressar suas emoções, criatividade, 

desejos e afetividade. O adoecimento e hospitalização pode prejudicar essa fase na vida 

da criança, pensando nisso, as práticas lúdicas vem sendo inseridas pelos enfermeiros nas 

unidades pediátricas e a resposta da criança tem sido positiva, a partir dessa perspectiva 

essa categoria foi criada para demonstrar os benefícios que o brincar traz para criança e 

para todos os que convivem com ela durante esse processo de cuidar. 

O estudo 02 relaciona o cuidado aliado com o brincar favorece a distração da 

criança em relação à rotina das unidades pediátricas, se mostrando mais confiante e 

menos agressiva, reduzindo o medo. O estudo 07 também relata a respeito da melhora no 

comportamento da mesma, acrescentando que o uso de práticas lúdicas contribui para a 

sua recuperação, bem como proporciona aceitação, criação e aprendizagem em um local 

novo e considerado aterrorizante. No estudo 08 evidenciou-se que a utilização do lúdico 

proporciona tanto redução de sentimentos negativos, quanto de dor, náusea, ansiedade e 

sentimentos de depressão.  

Nesse contexto, o estudo 01 aborda que os pais reconhecem os benefícios do 

lúdico e que seus filhos tiram o foco da doença e da hospitalização, direcionando para o 
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brincar. No estudo 03, os profissionais de enfermagem dizem que ao ser inserido o 

cuidado lúdico observar-se uma mudança no humor que é expressado pelo sorriso 

estampado no rosto, pela satisfação recorrente e a alegria vivida, o que traz respostas 

positivas a seu tratamento, reduzindo as respostas negativas já mencionadas. 

Os estudos 07 e 09 concordaram que após o profissional utilizar o BT antes e 

durante um procedimento é comprovado respostas totalmente positivas nos pacientes 

infantis, pois essa ação facilita a colaboração e compreensão a respeito da experiência 

durante a internação. Como acréscimo, o estudo 09 mencionou que os profissionais 

estimulam o lúdico em crianças com câncer em cuidados paliativos, porém, muitas vezes 

elas se encontram tão deprimidas que preferem não brincar, e de certa forma é respeitada 

essa decisão.  

Muitos enfermeiros aplicam o brincar através do BT, sendo um instrumento utilizado 

durante o atendimento com crianças. Os estudos 01, 05, 07, 08 e 09 tratam a respeito do 

brincar e do uso do BT, que proporcionam os seguintes benefícios: facilita o processo de 

comunicação e no preparo da criança para os procedimentos dolorosos, cria elos de 

confiança e segurança, estabelece vínculos de amizade entre o profissional e a criança, 

bem como o familiar/acompanhante do paciente infantil, conhecimento e adaptação da 

criança ao ambiente novo, proporciona melhor adesão ao tratamento e por consequente 

contribui para um melhor prognóstico e ainda colabora para um melhor entendimento e 

aceitação a respeito da sua doença. Sabe-se que o lúdico traz benefícios para todos os 

envolvidos, a criança, os profissionais e o familiar. 

Salienta-se que esse recurso facilitador se usado em todos os serviços de saúde 

que prestam assistência à criança proporcionariam os mesmos benefícios, pois apesar de 

ser importante trabalhar o brincar durante a hospitalização, as crianças atendidas na 

atenção básica também se beneficiariam com essa prática. Tendo em vista que a 

sensações negativas são as mesmas, pois se percebe que elas expressam sentimentos de 

medo, angústia, agitação, estresse e choro. Então, após a introdução de práticas lúdicas 

nos diversos centros de saúde, notam-se sentimentos positivos expressados pelas 

crianças como consequentes benefícios para todos os envolvidos no cuidado. 

 

4.2 As práticas lúdicas mais utilizadas na área da enfermagem pediátrica 

 

Sabe-se que para aplicar o brincar o enfermeiro pode utilizar diversas estratégias 

para a obtenção do objetivo desejado, que é trazer para a criança uma nova forma de 
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comunicação de um jeito mais descontraído, minimizando os traumas advindos do 

ambiente não-familiar. Desse modo, para a construção dessa categoria procurou analisar 

as estratégias lúdicas utilizadas pelo enfermeiro no contexto da enfermagem pediátrica. 

A Sala de recreação é uma alternativa que pode ser usada para estimular a criança, 

de modo que a mesma não expresse sentimentos negativos. O estudo 02 nomeia a sala 

de recreação como imaginoteca, e a reconhece como um importante espaço que favorece 

a estimulação da criança, possibilitando que a mesma possa gastar energia de forma 

saudável. Trazer alguns objetos, como os brinquedos da criança, televisão, computador, 

DVDs e comprar brinquedos novos, proporcionando que a criança brinque com outras 

crianças internadas, para ajudá-las a se acalmarem e se distraírem.  

Outra tática utilizada pelos profissionais para aplicar o lúdico no cuidado, é o 

emprego do diálogo, que serve para humanizar esse cuidado e ainda conquista a criança. 

Ainda traz como alternativa o uso de jalecos coloridos que ajudam a amenizar o medo que 

as crianças têm dos profissionais que estão prestando assistência, auxiliando a criança a 

sentir-se bem.  

Existem outras estratégias que podem ser usadas para contribuir para o 

estabelecimento da confiança da criança no profissional, tais como: o teatro clown, 

arteterapia, musicoterapia, leituras e contação de histórias e o BT. Dessa forma, o teatro 

clown é uma técnica que estimula o riso do público infantil, sendo mencionados em dois 

estudos, 08 e 10, ambos são revisões integrativas. Para o estudo 08, o teatro clown tem 

em sua composição profissionais que inventam e demonstram ser um personagem com 

uma identidade e caracterização. Para isso, eles podem utilizar alguns objetos e 

apresentações, como um nariz de palhaço, estetoscópios coloridos, pandeiros, maletas e 

as ações envolvendo música, contação de histórias, mágicas e dramatização.  

A arteterapia também é uma atividade que foi abordada pelos estudos 08 e 10, por 

ser uma ferramenta que incentiva o desenvolvimento infantil. O estudo 08 avaliou uma 

pesquisa que aborda arteterapia com umas das três técnicas da chamada Terapia Criativa 

com Arte (CAT), as outras duas técnicas são: musicoterapia e dança/movimento. Com 

base na arteterapia o estudo 10 menciona que a arte para a criança produz uma redução 

da confusão cognitiva provocada pela internação. Acrescenta ainda a respeito da música, 

que distrai a criança, podendo ser utilizada no tratamento de diversas doenças, mas 

também no alívio da dor, suaviza momentos de tensões, diminui a ansiedade e favorece 

melhora no padrão de sono e humor do paciente infantil.  

Para estimular ainda mais a imaginação das crianças pode ser empregado a leitura 
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e contação de histórias, dois estudos, 08 e 09, retratam sobre essas estratégias. Esses 

recursos facilitadores trabalham aspectos da psicologia infantil, estimulando a imaginação, 

raciocínio, criatividade, além de transmitir valores como ética, respeito, amor, paz, 

cooperação e ainda promove cultura e dissemina informações. Essa atividade lúdica pode 

ser aliada à brinquedoteca, sendo realizada em grupo ou individualmente. Além da leitura, 

desenho e pintura também foram citados como estratégias que ajuda nesse processo de 

internação. 

Uma ferramenta que vem sendo muito utilizada por profissionais é o BT, pois é 

perceptível que a criança após ter contato com o BT, expressa respostas positivas; três 

estudos, 04, 07 e 08, mencionaram a importância desse instrumento. Os enfermeiros 

utilizam o BT para explicar às crianças à respeito de procedimentos e exames na qual elas 

serão submetidas, para isso o enfermeiro simula os procedimentos no BT, objetivando uma 

compreensão por parte da criança. O estudo 07 ainda acrescenta que a partir da utilização 

do BT, observou-se que a criança permanece mais colaborativa e o procedimento, embora 

cause dor, deixa de ser traumático. 

Com base na análise dos estudos selecionados que se adequavam a essa 

discussão, é possível compreender que inúmeras são as estratégias que podem ser 

usadas para facilitar o relacionamento da criança e o profissional, bem como no manejo de 

exames e procedimentos realizados a esse público.  

 

4.3 Os fatores dificultadores para a aplicação de práticas lúdicas na assistência de 

enfermagem na saúde da criança  

 

Conhecendo os benefícios do lúdico no cuidado à criança e sabendo o quanto essa 

prática é importante tanto para o profissional quanto para o paciente, essa categoria foi 

elaborada para avaliar que fatores tem dificultado o emprego de práticas lúdicas nas 

unidades pediátricas. As dificuldades apresentadas nos estudos selecionados para essa 

categoria envolvem: falhas na rotina, recursos humanos e materiais, qualificação 

profissional, falhas na infraestrutura das unidades entre outras.  

Os trabalhos que retratam a respeito do despreparo dos profissionais foram: 02, 03, 

04 e 05 contando com acréscimos de outras dificuldades. Em relação à falta de tempo, 

diversos são os estudos que abordam tal dificuldade, entre eles são: 02, 03, 04, 06 e 07. A 

falta de recursos materiais de certa forma dificulta a aplicação do lúdico, os estudos que 

concordaram com essa afirmação foram: 03, 05, 06 e 07. A demanda que as unidades 
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pediátricas atendem é muito grande, o que dificulta a aplicação do brincar durante a 

realização de procedimentos, os estudos 02, 03 e 05 citaram esse problema.  

O estudo 02 aponta diversas dificuldades, entre elas, o despreparo do profissional 

para realizar a técnica do brincar, pois estão centrados nos cuidados técnicos e 

reconhecem que o lúdico é um cuidado novo e deve ser incorporado à prática do 

profissional. Ainda cita a falta de tempo e de profissionais para a execução dessa prática, 

referindo que a demanda diária requer uma atenção maior ao cuidado técnico.  

Ainda nessa perspectiva, lidar com a família foi destacado com uma dificuldade, 

pois a ansiedade, falta de colaboração e dedicação do familiar cuidador dificulta a 

recuperação da criança, o mesmo deve ser orientado para acompanhar o paciente de 

maneira adequada.  

O estudo 03 retrata uma pesquisa realizada com profissionais da equipe de 

enfermagem que fazem parte da Unidade de Internação Onco-hematológica, essa unidade 

trata crianças e adolescentes. Tal estudo descreve que além das dificuldades já 

mencionadas, outros fatores que dificultam o processo cuidar-brincar são: grande 

demanda na unidade da oncologia, falta de materiais e recursos para a utilização do lúdico, 

a questão do horário noturno, na qual os pacientes estão dormindo, diminuindo a 

possibilidade de interação para execução de práticas lúdicas, ainda pode ser citado o 

comportamento dos adolescentes que em geral têm menor interação social, prevalecendo 

o uso de tecnologias e o seu momento individualista.  

Com base nesses problemas, destaca-se a necessidade de um preparo técnico-

científico da equipe de enfermagem para prestar um cuidado integral e holístico à criança e 

sua família. Há grande necessidade das instituições se tornarem mais estruturadas, com o 

intuito de facilitar o processo de cuidar, porém, ressalta-se que apesar de existirem tais 

dificuldades não justifica a privação do direito da criança de brincar e de ser cuidada com 

humanização.  

No estudo 05 a maioria dos enfermeiros entrevistados afirmou que as principais 

dificuldades para a aplicação do lúdico durante a assistência são: a falta de recursos 

materiais, humanos e infraestruturas suficientes, por isso, explicam que não realizam as 

práticas lúdicas de forma estruturada e rotineiramente no hospital.  

O estudo 06 retrata a respeito das dificuldades enfrentadas pela equipe de 

enfermagem na utilização do lúdico durante o cuidado à criança com câncer. Os 

profissionais de enfermagem relataram que a falta de brinquedo se explica devido às 

normas hospitalares imporem que não é permitido todo tipo de brinquedo, além do uso 
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individualizado do seu próprio brinquedo, somado a isso, as crianças que tem precaução 

de contato são orientadas a não deixarem seus brinquedos, pois outras crianças podem 

entrar em contato, expondo as mesmas a infecções, essas recomendações são dadas pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Com isso, o enfermeiro deve lançar 

mão de outras atividades lúdicas.  

O estudo 07 também evidencia fatores semelhantes com o estudo 02, 03 e 05, 

sendo estes relacionados à existência de haverem poucos recursos e materiais para a 

aplicação do brincar, mas especificamente do uso do BT e ainda discutem sobre a 

escassez de um ambiente e uma estrutura adequada para a realização do mesmo. O 

estudo 04 supõe que há falta de adesão na utilização do brinquedo em procedimentos 

dolorosos, e que além da falta de tempo e de capacidade técnico-científica, há também a 

desvalorização dessa prática pelo próprio profissional.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ao buscar compreender a influência do lúdico na assistência do enfermeiro pediatra, 

verificou-se quão é importante o brincar para as crianças, é algo natural, que não deve ser 

tirado. A partir da análise de estudos referentes ao tema pode-se se notar que ao inserir as 

práticas lúdicas na rotina de trabalho, o enfermeiro pode trazer para criança momentos de 

descontração, alegria, distração e mesmo contribuir para o desenvolvimento físico, mental 

e social. 

Diante de todos os benefícios que está prática possui, sabe-se que ainda há falhas 

durante a sua aplicação, seja elas relacionadas a infraestrutura das unidades pediátricas, 

aos recursos humanos e materiais, a capacidade técnico-científica e ainda relacionada ao 

tempo e a grande demanda que a unidade atende, porém, algumas dificuldades podem ser 

contornadas pelo enfermeiro. O enfermeiro deve lançar mão de outras práticas lúdicas que 

proporcionem o mesmo efeito nas crianças. O brincar pode ser aplicado nas seguintes 

práticas lúdicas: no diálogo, sala de recreação, o teatro clown, arteterapia, musicoterapia, 

leituras e contações de histórias e o uso do BT. Após a aplicação dessas práticas 

percebeu-se muitos benefícios para todos os envolvidos no processo do cuidar.  

Essa revisão servirá de apoio a todos os envolvidos nesse processo de cuidar, que 

são o enfermeiro, a criança e o familiar. Para o enfermeiro vai servir como acréscimo de 

conhecimento, demonstrando uma nova abordagem do cuidar ao público infantil. Para a 

família trará informações sobre o direito que o seu filho tem em brincar, mesmo diante da 
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situação de estresse vivenciada. Em resumo, nota-se a grande relevância do lúdico na 

área pediátrica. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como intuito avaliar estado nutricional, habito alimentar e 
consumo de ultraprocessados por escolares em Teresina-PI. Trata-se de um estudo 
observacional, transversal; pesquisa de campo descritiva, exploratória, quantitativa, 
realizada com 82 crianças de 7 a 10 anos, de ambos os sexos, da rede privada de ensino, 
localizada na zona urbana, na cidade de Teresina-PI, no período de maio de 2019. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIFSA,por meio do 
parecer número 3.158.930. Foram coletados dados antropométricose analisados dois 
recordatórios de 24horas para verificação do consumo de alimentos ultraprocessados, 
utilizando o software Dietbox. Para análise dos outros dados, procedeu-se com análise 
descritiva. Destaca-se a ocorrência de 14,6% de crianças (n=12) com sobrepeso e 9,7% 
(n=10) com obesidade;12,2% dos escolares (n=10) tiveram circunferência da cintura com 
classificação de excesso de adiposidade abdominal, fator que indica risco para doenças 
cardiovasculares. Apesar de existir um alto consumo de alimentos ultraprocessados no 
hábito alimentar, as crianças apresentaram um déficit de aporte nutricional do VET, 
observando que os carboidratos se apresentaram abaixo do percentual recomendado, 
enquanto lipídeos e proteínas apresentaramvalores adequados. Os escolares 
apresentaram uma maior frequência no consumo de sucos industrializados, leite em pó, 
bolos, biscoitos doces e recheados, salgadinhos (petiscos), embutidos, doces e 
refrigerantes. Constatou-se um consumo expressivo de alimentos ultraprocessados na 
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dieta dos escolares, além da presença de sobrepeso/obesidade e risco para doenças 
cardiovasculares na infância. 
 
Palavras-chave: Escolares, Avaliação nutricional, Alimentação, Industrializados.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A nutrição adequada da criança é fundamental para garantir o seu crescimento e 

desenvolvimento de forma saudável. De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) referente a 2009, as crianças brasileiras têm uma alimentação deficiente em frutas, 

legumes e verduras e apresentam um consumo excessivo de alimentos industrializados 

(processados e ultraprocessados), como embutidos, bebidas com adição de açúcar, 

biscoitos e salgados (AIRES et al., 2011; OLIVEIRA, 2016). 

Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais produzidas inteiramente 

ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, 

amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido 

modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo 

e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados 

para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). Técnicas de manufatura 

incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento (BRASIL, 

2018).  

Sparrenberger (2015) e Farias et al. (2008) referem uma associação entre a 

alimentação e o crescimento em ritmo acelerado da prevalência de sobrepeso, obesidade 

e de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) 

aponta que crianças acima do peso possuem 75% mais chance de serem adolescentes 

obesos e adolescentes obesos têm 89% de chance de serem adultos obesos, indicando 

que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas e 18,9% dos adultos estão 

acima do peso. 

A correlação da alimentação com estado nutricional envolve alguns fatores como o 

estilo de vida urbano (inatividade física) e a substituição dos alimentos in natura por 

alimentos de maior praticidade, como os industrializados. Assim, a saúde da criança tem 

sido afetada com essas mudanças, acarretando alterações do comportamento, 

principalmente com relação à dieta, pois a família passou a utilizar alimentos oferecidos 

pelo mercado, como refrigerantes, sucos prontos, fast-food e enlatados. Além disso, não 
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somente o volume da ingestão alimentar, como também a composição e a qualidade da 

dieta são fatores que têm sido evidenciados como agravantes para o estado nutricional e 

de saúde desses escolares (BERNARDO et. al., 2012). O presente estudo teve como 

objetivo avaliar a ingestão alimentar de alimentos ultraprocessados e sua influência no 

estado nutricional de escolares em Teresina-PI. 

 

MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, uma pesquisa de campo 

descritiva, exploratória, quantitativa, realizada em uma escola da rede privada, localizada 

na zona urbana, na cidade de Teresina-PI, em maio de 2019. O estudo foi realizado com 

82 escolares com idade de 7 a 10 anos, sendo 18 escolares na faixa etária dos 7 anos 

(1°ano), 23 escolares na faixa etária dos 8 anos (2ºano A e B), 19 escolares na faixa etária 

dos 9 anos (3ºano) e 22 escolares na faixa etária dos 10 anos(4°ano). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário Santo Agostino (UNIFSA), por meio do parecer de número 3.158.930. Para 

assegurar sua participação na pesquisa, os escolares participantes assinaram Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), demonstrando interesse em participar da 

pesquisa, e seus pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Considerando os critérios de exclusão,foi vedada a participação de 

crianças que apresentassem doenças crônicas endócrinas que comprometessem seu 

estado nutricional, com alguma deficiência física, problemas cognitivos ou com dificuldade 

em falar ou escrever. 

Inicialmente, foi realizada a aferição de medidas antropométricas. O peso corporal 

foi determinado utilizando uma balança digital Onrom HN com capacidade até 150kg. Para 

tanto, os participantes do estudo estavam descalços e usando roupas leves. A estatura foi 

mensurada utilizando-se duas fitas métricas coladas na parede, uma paralela à outra, com 

1 metro cada uma. Para o procedimento, osescolarespermaneceram descalços, com os 

pés unidos, em posição ereta, olhando para frente. O Índice de Massa Corporal (IMC), por 

sua vez, foi calculado a partir da divisão do peso pela estatura elevada ao quadrado (OMS, 

2007). Para análise dos parâmetros (Peso, Estatura e IMC) foi utilizada a Caderneta de 

Saúde da Criança, segundo propõe a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007). Os 

dados foram apresentados em gráficos, conforme a escala dos seguintes escores: P/I 

(peso para idade), E/I (Estatura para Idade) e IMC/I (Índice de Massa Corpórea para 
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Idade), de acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011); a medida 

da circunferência da cintura teve como referência Freedmanet al. (1999). 

Para a avaliação do consumo de alimentos ultraprocessados,foram realizados dois 

recordatórios de 24 horas, em dias consecutivos. No momento da entrega dos 

recordatórios, foram fornecidas orientações quanto à forma correta de anotar os alimentos, 

como discriminar os tipos de refeições, quantidades, medidas caseiras e horários de 

consumo. Os recordatórios foram devolvidos as pesquisadoras após dois dias depois, com 

esclarecimentos e ajustes de informações com a criança sobre o que ela informou comer. 

Em seguida, foi realizada a análise desses dados, com base nos valores de referências 

das DRIs – Dietary Referência Intakes (IOM, 2005), para os macronutrientes (Carboidratos 

55 a 60%); (Lipídios 25 a 30%); (Proteína 15 a 25%). 

A análise da ingestão de ultraprocessados foi realizada pela contagem do número 

de vezes que esses alimentos foram descritos nos recordatórios de 24 horas, utilizando o 

softwareDietbox para análise do aporte energético e de macronutrientes. Os dados foram 

organizados em planilhas do Excel® (2016) para realização de análise descritiva das 

variáveis observadas. Os resultados obtidos foram organizados em forma de tabelase os 

parâmetros antropométricos foram analisados individualmente, obtendo-se a média geral 

de cada turma em relação a esses parâmetros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando os dados antropométricos dos escolares pesquisados, na Tabela 1 

são apresentados os resultados que caracterizam as médias dos seguintes parâmetros 

antropométricos: peso, altura, IMC e circunferência da cintura, destacando a média e o 

desvio padrão de cada um, respectivamente.  

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra segundo os parâmetros antropométricos e classificação do 

estado nutricional de escolares de rede privada, Teresina-PI, 2019. 

Variáveis   Total (n  %)      

Sexo 82 (100%) 

Masculino 42 (51,2%) 
Feminino 
 

40 (48,8%) 
 

Indicadores   n   % 

P/I 
 Peso elevado 13 15,9 
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Peso adequado 68 82,9 

Peso baixo 1 1,2 

E/I           

Estatura elevada 3 3,7 

Estatura adequada 78 95,1 

Estatura baixa 1 1,2 

IMC/I           

Eutrofia 58 70,8 

Obesidade 6 7,3 

Obesidade grave 2 2,4 

Sobrepeso 12 14,6 

Magreza 3 3,7 

Magreza acentuada 1 1,2 

C.C           

Com excessode adiposidade 10 12,2 
Sem excesso deadiposidade 
 

72 
 

87,8 
 

Variáveis  
   

Média/desvio 
padrão     

Idade, anos (n=82) 8,5 ± 1,29 

Peso, kg (n=82) 29,9 ±  8,55 

Estatura, cm (n=82) 132,0 ±  0,10 

IMC, kg/m² (n=82) 16,9 ±  3,27 

C.C (n=82) 58,7 ±  7,66 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
Os resultados são expressos em média ± dp e frequências (%). 

 

 

A amostra foi composta por 82 crianças de ambos os sexos, de 7 a 10 anos. Com 

relação ao sexo, a amostra foi quantitativamente semelhante, conforme dados 

apresentados na Tabela 1. 

O peso e altura teve maior índice de classificação como adequados para a idade de 

acordo com os indicadores P/I e E/I, respectivamente, porém 1 criança (1,2%) foi 

classificada com peso e altura baixa para idade e 13 crianças (15,9%) com peso elevado 

para a idade. O crescimento infantil não se restringe a aumento de peso e altura, mas se 

caracteriza por complexo processo que envolve dimensão corporal e número de células, 

sendo influenciado por fatores genéticos, ambientas e psicológicos (VITOLO, 2015). 

Com base nos resultados, foi possível observar que há uma taxa elevada de 

excesso de peso entre as crianças estudadas, pois 14,6% (n = 12) apresentaram 

sobrepeso e 9,7% das crianças (n = 8)apresentaram obesidade. O crescente aumento nos 
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índices de sobrepeso e obesidade ainda na infânciaconsiste em um 

fenômenopreocupante, o qual tem sido relatado na literatura científica e considerado um 

importante preditor para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) na vida adulta. A frequência de excesso de peso encontrada neste trabalho 

acompanha o observado no Brasil.  

Estudo realizado por Pedrazaet al. (2017) relacionou o estado nutricional com os 

hábitos alimentares de escolares do município de Campina Grande-PB e obteve taxa de 

excesso de peso em 21,5% dos escolares com faixa etária similar à amostra desse estudo. 

Em uma escola privada de Palmas-TO, 37,0% dos escolares apresentaram risco 

nutricional (MENÊSES et al., 2017). 

Outro fator relevante se refere à magrezaem 4,9% (n = 4) dos participantes. 

Ademais, a exposição à desnutrição pode trazer sérias consequências à saúde da criança, 

impossibilitando o crescimento e o desenvolvimento normal, comprometendo sua 

imunidade, além de interferir em sua qualidade de vida. 

O presente estudo evidencia um percentual preocupante de prevalência de 

sobrepeso e obesidade, podendo ter relação com a frequência com que os alimentos 

ultraprocessados foram mencionados pelos escolares. 

Dados brasileiros relacionados à obesidade infantil são ainda limitados, e a 

ausência de unanimidade na definição de obesidade nessa faixa etária acarreta 

dificuldades na comparação das prevalências relatadas nos diversos estudos. 

Segundo a OMS (2007), hoje a obesidade é uma questão de saúde pública. Há 

apenas algumas décadas, a grande preocupação em relação à saúde infantil era a 

desnutrição, e as mudanças no estilo de vida e perfil socioeconômico, dentre outras 

causas, contribuíram para essa transformação. 

A circunferência da cintura é uma medida indireta da quantidade de gordura 

visceral, intimamente ligada ao risco cardiovascular. No presente estudo, 12,2% (n = 10) 

dos escolares foram classificados com excesso de adiposidade abdominal, fator 

extremamente importante, uma vez que que indica risco de doenças cardiovasculares. 

Estudos demonstram que a medida da circunferência da cintura está associada a 

alterações no perfil lipídico (MAFFEISet al., 2001) e nos níveis de pressão arterial 

(MAFFEISet al., 2001; TAYLORet al., 2008; RAMÍREZ-VÉLEZet al., 2011;LIMA et al., 

2011;MONTAÑES et al., 2007; COSTANZI et al., 2009) em crianças e adolescentes. 

Na Tabela 2 é possível notar que, dentre as médias avaliadas, o percentual de 

carboidratos se encontrou abaixo do valor mínimo recomendado de 55%, apresentando um 
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déficit no consumo de carboidratos. Contudo, no consumo das proteínas e lipídios, os 

valores encontrados se apresentaram dentro dos valores ideais recomendados pelas 

Dietary Referência Intakes (DRIs) (IOM, 2005).  

 

Tabela 2 - Média e desvio padrão do aporte energético e macronutrientes dos escolares de rede 

privada, Teresina-PI, 2019. 

 VET      Média(kcal/%)±DP      Média(kcal/%) Ideais   

VET encontrado 1425,8 ± 159,5 1729,8kcal 

Carboidrato 52,8 ± 1,3 55 – 60% 

Lipídio 28,1 ± 2,6 25 – 30% 

Proteína     18,55 ± 2,3     15 – 25%   

Fonte:Dados da pesquisa, 2019. 
Expressos em média(kcal/%) ± Desvio padrão 
 

 

Os escolares apresentaram um déficit de aporte nutricional, se comparado com o 

aporte calórico ideal de 1.729,8kcal, pois, em média,consomem 1.425,8kcal. Dos 

macronutrientes avaliados, os carboidratos seapresentaram abaixo do valor estabelecido, 

enquanto proteína e lipídeoapresentaram valores adequados, de acordo com as DRIs 

(IOM, 2002).   

Sobre o percentual de contribuição dos macronutrientes para a composição do valor 

energético total, os resultados indicaram alto consumo de calorias, principalmente de 

carboidrato de alto índice glicêmico, seguido do lipídio e proteína, comparado com a faixa 

recomendada pelas DRIs (IOM, 2005). No estudo de Lopes (2010), houve aumento de até 

400% no consumo de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes,além de 

persistência do consumo excessivo de açúcar e em gorduras em geral. 

Resultados similares foram encontradospor Levy et al. (2010). Em seu estudo, os 

escolares que mostraram excesso de peso tiveram uma média semanal de consumo maior 

de doces e refrigerantes do que as crianças eutróficas. Louzada et al. (2015), 

considerando o consumo médio do brasileiro de 1.866 kcal, relataram que 21,5% desse 

total era proveniente de alimentos ultraprocessados. Uma pesquisa realizada para avaliar o 

consumo de processados e ultraprocessados destacou que, entre escolares de baixa 

condição socioeconômica, o consumo desse tipo de alimento representou 48% da energia 

diária consumida (BARCELOS; RAUBER; VITOLO, 2014).  
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A Tabela 3 apresenta os alimentos ultraprocessados avaliados, a quantidade de 

crianças que os consumiram e o percentual representante, mostrando o total de vezes em 

que se repetiram nos recordatórios avaliados. 

 

 

Tabela 3 - Média e percentual do consumo de alimentos ultraprocessados por crianças de 

uma escola da rede privada, n = 82. Teresina (PI), 2019. 

Variável n % N 

ALIMENTOS 
 

Quantidade de 
crianças que 
consomem 

% de crianças 
Número de vezes 
que se repete nos 

recordatórios 

Doces 17 21% 24 

Refrigerantes 15 18% 19 

Biscoito Recheado 27 33% 45 

Suco Industrializado 60 73% 133 

Achocolatado em pó 32 39% 55 

Bebidas achocolatadas 20 24% 36 

Bebidas lácteas 16 20% 21 

Leite em pó 55 67% 137 

Embutidos 31 38% 47 

Bolos e biscoitos doces 39 48% 64 

Biscoitos salgados 18 22% 26 

Salgadinhos 

Industrializados 
15 18% 18 

Salgados e batatafrita 29 35% 46 

Cereal matinal e barra de 

cereal 
2 2% 3 

Neston 2 2% 3 

Farinha lacteal 3 4% 3 

Total 82 - - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 

Comparando o estado nutricional com o consumo de alimentos ultraprocessados 

(Tabela 3), observou-se uma maior frequência no consumo de sucos industrializados 87% 

(n = 60), aparecendo 133 vezes nos recordatórios; o consumo de leite em pó apareceu em 
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67% (n = 55) com frequência de 137 vezes; bolos e biscoitos doces obteve um percentual 

de 48% (n = 39), sendo consumido 64 vezes; achocolatado em pó apareceu como 39% (n 

= 32), sendo consumido 55 vezes pelos escolares. Porém, as diferenças encontradas não 

foram estatisticamente calculadas para afirmar que esse consumo possa ser um fator 

associado e relevante para justificar o sobrepeso ou obesidade. 

Mello,Morimottoe Paternez (2016) relataram em seu estudo com escolares de uma 

escola privada que a maior parte das crianças analisadas levaram, como lanche, alimentos 

pertencentes ao grupo dos cereais, leites e sucos artificias, sendo este último uma bebida 

industrializada. 

Um estudo semelhante também revelou alto consumo de carnes defumadas, doces 

e petiscos, refrigerantes, bebidas achocolatadas, sucos industrializados, alimentos fritos e 

grelhados e consumo inadequado de hortaliças, frutas, doces, açúcares e carnes 

(COLEONE et al., 2017). 

Os ultraprocessados são a principal fonte de gorduras trans, contida na alimentação 

das crianças. Esse tipo de gordura vem sendo usado em ampla escala pela indústria 

alimentícia com a finalidade de melhorar o aspecto físico e sensorial dos produtos. O 

consumo em excesso está associado ao aumento do LDL-colesterol, risco de doença 

cardiovascular, diabetes e hipertensão (SPARRENBERGER, 2015). 

Em seu estudo, Silva et al. (2019)analisaram rótulos de produtos alimentícios 

ultraprocessados,quanto à presença de aditivos químicos e a relação dos riscos à saúde 

infantil. Foram selecionados 17 alimentos ultraprocessados, totalizando 51 rótulos 

pertencentes ao grupo de doces, salgados e bebidas industrializadas, voltados ao público 

infantil. As classes dos aromatizantes, corantes e acidulantes, encontradas em maior 

prevalência nos produtos alimentícios analisados, estão relacionadas a diversos prejuízos 

à saúde infantil. Entre esses problemas, podem-se destacar: alergias, com a presença de 

urticária, angioedema, broncoespasmo e choque, Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, retardo do crescimento infantil, vários tipos de câncer, descalcificação dos 

dentes e dos ossos, que levam ao enfraquecimento, entre muitos outros. 

Outro estudo realizado com crianças com Transtorno do Espectro do Autismo(TEA) 

e crianças com desenvolvimento típico, com idade de 7 a 10 anos, demonstrou que 63% 

das crianças com TEA eram seletivas na textura dos alimentos, tendo preferência por 

alimentos crocantes, como pizza, biscoitos e doces. A avaliação do estado nutricional feito 

com crianças com TEA evidenciou uma dupla carga de desvios nutricionais, que sugerem 

o consumo de uma alimentação desequilibrada por essas crianças. Contudo, ao mesmo 
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tempo em que a prevalência de excesso de peso entre essas crianças foi elevada, 

atingindo mais da metade da amostra, o percentual de crianças com baixo peso (20,7%) e 

baixa estatura para idade (13,8%) também foi significativo (ALMEIDA, 2018). 

Outro aspecto desfavorável dos ultraprocessados é serem ricos em sódio. A 

ingestão de sódio em excesso está associada ao desenvolvimento de hipertensão arterial. 

A alteração da pressão arterial na infância tem uma associação com esse problema na 

vida adulta. De acordo com Sarno et al. (2013), o excesso de sódio consumido pode ser 

motivado pelo aumento do consumo de alimentos industrializados. 

No Brasil, as estimativas quanto ao consumo de ultraprocessados não diferem dos 

demais países. Os dados da POF (2008-2009) apontam que o consumo de 

ultraprocesssados (pizza, carnes processadas, salgadinhos, biscoitos recheados e 

refrigerantes) esteve relacionado com maior ingestão de sódio(IBGE, 2011). 

A maioria dos estudos demonstra que o consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados é bem mais frequente do que imaginamos. O Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL, 2014) frisa que o consumo destes deve ser limitado e 

evitado, devido às alterações desfavoráveis que esses processos causam na composição 

inicial dos alimentos, tornando-os nutricionalmente desbalanceados, contribuindo para o 

desenvolvimento de excessos ou déficits de nutrientes, corroborando com os resultados do 

presente estudo. A família, a escola e as informações divulgadas pela mídia tendem a 

influenciar muito nesse contexto (MARQUES et al., 2011).  

Poucos estudos avaliam somente o consumo de alimentos ultraprocessados, da 

mesma forma que poucos buscam avaliar o estado nutricional dos escolares, relacionando-

o com o consumo destes alimentos. Nesse sentido, sugerem-se mais investigações 

envolvendo o temae que sejam realizadas intervenções em escolas, juntamente com os 

professores e pais, objetivando a conscientização em relação aos malefícios de uma 

alimentação rica nessesprodutos alimentícios, a fim de evitar a obesidade nessa faixa 

etária e futuras complicações relacionadas a essa condição. 

Em busca de novas estratégias de combate ao aumento de peso versus baixo peso, 

a educação nutricional vem sendo abordada como novo binômio a ser seguido, 

educação/nutrição. As crianças têm conhecimentos em nutrição e hábitos alimentares, 

porém evidencia-se que os pais e a mídia têm veiculado mensagens errôneas e 

insuficientes quanto a hábitos alimentares mais saudáveis (AIRES, 2011). 

Dessa forma, destaca-se a prevalência preocupante de sobrepeso e obesidade e de 

alimentação inadequada nos escolares pesquisados. Esse é um dos motivos que leva à 
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implementação e à articulação deestratégias locais e intersetoriais, bem como à 

identificação de quais são os alimentos mais consumidos, estabelecendouma ponte para a 

formação de ações e práticas para a promoção da alimentação adequada e saudável com 

os escolares.  

 

CONCLUSÃO 

 

Compreende-se que os dados obtidos confirmam uma prevalência preocupante de 

sobrepeso/obesidade maior do que de desnutrição, mostrando a transição demográfica 

atual. A circunferência da cintura se apresentou elevada em alguns alunos, 

evidenciandoexcesso de adiposidade abdominal, fator extremamente importante, uma vez 

que indica risco de doenças cardiovasculares.  

Os escolares apresentaram um déficit de aporte nutricional doValor Energético Total 

(VET), observando que os carboidratos se apresentaramabaixo do valor estabelecido, mas 

proteína e lipídeoapresentaram valores adequados. Constatou-se que existe um consumo 

expressivo de alimentos ultraprocessados na dieta dos escolares, conferindo risco para 

doenças pela presença de gorduras trans, sódio, açúcarese aditivos químicos presentes 

em produtos industrializados.  

Os resultados desse estudo servem de alerta e auxílio para o monitoramento do 

perfil nutricional de estudantes e o desenvolvimento de ações preventivas em saúde 

específicas para essa população. 
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Capítulo 22 

CUIDADOS PALIATIVOS: UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA DO PAPEL DO PSICÓLOGO 

HOSPITALAR NAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS QUE CONSTITUEM UMA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Marcus Vinicius de Sousa da Silva 
Leilanir de Sousa Carvalho 
Tatiane dos Santos Costa 

 

RESUMO 

A ciência, nos últimos anos, principalmente na área da saúde, tem ampliado 
significativamente a expectativa de vida e bem-estar, ficando impotente, porém, diante da 
morte. Sabemos que a morte é parte integrante e inevitável da própria vida. Uma boa 
qualidade de vida, portanto, deveria incluir a experiência da morte como algo pertencente 
ao ciclo vital. Contudo, podemos ressaltar com o desenvolvimento dos estudos podemos 
citar os Cuidados Paliativos, que estes não dizem respeito primordialmente a cuidados 
institucionais, mas trata-se, fundamentalmente, de uma filosofia de cuidados que pode ser 
utilizada em diferentes contextos e instituições. O termo Cuidado Paliativo é usado, de um 
modo geral, para designar à atenção multiprofissional a pacientes fora de possibilidades 
terapêuticas, ou seja, atenção dispensada à pacientes fora de tratamento curativo. Foram 
analisados 32 artigos sobre atuação do psicólogo em equipe multiprofissional de cuidado 
paliativo selecionados nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Periódico do 
Capes em relação a objetivos, tipo de estudo, população e amostra selecionada, métodos 
de estudo e resultados mais relevantes. Os resultados dos artigos analisados foram 
discutidos a partir das categorias analíticas, criadas através da seleção dos temas 
emergentes da análise, prevalência da atuação do profissional de psicologia em equipes 
multidisciplinares de cuidado paliativos. De forma geral, as sugestões dos autores 
restringiram-se à necessidade de mais pesquisas e publicações envolvendo a temática 
prestando informação a comunidade acadêmica e profissional. Conclui-se que as 
informações construídas pelos estudos da atuação do psicólogo em uma equipe 
multiprofissional para realização do cuidado enquanto paliativo podem ser o caminho inicial 
para a mudança tão almejada nas práticas profissionais. 
 

Palavras-chave: Cuidado Paliativo, Atuação do Psicólogo, Psicologia Hospitalar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A ciência, nos últimos anos, principalmente na área da saúde, tem ampliado 

significativamente a expectativa de vida e bem-estar, ficando impotente, porém, diante da 

morte. É em relação ao fim da existência humana que surge a grande preocupação: que 
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fazer com pacientes com doenças crônicas terminais, que se arrastam ao longo de um 

determinado tempo? 

Sabemos que a morte é parte integrante e inevitável da própria vida. Uma boa 

qualidade de vida, portanto, deveria incluir a experiência da morte como algo não 

absolutamente normal, mas sim como algo pertencente ao ciclo de vida humano. No 

entanto, na maioria das nações tidas como civilizadas, a morte é sempre cercada 

de conotações misteriosas e se criam verdadeiros tabus em torno de sua realidade 

(DOMINGUES; ALVES; CARMO; GALVÃO; TEIXEIRA; BALDOINO, 2013). 

Desse modo, Araújo (2006), pontua que nas diversas experiências envolvem “o 

medo da morte, da perda, da aniquilação física e psíquica” somando-se à “separação 

física, em razão dos isolamentos e frequentes deslocamentos em busca de tratamentos 

avançados”. Desse modo, torna-se fundamental o suporte psicológico no que diz respeito 

ao enfrentamento em diferentes situações que sinalizem como uma possível partida para o 

sujeito ou uma perda para os seus familiares. 

Contudo, podemos ressaltar com o desenvolvimento dos estudos que investigam 

sobre os Cuidados Paliativos, que estes não dizem respeito primordialmente a cuidados 

institucionais, mas trata-se, fundamentalmente, de uma filosofia de cuidados que pode ser 

utilizada em diferentes contextos e espaços. Podendo ocorrer no domicílio da pessoa 

portadora de doença crônica-degenerativa ou em fase terminal, na instituição de saúde 

onde está internada ou no hospice, uma unidade específica dentro da instituição de saúde 

destinada exclusivamente para esta finalidade (PESSINI, 2004). 

O termo Cuidado Paliativo é usado, de um modo geral, para designar à atenção 

multiprofissional a pacientes fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, atenção 

dispensada à pacientes fora de tratamento curativo. A palavra paliativo é derivada do latim 

pallium, que significa o manto que cobria os peregrinos cristãos que cruzavam o velho 

continente em busca de perdão. Assim também, o termo que antecedeu ao de cuidados 

paliativos – hospice– é derivado do latim, do qual se originaram também as palavras 

hospício hospedaria, hospital, hospitalidade, hóspede e hotel. Nesta ocasião, o termo foi 

utilizado em virtude de serem instituições mantidas pelos religiosos cristãos, que erguiam, 

ao longo de suas trajetórias de peregrinação, abrigos destinados aos peregrinos cansados 

ou doentes (TORRES, 2008). 

Sendo assim, o atendimento paliativo demande de uma abordagem transdisciplinar, 

partindo do principio que seu objetivo é de efetuar o controle dos sintomas do corpo, da 

mente, do espírito e do social, que afligem o individuo na sua finitude. Atitudes como estas, 
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acabam exigindo que a equipe de saúde mude o foco do curar para cuidá-lo (PESSINI, 

2002). 

Chega o parecer imprescindível que, na prática, mais importante do que 

compreender os fenômenos biológicos, é compreender os pensamentos, ideias, 

sentimentos, reflexões e reações desta pessoa que está passando pelo processo de 

morrer. Os profissionais da saúde devem entrar neste campo sem medo, para que estes 

pacientes possam ser atendidos da forma mais íntegra possível. Por isso, o atendimento a 

estes doentes estende-se até o âmbito psicológico, social e religioso, atingindo o íntimo de 

cada um deles (CHIBA, 2008). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar as publicações de estudos de 

utilização de o papel do psicólogo nos cuidados paliativos publicados no Brasil, quanto aos 

tipos de metodologia utilizados, os objetivos a que se designam os resultados obtidos e 

suas possíveis contribuições para a prática profissional.  

 

METODOLOGIA 

 

Foram selecionados todos os artigos publicados nas bases do Scielo, Google 

Acadêmico e Periódico do Capes até dia 23 de outubro de 2016, indexado pelo seguinte 

descritor: como foi verificado nas plataformas utilizadas para a pesquisa, que foi utilizado 

como descritor utilizado foi “o papel do psicólogo nos cuidados paliativos”, encontrando-se 

56. Foram excluídos, por não se enquadrarem nos critérios do estudo proposto, os artigos 

de revisão/debate, avaliação de teses, além de artigos com mais de outras nacionalidades. 

Assim, foram obtidos 46 artigos diferentes; após a seleção foi realizada uma análise mais 

detalhada dos mesmos, na qual alguns artigos não foram considerados para o estudo, pois 

não traziam informações primárias sobre o papel do psicólogo nos cuidados paliativos, 

somando um total de 32 artigos. 

Dos artigos, foram extraídas informações em relação a: tipo de estudo, população e 

amostra, métodos de estudo empregados, resumo dos resultados, relação com a prática 

de profissional de saúde, relação com a prática do psicólogo nos cuidados paliativos e 

ações sugeridas pelo autor para intervenção. Fazendo assim um levantamento de como o 

psicólogo está inserido em uma equipe multiprofissional para realização do cuidado 

enquanto paliativo.  
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REVISÃO DA LITERATURA  

 

O estudo sobre cuidados paliativos é resultado de um processo em que diversos 

atores e atividades estão envolvidas, o que justifica a necessidade de estudos de 

diferentes tipos e objetivos para que possa ser compreendido. Através da metodologia 

utilizada para esta revisão, pode-se observar que existe uma variedade de tipos de 

estudos desenvolvidos no Brasil e indexados nas bases pesquisadas, sobre o tema. A 

Tabela 1 descreve, de forma sucinta, os estudos encontrados:  

 

Tabela 01 

Características 

dos Estudos 

Analisados 

Descrição 
Número 

 

 

 

 

Objetivo Principal 

do Estudo  

 O papel do psicólogo nos cuidados paliativo  

 

 Cuidados Paliativos 

 

 Intervenção psicológica em Cuidados Paliativos 

 

 O Psicólogo Hospitalar 

10 

 

13 

 

10 

 

10 

População 

Estudada 

 Psicólogos 

 

 Outros profissionais de saúde (enfermeiros, 

fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionais, Medico) 

 

22 

 

 

10 

Metodologia 
Empregada 

 Qualitativa  
 
 Revisão de literatura 
 

12 
 
20 
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Seguindo a metodologia preconizada para os o papel do psicólogo nos cuidados 

paliativos, a maioria dos estudos tem abordagem de revisão de literatura. Nessa busca nas 

bases de pesquisa acadêmica pode ser observado como grande maioria da utilização de 

revisão bibliográfica como metodologia. Isso ainda mostra como uma área nova para os 

profissionais da Psicologia, tanto para o desenvolvimento do trabalho que aconteça de 

maneira individual como para realização das atividades enquanto que a equipe seja 

formada por outros profissionais da área da saúde. 

A maior parte dos estudos focaliza a esse trabalho do psicólogo voltado para 

atuação em unidades de saúde oncológicas, e grande maioria voltados para atendimento 

infantil e de idosos. O estudo mais detalhado dos resultados e discussões dos estudos 

permitiu a construção de categorias analíticas para otimização da apreensão do conjunto 

dos resultados proporcionados por estes estudos. Estas categorias são apresentadas a 

seguir. 

 

Cuidados paliativos: conceitos, características e contextos de atuação 

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS refere que os Cuidados Paliativos 

caracterizam como uma abordagem diferenciada que visa melhorar a qualidade de vida do 

paciente e seus familiares por meio da adequada avaliação e tratamento para alívio da dor 

e sintomas. Considerando tais aspectos, a OMS (2002) reafirma os princípios e diretrizes 

que regem a atuação da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, isto é, que venha 

a proporcionar alívio da dor e outros sintomas angustiantes; encarar a morte como um 

processo normal; não apressar, nem adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e 

espirituais da assistência ao paciente; oferecer um sistema de apoio para ajudar os 

pacientes a viver tão ativamente quanto possível até a morte; oferecer um sistema de 

apoio para ajudar a família a lidar com a doença e com seu próprio luto; utilizar uma 

abordagem de equipe para atender as necessidades dos pacientes e suas famílias; 

melhorar a qualidade de vida, iniciar o mais precocemente possível o cuidado paliativo, 

juntamente com outras medidas de prolongamento da vida (como quimioterapia e 

radioterapia), e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e 

controlar situações clínicas estressantes (MATSUMOTO, 2009). 

O termo paliativo provém do vocábulo latino pallium, que significa manta ou coberta. 

O termo implica ainda um enfoque holístico, que considera não somente a dimensão física, 
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mas também a psicológica, social e espiritual (PESSINI, 2006). A atenção não é voltada à 

doença a ser curada ou controlada, mas ao doente, entendido como o sujeito biográfico e 

ativo, com direito a informação e a autonomia plena para as decisões a respeito de seu 

tratamento (MACIEL, 2008).  

O atendimento nesse tipo de procedimentos se dá em diferentes regimes e/ou 

modalidades: enfermaria, ambulatório, hospice, interconsulta e visita domiciliar (MACIEL, 

2009). Segundo a American Medical Associationa atenção paliativa pode ser fornecida na 

casa do paciente ou em um local destinado para pacientes na fase final da vida, para 

tornar o processo de morte mais natural e confortável (ARAÚJO, 2006). No caso de 

Cuidados Paliativos voltados para os pacientes terminais, a decisão sobre o local da morte, 

seja em hospital ou em domicílio, deve ser pensada e realizada em conjunto com a família, 

previamente discutida com a equipe e consideradas as condições e recursos de apoio, 

como estrutura domiciliar, familiar e do cuidador.  

O reconhecimento e a aceitação da morte como um processo natural viola as regras 

implícitas e explícitas que regem o cotidiano dos profissionais de saúde nos locais de 

trabalho, visto que esse contexto é primordialmente pensado como o lugar da vida, da 

potência e da cura. Sendo que, esse suporte ao paciente é oferecido por meio de uma 

equipe multidisciplinar constituída por médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, 

fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, conselheiro espiritual ou capelão. Vale 

ressaltar a importância do trabalho multidisciplinar realizado pela equipe de assistência 

domiciliar, o que possibilita um olhar mais amplo, para além da dor física (FERREIRA; 

LOPES; MELO, 2011). 

Com início nos países da Europa, os Cuidados Paliativos foram disseminados por 

meio do movimento hospice, destacado por Saunders em 1967, na Inglaterra, como uma 

forma especializada de cuidar com foco na diminuição de sintomas e promoção da 

qualidade de vida para aqueles que necessitavam (FERREIRA; LOPES; MELO, 2011). 

Os hospicessão locais próprios e adequados aos pacientes em Cuidados Paliativos, 

os quais necessitam experienciar seu processo de luto, lidar com as perdas e amenizar o 

sofrimento. Esse contato brusco e penoso com a finitude, muitas vezes desencadeado pelo 

adoecimento, encontra expressão máxima no momento do agravamento das condições de 

saúde do paciente e da consequente caminhada rumo à terminalidade, e por este motivo, 

ressalta Kübler-Ross (1969/2000), este é um contato tão temido e evitado. No entanto, 

este espaço se faz importante, de modo que os sentimentos de solidão e derrota possam 
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ser atenuados, dando lugar a momentos de cumplicidade, de intimidade e sofrimento 

psíquico dividido com uma pessoa próxima. 

Além disso, o atendimento domiciliar, como modalidade de atendimento, apresenta 

total relevância dentro da filosofia paliativista aplicada ao paciente terminal, devolvendo-lhe 

a possibilidade de elaborar esse processo junto aos seus familiares. Alvarenga (2005) 

explana que a maioria dos pacientes prefere estar no seu domicílio e as famílias desejam 

cuidá-los, requerendo dos profissionais de saúde, todas as condições para o alcance dos 

objetivos dos Cuidados Paliativos. Tal modalidade pretende respeitar o desejo do paciente 

terminal de ser atendido e de morrer no seu domicílio, assim como o desejo da família, 

pois nesse contexto, a comunicação da equipe de saúde com o paciente e família torna-se 

facilitada. 

Em estudo pioneiro realizado por Roncarati, Camargo, Rossetto e Matsuo (2003) a 

fim de identificar e quantificar os doentes com patologias avançadas e/ou terminais de um 

hospital geral e a terapêutica utilizada para amenizar a dor desses pacientes, verificou-se o 

desconhecimento dos profissionais de saúde acerca do tema. Os autores apontam para a 

necessidade da inclusão de serviços de Cuidados Paliativos, levando-se em conta a 

demanda encontrada e o provável tratamento inadequado que existe nesses espaços onde 

são oferecidos determinados procedimentos paliativos aos usuários. 

Torna-se importante, portanto, criar um espaço seguro para a expressão de 

sentimentos e pensamentos que fazem parte desse momento de final de vida. O paciente 

e seus familiares/cuidadores experimentam diversos medos ao longo do tratamento e 

próximo da morte, vivenciando muitas vezes esses medos, por meio do olhar dos outros, 

das perguntas não feitas e das respostas evitadas (DOMINGUES et. al, 2013). 

 

Intervenção psicológica em cuidados paliativos 

 

O questionamento sobre o que faz o psicólogo na equipe de Cuidados Paliativos 

sustenta a ideia de articulação entre teoria e prática, definindo assim a identidade do 

psicólogo nesta equipe. A atividade junto aos Cuidados Paliativos promove indagações e 

desafios, aos quais os psicólogos devem responder criativamente buscando fundamentar 

seu trabalho num referencial teórico consistente (NUNES, 2009). 

Breitbart (2009) ressalta que a maioria dos psicoterapeutas clínicos utilizava-se de 

dois conceitos básicos universalmente aceitos como base da intervenção psicoterapêutica 
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com pacientes terminais: Apoio e Não-Abandono, sendo o objetivo mais ousado da 

psicoterapia com pacientes terminais, a possibilidade de ajudá-los a atingir um senso de 

aceitação da vida vivida e assim, de aceitação da morte. Além disso, Pérez-Ramos (2004) 

reflete que quando o sujeito luta pela vida existe o desejo consciente e inconsciente de se 

obter do psicólogo a ajuda para ter as dificuldades internas de estar doente compreendida 

e superada.  

Referente às funções ou intervenções do psicólogo em Cuidados Paliativos, ainda 

segundo a perspectiva de Pérez-Ramos (2004) cita: a compreensão dos fenômenos 

intrínsecos das relações, o conhecimento das reações do paciente, a orientação de 

familiares e profissionais; a escuta de várias pessoas da mesma família, a atuação 

promovendo o movimento de humanização hospitalar, a participação da comissão de 

bioética, entre outras atribuições. 

Nesse sentido Domingues et al. (2013),trazem como intervenções desenvolvidas 

pelo psicólogo: a) a avaliação e diagnóstico do paciente; b) avaliação do contexto familiar 

que inclui o cuidador principal do paciente; c) o contato com a equipe para informar 

verbalmente o diagnóstico e o plano de ação previsto; d) enfatizar a utilidade das 

habilidades de enfrentamento trabalhando as mesmas; e) trabalhar a elaboração da 

informação sobre seu estado de saúde; f) manejar a aproximação sócio familiar.  

Em relação à avaliação do contexto familiar que inclui o cuidador do paciente, deve-

se verificar se o paciente tem um cuidador principal ou não, se há ocorrência de resposta 

emocional alterada e de domínio depressivo ou ansioso, a existência ou não de perdas 

recentes (mortes ou mudanças importantes), assim como a existência de transtornos 

emocionais prévios ou atuais e a necessidade de tratamento. Também deve se verificar se 

o paciente dispõe de rede de apoio afetivo e se tem pendências para resolver, como o 

cumprimento de algumas vontades e assuntos práticos (DOMINGUES et al. 2013).  

A Organização Mundial de Saúde (2002) preconiza que o papel da equipe 

multiprofissional, sobretudo do assistente social e do psicólogo, é ajudar a família e 

paciente com os problemas pessoais, sociais de doença e incapacidade pela perda de um 

familiar, bem como prestar apoio durante a progressão da doença e do processo de luto se 

o paciente estiver no final da vida, pois, de acordo com Mendes, Lustosa e Andrade 

(2009), quanto mais os familiares verbalizarem o pesar antes da morte do ente querido, 

mais a suportarão depois. Deve-se permitir ao parente chorar, participar e conversar, já 

que é longo o período de luto que tem pela frente, sendo necessária a ajuda e assistência 
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desde a confirmação de um chamado diagnóstico desfavorável, até os meses posteriores à 

morte de um membro da família.  

A partir do diagnóstico realizado, deve-se contatar a equipe para informar 

verbalmente o diagnóstico e o plano de ação previsto, a fim de discutir possíveis 

recomendações de manejo da situação e sintomatologia psicológica do paciente 

(DOMIGUES et al. 2003). Nesse sentido, recomenda que o psicólogo assessore a equipe 

médica no planejamento desta comunicação do diagnóstico aos envolvidos, respeitando as 

características emocionais individuais, possibilitando à equipe, o manejo das reações 

emocionais (CASTRO, 2001).  

Quanto a utilização de recursos e habilidades de enfrentamento, de acordo com 

Domingues et al. (2003) o psicólogo pode examinar as formas de enfrentamento do 

paciente diante de problemas concretos, treinar novos recursos como, visualização, 

relaxamento, meditação, reafirmar/corrigir padrões adaptativos e desadaptados de 

enfrentamento e trabalhar a história de vida do paciente (reviver situações prazerosas, 

elaborar significados positivos, etc.). O psicólogo pode ainda, durante as intervenções, 

explorar com o doente a intensidade de suas reações emocionais, pois esta tomada de 

consciência e a auto-observação podem permitir ao paciente um melhor autocontrole. 

Na abordagem de um paciente oncológico em fase terminal no contexto dos 

Cuidados Paliativos, Oliveira, Santos e Mastropietro (2010) relatam a intervenção 

psicológica oferecida em contexto hospitalar no processo do morrer e suas implicações, os 

autores afirmam que, uma das formas de amenizar essa experiência dolorosa é ouvir as 

comunicações de sentimentos dos pacientes a partir da “escuta interessada” e “companhia 

viva”. Isso requer do profissional a consciência de que é possível o paciente comunicar 

seus sentimentos por meio de imagens mentais e representações verbais que surgem 

espontaneamente ao longo da interação que se estabelece, possibilitando a manutenção 

do contato com áreas e fenômenos psíquicos raramente explorados.  

Na tentativa de organizar a energia psíquica e os sentimentos acerca da vivência de 

perda tanto por parte dos pacientes como dos familiares, o profissional de saúde mental 

oferece assistência respeitando o processo de enfrentamento, descrito por Kübler-Ross 

(1969/2000): negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

O psicólogo, ao atuar com paciente em Cuidados Paliativos, acessa suas 

informações sobre sua saúde, possibilitando através de perguntas diretas sobre os 

significados de vida e de morte, a elaboração dos momentos chaves que deram significado 

à vida do mesmo (DOMINGUES et al. 2003). As intervenções psicológicas em Cuidados 
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Paliativos também favorecem ao paciente a obtenção de pensamentos reconfortantes 

sobre o morrer, elaborando assuntos pendentes, despedidas, silêncios, etc. Tais ações 

favorecem a adequação da esperança e a regulação das expectativas do paciente. 

Mendes et al. (2009) afirmam também que o paciente muitas vezes prioriza esta atitude de 

negação, a fim de deixar uma boa imagem antes de morrer, solicitando auxílio à equipe, 

que muitas vezes encontra dificuldades para prover este suporte, em função do 

despreparo profissional para lidar com a morte.  

Outro recurso utilizado pelo psicólogo é explorar fantasias geradas diante das 

perdas e medos do paciente, pois, além de favorecer a elaboração desses conteúdos, das 

expectativas e frustrações, propicia novas possibilidades de um ajustamento funcional à 

situação. Fantasias expressas sobre a morte geralmente vêm carregadas de pânico e dor. 

Abordar o tema e discutir sobre a morte abertamente possibilita uma transição tranquila 

para o paciente, que, bem cuidado, morre sem dor, cercado do amor da família e de 

amigos. Assim como, a identificação de aspectos positivos da personalidade do paciente, 

como senso de humor, criatividade e espiritualidade, visto que estes beneficiam pacientes 

e família. O psicólogo também favorece a comunicação entre a equipe, paciente e família, 

para mediar e facilitar este contato (PORTO; LUSTOSA, 2010) 

O manejo da aproximação sócio familiar é apontado por Domingueset al. (2003) que 

também sugerem que o psicólogo atue a fim de desbloquear a comunicação entre paciente 

e família esclarecendo reações como mutismo, hostilidade e confusão, além de 

proporcionar periodicamente informações sobre a doença que possam ser úteis ao 

paciente para facilitar a comunicação com a família, e promover formas de cuidado, 

estimulando a participação dos familiares/cuidadores.  

No sentido de orientar familiares e pacientes, sobre os rituais de despedida como 

uma intervenção psicológica em Cuidados Paliativos a pacientes terminais, possibilitando 

pedidos de perdão, agradecimentos, despedidas e a redefinição de questões que possam 

estar pendentes no relacionamento familiar. Para as autoras, existe um tempo maior de 

preparação para a morte no caso de pessoas com doenças crônicas em estágio avançado. 

Por meio dos rituais de despedida, os pacientes comunicam a necessidade de saber sobre 

o bem-estar dos que ficam e de se sentirem acompanhados pela família. Além disso, os 

familiares relatam a diminuição das sensações de impotência e culpa; a oportunidade de 

aprendizado; e o privilégio de participar de um momento especial e bonito (PORTO; 

LUSTOSA, 2010). 
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São amplas as possibilidades de atuação da psicologia no âmbito dos Cuidados 

Paliativos, tanto em equipes multidisciplinares como no serviço especializado. A prática da 

intervenção psicológica por profissionais capacitados para o processo de Cuidados 

Paliativos é orientada a minimizar o sofrimento inerente a essa fase da vida, na elaboração 

das eventuais sequelas emocionais decorrentes deste processo. Buscando a humanização 

do cuidado, propiciando a comunicação eficaz, a escuta ativa, compreensiva e reflexiva, a 

elaboração de questões pendentes, facilitando as relações equipe – paciente – família, não 

necessariamente nessa ordem, além de uma melhor adesão ao tratamento. Por meio de 

instrumentos de uso exclusivo do profissional da psicologia e técnicas apropriadas à 

intervenção psicológica, o psicólogo adquire e assume sua importância nesse contexto de 

atuação, possibilitando o reconhecimento da sua prática. 

 

O psicólogo hospitalar em cuidados paliativos 

 

Devido à condição de adoecimento, o estado do ser humano quando hospitalizado é 

de fragilidade física e psicológica, por isso a prática da psicologia hospitalar requer uma 

compreensão global, mais abrangente acerca do homem e do seu modo de existir. A 

contribuição da psicologia no contexto da saúde, notadamente no âmbito hospitalar, foi de 

extrema importância nestes últimos anos para resgatar o ser humano para além de sua 

dimensão físico-biológica e situá-lo num contexto maior de sentido e significado nas suas 

dimensões psíquica, social e espiritual (PESSINI; BERTACHINI, 2004). 

Por ser parte de uma equipe multiprofissional em cuidados paliativos, de acordo 

com Franco (2008), a psicologia hospitalar contribui em diversas atividades, a partir de 

saberes advindos ao campo da mente e das vivências e expressões da mesma, através de 

cada sujeito. O autor destaca que as ações da psicologia em cuidados paliativos não se 

limitam ao paciente em fase final devida, mas deve incluir a família e pessoas próximas ao 

sujeito, como parte inexplicável da unidade de cuidados, mesmo que estes tenham que ser 

observados em sua especificidade. 

Além dessa unidade de cuidados, a psicologia também se propõe a atuar junto à 

equipe multiprofissional, uma vez que esta necessita manter a integridade nas suas 

relações e encontrar vias de comunicação que permitam a troca de conhecimentos 

teóricos e práticos, a partir de diferentes saberes e práticas. A psicologia coloca-se como 

elo entre o profissional e a unidade de cuidados, fazendo com que seja chamada de 



 

 

330 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

tradução entre duas culturas. Esse profissional tem como papel identificar maneiras de 

troca entre paciente, família e com a equipe de cuidados, objetivando a promoção de uma 

boa adesão aos cuidados propostos, em um nível controlado de desgaste profissional e 

pessoal entre essa tríade, através de uma comunicação mais eficiente entre os 

profissionais de saúde desta equipe (FRANCO, 2008). 

Segundo Esslinger (2004), as pessoas próximas da morte necessitam de alguém 

que possa estar com elas nesse processo de sofrimento e de dor, criando um espaço para 

que suas dúvidas, angústias, anseios e também as esperanças possam ser ouvidas e 

acolhidas, o que a autora chama de morte anunciada. A mesma considera a morte 

anunciada, uma forma de o paciente ter a chance de, quando apoiado, traduzir e dar um 

significado para a experiência da morte ou, ressignificar a sua própria vida. 

E nessa mesma linha de pensamento, entende-se que só pode haver dignidade no 

processo de morrer de cada paciente e de seus familiares se for dada a mesma dignidade 

à equipe de saúde que presta os devidos cuidados para as pessoas envolvidas nesse 

processo final da vida. Se assim for, a autora completa dizendo que, a partir do momento 

que os profissionais de saúde tiverem a chance de entrar em contato com seus 

sentimentos ao prestar cuidados para pessoas fora de possibilidades terapêuticas, estes 

podem identificar-se e,através disto, terão a chance de entrar em contato com as 

necessidades,desejos e sentimentos do paciente. Nesse sentido, diz que aprender a cuidar 

daqueles que estão em sofrimento e que estão morrendo, é similar a aprender a cuidar 

(ESSLINGER, 2004). 

O papel do psicólogo hospitalar em cuidados paliativos é dar um novo 

direcionamento aos critérios concernentes à qualidade, ao valor e ao significado da vida 

para cada sujeito. É dar condições ao individuo de lidar com essa situação e redescobrir o 

sentido da vida no momento vivenciado por ele. A doença e a morte trazem imbuídos 

esses propósitos. Cabendo a toda equipe multiprofissional de saúde, equipe essa que o 

profissional de psicologia está inserido, em cuidados paliativos tentar decifrá-los, através 

de cuidados que visem acolher, preservar, acarinhar e dar condições físicas, mentais, 

espirituais e sociais, além de preservar ao máximo a autonomia funcional do sujeito 

(FIGUEIREDO; BIFULCO, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tabu da morte acaba por impedir a realização de procedimentos mais 

humanizados e significativos no contexto da saúde contemporânea. Estando à frente da 

morte não imuniza o homem da angústia diante da finitude existencial, nem tão pouco 

alivia a dor inerente aos processos de luto necessários à elaboração das perdas e à 

dissipação dos medos evocados pela morte. Contudo, no decorrer da presente revisão 

encontrou-se dificuldade em identificar os referenciais teóricos utilizados para sustentar as 

práticas psicológicas, pois, não estavam explícitos na literatura analisada.  

A temática da morte relacionada aos Cuidados Paliativos, ainda é temida e isto se 

evidencia pela omissão social e até mesmo acadêmica. Nesse sentido, ao mesmo tempo 

em que o presente artigo aponta esta lacuna na formação acadêmica, pois, se constatou 

nas produções analisadas a necessidade e a relevância do profissional da psicologia no 

campo dos Cuidados Paliativos, percebeu-se a ausência de ensino e preparo da categoria 

para atuar neste âmbito.  

Seguramente a psicologia pode contribuir muito para os estudos e reflexões sobre 

os Cuidados Paliativos, embora no decorrer da pesquisa, localizaram-se poucos estudos 

publicados por psicólogos. Grande parte das publicações encontradas nesta área de 

conhecimento, diz respeito às áreas da medicina, enfermagem e mais especificamente da 

oncologia. Torna-se pertinente investigar se a carência de publicações na área da 

psicologia ocorre em função de falhas na formação profissional, na pequena inserção do 

psicólogo neste segmento ou em função de outras variáveis acadêmicas e sociais.  

Como profissional de saúde, o psicólogo tem, portanto, que observar e ouvir as 

palavras e silêncios, já que ele é quem mais pode oferecer, no campo da terapêutica 

humana, a possibilidade de confronto do paciente com sua angústia e sofrimento na fase 

de sua doença, buscando superar os momentos de crise como a morte. 

Na verdade, a atuação em cuidados paliativos fica entre dois limites opostos, onde, 

de um lado, a convicção profunda de não abreviar a vida, de outro, a visão de não 

prolongar a agonia, o sofrimento e a morte para o sujeito. Assim, entre o não matar e o não 

prolongar, situa-se o cuidar. Como se é ajudado para nascer, o homem precisa ser 

também ajudado no momento do morrer. 

Com base no trabalho acima exposto, fica evidente a necessidade de atuação dos 

profissionais de psicologia nas equipes em cuidados paliativos nos hospitais. Fica claro 
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que sua atuação consiste em facilitar o processo de cuidar paliativamente, cuja 

preocupação central é dar qualidade de vida nos momentos terminais, além de propiciar ao 

paciente e seus familiares uma possibilidade de escuta de suas necessidades. E assim, ao 

invés de fazer restar mais vida sem qualidade, dar mais vida aos dias que ainda restam. 

Caberia à psicologia como ciência que tem entre seus objetos de estudo e trabalho 

o sofrimento humano, incluir os Cuidados Paliativos em seu campo de estudo e atuação. 

Espera-se que o presente artigo possa sensibilizar acadêmicos e profissionais, para uma 

vasta área de conhecimento carente de publicações e contribuições específicas da 

psicologia. 
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Capítulo 23 

DIVERSIDADE MICROBIANA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE DIVINÓPOLIS (MG) 

 
Lucas Rodrigues dos Reis1  
Jordy Junio Nogueira Melo2 

Adriano Guimaraes Parreira3 
 

RESUMO 

Após a descoberta de que baixas taxas de circulação de ar em ambientes fechados 
ocasionam um aumento considerável na concentração de poluentes químicos e biológicos, 
estudos sobre a qualidade do ar nesses ambientes vêm se tornando importantes fontes de 
pesquisa na área da saúde pública. Como todo ambiente, uma biblioteca pode apresentar 
grande diversidade de microrganismos, devido sobretudo às condições ambientais restritas 
ao local, à frequência de limpeza e higienização dos livros, a intensa circulação de pessoas 
e ao manuseio de seus livros por diferentes usuários.  O presente estudo buscou avaliar a 
diversidade microbiana no interior de bibliotecas públicas de Unidades de Ensino Técnico e 
Superior de Divinópolis MG. A partir de isolamentos bacterianos em placas de petri 
contendo meio Ágar Nutriente e identificação por espectrometria de massas, foi possível 
identificar diferentes perfis quantitativos e qualitativos nas Bibliotecas analisadas, 
prevalecendo entre elas um total de oito espécies bacterianas das quais um total de cinco 
apresentam indicativos de importância em saúde pública. 
 
Palavra(s)-chave: bibliotecas, bactérias, saúde pública; Divinópolis MG. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a relação trabalho, ambiente e saúde está colocada desde a 

antiguidade, sendo que observações e estudos de maior ou menor relevância vêm sendo 

realizados desde então. Hipócrates já demonstrava certa preocupação com a relação entre 

o ambiente, a saúde e o trabalho. Um relato em papiro egípcio associava ocupação e 

saúde e comentava sobre a vida difícil das pessoas (STRAUSZ, 2001). Historicamente, o 

desenvolvimento de metodologias de análise dos acidentes de trabalho privilegia a 

indústria como campo de investigação. Afinal, elas são conseqüências de necessidades 

trazidas pela revolução industrial, que transformou o mundo, trazendo não só o 

desenvolvimento como novos padrões de doenças e acidentabilidade. Mas há outras 
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razões, acidentes industriais adquirem importância epidemiológica por sua gravidade e 

abrangência (STRAUSZ, 2001). 

No início do século XX houve uma importante mudança arquitetônica no padrão de 

edifícios, principalmente comerciais, que se tornaram cada vez mais altos, envidraçados, 

sem ventilação natural e com maior quantidade de pessoas por metro quadrado. Fatores 

estes que podem desenvolver uma síndrome que hoje é chamada de A Síndrome do 

Edifício Doente (SED) (DEGOBBI, 2008). A biblioteca é uma instituição permanente, 

normalmente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta 

ao público, e que adquire, conserva e expõe testemunhos materiais do homem e do seu 

meio ambiente, tendo em vista o estudo e a educação (PINTO, 2008). Para atender a 

busca constante de informações e estabelecer uma boa relação com a comunidade 

acadêmica, a biblioteca universitária necessita conhecer suas limitações e desenvolver 

suas potencialidades. Sendo uma organização, possui uma estrutura formal e utiliza 

recursos que devem passar por mudanças, após a realização de estudos, adaptando-se 

para o recebimento das inovações tecnológicas, uma vez que estas permitem o acesso às 

informações de forma cada vez mais rápida (LOPES, 2002).  

Os microrganismos são universais. As correntes de ar carregam os microrganismos 

das superfícies terrestres para a atmosfera, e de continente para continente (MICHAEL et 

al, 1996). Segundo Michael et al (1996), os tipos e o número dos microrganismos do ar 

variam com o ambiente. Os germes do ar livre são influenciados pelas condições 

meteorológicas e pela natureza do terreno. As partículas sólidas microbianas, em 

suspensão, são levadas a grandes distâncias pelos ventos e correntes aéreas. Em recintos 

fechados, a possibilidade de transmissão de germes patogênicos é muito maior do que ao 

ar livre, já que estão menos diluídos, a exemplo de bibliotecas. Além disso, o ar do interior 

dos recintos fechados pode estar contaminado por seus ocupantes, que criam aerossóis 

infectantes nos atos de espirrar, tossir e falar. Após a descoberta de que baixas taxas de 

circulação de ar em ambientes de interiores ocasionam um aumento considerável na 

concentração de poluentes químicos e biológicos, estudos sobre a qualidade do ar nesses 

ambientes vêm se tornando importantes fontes de pesquisa na área da saúde pública. A 

poluição atmosférica atinge patamares alarmantes nos dias de hoje, ao ponto de ser 

considerada uma constante ameaça à saúde e bem estar das populações, tornando-se 

uma das prioridades para a saúde pública e um dos maiores problemas desta geração 

(EKHAISE et al., 2008). Esta poluição se dá através da introdução de agentes químicos, 

materiais particulados e/ou bioaerossóis na atmosfera pura, a níveis que podem causar 
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desconforto, doenças ou até morte em seres humanos e causar danos à plantas, lavouras 

e outros organismos vivos. (OMOIGBERALE et al., 2014). A poluição do ar por 

microrganismos pode ser de origem natural ou antropogênica, e corresponde de 5 a 34% 

da poluição de ambientes internos, sendo formados por partículas biológicas aéreas 

viáveis (cultiváveis) ou não-viáveis (células mortas) presentes na atmosfera (SRIKANTH et 

al., 2008). Esses bioaerossóis podem ser formados por pelos de animais, poeiras de ácaro 

doméstico, pólen, componentes da parede celular das bactérias gram-positivas e 

negativas, vírus, bactérias, esporos fúngicos e poeiras orgânicas (PANTOJA et al., 2007). 

Nas bibliotecas, a deterioração de acervos pode ser considerada um exemplo de que as 

baixas taxas de circulação de ar em ambientes podem ocorrer sob a influência de 

umidade, temperatura e iluminação inadequadas que favorecem a presença de fungos e 

bactérias (COSTA et al., 2008). 

 A maioria dos ambientes apresenta-se suscetível à contaminação por 

microrganismos, especialmente bactérias e fungos, diretamente relacionados com a 

situação da higienização local (SMITH et al., 2009). Como todo ambiente, uma biblioteca 

pode apresentar grande diversidade de microrganismos, devido principalmente às 

condições ambientais restritas ao local, o tempo de armazenamento e manuseio constante 

de seus livros por diferentes usuários. Desta forma, os livros podem ser considerados 

como verdadeiros depósitos de microrganismos, pois, com o tempo, a capa e as páginas 

dos mesmos, podem apresentar desgaste natural e, consequentemente, o aparecimento 

de ranhuras que retêm umidade, resíduos de sujeira e gordura, permitindo que os 

microrganismos se multipliquem nestes microambientes (GOMES, 2003). Assim, as 

superfícies dos livros tornam-se um ambiente propício a sobrevivência, manutenção e 

propagação de microrganismos, podendo tornar-se uma ameaça ao bem estar humano. 

Estes microrganismos podem ser uma importante fonte de contaminação para futuros 

usuários, pois os livros apresentam elevada circulação entre diferentes usuários, e muitas 

vezes não recebem nenhum tipo de higienização adequada antes do seu fornecimento 

para outrem. Além disso, as bibliotecas, de forma geral, não apresentam um ambiente 

controlado, em termos de temperatura, umidade e circulação de ar, que promova a inibição 

do crescimento de microrganismos. Com base nestas considerações, a presente proposta 

buscou avaliar a diversidade microbiana no ambiente interno de bibliotecas públicas de 

Instituições de Ensino Técnico e Superior de Divinópolis MG. 

 



 

 

338 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

METODOLOGIA 

 

Obtenção de amostras e isolamento dos microrganismos 

 

As coletas foram realizadas no interior de três bibliotecas públicas localizadas em 

instituições de ensino técnico e superior (X, Y e Z) de Divinópolis-MG. Foram empregados 

swabs estéreis contendo meio de transporte Stuart® destinados as amostragens 

superficiais em pontos pré-definidos dentro das bibliotecas (estantes de livros e na 

superfície dos livros, aleatoriamente). As amostras foram transportadas em prazo máximo 

de 8h até o Laboratório de Microbiologia, onde, posteriormente, foi realizada a semeadura 

em placas de petri contendo meio Ágar-nutriente®. As placas de petri foram incubadas em 

estufa bacteriológica a 37ºC por até 48h, seguindo a metodologia de Mendonça et al., 

2008. Para a análise da diversidade de microrganismos presentes no ar do interior das 

bibliotecas analisadas, foram deixadas placas de petri contendo meio Ágar-nutriente ou 

Ágar-sabouraud® abertas por um período de 1 (uma) hora em pontos estratégicos, de 

maior circulação de usuários, cuja distribuição permitiu a cobertura mais ampla dos 

microambientes das bibliotecas. 

 

Identificação Microbiana 

 

Após confirmação do crescimento microbiano, as colônias bacterianas foram 

repicadas em novas placas em cultura pura. Posteriormente, os isolados bacterianos 

obtidos foram encaminhados a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) a fim de 

serem identificadas por espectrometria de massas a nível de espécie, com base na 

avaliação das proteínas celulares e comparação com banco de dados do próprio 

equipamento. Foram consideradas ainda as características macroscópicas das colônias 

baseadas na morfologia e coloração observadas. Em razão da baixa detecção de 

crescimento fúngico, os mesmos não foram submetidos a etapa de identificação a nível de 

espécies.  
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Quantificação bacteriológica 

 

A quantificação bacteriana foi realizada por meio de diluições seriadas em salina 

0,85% (p/v), plaqueamentos e posterior contagem das UFCs (Unidades Formadoras de 

Colônias) em placas de petri contendo meio de cultura Ágar-nutriente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente estudo foram coletadas 21 amostras por meio de esfregaços, 

utilizando-se de swabs estéreis, realizados no interior das três bibliotecas previamente 

selecionadas. Foram isolados microrganismos com os mais diferentes perfis, distribuídos 

em dois grupos, bactérias que não apresentam relatos de importância em saúde pública e 

as bactérias cujas espécies apresentam relatos na literatura que fazem menção a sua 

importância em saúde pública. Foram identificadas com sucesso oito espécies de bactérias 

de cinco gêneros distintos, conforme Tabela 1, abaixo. Em relação às espécies fúngicas 

prevaleceram, por avaliação das características macroscópicas das colônias crescidas em 

meio de cultura Ágar Sabouraud e por microscopia óptica, os gêneros Penicilium e 

Aspergillus. 

 

Tabela 1: Dados de coloração de Gram e das espécies bacterianas encontradas no interior de bibliotecas de Instituições 

públicas de Ensino Técnico e Superior de Divinópolis-MG. 

Espécie Bacteriana* Gram/Forma Local Encontrado 

 

Staphylococcus gallinarum 

 

Staphylococcus arlettae 

 

Micrococcus luteus 

 

Brevibacterium casei 

 

Positiva/Cocos 

 

Positiva/Cocos 

 

Positiva/Cocos 

 

Positiva/Cocos 

 

Universidade X 

 

Universidade X 

 

Universidade X, Y e Z 

 

Universidade X 
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Staphylococcus hominis 

 

Corynebacteriumfreneyi 

 

Bacilluspumilus 

 

Staphylococcus xylosus 

 

 

Positiva/Cocos 

 

Positiva/Bacilos 

 

Positiva/Bacilos 

 

Positiva/Cocos 

 

Universidade Y 

 

Universidade Y 

 

Universidade Y 

 

Universidade Z 

*Espécies bacterianas identificadas pela técnica de espectrometria de massas. 

 

Como observado na Tabela 1, das espécies bacterianas identificadas há 

predominância de cocos Gram positivos. Essas bactérias são isoladas com maior 

frequência a partir de amostras biológicas humanas e produzem uma variedade de 

doenças, incluindo foliculite, forúnculo, celulite, além de pneumonia e bacteremia 

(KONEMAN et al., 2008). Não foram encontrados relatos na literatura que as espécies 

identificadas neste estudo na forma de bacilos apresentam relevância em termos de 

saúde, embora Bacillus pumilus destaca-se como bactéria de importância  para o 

agronegócio, sobretudo por produzir enzimas e algumas toxinas que atuam no sistema 

radicular das plantas.  

No que se refere aos dados quantitativos, a biblioteca Z apresentou a maior média 

geral do total de isolados bacterianos encontrados, crescendo em placas de petri contendo 

meio Ágar nutriente, totalizando 384 UFC mL-1. Para a biblioteca X foi encontrado um valor 

médio de 257 UFC mL-1 e para a biblioteca Y valor médio de 155 UFC mL-1. Tais valores 

sugerem a necessidade de intensificação ou estabelecimento de escala permanente de 

higienização e limpeza das mesas, estantes e livros. 

Conforme apresentado na Tabela 2 abaixo, de um total de oito espécies de 

bactérias identificadas, cinco apresentam indicativos de importância para saúde pública. 

Como relatado por alguns autores, quatro delas pertencentes ao gênero Staphylococcus. 

O gênero Staphylococcus apresenta maior destaque devido a sua importância clínica 

(EUZEBY 1997 e MURRAY 2007). Muitas espécies são patógenos oportunistas que 
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colonizam a pele e mucosas humanas. A recuperação de uma estirpe do gênero 

Staphylococcus requer uma avaliação de sua importância clínica com base nas 

características que apresenta, podendo se tratar de um contaminante, patógeno ou 

microrganismo presente na microbiota (MURRAY, 2007). 

 

Tabela 2: Informações da literatura acera da importância em saúde pública das espécies bacterianas identificadas.  

Espécie bacteriana Importância em saúde pública 

 

Local encontrado 

Staphylococcus arlettae 

 

O antígeno imunodominante de 

superfície B provoca uma resposta 

imune durante a septicemia 

induzindo níveis elevados de anti-Ssa 

em pacientes com endocardite. 

Universidade X 

Micrococcusluteus 

 

 

Pode ocasionalmente causar 

infecção em pacientes cujo sistema 

imunológico está comprometido, por 

exemplo, por quimioterapia ou 

doença predisponente. 

Universidade X, Y e Z 

Staphylococcus hominis 

 

 

É encontrado na pele humana e se 

relacionada à bacteremia em 

pacientes imunodeprimidos. 

Universidade Y 

Staphylococcus xylosus Raras vezes implicado em infecções 

em humanos. 

Universidade Z 

Brevibacterium casei 

 

Potencial causa de infecção invasiva 

em pacientes com HIV. 

Universidade X 

 
A Figura 1-A abaixo ilustra estante de livros de uma das bibliotecas avaliadas e a 

Figura 1-B ilustra o crescimento de colônias bacterianas em placa contendo meio Ágar 

nutriente a partir de isolamento efetuado em uma das bibliotecas analisadas. 

 

 

 
 

Fig. 1-A Fig. 1-
B 
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Figura 1-A. Ilustração de prateleira de livros em ponto de isolamento de 
microrganismos; Figura 1-B – Ilustração de placa de petri com 
crescimento de bactérias a partir de isolamentos em mesa de uma das 
bibliotecas analisadas 

 

A espécie Staphylococcus arlettae foi isolada pela primeira vez a partir da pele e 

narinas de aves e cabras (SCHLEIFER KH, KILPPER-BÄLZ R e DEVRIESE LA, 1984). Em 

artigo publicado em 2012 foi relatado por Dinakaran e colaboradores o isolamento de uma 

cepa de S. arlettae a partir do sangue de um homem de 47 anos que sofria de estenose 

mitral reumática no Government Rajaji Hospital em Madurai, Índia, utilizando-se de um 

sistema automatizado de hemocultura (BECTON, DICKINSON, NJ. 2012). Esta contém 

genes de virulência que codificam para a proteína de ligação à fibronectina / fibrinogênio, 

hemolisina III, autolisinas (atl) e seus precursores. O antígeno imunodominante de 

superfície B provoca uma resposta imune durante a septicemia que poderia induzir níveis 

elevados de anti-Ssa em pacientes com endocardite (LANG ET AL.,2000; VANDENESCH 

et al., 1993). O genoma de S. arlettae contém reguladores de genes acessórios para 

Staphylococcus, como agrA , agrB , agrR , agrV e agrZ , envolvidos na regulação da 

expressão de genes de virulência (LIM et al., 2004). 

Em 1999 foi isolada uma cepa de Brevibacterium sp.do sangue de uma mulher de 

18 anos com infecção aguda pelo vírus HIV. O isolado foi identificado como Brevibacterium 

casei por meio de testes de assimilação de carboidratos. O tratamento foi bem sucedido 

com ciprofloxacina administrada por via intravenosa. Até onde documentado, este é o 

primeiro relato de sepse causada por B. casei em um paciente infectado pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). A observação de que B. casei causou sepse em um 

paciente com AIDS adiciona essa espécie à lista de patógenos incomuns que complicam a 

infecção pelo HIV. Como as brevibactérias podem ser facilmente confundidas com as 

corinebactérias patogênicas, os médicos que tratam pacientes com infecção pelo HIV e 

outras condições imunocomprometidas devem estar cientes desse gênero bacteriano 

como uma causa potencial de infecção invasiva (BRAZZOLA et al., 2000).  

Isolados de Staphylococcus hominis são normalmente encontrados na pele humana 

não apresentando ameaças mais graves, embora, às vezes, podem causar infecções em 

pessoas com sistema imunológico comprometido. A maioria, se não todas, as cepas são 

susceptíveis à penicilina, eritromicina e novobiocina, mas uma cepa divergente, S. hominis 

subsp. novobiosepticus (SHN), foi isolada entre 1989 e 1996 (KLOOS et al.; 1998) . Esta 

cepa foi assim denominada devido à sua resistência única à novobiocina e à sua falha em 
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produzir ácido em condições aeróbicas a partir de trealose e glucosamina. Além disso, as 

26 cepas isoladas dessa nova subespécie são resistentes ao ácido nalidíxico, penicilina G, 

oxacilina, canamicina e estreptomicina. Eles também podem ser resistentes à meticilina e 

gentamicina, e a maioria das cepas demonstraram resistência à eritromicina, clindamicina, 

cloranfenicol, trimetoprim / sulfametoxazol e ciprofloxacina. Além disso, S. hominis hominis 

é comumente encontrado na pele humana, embora, a partir de 1998, nenhum isolado 

deSHN da pele humana havia sido relatado (KLOOS et al.; 1998). Em maio de 2015, dois 

bebês de comunidades rurais de Simojovel, em Chiapas, México, foram mortos e cerca de 

30 necessitaram de atendimento médico após receberem vacinas contra a hepatite B, o 

Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS) lançou uma investigação para identificar a 

causa desses eventos e os resultados preliminares mostraram que a causa estava 

relacionada a contaminação externa por Staphylococcus hominis. A presença de 

microrganismos patogênicos em artigos médicos vem sendo assunto de grande destaque 

na literatura científica. Bactérias do gênero Staphylococcus são umas das principais 

causas de infecções hospitalares, atingindo não só os pacientes como também os 

funcionários. Os artigos médicos não críticos se caracterizam por serem os mais utilizados 

nas atividades médicas diárias, além de seu uso universal tanto no ambiente hospitalar 

como ambulatorial, tornando-se possíveis fontes de infecções bacterianas (ARAÚJO, 

OLIVEIRA & SANTOS, 2000). A utilização dos artigos médicos sem limpeza e desinfecção 

pode ser responsável pela disseminação de bactérias no ambiente hospitalar, dentre elas o 

Staphylococcus xylosus, apesar de raro. Podem também ser causador de intoxicação 

alimentar em potencial (CARMO et al., 2002). 

Isolados de Micrococcus, membros da família Micrococcaceae, são geralmente 

consideradas contaminantes da pele e das mucosas (GAHRN-HANSEN, 1985). No 

entanto, eles têm sido documentados como organismos causadores de algumas infecções 

(ADANG et al.; 1992). M. luteus é uma bactéria do meio ambiente, às vezes encontrada 

transitoriamente na pele do ser humano. É comumente utilizada para a detecção de 

compostos antimicrobianos e pode estar associada à ocorrência de infecções com 

abscessos, pneumonia, artrite séptica, meningite, bacteremia e choque séptico em 

pacientes imunodeprimidos (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). 

     As Universidades X e Y foram os locais nos quais maior número de espécies 

bacterinas foram encontradas e identificadas, total de quatro para cada, enquanto para a 

Universidade Z foram identificadas um total de duas espécies bacterianas. Levando em 

conta as espécies de importância em saúde, a Universidade X apresentou três espécies 



 

 

344 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

identificadas, já nas Universidades Y e Z, total de duas espécies para cada uma das 

Instituições. É válido destacar que a bactéria M. luteus, que possui importância na saúde 

pública foi encontrada nas três Universidades. Estes estão presentes na pele humana, 

animais, produtos lácteos e cerveja. Eles são encontrados em muitos outros lugares do 

ambiente, incluindo água, poeira e solo. M. luteus, quando presente na pele humana, 

transforma compostos do suor em compostos com um odor desagradável e podem crescer 

bem em ambientes com pouca concentração de água ou sal, incluindo roupas esportivas 

feitas com tecidos sintéticos (SIMS, SOMMERS & KONOPKA, 1986). Devido a esses 

fatores é justificável a presença desta nas três bibliotecas analisadas. No caso da 

frequência recorrente de bactérias do gênero Staphylococcus, pode-se supor que se 

relaciona ao fato de que seus membros colonizam a pele e as vias respiratórias superiores 

de mamíferos e aves (KLOOS, 1980). Os microrganismos são universais e as correntes de 

ar os carregam das superfícies terrestres para a atmosfera, e de continente para 

continente (MICHAEL et al, 1996). Como as bibliotecas possuem um fluxo constante de 

circulação de pessoas, a propagação de Staphylococcus é plenamente justificável. 

 

Tabela 3: Espécies bacterianas isoladas do ar interior das bibliotecas avaliadas.  

Local Espécie bacteriana Importância em saúde 

pública 

 

Universidade X 

 

 

Universidade Y 

 

 

Universidade Z 

 

Staphylococcus Gallinarum 

Staphylococcus arlettae 

 

Não identificado 

 

 

Micrococcus luteus 

 

Não encontrado 

Sim 

 

 --------------------------------- 

 

 

Sim 

 

Apesar da identificação de algumas espécies em relação à análise da microbiota do 

ar nas bibliotecas pesquisadas, como observado na Tabela 3, não foi possível estabelecer 
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uma relação padronizada para todos os casos haja vista a diferença de crescimento 

observada. 

 

CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou avaliação inédita da condição 

microbiológica geral do interior das bibliotecas públicas de Instituições de Ensino Técnico e 

Superior de Divinópolis MG. A partir dos dados coletados conclui-se pela necessidade de 

monitoramento constante da presença de microrganismos de caráter patogênico no interior 

das bibliotecas, haja vista que apresentam como rotina a intensa circulação de pessoas de 

origens diversas, sujeitas a trazer e levar diferentes microrganismos daqueles ambientes. 

Faz-se necessário também enfatizar a necessidade do estabelecimento de escala 

permanente de limpeza no interior das bibliotecas, sobretudo pelos altos valores de 

contagens microbianas encontrados (até 384 UFC mL-1, biblioteca Z), assim como 

implementar melhorias no sistema de ventilação e circulação de ar. Este estudo representa 

iniciativa de investigação em tema pouco estudado na literatura e que permitiu traçar 

primeiro perfil microbiológico naqueles ambientes que, embora presentes em quase todas 

as instituições de ensino, não recebem a atenção necessária sobretudo sob o ponto de 

vista dos aspectos aqui analisados.  
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Capítulo 24 

EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE: QUAL SUA 
IMPORTÂNCIA?  

 

 Francisca Deiviane Lopes Rodrigues 1 
Liene Ribeiro da Silva2 

  
 

RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade relatar a importância permanente da educação em 
saúde em profissionais da saúde, sendo desde do surgimento da educação em saúde, na 
Educação Permanente em Saúde, as necessidades desde conhecimento e a organização 
de demandas são geradas no processo de trabalho apontando caminhos e fornecendo 
pistas ao processo de formação, a proposta de educação permanente em saúde orienta-se 
pela política educacional de transformação e aprimoramento dos serviços de saúde, pra 
esse aprimoramento poder ser realizado a importância da  educação permanente em 
profissionais da saúde tem que ter uma alta porcentagem no saber dos profissionais da 
saúde. Tendo como objetivo a importância do saber as informações sobre educação em 
saúde aos profissionais de saúde hoje em dia em forma de análise da educação dos 
profissionais de saúde, trata-se de um estudo descritivo, de natureza explicativa, onde foi 
realizado a partir da revisão de literatura feita entre janeiro de 1988 a dezembro de 2014, 
onde se efetuou a busca em diferentes bancos de dados, tendo como resultado as 
informações passadas para poder produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, 
é fundamental que sejamos capazes de dialogar com as práticas e concepções vigentes, 
que sejamos capazes de problematizá-las  não em abstrato, mas no concreto do trabalho 
de cada equipe  e de construir novos pactos de convivência e práticas, que aproximem os 
serviços de saúde dos conceitos da atenção integral, humanizada e de qualidade, com 
tudo concluindo que a educação permanente deve, portanto, contribuir para o 
desenvolvimento integral do ser humano: espiritualidade, inteligência, sensibilidade, moral, 
corpo e espírito, sentido ético, estético, responsabilidade pessoal e social.  Utiliza se cada 
vez mais os meios de comunicação para educar, orientar, mobilizar a sociedade e para 
sensibiliza-las quanto aos problemas de saúde pública que atinge a população em caráter 
individual ou coletivo.  
 
Palavras-chave: “Educação em Saúde”; “Enfermeiro na educação”; “Educação 
Permanente”;  
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INTRODUÇÃO 

 

O evidente artigo dispõe ter como intenção destacar a dimensão permanente da 

educação em saúde em profissionais da saúde, encontrando-se desde do surgimento da 

educação em saúde a atualidade. 

Diante de 1922, os serviços estaduais de saúde pública passaram a desenvolver 

atividades inovadoras em decorrência da atuação de GERALDO HORÁCIO DE PAULA 

SOUZA, Diretor do Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina de São Paulo. Isto 

porque, naquela mesma época, tornou-se ele também responsável pela direção geral do 

serviço de Saúde Pública do estado. Por conta disso, passou a empenhar-se no estudo da 

organização do órgão que dirigia para, em 1925, propor a reestruturação global dessa 

repartição estadual (CANDEIAS, 1988). 

 como consta no artigo da Lei 2121, o curso, de nível médio, dirigia-se a professores 

primários, regentes de classe. 

 Com propósito expresso que era ministrar conhecimentos teóricos e práticos de 

higiene para que estes professores os introduzissem, posteriormente, nos recém-criados 

Centros de Saúde e em escolas públicas, a partir de uma proposta eminentemente 

profilática. Em 1931, o Instituto de Higiene transformou-se na Escola de Higiene e Saúde 

Pública.  

Pouco antes de ARTHUR NEIVA (1880-1943) afastar-se da Secretaria do Estado 

dos Negócios do Interior, decidiu realizar importantes reformas em alguns dos 

departamentos sujeitos àquela Secretaria, entre os quais se encontravam o Serviço 

Sanitário, o Ensino Normal, o Instituto Butantã e o Instituto de Higiene.  

Com tudo o Decreto 4.917, de 03 de março de 1931, transformou a Secretaria do 

Estado do Interior em Secretaria do Estado de Educação e Saúde Pública. No início da 

educação sanitária no Estado de São Paulo refletiu a abordagem da educação em saúde 

na escola, então emergente nos Estados Unidos.  

Esta representa, já se disse, uma das quatro grandes linhas da prática da educação 

em saúde, que são: educação em saúde na escola, educação comunitária, educação de 

pacientes e educação em saúde ocupacional.  

Embora essa ordem sequencial não traduza o modo como os fenômenos eclodem 

na realidade social, pode-se não obstante afirmar que reflete, cronologicamente, a maior 

visibilidade de cada uma dessas áreas. inicialmente, deve-se esclarecer que a temática da 

educação em saúde é como um campo de disputas de projetos de sociedade e visões de 
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mundo que se atualizam nas formas de conceber e organizar os discursos e as práticas 

relativas à educação no campo da saúde, como nos lembra Cardoso de Melo (2007), para 

se compreender as concepções de educação em saúde é necessário buscar entender as 

concepções de educação, saúde e sociedade a elas subjacentes.  

No entanto a necessidade de se compreender essas concepções na interface com 

as concepções a respeito do trabalho em saúde e suas relações com os sujeitos do 

trabalho educativo, começamos a introdução da educação permanente em saúde seria 

uma das estratégia fundamental para a recomposição das práticas de formação, atenção, 

gestão, formulação de políticas e controle social no setor da saúde, estabelecendo ações 

intersetoriais oficiais e regulares com o setor da educação, submetendo os processos de 

mudança na graduação, nas residências, na pós-graduação e na educação técnica à 

ampla permeabilidade das necessidades/direitos de saúde da população e da 

universalização e equidade das ações e dos serviços de saúde (CECCIM, 2005). 

Para muitos educadores, a Educação Permanente em Saúde configura um 

desdobramento da Educação Popular ou da Educação de Jovens e Adultos, perfilando-se 

pelos princípios e/ou diretrizes desencadeados por Paulo Freire desde Educação e 

Conscientização/Educação como Prática da Liberdade/Educação e Mudança, passando 

pela Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Cidade, Pedagogia 

da Autonomia e Pedagogia da Indignação. De Paulo Freire provém a noção de 

aprendizagem significativa. 

Na definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do 

trabalho  ou da formação  em saúde em análise, a Educação Permanente em Saúde, ao 

mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas segundo os mais 

recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, Com tudo 

a Educação dos profissionais de saúde tem uma importância grande na conformação de 

conceitos e de práticas na área da saúde.  

Movimentos de reestruturação na educação e nas práticas de saúde se 

entrecruzam, com atravessamentos e/ou transversalidades.  

Ao longo dos últimos 15 anos de implementação do SUS, foram sendo acumuladas 

experiências e reflexões a respeito dos limites e possibilidades de diferentes iniciativas de 

mudança na formação dos profissionais de saúde.  

É preciso, então, reconhecer que educação na saúde é um campo de produção de 

conhecimento, necessariamente Inter/transdisciplinar, em que os entrelaçamentos entre 



 

 

353 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

filosofia, ciência, técnicas, tecnologias e práticas sociais se apresentam de maneira 

específica. 

Segundo a OMS a educação em saúde é entendida como sendo uma combinação 

de ações e experiências de aprendizado planejado com o intuito de habilitar as pessoas a 

obterem controle sobre fatores determinantes e comportamentos de saúde.  

Tradicionalmente, o setor da saúde trabalha com a política de modo fragmentado: 

saúde coletiva separada da clínica, qualidade da clínica independente da qualidade da 

gestão, gestão separada da atenção, atenção separada da vigilância, vigilância separada 

da proteção aos agravos externos e cada um desses fragmentos divididos em tantas áreas 

técnicas quantos sejam os campos de saber especializado (CECCIM, 2005). 

Na educação de adultos, principalmente numa educação voltada para o trabalho, 

procura-se a todo o tempo ressaltar a importância do aprendizado pela descoberta e, 

portanto, o crescimento do indivíduo como um todo (BOR-DENAVE, 1994). 

 Ao revisitarmos as diferentes correntes pedagógicas, pretendemos apresentar 

algumas concepções/abordagens utilizadas nos processos pedagógicos, ressaltando a 

importância da aprendizagem pela descoberta e a crítica pela simples transferência do 

conhecimento feita por métodos não reflexivos, superficiais e de baixa retenção de 

conhecimento. 

 Procuramos de forma resumida esclarecer algumas modalidades de “ensinar-

aprender-ensinar”, deixando flexível a escolha em função dos objetivos educacionais que 

se pretende atingir.  

COLOMÉ; OLIVEIRA (2008) destaca que existem formas diversificadas de modelos 

inter-relacionados na educação em saúde, e esta variedade pode ser considerada como 

maneiras que se agrupam dentro de um modelo tradicional ou preventivo e de um modelo 

radical. Para tanto ao modelo tradicional inclui-se os princípios que envolvem a 

biomedicina, com o objetivo focado na prevenção das doenças e uma vida saudável.  

Este modelo envolve mudanças dentro das áreas complexas de uma nova saúde 

pública com perspectivas de uma educação moderna e mais complexa com uma 

abordagem na busca de um fortalecimento da consciência crítica das pessoas, a partir da 

participação nas circunstâncias ampliadas da condição de vida da população.  

Marcondes (apud Santos, 1988) define educação em saúde como sendo um 

conjunto de atividades que sofrem influência e modificação de conhecimentos, atitudes, 

religiões e comportamentos, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde 

do indivíduo. 
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 Visualiza-se que nas instituições de saúde onde o profissional participa de 

programas de educação, o mesmo possui maiores embasamentos e interesse por ensinar, 

é possível então identificar que ocorre um ciclo de informações, onde aquele que conhece 

o processo, o compreende e assimila de alguma maneira, entende melhor a importância da 

questão educativa para o cliente/paciente.  

Na Educação Permanente em Saúde, as necessidades desde conhecimento e a 

organização de demandas são geradas no processo de trabalho apontando caminhos e 

fornecendo pistas ao processo de formação (MANCIA, 2004). 

A educação em saúde está, segundo as referências estudadas, mais relacionada ao 

cliente do que ao próprio profissional e diferencia-se dos demais tipos de educação aqui 

descritos no momento em que o sujeito paciente (população) é o ser educado e não o 

profissional, porém como citado anteriormente, para que o cliente receba a educação de 

forma eficiente é necessário que o profissional esteja adaptado ao contexto do processo 

educativo, desta forma é possível compreender que uma educação em saúde eficaz 

relaciona-se direta e indiretamente a uma educação em serviço 

Educação na saúde, é um campo a ser trabalhado constantemente para os 

profissionais da saúde, sendo o ponto de vista da produção de conhecimento e das 

práticas sociais. Essa é uma tarefa para todas as profissões da saúde com tudo a 

importância da educação permanente em profissionais da saúde deve ser considerada, 

com a ajuda na reforma sanitária brasileira. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza explicativa, onde foi realizado a partir 

da revisão de literatura feita entre janeiro de 1988 a dezembro de 2014, onde se efetuou a 

busca em diferentes bancos de dados como Google Acadêmico, a plataforma Sci-Elo e o 

Ministério da Saúde, tendo como fonte de pesquisa as formas secundarias e terciais e com 

fins de uma pesquisa documental, A fim de explorar as principais temáticas, utilizamos 

como descritores: “Educação em Saúde”; “Enfermeiro na educação”; “Educação 

Permanente”; como critério para a escolha dos artigos científicos, privilegiamos as 

publicações com o tema mais concentrado de informação e com textos em português que 

visa à importância a educação em saúde permanente em profissionais de saúde. 
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 Tendo como prioridade e objetivo a importância do saber as informações sobre 

educação em saúde aos profissionais de saúde hoje em dia em forma de análise da 

educação dos profissionais de saúde, buscando mudar a concepção, elitista e 

concentradora da produção de conhecimento e a análise das práticas de atenção à 

educação em saúde, tendo como vista da produção de conhecimento e das práticas 

sociais, assim ajudando aos profissionais de saúde. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A educação e saúde no Brasil tem sofrido uma serie de transformação de cunho 

político e social, onde a Constituição Federal programou a saúde como direito de todos e 

dever do estado, antes oferecido pelo estado para quem tinha trabalho com carteira 

assinada e outros apenas como um favor. Com a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), todos os cidadãos passam a ter acesso a atendimento básico de saúde, partindo do 

princípio de universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e controle social, 

apresentando uma característica de atuação Inter e multidisciplinar. (OLIVEIRA, 

ANDRADE, RIBEIRO, 2009). 

O ensino de Enfermagem, frente às novas propostas e diretrizes curriculares, 

caracteriza-se por apresentar desafios cruciais, considerando que se dá tanto em nível de 

sala de aula e laboratório, quanto em nível de prática, nas instituições de saúde. 

(WALDOW, 2009). 

No Brasil, o enfermeiro é um profissional de nível superior da área da saúde, 

responsável inicialmente pela promoção, prevenção na recuperação da saúde dos 

indivíduos, dentro de sua comunidade. O enfermeiro é um profissional preparado para 

atuar em todas as áreas da saúde: assistencial, administrativa e gerencial. Na área 

educacional, exercendo a função de professores – mestre, preparando e acompanhando 

futuros profissionais de nível médio a nível superior 

A inserção da Educação Permanente em Saúde seria á estratégia fundamental para 

a recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e 

controle social no setor da saúde, estabelecendo ações intersetoriais oficiais e regulares 

com o setor da educação, submetendo os processos de mudança na graduação, nas 

residências, na pós-graduação e na educação técnica à ampla permeabilidade das 
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necessidades/direitos de saúde da população e da universalização e equidade das ações 

e dos serviços de saúde.  

Ao longo do tempo, educação em saúde trouxe em sua prática uma influência das 

ações médicas, focalizada apenas na parte da doença se esquecendo de que o indivíduo é 

um todo, precisando ser atendida e mudada integrando a ciência social e as ciências da 

saúde envolvendo profissionais com formação distintas, num trabalho interdisciplinar, 

complementar e cooperativo. (OLIVEIRA, ANDRADE, RIBEIRO, 2009). 

A proposta de educação permanente em saúde orienta-se pela política educacional 

de transformação e aprimoramento dos serviços de saúde, pelo reconhecimento das 

condições regionais de saúde, identificação dos problemas locais, investimento e 

cooperação técnica e apoio do Ministério da Saúde em formação profissional, articulação 

entre atores envolvidos, definição de metas e estratégias.  

Incide em reconhecer nos espaços de formação permanente a influência de 

aspectos políticos, institucionais, ideológicos e culturais que podem representar entraves 

ou possibilidades na operacionalização. Importa evitar o simplismo, reducionismo entre as 

questões contextuais e discriminar os fatores dependentes e que podem ser superados 

mediante o investimento em qualificação da formação profissional.  

Cumpre otimizar o desempenho e a competência dos profissionais em formação, 

perceber a educação enquanto substrato para as transformações sociais, segundo a lógica 

do aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, e, por que 

não, aprender a desaprender, tendo em vista as formas fracionadas, inveteradas e 

inoperantes de se pensar o sistema de saúde.  

Convém, ainda, ponderar que as maiores revoluções decorrem de processo 

historicamente lento e gradativo, dependente da persistência das estratégias educativas e 

do projeto de sociedade que desejamos construir. 

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em Serviço, 

quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação 

técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da orientação 

política das ações prestadas em dado tempo e lugar.  

Pode corresponder à Educação Continuada, quando está pertence à construção 

objetiva de quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar 

específicos.  

Pode, também, corresponder à Educação Formal de Profissionais, quando esta se 

apresenta amplamente porosa às multiplicidades da realidade de vivências profissionais e 
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coloca-se em aliança de projetos integrados entre o setor/mundo do trabalho e o 

setor/mundo do ensino. 

Para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, é fundamental que 

sejamos capazes de dialogar com as práticas e concepções vigentes, que sejamos 

capazes de problematizá-las  não em abstrato, mas no concreto do trabalho de cada 

equipe  e de construir novos pactos de convivência e práticas, que aproximem os serviços 

de saúde dos conceitos da atenção integral, humanizada e de qualidade, da equidade e 

dos demais marcos dos processos de reforma do sistema brasileiro de saúde, pelo menos 

no nosso caso (CECCIM, 2004) 

A Educação Permanente em Saúde configura, ainda, para outros educadores, o 

desdobramento, sem filiação, de vários movimentos de mudança na formação dos 

profissionais de saúde, resultando da análise das construções pedagógicas na educação 

em serviços de saúde, na educação continuada para o campo da saúde e na educação 

formal de profissionais de saúde. 

Além da velocidade com que conhecimentos e saberes tecnológicos se renovam na 

área da saúde, a distribuição de profissionais e de serviços segundo o princípio da 

acessibilidade para o conjunto da população o mais próximo de sua moradia ou de onde 

procuram por atendimento faz com que se torne muito complexa a atualização permanente 

dos trabalhadores.  

Torna-se crucial o desenvolvimento de recursos tecnológicos de operação do 

trabalho perfilados pela noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de 

construir cotidianos eles mesmos como objeto de aprendizagem individual, coletiva e 

institucional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Um desempenho organizado na direção de uma política da formação, pode marcar 

estas concepções na gestão do sistema de saúde, mas também demarca uma relação 

com a população, entendida como cidadãos de direitos. 

SOUZA et al, considera que o modelo tradicional ou preventivo de educação em 

saúde é problemático, por centralizar seu projeto educativo na mudança de 



 

 

358 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

comportamento individual e na crença que os aspectos socioculturais não sejam 

determinantes e condicionantes na escolha individual. 

A educação individualizada na saúde é realizada durante as consultas de 

enfermagem com base nos diagnósticos de enfermagem já estabelecidos. Está educação 

já ocorre no primeiro contato com o cliente ou nas consultas subsequentes, estabelecendo 

um vínculo entre o cliente e o enfermeiro, facilitando uma abordagem unificada e 

direcionada aos assuntos do qual o cliente necessita, e que poderia hesitar em falar ou 

questionar em público. Faz-se necessário que o enfermeiro transmita confiança, empatia, 

receptividade ao cliente, evitando assim fatos que minimiza a eficácia tanto do profissional 

quanto da atividade em si. 

A diferença entre o modelo tradicional e o modelo radical é que esse último busca, 

muito mais, a mudança social do que a transformação pessoal. A abordagem radical da 

educação em saúde tem a intenção de promover o envolvimento dos indivíduos nas 

decisões relacionadas à sua própria saúde e naquelas concernentes aos grupos sociais 

aos quais eles pertencem. (OLIVEIRA, 2005) 

Este novo modelo de atenção à saúde tem como meta reorganizar a assistência, 

baseando-se no discernimento de uma abordagem humanizada, provocando reflexos em 

todos os serviços do sistema de saúde. Por isso, tal proposta foi considerada como a 

principal estratégia de APS, com uma nova organização do modelo de prestação da 

assistência familiar. 

Nesse sentido, os profissionais de saúde trabalham diariamente com pessoas que 

possuem o seu referencial de vida, que têm os seus valores e crenças estabelecidos, mas, 

muitas vezes esse saber popular e suas vivências não são levados em consideração. 

Portanto, para trabalhar num contexto de educação em saúde na prática junto às 

comunidades é imprescindível que os profis-sionais estabeleçam uma relação entre as 

ciências da saúde, as ciências sociais e a educação, com a finalidade de promover uma 

ação educativa democrática, respeitando a liberdade individual em busca do processo de 

conscientização. 

Os meios de comunicações mais utilizados, na educação em saúde em massa, 

destacam-se as orientações realizadas através de rádio, televisão, distribuição de folhetos, 

palestras e as mensagens que são sinais ou conjunto de sinais que, a partir de códigos 

conhecidos por todos os envolvidos, levam às pessoas e/ou grupos a uma determinada 

informação, vivência, emoção ou ação. Recomenda- se práticas ou habilidades para evitar 
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as barreiras socioeconômicas ou culturais que dificultam e/ou restringem a sua execução, 

tendo se a preocupação em transmitir o conhecimento de forma que seja compreendido. 

No tempo em que se constata crise da racionalidade, conflito de paradigmas, 

esfacelamento de valores éticos e morais, de justiça, solidariedade e coesão social, uma 

formação multidimensional tem caráter emergencial.  

A educação permanente deve, portanto, contribuir para o desenvolvimento integral 

do ser humano: espiritualidade, inteligência, sensibilidade, moral, corpo e espírito, sentido 

ético, estético, responsabilidade pessoal e social.  

Utiliza se cada vez mais os meios de comunicação para educar, orientar, mobilizar a 

sociedade e para sensibiliza-las quanto aos problemas de saúde pública que atinge a 

população em caráter individual ou coletivo.  

As informações são divulgadas com a intenção de evitar situações que venha a 

aumentar o índice de certas patologias, aumentar o nível de conhecimento sobre as 

doenças emergentes ou outras situações como campanhas de saúde. 

A educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual convergem diversas 

concepções, das áreas tanto da educação, quanto da saúde, as quais espelham diferentes 

compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre o 

homem e a sociedade. Dessa forma, ao conceito de educação em saúde se sobrepõe o 

conceito de promoção da saúde, como uma definição mais ampla de um processo que 

abrange a participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não 

apenas das pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito de 

saúde ampliado, considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, 

que integra os aspectos físico e mental (ausência de doença), ambiental (ajustamento ao 

ambiente), pessoal/emocional (auto realização pessoal e afetiva) e sócio ecológico 

comprometimento com a igualdade social e com a preservação da natureza. (SCHALL; 

STRUCHINER, 1999; PEREIRA, 2003). 

Os quatro pilares em educação partem do princípio de que o ser humano se 

desenvolve a partir do sentimento de busca, autorrealização, convivência, interrelação 

humana, participação, engajamento social 

 Tal iniciativa pode fazer com que os cidadãos reconheçam tanto a preocupação 

com a macro política de proteção à saúde, como com o desenvolvimento de práticas para 

a organização do cotidiano de cuidados às pessoas, registrando uma política da 

valorização do trabalho e do acolhimento oferecido aos usuários das ações e dos serviços 

de saúde, tendo em vista a construção da acessibilidade e resolutividade da atenção e do 
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sistema de saúde como um todo e o desenvolvimento da autonomia dos usuários diante do 

cuidado e da capacidade de gestão social das políticas públicas de saúde. 

As consultorias, os apoios, as assessorias quando implementadas têm de ser 

capazes de organizar sua prática de modo que esta produção seja possível; elas precisam 

oferecer-se desde a pedagogia da Educação Permanente em Saúde para que façam 

sentido na realidade e operem processos significativos nessa realidade. Novas 

abordagens, mais potentes para desfazer as dicotomias persistentes e sobre as quais 

foram construídas as iniciativas anteriores de mudança (individual x coletivo, clínica x 

saúde pública, especialidade x generalidade, sofisticação tecnológica x abordagens 

simplificadas) tornam-se impostergáveis.  

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente se 

baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas 

profissionais. A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, 

ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de trabalho, e 

considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CECCIM, Ricardo Burg. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. 

2005. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/icse/2005.v9n16/161-168/pt/>. 

Acesso em 27 de setembro de 2019. 

CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: descentralização e 

disseminação de capacidade pedagógica na saúde. 2005. Disponível em: 

<https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S141381232005000400020&script=sci_arttext&tl

ng=es>. Acesso em 26 de setembro de 2019. 



 

 

361 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

CANDEIAS, Nelly Martins Ferreira. Evolução histórica da educação em saúde como 

disciplina de ensino na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-1925 a 

1967. Revista de Saúde Pública, v. 22, p. 347-365, 1988. 

 DA SILVA, Ana Cláudia Conceição; DE SOUZA, Ionara Magalhães. A importância do 

processo de educação permanente em saúde para a formação profissional. Revista 

Brasileira de Saúde Funcional, v. 2, n. 1, p. 5, 2015. 

COLOMÉ, Juliana Silveira; DE OLIVEIRA, Dora Lúcia Leidens Corrêa. Educação em 

saúde: por quem e para quem? A visão de estudantes de graduação em enfermagem. 

Texto & Contexto Enfermagem, v. 21, n. 1, p. 177-184, 2012. 

FEUERWERKER, Laura. Educação na saúde: educação dos profissionais de saúde-um 

campo de saber e de práticas sociais em construção. Revista Brasileira de Educação 

Médica, v. 31, n. 1, p. 3-4, 2007. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Portaria GM/MS n° 198/2004, de 13 de fevereiro de 

2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do 

Sistema Único de Saúde para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor 

e dá outras providências [portaria na internet]. Diário Oficial da União 2004 [acesso em 

setembro de 2019]. Disponível em: www.saude.gov.br/sgtes. 

 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Portaria n° 1.996 de 20, de agosto de 2007. Dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde [portaria na internet]. Diário Oficial da União 22 ago 2007 [acesso em 20 set 

2019]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt1996_20_08_2007.html 

 

MACHADO, Adriana Germano Marega et al. Educação em Saúde, Educação em Saúde 

[texto na internet].  13 de abril de 2012, Disponível 

em:https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade09/u

nidade09.pdf>. Acesso em 20 de setembro de 2019. 

 



 

 

362 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

ROECKER, Simone; BUDÓ, Maria de Lourdes Denardin; MARCON, Sonia Silva. Trabalho 

educativo do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família: dificuldades e perspectivas de 

mudanças. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 46, n. 3, p. 641-649, 2012. 

MANCIA, Joel Rolim; CABRAL, Leila Chaves; KOERICH, Magda Santos. Educação 

permanente no contexto da enfermagem e na saúde. Revista Brasileira de Enfermagem, 

v. 57, n. 5, p. 605-610, 2004. 

 MOROSINI, Márcio Valeria et al. Fio Cruz, Educação em Saúde, [texto na internet].  

Disponível em:< http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edusau.html>.  Acesso 

em 19 de setembro de 2019. 

SILVA, IVONILDE VIANA, Portal Educação, [texto na internet].  Disponível 

em:https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/educacao-emsaude-o-

papel-do-enfermeiro-como-educador-em-saude/21586>. Acesso em 23 de setembro de 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

363 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             



 

 

364 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

Capítulo 25 

EFEITOS DA CRIOLIPÓLISE NA ADIPOSIDADE LOCALIZADA E REAÇÕES 
ADVERSAS 

 

Yandra Casanova da Silva1 
Juliana Prati Salvador2 

 

 

RESUMO 

 A criolipólise é um método que atua na eliminação da gordura localizada por meio de um 
processo em que os adipócitos são resfriados até o ponto em que são inviabilizados pelo 
processo de apoptose. Embora a criolipólise seja considerada um procedimento eficiente e 
seguro, efeitos adversos têm sido relatados, podendo ser citados: queimaduras, 
hipercromias, insensibilidade duradoura e a hiperplasia paradoxal. Este estudo tem como 
objetivo mostrar os possíveis efeitos da criolipólise no tratamento da adiposidade 
localizada, bem como as reações adversas.Foi realizada uma revisão de literatura por 
meio de artigos científicos nacionais e internacionais selecionados a partir de consultas às 
bases de dados NCBI, SCIELO, MedLine via PubMed e Google Acadêmico publicados 
entre 2009 e 2019. Para a análise dos resultados foram considerados dez artigos 
científicos. Com base nos autores consultados, conclui-se que a criolipólise é um 
procedimento seguro e eficaz, proporcionando  redução efetiva da gordura localizada. 
Podem ocorrer reações leves, moderadas e graves, que dependem de como a técnica de 
criolipólise é aplicada e se o paciente tem indicação para realizá-la. Todos os autores 
concordam que, apesar de existir reações, o procedimento se torna seguro e eficaz, sendo 
feito por um profissional habilitado, seguindo as indicações corretas e tomando todas as 
precauções. Novos estudos devem ser realizados, pois existem poucos artigos 
experimentais que ressaltam as reações pós criolipólise. 
 
Palavras-chave: Apoptose. Criolipólise. Complicações. Lipodistrofia. Necrose. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Adiposidade localizada é o acúmulo de tecido gorduroso em grande quantidade em 

partes especificas do corpo, distribuídas em projeção e resistentes à dieta e atividade 

física. Pode estar regionalizada em grandes áreas, sendo assim classificadas em androide 

(região abdominal); ginóide (região das coxas e quadris) ou mista (associação entre os 
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dois tipos), encontrando-a, até mesmo, em pessoas supostamente magras, principalmente 

em mulheres após a puberdade (PEÇANHA; SOUZA, 2015). 

Existem diversos recursos estéticos não invasivos para o tratamento da adiposidade 

localizada, tais como ultrassom, radiofrequência, endermologia, lipocavitação e também a 

criolipólise, sendo este um recurso terapêutico que promove apoptose das células do 

tecido adiposo devido sua baixa temperatura, e durante a realização deste procedimento 

utiliza-se uma manta entre a pele e a manopla, que possui substâncias anticongelantes, 

garantindo a proteção da pele no decorrer da sessão. Este procedimento vem sendo muito 

aplicado em diversos países para o tratamento de gordura localizada, reduzindo a procura 

por cirurgias, devido aos grandes riscos (FERREIRA; MEDRADO, 2017). 

A criolipólise é um método que atua na eliminação da gordura localizada por meio 

de um processo em que os adipócitos são resfriados até o ponto em que são inviabilizados 

pelo processo de apoptose. É um procedimento não invasivo que inviabiliza o adipócito 

sem danificar a epiderme, através de sua baixa temperatura, utilizando-se um aplicador 

que possui placas resfriadas (ALMEIDA et al., 2015).  

Embora a criolipólise seja considerada um procedimento eficiente e seguro, efeitos 

adversos têm sido relatados, podendo ser citados: queimaduras, hipercromias, 

insensibilidade e a hiperplasia paradoxal (TASSINARY, 2016). 

A adiposidade localizada é uma disfunção que causa um impacto negativo na 

autoestima, principalmente em mulheres, o que tem motivado a busca por tratamentos 

estéticos, incluindo a criolipólise, muitas vezes, desconsiderando possíveis riscos. Dessa 

forma, esta revisão teve como objetivo mostrar os possíveis efeitos do tratamento da 

adiposidade localizada, bem como as reações adversas com o uso da criolipólise.  

Torna-se relevante esse estudo, para que, conhecendo possíveis riscos, efeitos 

colaterais e complicações da criolipólise, os profissionais da área possam fazer uma 

aplicação mais eficaz e segura, aprimorando os conhecimentos e avaliando as falhas de 

execução. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

TECIDO ADIPOSO 

 

O tecido adiposo é um órgão de metabolismo ativo e fundamental para o organismo, 

que desempenha importantes funções fisiológicas, como armazenamento de energia e 

funções endócrina e imune, contribuindo também para a homeostasia corporal. Formado 
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por pré-adipócitos, tecido conjuntivo, fibras nervosas, células imunes, vasos sanguíneos, 

nódulos linfoide, fibroblastos e principalmente por adipócitos (LOFEU et al., 2015). 

Encontram- se dois tipos de tecido adiposo, tecido adiposo branco com distribuição 

generalizada e localizada nas regiões subcutânea e visceral, tendo como funções 

preservar a temperatura corporal, armazenar energia e produzir e secretar adipocinas. Há 

também o tecido adiposo marrom, localizado em recém-nascidos ao redor do ombro e, em 

adultos, em pequenas quantidades, próximo do pescoço e na parte superior do tórax, onde 

suas funções são produzir calor (termogênese) e regular a temperatura corporal (SANTOS; 

TORRET, 2010). 

 

ADIPOSIDADE LOCALIZADA 

  

Disfunção que pode afetar indivíduos de diversas faixas etárias, associada à 

inatividade física e hábitos alimentares incorretos, além de fatores hormonais e genéticos. 

Existem partes do corpo que possuem maiores concentrações desse tipo de gordura, que 

são o abdômen, flancos, coxas, quadril e subescapular (SILVA; MERCADO, 2015). 

A adiposidade localizada caracteriza-se pelo acúmulo exagerado de adipócitos, que 

são encontrados de forma desorganizada em determinadas regiões do corpo. Formada por 

hipertrofia, aumento de tamanho do adipócito e hiperplasia, aumento de quantidade de 

adipócitos, que ocorre devido a adipogênese, diferenciação celular caracterizada pela 

transformação de pré-adipócitos em adipócitos. Estas alterações ocorrem por meio de 

ações metabólicas (lipogênese e lipólise) que podem variar principalmente devido a 

alimentação, o gasto de energia e a condição hormonal (PEÇANHA; SOUZA, 2015; 

QUEIROZ et al., 2009).  

Os adipócitos aumentam de tamanho até atingirem seu grau máximo e sua 

capacidade de armazenar gordura se esgote, o que os tornam mais lipolíticos, podendo 

causar o aumento de ácidos graxos livres no plasma, que no processo de lipotoxidade 

danifica a função de órgãos não adiposos, porém este processo não ocorre em adipócitos 

maduros devido a sua grande capacidade de desintoxicação de ácidos graxos. Com o 

aumento de tamanho dos adipócitos, ocorre o surgimento de novas células (QUEIROZ et 

al., 2009). 

A gordura localizada pode ser classificada em dois tipos: androide e ginoide (fig.1). 

A androide é a gordura encontrada na região abdominal, pode ser identificada em 

mulheres, porém é mais comum ser encontrada em homens, devido a baixos níveis séricos 
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de estrógeno, localiza-se de forma subcutânea e visceral. A forma do corpo de uma 

pessoa com este tipo de gordura se assemelha a forma de uma maçã, , o aumento desta 

gordura é de grande preocupação , independente da idade, pois é capaz de trazer 

complicações metabólicas ao indivíduo, como, diabetes tipo 2, dislipidemias e doenças 

cardiovasculares (MAIA, 2018). A gordura ginoide é encontrada na região pélvica, coxas e 

nos quadris, sendo comum em mulheres, por apresentarem maior quantidade de 

progesterona e estrogênio. É encontrada no tecido subcutâneo e se assemelha a forma de 

uma pera (PEÇANHA; SOUZA, 2015). Existe também a mista, sendo formada pela 

associação entre os dois tipos, tendo maior acúmulo de gordura nos quadris, braços e nos 

culotes (CARDOSO; PEREIRA; MACEDO, 2016).  

 

Figura 01 – Gordura Ginoide e Androide 

 

Fonte: adaptado de Braga e Lousada (2016) 

 

O grande acúmulo de gordura localizada é uma das principais queixas de pessoas 

que buscam pela beleza. Vendo esta oportunidade o mercado aproveita para lançar 

diversas tecnologias para o tratamento desta disfunção, aonde a criolipólise entra como 

uma alternativa para os pacientes que não estão aptos a fazer uma lipoaspiração 

(MENDES; BENDER; LACERDA, 2014).  
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a. Criolipólise 

A criolipólise surgiu por meio de observações feitas em crianças que apresentavam 

contato prolongado com picolés e alimentos gelados, e que por esta razão tinham a 

gordura dos lábios e bochechas reduzida. Também foi observado que a gordura da região 

interna da coxa de mulheres que praticavam equitação em regiões de clima frio diminuía, o 

que serviu de inspiração para estudos sobre a criolipólise. Em 2008, dois pesquisadores da 

escola de medicina de Harvard, começaram a expor partes do corpo de animais a baixas 

temperaturas, através de um aparelho de sucção e propagador de baixa temperatura 

(BRAGA; LOUSADA, 2016; SILVEIRA; CARVALHO; CORDEIRO, 2016). 

O equipamento de criolipólise (fig. 2) possui uma central de controle, onde se pode 

ajustar o nível de sucção, grau de resfriamento e tempo da aplicação. A quantidade de 

manoplas em um aparelho pode variar de uma a quatro, possuindo diversos tamanhos. A 

manopla pequena é utilizada para áreas como braços e papadas. A média e a grande, 

para áreas das costas, coxas, flancos e abdômen, dependendo da quantidade de gordura 

local (ALMEIDA et al., 2015). 

 

Figura 02 – Equipamentos de criolipólise 

 

 
Fonte: Adaptado de Maia (2018) 

 



 

 

369 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

No interior das manoplas (fig.3) existem placas de resfriamento e para fazer a prega 

do tecido dentro das manoplas o próprio aparelho produz um vácuo moderado, onde 

permanece de 60 a 70 minutos por região fazendo com que a gordura seja congelada de 

forma localizada (LIMONTA et al., 2017).  

 

Fig. 3 – Representação da manopla e placas de resfriamento 

 

Fonte: Adaptado de Maia (2018) 

 

A criolipólise, com aplicação na região dos flancos, foi aprovada nos Estados Unidos 

pela Food and Drug Administration (FDA) em 2010, determinando também o tempo de 

aplicação e a temperatura, que seguidos corretamente podem diminuir de 30% a 50% da 

gordura localizada, sem causar danos. Já no Brasil o procedimento só foi liberado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2012, neste mesmo ano autorizou-

se a aplicação na região do abdômen e após alguns anos na área dos braços, costas, 

interno das coxas e do tórax (FERREIRA; MEDRADO, 2017; NOVAIS; MACIEL, 2017; 

LIMONTA et al., 2017). 

Os parâmetros de resfriamento para causar apoptose e obter bons resultados são 

de -7ºC, em um tempo de 60 minutos, porém, existe aparelhos onde a temperatura chega 

em até -8ºC, sendo necessário o tempo de aplicação de 70 minutos. A sucção do 

equipamento varia conforme a quantidade de gordura, sendo o mínimo de 30 Kpa ou 25 

cmHg e o máximo de 80 Kpa ou 50 cmHg, para que a manopla não desacople (SILVA; 

CARVALHO, 2018). 

A técnica é caracterizada como um recurso não invasivo, de resfriamento controlado 

e seletivo, onde se aplica uma manopla em formato de “copo”, sobre uma região específica 

do tecido adiposo, tendo como efeito fisiológico a morte seletiva deste tecido (BORGES; 

SCORZA, 2014). Os efeitos sistêmicos que são produzidos no organismo, interferem no 
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equilíbrio térmico e ativam a termorregulação, tendo como consequência a diminuição da 

gordura localizada (LIMONTA et al., 2017). 

O procedimento da criolipólise inicia-se primeiramente pela colocação da manta 

protetora, umedecida com gel crioprotetor específico que possui uma membrana 

anticongelante, sobre a região a ser tratada, após, a manopla é acoplada no paciente 

sobre a manta, e o equipamento faz a sucção da gordura para o seu interior onde é 

realizado o resfriamento do tecido com o tempo conforme indicado pelo fabricante do 

aparelho. No final do procedimento, após retirar a manopla do paciente, o local é limpo e 

uma massagem com movimentos intensos é realizada por cerca de 5 minutos (SILVA; 

CARVALHO, 2018). 

Devido às baixas temperaturas, o organismo com finalidade de eliminar a gordura 

localizada, aumenta a temperatura do corpo, gerando produção de energia e, assim, 

aumentando a vascularização e a nutrição do tecido, levando a eliminação de toxinas e 

excesso de água (SILVA; CARVALHO, 2018). Existem na literatura dois modos de como 

ocorre à eliminação da adiposidade localizada, no tratamento com criolipólise. A primeira é 

de que ocorre apoptose da célula, morta pelo congelamento, a segunda é pela alteração 

estrutural que os adipócitos sofrem, identificado como fractais, que eliminam a gordura 

definitivamente e caracterizam-se pela transformação irreversível de triglicerídeos em 

fractais, por esta razão o organismo desenvolve uma resposta inflamatória que dura cerca 

de 90 dias, onde estas células são eliminadas pelo fato do organismo não reconhecer os 

lipídeos dentro delas (FERREIRA; MEDRADO, 2017).   

Por existir uma resposta inflamatória, a metabolização hepática da gordura e seu 

transporte por meio do sangue não acontecerão, assim como nenhum tipo de alteração 

nos níveis de triglicerídeos e no colesterol, nem mesmo no fígado. E na apoptose, por 

morte celular, ocorre autodigestão controlada (fagocitose), onde as células lesadas são 

eliminadas sem qualquer mudança no microambiente celular (LIMONTA et al., 2017). 

Os principais cuidados ao aplicar a criolipólise é utilizar a manta protetora que 

possui uma membrana anticongelante que protege e sustenta a umidade da região, é um 

tecido específico que não rompe com a sucção feita pelo equipamento, deve ter o tamanho 

ideal conforme o tamanho do aplicador e não deve ser reutilizada. Cuidar e manter a 

calibragem do aparelho e o profissional estar capacitado para realização do procedimento 

(SILVA; CARVALHO, 2018).  

A indicação da criolipólise é simples, apenas às pessoas que estão com o Índice de 

Massa Corporal (IMC) ideal, definido pela relação da altura e peso, maiores de 18 anos, 
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que possuam gordura localizada e que tenham boa flexibilidade do tecido cutâneo, que 

devido ao formato da manopla necessita- se que o paciente tenha uma boa prega. Já as 

contraindicações são diversas, como, pessoas que possuem sensibilidade ao frio 

(crioglobulinemia paroxística, hemoglobinúria e urticária), doenças raras, obesos, grávidas, 

mulheres em lactação e cirurgias recentes. Também é contra indicado quando o local a ser 

tratado possuir cicatrizes, estrias, hérnia, dermatite, feridas abertas ou infectadas e 

qualquer prurido ou irritação (LIMONTA et al., 2017). 

O resultado da aplicação depende da região a ser tratada, do metabolismo de cada 

um e o tipo da gordura, podendo em uma única aplicação atingir o resultado desejado, por 

esta razão não existe um número especifico de aplicações, porém a média de aplicações 

para um bom resultado é de no máximo 3 aplicações, com intervalo de 6 a 8 semanas 

(ROCHA, 2013). 

 

b. efeitos pós- procedimento 

  

Quando a criolipólise é efetuada corretamente, a técnica se torna segura e eficaz, 

onde os efeitos comuns após este procedimento são: edema temporário, hematomas, uma 

leve dormência também temporária, eritema e sensibilidade, tendo em vista 

desaparecerem cerca de duas semanas após o tratamento. Porém, assim como qualquer 

outro tratamento, quando não realizado corretamente, ocorrem resultados não satisfatórios 

e complicações, no caso da criolipólise, pode ocorrer, devido às baixas temperaturas, até 

mesmo queimaduras (NOVAIS; MACIEL, 2017). 

 

1.5 COMPLICAÇÕES  

 

Qualquer tratamento logo que lançado no mercado, pode apresentar riscos e 

reações adversas. Porém, com o controle da aplicação da criolipólise, o passo a passo 

seguido corretamente e sendo aplicado por profissionais qualificados, é possível lesionar 

apenas os adipócitos subcutâneos, não causando nenhum dano à epiderme e derme, 

permitindo assim uma forma eficaz de tratar o excesso de tecido adiposo (VIEIRA; 

JUNIOR, 2018). 

Quando os tecidos ricos em lipídios são expostos ao frio estão mais sujeitos a 

lesões do que tecidos ricos em água. Por esta razão em protocolos de criolipólise utiliza-se 
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uma membrana anticongelante, evitando sequelas e complicações graves, como 

queimaduras, hiperpigmentação pós-inflamatória, parestesia, hiperplasia paradoxal, 

queimaduras causada pelo frio (ROCHA, 2013; LIMONTA et al., 2017, VIEIRA; JUNIOR, 

2018). 

 

1.5.1 Queimaduras 

 

São lesões causadas por exposição a temperaturas extremas, sendo a complicação 

mais comum em procedimentos de criolipólise, devido ao manuseio inadequado do 

equipamento, aparelho desregulado ou manta de baixa qualidade, onde é classificada em 

3 graus, conforme sua profundidade, cicatrização e extensão (ROCHA, 2013). 

A queimadura de 1º grau atinge apenas a epiderme, onde se apresenta dolorida e 

avermelhada, voltando ao seu estado normal em pouco tempo, a classificada em 2º grau 

quando atinge a epiderme e parte da derme, na região atingida surgem bolhas e dor 

intensa, da qual para se recuperar se leva semanas e seu aspecto se assemelha à normal, 

porém existe o risco de despigmentação desta região.  A queimadura de 3º grau é a mais 

profunda, atingindo a epiderme, derme, músculos e podendo atingir também os ossos, sua 

aparência é escurecida, avermelhada e pode ou não apresentar bolhas, neste caso não 

ocorre dor, em decorrência da destruição das terminações nervosas, a pele não se 

recupera normalmente, havendo o surgimento de cicatriz hipertrófica ou queloide (LOPES 

et al., 2019). 

 

1.5.2 Hiperpigmentação pós-inflamatória 

 

Desordem de pigmentação, devido ao excesso da produção de melanina, causada 

pela inflamação do tecido após ser lesionado, sendo mais comum em pessoas com 

fototipos altos. Seu grau de intensidade esta relacionado ao tempo de exposição aos 

elementos causais. Os tratamentos para esta reação, na maioria das vezes são 

complicados, pois demandam de bastante tempo e paciência (TAGLIOLATTO; MAZON, 

2017). 
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1.5.3 Parestesias 

 É um quadro de formigamento e insensibilidade no local de aplicação da 

criolipólise, pela perda da função sensorial, causada por danos nas fibras nervosas 

sensoriais. Pode ser desencadeado pelo frio extremo, como ocorre no procedimento de 

criolipólise (VIEIRA; JÚNIOR, 2018). 

 

1.5.4 Hiperplasia Adiposa paradoxal 

 

 Este efeito adverso é a reação contrária do resultado oferecido pela criolipólise, 

onde dentro de 6 meses o cliente apresenta um aumento e enrijecimento do volume na 

região tratada, porém é classificado como um evento raro,  o primeiro relato foi em 2011 

nos Estados Unidos (NOVAIS; MACIEL, 2017). Seu surgimento pode estar associado à 

grande força que o vácuo gera sobre o tecido, porém as causas ainda são desconhecidas. 

Para solucioná-la a única indicação encontrada é a lipoaspiração (MAIA, 2018). 

 

1.5.5  Fibrose 

 

 A fibrose é o processo de cicatrização tecidual, que se inicia logo após ser 

lesionado, tendo em vista o rompimento de vasos sanguíneos, as plaquetas iniciam a 

formação do um coágulo, o que atrai células inflamatórias e as demais substâncias para a 

reparação do tecido, sendo a fibrose formada pelo e excesso de produção dos fibroblastos, 

que são a fonte principal da produção de colágeno, em alguns casos, o quadro de fibrose 

pode ser revertido (DANTAS et al.,  2017). 

 

METODOLOGIA  

 

Foi realizada uma revisão de literatura por meio de artigos científicos nacionais e 

internacionais selecionados a partir de consultas às bases de dados NCBI, SCIELO, 

MedLine via PubMed e Google Acadêmico publicados na internet entre os períodos de 

2009 a 2019, bem como livros específicos da área. Nesta busca, foram utilizados os 

cruzamentos das palavras-chave: Apoptose. Criolipólise. Complicações. Lipodistrofia. 

Necrose. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Autor Mecanismo de Ação Resultados 

Almeida et al. 2015 Realizaram um estudo, onde 251 
pacientes foram submetidos à técnica de 
criolipólise, em um total de 740 áreas 
tratadas, os autores observaram os 
resultados. 

 

Os autores observaram alguns 
efeitos, considerados normais, 
como dor por cerca de três 
dias após o procedimento, 
hematomas e 5 casos de 
paniculite, apesar destes 
efeitos, concluíram que esta 
técnica apresenta resultados 
eficazes. 

Silveira e Staffoquer, 
2016. 

Realizaram um estudo com 13 mulheres 
com idade entre 18 e 50 anos. Em que 
aplicaram a criolipólise na região 
abdominal, observando efeitos adversos 
em curto prazo, que surgiram logo após 
a aplicação. 

Conclui-se que apesar de 
pequenas complicações 
temporárias, como eritema, 
hematomas e sensibilidade 
alterada, a criolipólise é um 
procedimento eficaz para 
reduzir a lipodistrofia 
localizada. 

Ladha e Poelman, 
2019. 

A criolipólise foi aplicada no abdômen e 
interno de coxa, em uma voluntária de 
67 anos. Logo após a aplicação foi 
observado efeitos colaterais temporários 
(hematomas, eritema e dormência). 
Porém após 6 semanas a paciente 
apresentou muita aderências nos locais 
tratados, identificado como fibrose.  

Concluíram que apesar do 
grave efeito colateral, por base 
em apenas um caso, não se 
pode afirmar a ineficácia da 
criolipólise. 

Silva e Carvalho, 
2018.  

Através de um estudo em 15 pacientes, 
por meio de um questionário de 
satisfação, observaram os resultados da 
criolipólise na região abdominal,  

 Observou-se que 33% dos 
participantes relataram dor no 
local de aplicação, edema e 
dormência, por um curto 
tempo. Por esta razão 
concluíram que a criolipólise, 
apesar de efeitos colaterais 
temporários, é um 
procedimento seguro e eficaz, 
em especial pessoas que se 
alimentam corretamente e 
praticam atividade física.   

Maia, 2018. Realizou um estudo em 53 voluntárias, Concluiu-se que o tempo ideal 
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com idade entre 20 e 35 anos, IMC 
normal ou sobrepeso, foram divididas 
em 4 grupos, que foram submetidos à 
criolipólise alterando o tempo e a 
temperatura de cada um, no grupo 1 o 
tempo foi de 45 min e temperatura -5°C, 
grupo 2, tempo de 70 min e temperatura 
-5°C, grupo 3, tempo de 45 min e 
temperatura -8°C e o grupo 4 o tempo 
foi de 70 min e temperatura -8°C. Todos 
os grupos realizaram o procedimento na 
região abdominal e relataram apenas 
reações consideradas comuns pós-
procedimento. 

para aplicação de criolipólise é 
de 70 minutos, já em relação à 
temperatura tanto -5°C quanto 
-8°C são eficientes para a 
redução de gordura localizada. 
Alguns pacientes relataram 
eritema, edema, dor leve e 
dormência na região após o 
tratamento, porém afirmam 
que o procedimento é seguro, 
desde que o protocolo seja 
seguido de maneira correta. 

 

 

Oliveira et al., 2019. Efetuaram um estudo clínico em uma 
paciente com idade de 23 anos, onde 
realizaram a técnica de criolipólise na 
região do abdômen inferior, para 
observar a variação de temperatura do 
tecido e o grau de dor desta paciente. O 
procedimento teve duração de 50 
minutos com temperatura no monitor do 
aparelho entre -8°C a -10°C. Durante o 
procedimento ocorreu a diminuição da 
temperatura na região da aplicação, 
onde dentro de 48 horas foi 
restabelecida. Após este período houve 
o aumento da temperatura considerada 
normal, onde provavelmente inicia-se o 
processo inflamatório. Quanto ao grau 
de dor, a paciente relata dor maior no 
inicio do procedimento e desaparecendo 
dentro de 48 horas. 

A conclusão foi de que há 
oscilação de temperatura, 
devido o processo 
inflamatório, quanto a queixa 
da paciente em relação a dor, 
em uma escala de 0 a 10, a 
paciente relatou grau 8 de dor, 
porém diminuiu para 4 ao final 
do procedimento, foi 
considerada normal, devido a 
sucção realizada pelo aparelho 
e pelo fato de que a percepção 
de dor varia de pessoa para 
pessoa. Devido aos poucos 
efeitos colaterais a técnica é 
considerada segura e eficaz. 

Braz et al., 2017. Realizaram uma pesquisa sobre 
diminuição da gordura localizada na 
região abdominal, com uso de 
criolipólise em 3 voluntárias, com idade 
entre 26 e 34 anos. O procedimento teve 
duração de 60 minutos, e temperatura 
conforme programação do aparelho.  As 
voluntárias apresentaram logo após o 
procedimento, alguns efeitos 

Concluíram que os feitos 
colaterais encontrados foram 
rubor, hematomas pequenos e 
leve dormência, são 
considerados normais, 
portanto se o protocolo de 
aplicação da criolipólise for 
seguido respeitando as 
indicações dos fabricantes e os 
estudos científicos já 
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temporários na região do tratamento. realizados, a técnica se torna 
eficaz e segura para o 
tratamento de gordura 
localizada na região 
abdominal. 

 

Leite et al., 2017.  Efetuaram um estudo associando 
criolipólise com radiofrequência, em 
nove pacientes, com idade entre 25 e 40 
anos, com gordura localizada na região 
do abdômen. Realizaram apenas uma 
sessão de criolipólise, que teve duração 
de 50 minutos, onde ao fim do 
procedimento observaram no local da 
aplicação, alguns efeitos colaterais. Dez 
dias após a criolipólise, iniciou-se a 
aplicação da radiofrequência, sendo o 
total de 5 sessões, 2 vezes por semana, 
onde a temperatura variou de 40°C à 
42°C. 

Os efeitos colaterais pós 
criolipólise encontrados em 
algumas voluntárias, foram 
vermelhidão, dor, 
formigamento e pequenos 
hematomas, porém, os autores 
concluíram que são reações 
normais e que desaparecem 
após algumas semanas, sendo 
o procedimento seguro e 
eficaz, afirmam ainda que 
associando radiofrequência 
após aplicação de criolipólise 
pode-se obter melhores 
resultados. 

Dantas et al., 2017. Realizaram um estudo em uma paciente, 
com idade de 36 anos, que 15 dias após 
ser submetida a uma sessão de 
criolipólise, na região abdominal, 
apresentou fibrose no local, reação 
adversa grave. Para tratar esta lesão 
associaram massagem com Vibrocell® e 
carboxiterapia (CO2), respectivamente. 
Em um total de 8 sessões. 

Concluiu-se que a criolipólise é 
uma técnica muito popular, 
por esta razão efeitos adversos 
estão surgindo, dentre eles a 
fibrose, não sendo possível 
afirmar a ineficácia da técnica, 
tendo em vista a raridade dos 
casos. Neste estudo, esta 
lesão, foi tratada com 
associação de procedimentos, 
onde obtiveram resultado 
satisfatório após 8 sessões. 
Porém, nem sempre em todos 
os casos a lesão pode ser 
revertida e não existe um 
padrão de tratamento. 

Seaman et al., 2016. Realizaram estudo em uma paciente, 
com idade de 48 anos, onde realizou 
duas sessões de criolipólise em meses 
seguidos, nas regiões do abdômen, 
posterior do tronco e flancos. Após 6 
meses da segunda sessão a paciente 

Concluiu-se que a criolipólise 
possui baixa incidência de 
reações adversas, porém neste 
caso, após o tratamento, a 
paciente desenvolveu 
Hiperplasia Adiposa Paradoxal 
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apresentou aumento do tecido adiposo 
na região tratada. 

(HAP), onde para a reversão do 
caso, após 7 meses da segunda 
aplicação, realizaram 
lipoaspiração nos locais 
tratados. 

 

 

 

 

Almeida et al. (2015) e Silveira e Staffoquer (2016) relatam que a criolipólise é uma 

técnica segura e eficaz, podendo produzir pequenos efeitos adversos. Ladha e Poelman 

(2019), em contraponto, relatam um grave efeito adverso de fibrose, porém, concordam 

com a efetividade da técnica. 

Silva e Carvalho (2018) salientam que para total efetividade da técnica é necessário 

que o paciente se alimente corretamente e pratique atividade física. Maia (2018) 

acrescenta que para a técnica se tornar eficiente e segura é necessário seguir os 

parâmetros de uso, onde o tempo de aplicação é de 70 minutos e quanto à temperatura, -

5ºC e -8ºC, ambas são eficientes. 

Oliveira et al. (2019) afirmam que a após a aplicação da técnica de criolipólise pode-

se encontrar alguns efeitos colaterais, porém são considerados normais, portanto, a 

técnica é segura e eficaz. Braz et al. (2017) concorda e acrescenta que para total 

efetividade do procedimento é necessário seguir as indicações dos fabricantes e estudos 

científicos.  

Leite et al. (2017) encontraram efeitos colaterais considerados normais, ressaltam a 

eficácia da técnica e acrescentam que para melhores resultados é necessário realizar 

sessões de radiofrequência. Seaman et al. (2016), também relataram a eficácia da 

criolipólise, mas encontraram uma reação adversa  de Hiperplasia Adiposa Paradoxal, 

onde para a reversão do caso, foi necessário realizar lipoaspiração. Já Dantas et al. (2017) 

encontraram um efeito adverso grave de fibrose, onde realizaram o tratamento com 

sucesso, utilizando massagem com Vibrocell® e carboxiterapia, porém não comprovaram 

a ineficácia da criolipólise. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com base nos autores consultados, concluiu-se que existem reações leves, 

moderadas e graves, como, edema, hematoma, eritema, sensibilidade, dormência, 

queimaduras, hiperpigmentação pós-inflamatória, parestesia, hiperplasia adiposa 

paradoxal e fibrose, que dependem de como a técnica de criolipólise é aplicada e se o 

paciente tem indicação para realiza-la. Todos os autores concordam de que apesar de 

existir reações o procedimento se torna seguro e eficaz para a redução da adiposidade 

localizada, sendo feito por um profissional habilitado, seguindo as indicações corretas e 

tomando todas as precauções. Novos estudos devem ser realizados, pois existem poucos 

artigos experimentais que ressaltam as reações pós criolipólise. 
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Capítulo 26 

ENSINO DE HABILIDADES DO BRINCAR FUNCIONAL PARA CRIANÇAS COM TEA: 
PRÁTICAS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 

HABILIDADES DE ENSEÑANZA DEL JUEGO FUNCIONAL PARA NIÑOS CON TÉ: 
PRÁCTICAS DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD 

TEACHING SKILLS OF FUNCTIONAL PLAYING FOR CHILDREN WITH TEA: 
PRACTICES OF A MULTIDISCIPLINARY HEALTH TEAM 

 
Mayanny da Silva Lima 

Najra Danny Pereira Lima  
Marcus Vinicius da Rocha Santos da Silva  

Mychelle Maria Santos de Oliveira 
 

 

RESUMO 

Pessoas com TEA possuem dificuldades funcionais que comprometem sua interação 
social. Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar o procedimento de ensino de 
habilidades do brincar funcional para a criança com TEA, dos profissionais atuantes em 
uma equipe multiprofissional de um CAPS IJ, de uma cidade do interior do maranhão, 
assim como, descrever as principais dificuldades dos profissionais relacionadas ao 
processo de ensino do brincar funcional em crianças com TEA. Tratar-se-á de um estudo 
de campo avaliativo, exploratório, com abordagem qualitativa. Os participantes desta 
pesquisa foram os integrantes de uma equipe multiprofissional do Centro de Atenção 
Psicossocial de uma cidade do interior do MA. A análise dos dados deu-se início com a 
leitura de todas as respostas dos entrevistados, para obtermos ideia de todo conteúdo 
contidos nelas. É possível identificar que os profissionais participantes sentiram 
dificuldades em emitirem suas respostas acerca do tema proposto e que em sua maioria, 
preferiram não responder. Portanto, entende-se que os profissionais atuantes no CAPS IJ 
do interior do maranhão atendem crianças com TEA em sua rotina diária, conhecem sobre 
o autismo, no entanto, ainda apresentam dificuldades em fazer o uso do brincar funcional 
em seus atendimentos.  
 
Palavra-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo;  Brincar, Centro de Atenção 
Psicossocial.  
 

RESUMEN 

Las personas con TEA tienen dificultades funcionales que comprometen su interacción 
social. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es verificar el procedimiento de enseñanza 
de habilidades de enseñanza funcional para el niño con TEA, de los profesionales que 
trabajan en un equipo multiprofesional de un CAPS IJ, de una ciudad en el interior de 
Maranhão, así como describir las principales dificultades. de profesionales relacionados 
con el proceso de enseñanza del juego funcional en niños con TEA. Este será un estudio 
de campo exploratorio y evaluativo con un enfoque cualitativo. Los participantes de esta 
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investigación fueron miembros de un equipo multidisciplinario del Centro de Atención 
Psicosocial de una ciudad en el interior de MA. El análisis de datos comenzó leyendo las 
respuestas de todos los encuestados, para tener una idea de todo el contenido que 
contienen. Es posible identificar que los profesionales participantes tuvieron dificultades 
para emitir sus respuestas sobre el tema propuesto y que la mayoría de ellos prefirió no 
responder. Por lo tanto, se entiende que los profesionales que trabajan en CAPS IJ en el 
interior de Maranhão ayudan a los niños con TEA en su rutina diaria, saben sobre el 
autismo, sin embargo, todavía tienen dificultades para utilizar el juego funcional en su 
cuidado.  
 
Palabras clave: trastorno del espectro autista; Playing, Centro de Atención Psicosocial. 
 

ABSTRACT 

People with ASD have functional difficulties that compromise their social interaction. 
Therefore, the objective of this study is to verify the functional teaching skills teaching 
procedure for the child with ASD, of the professionals working in a multiprofessional team of 
a CAPS IJ, from a city in the interior of Maranhão, as well as to describe the main 
difficulties. of professionals related to the process of teaching functional play in children with 
ASD. This will be an exploratory, evaluative field study with a qualitative approach. The 
participants of this research were members of a multidisciplinary team of the Psychosocial 
Care Center of a city in the interior of MA. Data analysis began by reading all respondents' 
answers, to get an idea of all the content contained in them. It is possible to identify that the 
participating professionals had difficulties in issuing their answers about the proposed 
theme and that most of them preferred not to answer. Therefore, it is understood that 
professionals working in CAPS IJ in the interior of Maranhão assist children with ASD in 
their daily routine, know about autism, however, still have difficulties in making use of 
functional play in their care. 
 
Keywords: Autism Spectrum Disorder; Playing, Psychosocial Care Center. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Pessoas com TEA possuem dificuldades funcionais que comprometem sua 

interação social. O autismo é mais conhecido entre os transtornos invasivos do 

desenvolvimento (TID), que possui etiologias diferentes e uma família de condições 

marcada pelo início precoce de atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades 

sociais, comunicativas e demais habilidades (HAMER; MANENTE; CAPELLINE, 2014).   

Crianças autistas, além do comprometimento em várias áreas do desenvolvimento, 

observa-se que uma das funções mais prejudicadas está relacionada ao acesso ao brincar 

simbólico e ou faz-de-conta, pois a brincadeira dessas crianças é marcada pela atividade 

repetitiva, não apresentando o aspecto positivo da criação (FERREIRA, 2016).    
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Neste interim, a brincadeira é considerada um fenômeno universal na infância, e 

tem sido postulada na atualidade, como uma das características definidoras desta fase. 

Crianças com desenvolvimento atípico, a brincadeira emerge de forma diversa, 

especialmente entre aquelas portadoras de transtornos globais do desenvolvimento, onde 

os próprios critérios diagnósticos incluem a identificação de algum 

comportamento disruptivo na brincadeira, como falta de reciprocidade social, ausência de 

jogos ou brincadeiras de imitação social e pobreza ou inexistência de brincadeiras 

simbólicas espontâneas (KLINGER; SOUZA, 2015).   

Deste modo, os Centros de Atenção Psicossociais (CAPSij) são as principais 

instituições públicas de saúde a oferecer atenção a crianças e adolescentes que 

demandem cuidados em saúde mental, e que para melhor atender precisam dispor de uma 

equipe de profissionais aptos para desenvolverem ações e planejamento em saúdes 

inserindo o brincar funcional em sua pratica de atendimento. (RONCHII; AVELLAR, 2010).  

 Assim, estudos apontam o número insuficiente de profissionais, a fragilidade 

e ausência de estratégias regular de formação de trabalhadores para ações psicossociais 

dentro dos CAPSij, além de obstáculos para elaboração de um plano para o 

desenvolvimento da criança com TEA acompanhada nessas instituições. Ainda, discutem-

se as dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde em compreender a forma 

como pessoas com TEA comunicam suas necessidades e desejos, e argumenta que um 

olhar mais atento permite observar o grande esforço que esses sujeitos despendem para 

encontrar recursos que propiciem a compreensão do que estão expressando (LIMA et. al., 

2017. MARTINS; GOÉS, 2013).  

Portanto, o objetivo este trabalho é verificar o procedimento de ensino de 

habilidades do brincar funcional para a criança com TEA, dos profissionais atuantes em 

uma equipe multiprofissional de um CAPS IJ, de uma cidade do interior do maranhão, 

assim como, descrever as principais dificuldades dos profissionais relacionadas ao 

processo de ensino do brincar funcional em crianças com TEA.  

Deste modo, o estudo sustenta-se na seguinte problemática: Quais os 

conhecimentos de uma equipe multiprofissional de um CAPS IJ do interior do maranhão 

sobre avaliação de habilidades pré-requisitos para o brincar funcional em crianças com 

TEA, e quais procedimentos realizam diante dessa demanda?  
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2 METODOLOGIA  

 

Tratar-se-á de um estudo de campo avaliativo, exploratório, com abordagem 

qualitativa. A pesquisa avaliativa é um procedimento que consiste em fazer um julgamento 

de uma intervenção usando métodos científicos. De maneira mais precisa, analisa critérios 

como pertinência e fundamentos teóricos que estabelecerão se há adequação entre os 

meios existentes, o efeito e sua influência sobre os serviços de saúde e as relações 

existentes entre a intervenção e o contexto no qual está inserida (FIGUEIRO; FRIAS; 

NAVARRO, 2010; GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Segundo Dyniewicz (2009), a pesquisa exploratória tem a finalidade de esclarecer e 

proporcionar uma visão geral, acerca de um determinado aspecto. Busca-se saber como 

este fato ou fenômeno se manifesta, o que lhe causa interferência e como as variáveis 

envolvidas se inter-relacionam. 

A metodologia qualitativa de acordo com Minayo (2006) será aplicada por se 

adequar à investigação das percepções e das opiniões que as pessoas emitem a respeito 

de como vivem, sentem, pensam, constroem a si mesmas e seus artefatos, como o fazem 

os profissionais atuantes em instituições de atendimento em saúde mental.   

Os participantes desta pesquisa foram os integrantes de uma equipe 

multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial de uma cidade do interior do MA. 

Considerando consoante, os dados obtidos na secretaria de saúde do município a qual 

ocorreu a pesquisa, de modo geral, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 

dispõe de 14 profissionais da saúde. 

Os critérios de inclusão forma: Ser profissional atuante na Instituição supracitada, 

ter o grau de escolaridade de nível superior e técnico, atender criança com TEA e aceitar 

de livre e espontânea vontade participar desta pesquisa. Serão excluídos da pesquisa 

aqueles que não estiverem em consonância com pelo menos um dos itens acima. 

A coleta de dados ocorreu mediante a aplicação de uma entrevista que continha 

perguntas abertas, acerca do conhecimentos e práticas de uma equipe multiprofissional de 

um CAPS IJ, de uma cidade do interior do Maranhão, sobre o ensino de habilidades para o 

brincar funcional em crianças com TEA. 

Assim, de posse do referido instrumento, o mesmo foi depositado em envelopes 

individuais, na quantidade exata de profissionais. E com base na escala de trabalho dos 

funcionários e, após a solicitação formal da participação voluntária na pesquisa e 
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assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os sujeitos foram inquiridos a 

responderem às perguntas. 

Ressalta-se que a coleta de dados aconteceu no período de fevereiro a março de 

2019, durante o horário de trabalho dos profissionais e os pesquisadores mantiveram-se à 

distância durante o procedimento de coleta de dados, para não interferir no processo, nem 

tampouco intimidar os participantes. Além disso, quando o sujeito não podia responder aos 

questionamentos naquele dia e/ou momento, o instrumento de coleta de informações não 

eram entregues, com vistas a manter a fidelidade das respostas. Nesse caso, retornava-se 

-á em oportunidades posteriores, até alcançar todos os participantes do estudo.   

Portanto, após a efetivação da coleta de dados, os resultados foram transcritos para 

posterior análise, interpretação e discussão dos achados. As respostas das entrevistas 

foram submetidas à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1997), que tem como 

propósito a compreensão do significado das falas dos sujeitos para além dos limites 

daquilo que é descrito. Entre as técnicas de Análise de Conteúdo, optou-se pela Análise 

Temática, que busca os núcleos de sentido, os quais constituem a comunicação e cuja 

expressão revela algo de importante para o objeto estudado.  

Assim, de posse do material oriundo das entrevistas, procedeu-se à classificação, 

inferência, descrição e interpretação minuciosa de todo o conteúdo. Para tanto, de acordo 

com Gomes (2010), após a leitura compreensiva das falas, será feita a sua exploração e, 

portanto, a análise propriamente dita. Por fim, elaborar-se-á uma síntese interpretativa por 

meio de uma redação que proporciona um diálogo do tema com objetivos, questões e 

pressupostos da pesquisa. 

Vale ressaltar que este estudo não trouxe riscos previsíveis em relação à 

Integridade física dos participantes, porém os riscos previstos estevem associados 

à: resistência dos profissionais quanto a participação da pesquisa; não saberem responder 

sobre o assunto; Medo a exposição. Para minimização dos possíveis riscos, foram 

expostos aos participantes os objetivos da pesquisa, sigilo e anonimato, confidencialidade 

dos dados e o direito a se negar a participar da pesquisa, ou desistir em qualquer fase do 

trabalho. 

Ainda, a pesquisa foi submetida a Plataforma Brasil, em seguida, direcionada ao 

Comitê de Ética em Pesquisa CAAE (CEP) número 97545018.5.0000.5554 e teve 

aprovação sob o parecer: 3.101.304. 
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3 RESULTADOS  

 

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil é composta por 14 

profissionais que trabalham com atendimentos direcionados a crianças e adolescentes 

com TEA e outras condições, sendo estes: 02 Enfermeiros; 01 Médico; 03 Psicólogos; 01 

Terapeuta Ocupacional, 02 Fonoaudiólogos; 01 Técnico de Enfermagem; 02 Pedagogos; 

02 Nutricionistas. Dessa maneira, todos os membros da equipe foram convidados a 

participar da pesquisa, entretanto apenas 07 profissionais aceitaram participar, o que que 

corresponde a 50% da equipe. 

Para garantir o sigilo e anonimato, os nomes dos sujeitos do estudo, foram 

substituídos pela primeira letra relacionada a seu cargo profissional acrescido de uma 

numeração, caso fossem entrevistados mais profissionais de uma mesma categoria, 

exemplo: (Terapeuta Ocupacional – TO, Enfermeiros - E1, E2, Pedagogo- Pg, Psicólogo – 

P, Assistente social – AS, Educador Físico - EF) 

A análise dos dados deu-se início com a leitura de todas as respostas dos 

entrevistados, para obtermos ideia de todo conteúdo contidos nelas. Em seguida, foi feita 

uma leitura minuciosa, a fim de identificar e codificar as unidades temáticas de cada um 

dos questionários. Foram estruturadas em categorias, organizando as respostas de todos 

os voluntários de acordo com cada questionamento utilizado durante a entrevista. As 

respostas foram selecionadas de forma aleatória. 

Os dados coletados por meio das entrevistas com os profissionais seguirão 

conforme as seguintes unidades temáticas. 

I. Ensino de Habilidades do brincar funcional;  

II      Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil - CAPS IJ: A importância da 

capacitação da equipe para trabalhar o brincar funcional 

 

4 DISCUSSÃO   

4.1 Ensino de Habilidades do brincar funcional no CAPS IJ  

 

A brincadeira é um poderoso instrumento para engendrar a saúde no 

desenvolvimento humano, ou seja, por meio dela surgem e são fortalecidas as interações, 

a criação e a linguagem. (KLINGER E SOUZA, 2015). Segundo a Declaração elaborada 

pela Associação Internacional pelo Direito da Criança Brincar – IPA, revisada em 



 

 

387 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

Barcelona em setembro de 1989, o brincar é de extrema importância para que qualquer 

criança tenha bons desempenhos na saúde física e mental. (DAGUANO; FANTACINI, 

2011).   

As brincadeiras, jogos e brinquedos quando presentes no cotidiano da criança faz 

com que a aprendizagem seja mais descontraída e eficiente, contribuindo para 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades físicas, intelectuais e morais do 

indivíduo. Através do brincar que a criança conhece e coloca em prática seus pontos 

positivos, além de aprender a considerar as diferenças que existem de uma pessoa para 

outra. (CASTRO et al., 2010).  

Dessa forma, autores compreendem que o brinquedo manifesta-se como objeto de 

expressão da criança, pelo qual ela irá expressar suas fantasias, desejos e experiências 

reais, de forma simbólica. Portanto, o brincar é fundamental para o desenvolvimento da 

criança, no que se refere aos aspectos do crescimento, da saúde e socialização, além de 

ser uma forma de o sujeito se comunicar consigo e com os outros (ANDRADE et al., 2011). 

Ao que concerne a realização de procedimentos de ensino de brincar funcional para 

crianças com TEA, indagou-se aos profissionais participantes se eles em suas práticas 

profissionais, faziam uso de procedimentos que proporcionassem o ensino de habilidades. 

Diante disso, os interlocutores revelaram: 

“Não respondeu” – E1 
 
“Não respondeu” – P  
 
“Sim!”. – PG 
 
“(Sempre) o TO se utiliza recursos p fins terapêuticos.” – TO 
 

                                 “Primeiramente a criança é acolhida na instituição, em seguida é atendida 
pelos profissionais de nível médio e cada um fará sua anaminese para 
traçar  os objetivos terapêuticos e planejar as suas ações. A maioria de 
nossas atividades são através das brincadeiras. Ate a criança conseguir 
fazê-la sozinha utiliza-se a repetição, onde o profissional realiza a 
brincadeira na frente do cliente e o mesmo o repete por modelação. Assim a 
criança aprende além da repetição espelhada, são utilizados recursos 
visuais, como figuras e músicas– E2 

“Não respondeu” – AS 

 

Mediante as falas expostas, é perceptível que os profissionais não realizam a 

prática desse procedimento de ensino em seus atendimentos, e não apresentam 
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conhecimento sobre o contexto em harmonia com a literatura. Portanto, pode-se afirmar 

que mediante aos achados, é notório a falta de compreensão da equipe quanto ao ensino 

de habilidades do brincar funcional, visto que aos participantes que emitiram suas 

respostas não às fizeram com clareza diante do que se foi questionado, ainda, os demais 

profissional não souberam de fato responder e ou emitiram respostas incompletas.  

Diante disso, Cipriano e Almeida (2016) afirmam em seu estudo que o brincar 

assume o poder terapêutico, e atribui-se importante relevância ao que se refere a 

neurodesenvolvimento, ao passo disso, a brincadeira perde seu caráter apenas de 

diversão e lazer, e passa a ser identificado como um mecanismo de suma importância 

dentro dos procedimentos terapêuticos, se tornando aliada do profissional que busca 

potencializar as habilidades da pessoa com TEA, partindo de um propósito que busca 

suprir suas demandas e necessidades por intermédio das brincadeiras 

Ainda, os profissionais foram questionados acerca do funcionamento dos 

procedimentos do ensino de habilidades do brincar funcional direcionado a criança com 

TEA na instituição a qual trabalham, os mesmo emitiram as seguintes respostas:  

 

 

“Atividades lúdicas, laborais, auto expressiva cognitiva” – TO 
 

                                 “Dá para brincar funcionalmente com a pessoa com TEA tranquilamente se 
você conhece o caso e tenha planejado o atendimento, tendo de maneira 
clara os objetivos e uma boa metodologia. A dificuldade aparece quando 
não há um devido planejamento– E2 

 

Apenas onde o grau de TEA é maior, mais tento sempre contornar o 
problema procurando uma solução, Onde já tive pequenas evoluções mais 
que se tornam grandes conquistas através do brincar.”- Educador físico 

 

Aos profissionais que emitiram suas respostas, é possível verificar que não há 

conexão com o que foi questionado, e as respostas fogem do contexto. O que se 

pretendia, era identificar de que forma os profissionais faziam a orientação do ensino de 

habilidades do brincar funcional às crianças atendidas, se a forma de ensino era 

compreendida pelo menor, se o propósito da brincadeira era clara e o objetivo era 

alcançada, se esta atividade lúdica era funcional para o ensino de habilidades que a 

criança precisaria desenvolver durante a realização do brincar.   
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Diante disto, estudos apontam que o brincar funcional é importante para o 

desenvolvimento infantil, pois possibilita a aproximação da equipe de saúde com a criança, 

a expressão de seus sentimentos e emoções, além de favorecer a socialização pelo 

contato com outras crianças de diferentes etapas do desenvolvimento, levando-o a 

melhorar nos aspectos relacionais, sociais e comunicativos, e no desempenho escolar da 

criança autista (ANDRADE et al., 2011; WINDHOLZ, 2016).   

Corroborando com os autores acima, é possível encontrar estudos que descrevem 

que as brincadeiras são ferramentas lúdicas que contribuem para desenvolver o potencial 

psicomotor, social, afetivo e cognitivo da criança autista. Proporcionando uma sessão 

prazerosa, respeitando seu nível de desenvolvimento. (KLINGER; SOUZA, 2015).   

Ainda, vale ressaltar que apenas três profissionais responderam a esta pergunta, os 

demais deixaram o espaço em branco. Deste modo, a ausência de respostas pode-se 

seguir para uma vertente, estes profissionais não têm conhecimento acerca do assunto 

abordado e por isso preferiram não emitirem suas respostas. Para tanto, é entendível que 

os profissionais sintam dificuldade em explicar sobre a temática e ou detém pouco 

conhecimento acerca do brincar funcional.  

Neste interim, o brincar funcional é uma ferramenta lúdica para desenvolver o 

potencial psicomotor, social, afetivo e cognitivo da criança autista. Proporcionando uma 

sessão prazerosa, respeitando seu nível de desenvolvimento. As atividades com 

finalidades geram maior entendimento, compreensão e interação da criança 

TEA. (KLINGER; SOUZA, 2015).   

Finalizando esta primeira categoria, a última análise dos dados obtidos remete-se as 

dificuldades encontradas pelos profissionais para trabalhar habilidades do brincar funcional 

no atendimento às crianças com TEA nos CAPS IJ do interior do maranhão, diante deste 

exposto os interlocutores emitiram as seguintes respostas:  

 

Sim, Recurso! (TO).  

Sim, Material! (E2).  

 

 Apenas dois profissionais responderam a este questionamento, os mesmos 

obtiveram as mesmas respostas quanto as dificuldades. Os profissionais, queixam a falta 

de recursos que viabilizem suas práticas e assistências.  Frente a isso, entende-se que 

esta seja uma realidade encontrada no Centro de Atendimento Psicossocial Infanto 

Juvenil– CPS IJ do interior do maranhão.  
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Deste modo, mesmo que haja o atendimento as crianças TEA e seus familiares nos 

Centros de Atenção Psicossociais o ensino de habilidades do brincar funcional dentro 

destas instituições de saúde torna-se um enorme desafio a ser vencido por todos os 

envolvidos nesse processo do cuidar. Frente a esta vertente os autores Zaniani e Luzio 

(2014), afirmam que no campo da saúde mental infantojuvenil, as ações devem ir além dos 

limites da sua estrutura física e articular-se às esferas que entrecruzam na vida do sujeito, 

buscando recursos no território. 

 

4.2 Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil - CAPS IJ: A importância da 

capacitação da equipe para trabalhar o brincar funcional 

 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com sofrimentos e/ou 

transtornos mentais, que visam estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em 

suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico, 

bem como um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Sua característica 

principal é buscar integrá-los a um ambiente sociocultural real, designado como seu 

“território”, o espaço onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares 

(BRASIL, 2002).  

Acredita-se que parte das dificuldades das crianças com TEA deve-se muitas vezes 

à falta de sua compreensão sobre o que está sendo exigido e não a uma busca proposital 

ao isolamento, o que aumenta a necessidade de um manejo especializado. Por isso, é 

interessante que se ofereça aos profissionais que atendem essas crianças um treinamento 

especifico sobre os TEA para que possam identificar os sinais e comportamentos quem 

compõem esse quadro clínico (LAMPREIA, 2009).  

Diante disso, os profissionais participantes foram questionados se em algum 

momento os mesmos receberam alguma capacitação para trabalhar o brincar funcional em 

crianças com TEA, estes emitiram as seguintes respostas:  

 

“Sim. Já fiz um curso sobre o brincar funcional para esse público e sempre 
procura estar lendo a esse respeito.”-E1 
 
“ Sim, é importante aprofundar conhecimentos acerca do diagnostico e das 
características para compreensão do mundo desse individuo e 
consequentemente uma intervenção mais efetiva.” – P 
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“SIM, é preciso conhecer mais sobre a temática do brincar funcional, uma 
vez que pouco se conhece, visto que, parece ser um tema que auxilia na 
utilização de instrumentos que avalie o brincar funcional e outros aspectos 
da criança autista.” – E2 
 
“Sim, pois através disso a criança aprende a se desenvolver melhor, 
trabalha a interação social, trabalha perfil cognitivo, trabalha a atenção 
quanto a família, acolhimento. – AS. 

 

 

Portanto, após análise das falas é perceptível que grande parte dos profissionais 

afirmam ter recebido capacitação na área do brincar funcional e ainda afirma ser 

importante a capacitação do profissional frente a sua atuação. No entanto, poucos são os 

profissionais que fazem o uso do brincar funcional para assim melhorarem suas práticas e 

atendimento a esse público e grande parte destes profissionais não souberam explicar de 

forma clara o procedimentos de ensino de habilidades do brincar funcional quando 

questionados anteriormente.  

Frente a isso, é entendível que haja uma incoerência nas respostas dos 

participantes, visto que os mesmo afirmam ser capacitados, porém sentiram-se retraídos e 

ou inseguros em abordar o tema de forma minuciosa, sobre sua prática de atendimento e 

ou mesmo experiências acerca do tema proposto. Ainda, profissionais não souberam 

responder e preferiram não emitirem suas respostas.  

Portanto, as habilidades da criança TEA geralmente precisa ser treinada e ou 

aprendidas por intermédio de especialistas/profissional, devendo ser rotineiramente 

estimuladas isso implicará em: aumento de interação social, diminuição do padrão  e 

repetitivo de comportamento, aumento da variabilidade de interesse ou atividade em pro de 

um funcionamento adaptativo, amenização/diminuição e ou supressão de sintomas como 

estereotipias motoras e verbais, excesso comportamental frente a estimulo sensorial 

dentre outros (SILVA; TEIXEIRA, 2016).  

Por meio disto é compreendido que os profissionais precisam ser treinados e 

capacitados para assim poderem exercer suas funções de forma eficiente e promover o 

melhor resultado no tratamento da criança.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Compreender o ensino de habilidades do brincar funcional para o processo de 

desenvolvimento da crianças com TEA é fundamental para a atuação da equipe de saúde, 

pois contemplar o brincar funcional como sendo um ato educativo e favorecedor com 

diversos significados permiti a criança o domínio de criar e recria estratégias de 

aprendizagem dando sentido aos conhecimentos sociais e culturais. Deste modo a 

aprendizagem da criança acontece de forma continuada e progressiva, e bem mais 

dinâmica.  

No presente estudo, foi possível identificar que os profissionais atuantes no CAPS IJ 

do interior do maranhão atendem crianças com TEA em sua rotina diária, conhecem sobre 

o autismo, no entanto, ainda apresentam dificuldades em fazer o uso do brincar funcional 

em seus atendimentos. Ainda, nota-se que os profissionais precisam ampliar seus 

conhecimentos acerca da temática e compreender que o ensino de habilidades do brincar 

funcional a criança com TEA pode favorecer o menor, contribuindo pra seu 

desenvolvimento e de forma mais dinâmica.   
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RESUMO 

O escopo primordial deste estudo é ressaltar os conhecimentos e planejamentos de 
gestores educacionais embasados na Lei 13.666/2018, em relação à inclusão da educação 
alimentar e nutricional no currículo escolar. A coleta de dados foi feita a partir de um 
questionário qualitativo aplicado a gestores de colégios municipais de Teresina-PI, cujas 
respostas evidenciaram seu conhecimento e se estão planejando ou aplicando a 
determinação do Regulamento Federal, envolvendo educação nutricional em escolas. Os 
dados obtidos foram processados no Excel 2016, sendo analisados por estatística 
descritiva, por meio do Software SPSS 20.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com número do Parecer 3.070.979. Como resultado da aplicação do 
questionário, 82,6% dos entrevistados relataram não possuir planejamento para a 
execução da Lei nº 13.666/2018, indicando elevado desconhecimento da Lei por parte dos 
gestores. Além disso, a maioria dos participantes expôs a não implantação da referida 
norma. Verificou-se que não há conhecimento ou planejamento de inclusão do assunto 
Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal no currículo escolar por parte dos 
gestores, mas iniciativas isoladas dos professores nas matérias de sua responsabilidade 
sem o devido acompanhamento e implantação no currículo escolar. 
 
Palavras-chave: Educação Nutricional e alimentar, Gestores, escolas, Legislação Federal.  
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INTRODUÇÃO  

 

O período da infância e adolescência é caracterizado pelo crescimento físico e 

desenvolvimento rápido, ganho de massa muscular e óssea, acarretando o aumento da 

necessidade de nutrientes. Os benefícios da alimentação saudável são sinônimos de mais 

saúde e qualidade de vida, diminuição do risco de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) com o aumento da imunidade, aumento da energia e redução do cansaço físico e 

mental (BRASIL, 2013). 

O alto consumo de alimentos industrializados culmina no alto índice de obesidade 

entre crianças e adolescentes. Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

prevê que o número de crianças obesas no mundo chegue a 75 milhões, até 2025. As 

mudanças dos padrões nutricionais, as modificações na dieta e suas correlações com 

mudanças sociais, econômicas, demográficas e, sobretudo, com a saúde, geralmente 

associadas à obesidade, justificam a importância da Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN). Assim, destacamos o ambiente educacional como um campo estratégico para a 

redução da prevalência da obesidade infantil, complementando o conhecimento por meio 

das ações existentes da EAN, promovendo a saúde, através das políticas públicas 

educacionais (PONTES et al., 2016).  

No intuito de reduzir as DCNTs relacionadas à alimentação, a Lei nº 13.666/2018 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9394/1996, instituindo a 

obrigatoriedade da inclusão da EAN nos currículos da Educação Básica. A proposta de 

incluir esse tema como transversal no currículo do Ensino Fundamental e Médio tem foco 

no trabalho preventivo das doenças causadas por alimentação inadequada, como 

obesidade, sobrepeso, doenças cardiovasculares, dislipidemias e diabetes. A escola, como 

um espaço de dialogicidade que se propõe a desenvolver a autonomia do individuo, é 

fundamental para a promoção da saúde por meio da EAN (LEÃO, et al., 2018). Portanto, o 

escopo primordial deste estudo é ressaltar os conhecimentos e planejamentos de gestores 

escolares municipais considerando-se o que impôs a Lei 13.666/2018, que adiciona a 

inclusão da educação alimentar e nutricional como tema transversal no currículo escolar. 

 

MÉTODOS  

 

A coleta de dados foi realizada utilizando-se um questionário qualitativo, elaborado 

pelos pesquisadores e aplicado aos gestores de escolas de ensino público municipal de 
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Teresina-PI, fornecendo indícios sobre seu conhecimento sobre a Lei 13.666/2018, seu 

planejamento e/ou aplicação envolvendo a educação nutricional nas escolas. Foram 

analisadas 23 (N=23) escolas municipais de Teresina, escolhidas mediante três critérios 

completos: escolas com maiores pontuações no ranking do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB, 2017), que atingiram a nota 6 (seis) e que cresceram o seu índice 

(IDEB, 2017). Os dados obtidos foram processados no Excel 2016, com análise estatística 

descritiva das variáveis conduzida no Software SPSS 20.0. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com número do Parecer 3.070.979. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A análise dos dados revelou que 82,6% dos entrevistados relatam não possuir 

planejamento para implementação da Lei n° 13.666/2018, indicando o alto grau de 

desconhecimento por parte dos gestores, tanto no que se refere à existência da referida 

Lei quanto ao prazo estipulado para sua execução, conforme demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 – Planejamento da implantação da Lei 13.666/2018 em escolas municipais, 

Teresina-PI, 2019. 

 

 

  FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Neste estudo, a totalidade dos entrevistados (100%) alegou não ter implantado a 

referida mudança legislativa, que determina a inserção da educação nutricional no 
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currículo escolar, em disciplinas obrigatórias e não específicas. Simultaneamente, 78,3% 

declararam que não há impactos relevantes na instituição com implantação da Lei, como a 

melhora e o conhecimento de boas escolhas alimentares e mudanças de hábitos em longo 

prazo. Nesse ponto, notou-se incongruência dos entrevistados, porque, uma vez 100% 

relataram a não implantação da Lei, esperava-se esse mesmo índice para a ausência de 

impactos que permeia a legislação. Pelas respostas ao questionário, os gestores que 

afirmaram haver impactos não conhecem o conteúdo do mandamento legal, direcionado à 

EAN, pois as atividades citadas durante a entrevista não contemplam o que a norma exige. 

Assim, os poucos impactos declarados se referem a campanhas e direcionamentos feitos 

isoladamente, e não baseados na legislação de inclusão da EAN no currículo escolar. 

Esses dados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Perguntas referentes à implantação da Lei e impactos nas instituições 

municipais de ensino, Teresina-PI, 2019. 

PERGUNTAS n % 

Foi concluída a implantação da Lei   

Não 23 100,0 

Sim 0 0,0 

Há impactos na instituição de ensino   

Não  18 78,3 

Sim 2 8,7 

Não respondido 3 13,0 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tendo como parâmetro o questionário aplicado, 60,9% dos entrevistados afirmaram 

que as instituições possuem apenas uma nutricionista disponibilizada pela Secretaria 

Municipal de Educação direcionando como será abordado e posto em prática o que 

regulamenta a Lei.  

Além disso, em 52,2% das escolas o nutricionista não será o responsável por 

ministrar os conteúdos que se referem à lei. No entanto, em 65,2% dos colégios, o 

nutricionista irá coordenar as maneiras de abordagem do conteúdo (Tabela 2). Contudo, a 
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norma era desconhecida pelas profissionais de nutrição da Secretaria até então, logo não 

poderia haver uma orientação específica sobre o que pleiteia o Regimento, e sim 

orientações nutricionais e práticas de controle higiênico-sanitário nas instituições. De 

acordo com Conselho Federal de Nutricionistas, as atribuições do nutricionista na 

alimentação escolar consistem em desenvolver projetos de educação alimentar e 

nutricional para a comunidade escolar, promovendo, inclusive, a consciência ecológica e 

ambiental e, ainda, articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola, 

visando o planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição, 

de forma a contribuir para a prática da alimentação saudável e segura. 

Tabela 2 – Perguntas referentes aos nutricionistas, Teresina, PI, 2019. 

PERGUNTAS n % 

Há nutricionistas disponíveis pela secretária municipal orientando 

como será abordado e posto em prática o que regulamenta a lei? 

  

Não 14 60,9 

1 Nutricionista 7 30,4 

2 Nutricionistas 1 4,3 

Não respondido 1 4,3 

O nutricionista será responsável por ministrar os conteúdos a 

que se refere à lei? 

  

Não 12 52,2 

Sim 7 30,4 

Não respondido 4 17,4 

O nutricionista irá coordenar as maneiras de abordagem do 

conteúdo nessa área, sejam elas, pedagógicas, lúdicas, entre 

outras? 

  

Não 15 65,2 

Sim 4 17,4 

Não respondido 4 17,4 

FONTE: Dados da Pesquisa, 2019.     
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Embora algumas respostas evidenciem que o nutricionista não será responsável por 

ministrar os conteúdos, segundo a Lei 13.666/2018, e ainda que este profissional não 

assuma a responsabilidade direta de ministrar aulas em EAN, deverá coordenar, com a 

comunidade escolar, as maneiras de abordagem do conteúdo nessa área, sejam elas 

pedagógicas, lúdicas, entre outras. Logo, a abordagem transversal do tema não caberá 

necessariamente a um profissional específico (nutricionista), mas pode haver capacitação 

dos professores de educação básica, que devem possuir, no mínimo, curso de licenciatura 

plena para terem competência nessa atribuição (Lei nº 9.394/1996) (CRN-6). 

Nesse contexto, o nutricionista, como protagonista desse processo, pode contribuir 

ainda mais na implementação da Lei, pois as escolas carecem de seus conhecimentos 

para o sucesso do exercício de aprendizagem sobre a temática EAN e, 

consequentemente, para a mudança permanente de hábitos alimentares em longo prazo, 

por meio da escolha, com base nos conhecimentos adquiridos no processo de sua 

formação. 

Ademais, em 73,9% das escolas há abordagem do assunto educação alimentar e 

nutricional em disciplinas como ciências e educação física, no currículo escolar (Figura 2). 

Figura 2 – O assunto relacionado à educação alimentar e nutricional já é abordado em 

alguma disciplina no currículo escolar, Teresina, PI, 2019. 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

Apesar de 73,9% dos entrevistados declararem abordar o assunto em alguma 

disciplina, observa-se que não houve capacitação específica para o ensino de educação 
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alimentar e nutricional pelo profissional nutricionista, o que pode explicar os relatos de 

limitações na abordagem feita atualmente, bem como apresentar o tema em disciplinas 

variadas, como Ciências, Ensino Religioso, História, Educação Física, Matemática, Língua 

Portuguesa e Geografia. Assim, examinando essas limitações, nota-se que não há um 

planejamento de inclusão da Educação Alimentar e Nutricional nas escolas por parte dos 

gestores, mas apenas iniciativas isoladas dos professores em matérias de sua 

responsabilidade, sem o devido acompanhamento e implantação no currículo escolar. 

 

CONCLUSÃO  

 

Embora ocorram iniciativas isoladas de professores em matérias de sua 

responsabilidade sobre alimentação saudável, não há o devido acompanhamento das 

fases de planejamento, desenvolvimento, monitoramento e avaliação da inserção das 

ações de Educação Alimentar e Nutricional nas disciplinas do plano pedagógico das 

escolas, nem implantação no currículo escolar, além de não existir capacitação dos 

educadores e diretores pelo profissional nutricionista, demonstrando o reduzido grau de 

conhecimento dos gestores quanto à Lei nº 13.666/2018 e sua inserção na prática. 
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Capítulo 28 

HEPATITE B: CONHECIMENTO E MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL DO NORTE DO PIAUI 

 

Marilia do Nascimento Oliveira1 

Marisa do Nascimento Oliveira2 

Hulianna Ximendes Escórcio de Brito3 

 

 

RESUMO 

Um dos mais sérios problemas de saúde pública contemporânea mundial, é a infecção 
causada pelo vírus da Hepatite B. Tendo conhecimento do elevado número de pessoas 
afetadas por este vírus e os seus efeitos negativos para o individuo, coletividade, família e 
sistema público, questionou-se qual o nível de conhecimento dos profissionais de 
enfermagem a respeito da infecção pelo vírus da Hepatite B, e quais são as medidas de 
biossegurança utilizadas, para diminuir o risco de contaminação pelo vírus da Hepatite B? 
O presente trabalho teve como objetivo geral examinar o grau de conhecimento dos 
profissionais de enfermagem acerca da infecção por Hepatite B. E como objetivos 
específicos caracterizar o conhecimento do profissional de enfermagem acerca da doença 
Hepatite B, bem como analisar as medidas de biossegurança adotadas pelos profissionais 
de enfermagem com intuito de prevenir a infecção pelo vírus da Hepatite B. Trata-se de 
uma pesquisa de campo com objetivo descritivo e abordagem quantitativa, que se deu por 
meio de um estudo realizado no Hospital Regional Chagas Rodrigues (PI), esta coleta dos 
dados aconteceu por meio de uma entrevista aberta direcionada aos profissionais da 
equipe de enfermagem. Foi examinado o grau de instrução dos profissionais de 
enfermagem acerca da infecção por hepatite B no município em questão; Os resultados 
obtidos através desse estudo permitiram concluir que a maioria dos profissionais tinham 
conhecimento de todas as formas de transmissão do vírus da hepatite B, porém  
desconheciam o número exato de doses da vacina anti Hepatite B. Quanto as medidas de 
biossegurança, foi avaliado que os profissionais de enfermagem necessitam de 
treinamentos/orientações permanentes objetivando aumentar seus conhecimentos com 
relação a tomada de decisão correta quanto em casos de exposição a secreções, 
corporais com intuito de diminuir as consequências dessa exposição. 

Palavras- chaves: Enfermagem. Hepatite B. Medidas de Biossegurança. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção causada pelo Vírus da Hepatite B (HBV) é considerado um dos mais 

sérios problemas de saúde pública, dado ao elevado número de pessoas afetados por este 

agente etiológico.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que existam por volta 

de 350 milhões de portadores crônicos deste vírus em várias regiões do mundo, sendo que 

destas, cerca de dois milhões encontram- se no Brasil (LIMA et al.,2013).  

A forma de transmissão do HBV se faz por meio das vias parenteral e sexual. A 

avaliação rígida que hoje é realizada, em grande parte dos bancos de sangue, 

praticamente eliminou de alguns espaços geográficos, a transmissão transfusional e 

atualmente a obtenção parenteral acontece em raras exceções, somente em viciados que 

fazem uso de drogas injetáveis onde existe o compartilhamento de seringas, em 

inoculações acidentais com pequenas quantidades de sangue e raramente através da 

realização de acupuntura e tatuagens (FERREIRA, 2000). 

A prevalência global de infecção pelo HBV varia em torno de 4,8 a 11,1% em 

profissionais da saúde, sendo 3 vezes maior do que no público geral. Essa situação pode 

se justificar pelo fato do risco elevado a exposição ocupacional, que chega a atingir até 

40% de prevalência em casos onde há exposição percutânea, onde o paciente-fonte 

apresenta marcador sorológico HBsAg3 positivo. Após a exposição ao material biológico o 

risco ocupacional pode variar dependendo do tipo de acidente e de fatores diversos, assim 

como o tamanho da lesão, presença e quantidade de sangue envolvido, além das 

situações clínicas do paciente-fonte e uso de profilaxia correto pós exposição (MORAIS et 

al., 2016). 

Pertencente a família Hepadnaviridae, a hepatite B é causada por um vírus DNA. Os 

vírus que pertencem a família Hepadnaviridae possuem traços em comum, como 

incompleta fita dupla e replicação do genoma viral por enzima transcriptase reversa. 

Porém, apenas no gênero Orthohepadna vírus encontram-se os vírus que são aptos de 

causar infecções nos mamíferos, sendo que o HBV tem a característica de infectar 

humanos e também outros primatas superiores não humanos; porém sendo isso menos 

frequente (BRASIL, 2017). 

O contagio agudo pelo HBV na maioria das vezes costuma ser benigno. Dois terços 

dos indivíduos infectados demostram formas assintomáticas da doença evoluindo 
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consequentemente para a cura, um terço apresenta sintomas clínicos e destes, somente 

10% tornam-se portadores crônicos do vírus, podendo evoluir ainda para hepatite crônica, 

cirrose hepática e hepatocarcinoma. O processo de cronificação da hepatite B acontece de 

forma dinâmica, com uma fase replicativa precoce apresentando doença hepática ativa e 

uma fase tardia com baixa replicação viral e melhora histológica da doença. De 1 a 2% 

aproximadamente dos casos agudos podem vir a apresentar formas graves, tais como 

hepatite fulminante ou necrose sub-fulminante (LOPES & SCHINONI,2011). 

Na área da saúde dependendo das situações institucionais do local de trabalho, 

força de trabalho e materiais, políticas institucionais, entre vários outros fatores, os profis-

sionais de enfermagem são os trabalhadores mais exposto ao sangue e outros fluidos 

biológicos que são capazes de transmitir infecções, como por exemplo,HBV (MORAIS et 

al., 2016).  

O ambiente hospitalar oferece riscos aos profissionais da saúde quanto a exposição 

desses profissionais e demais trabalhadores a uma diversidade de materiais dentre eles os 

biológicos. Ressalta-se ainda que quanto aos profissionais de saúde o trabalhador de 

enfermagem é uma das principais categorias que estão sujeitas a exposições com 

materiais biológicos relacionando-se com o fato de ser a maior equipe nos serviços de 

saúde, onde o mesmo tem maior contato direto com pacientes no momento em que está 

prestando assistência a estes, relacionada também com o tipo e a frequência de 

procedimentos realizados. (MORAIS et al., 2016).  

Outro fator importante é quanto a formação do profissional de saúde que ainda é 

especialmente voltada para que ele tenha conhecimentos que sejam aplicadas aos 

pacientes. Existe uma distância entre o autocuidado do profissional que cuida, em relação 

ao cuidado que é prestado ao paciente. Essa divisão dificulta a promoção da saúde dos 

profissionais da saúde. O conhecimento que é repassado e absorvido pelos profissionais 

de saúde ainda na condição de alunos e após a formação, para a realização da prevenção 

e tratamento de doenças não somente deve estar direcionada para o paciente, e sim, 

também, para os profissionais de saúde( PINHEIRO,ZEITOUNE,2008). Diante disso surgiu 

a seguinte indagação, qual o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem a 

respeito da infecção pelo vírus da hepatite B, e quais são as medidas de biossegurança 

utilizadas, para diminuir o risco de contaminação pelo vírus da Hepatite B? 

A falta de conhecimento dos profissionais de saúde quanto a forma de 

contaminação da hepatite B e de como se prevenir da mesma, é um fator importante de 

ser estudado uma vez que o não conhecimento demonstra que existe um grande número 
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de profissionais omissos no mercado de trabalho. Por este motivo se faz necessário 

analisar o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca da infecção e 

quais medidas de biossegurança estão sendo utilizadas por eles bem como caracterizar o 

conhecimento do profissional de enfermagem acerca da doença Hepatite B, com intuito de 

prevenir os acidentes no ambiente de trabalho. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva, com 

abordagem quantitativa, que foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa com Seres 

Humanos do Hospital Getúlio Vargas (parecer 3.283.826), pela declaração de autorização  

da instituição coparticipante Hospital Regional Chagas Rodrigues e pela autorização dos 

participantes através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A pesquisa quantitativa-descritiva utiliza-se de métodos formais, caracterizados pela 

precisão e domínio estatístico, com a finalidade de prover dados para verificação de 

hipóteses. Tem por objetivo a coleta sistemática de dados e empregam artifícios 

quantitativos e procedimentos de amostragem (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

A pesquisa foi realizada no município de Piripiri, no Estado do Piauí, localizado no 

território dos cocais, a 166 km de distância da capital Teresina ao norte da mesma. Possui 

uma população estimada de 62.733 habitantes, taxa de mortalidade de 21,97 óbitos por mil 

nascidos e dispõe de 33 estabelecimentos de saúde com atendimento pelo SUS (IBGE, 

2018).  

O local escolhido para a realização desta pesquisa foi o Hospital Regional Chagas 

Rodrigues após consentimento por meio de Carta de Autorização da Instituição Co-

Participante.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário utilizado no momento 

da entrevista, que foram realizadas no próprio ambiente de trabalho dos profissionais de 

enfermagem (técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares). Ressalta-se que somente 

após autorização dos profissionais de enfermagem por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram realizadas com 110 

profissionais de enfermagem do Hospital regional Chagas Rodrigues. Essa coleta se deu 

apenas após aprovação pelo Comité de Ética em Pesquisa (CEP). 

Os participantes pesquisados na coleta de dados foram todos os profissionais de 

enfermagem que trabalham no Hospital Regional Chagas Rodrigues da cidade de Piripiri. 
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A pesquisa findou-se ao serem entrevistados os 110 profissionais que compõem a 

equipe de enfermagem(enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares) que trabalham 

no Hospital Regional Chagas Rodrigues, onde através dessas entrevistas foi possível ser 

feita a coleta dos dados necessários para a  pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A discussão e apresentação dos dados buscaram obedecer aos objetivos do 

presente estudo estando assim organizado: Conhecimentos dos profissionais de 

enfermagem acerca da doença hepatite B e as medidas de biossegurança utilizada pelos 

profissionais com intuito de prevenir a infecção pelo vírus do HBV. As consequências dos 

resultados obtidos através do estudo para a saúde do trabalhador estão permeando todo o 

estudo dos resultados. 

 

3.1 Conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca da doença hepatite B 

 

Tabela 1- Conhecimento acerca da doença hepatite B 

Conhecimento acerca da hepatite B Respostas Frequência % 

Formas de transmissão do HBV 
Sim 

Não 

99 

11 

90,0 

10,0 

Número de doses da vacina anti-hepatite B 
Sim 

Não 

76 

34 

69,1 

30,9 

 

Na tabela I nota-se que a equipe de enfermagem conhecia as formas de 

transmissão da hepatite B, pois 90% da equipe conseguiram indicar todas as formas de 

transmissão da hepatite B. 

Através desse resultado há de se pensar que os profissionais de enfermagem estão 

bem informados quanto a forma de transmissão da hepatite B, o que consequentemente 

pode diminuir as chances de contaminação pelo HBV, uma vez que se conhece a sua 

forma de transmissão podendo assim prevenir acidentes, porém não se pode excluir 
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totalmente os riscos existentes a contaminação uma vez que o tipo de trabalho executado 

pelo profissional de enfermagem o expõe a esse tipo de risco. 

Dando continuidade à análise da tabela I, observa-se que 34 (30,9%) não 

conheciam o número de doses da vacina anti-hepatite B, que é preconizado pelo Ministério 

da Saúde. Por não conhecerem o número de doses adequado da vacina, os profissionais 

de enfermagem poderiam estar pensando que pelo fato de terem tomado apenas uma ou 

duas doses da vacina anti-hepatite B, encontram-se imunizados; porém não estão, já que o 

número correto são de 3 doses para o alcance da soroconversão. 

Existe um grande número de doenças com alto potencial de transmissibilidade que 

pode acometer os profissionais de enfermagem, no qual podemos destacar as infecções 

transmitidas através do sangue, entre elas a hepatite B. Alguns fatores como o tempo e a 

periodicidade do contato com sangue e derivados, assim como a positividade para hepatite 

B, são fatores determinantes para infecção ocupacional pelo HBV. 

Diante do que já foi exposto, o não conhecimento por parte do profissional de 

enfermagem acaba levando-o a não completar o seu esquema vacinal que por sua fez o 

torna susceptível a doenças. O conhecimento do trabalhador hospitalar com relação a sua 

saúde mais especificamente na abordagem do acidente no trabalho e de doenças 

ocupacionais, pode ser considerada uma maneira de atenção primaria a sua saúde. 

Em um estudo realizado por Oliveira e Murofuse (2001) que os profissionais da 

saúde tem conhecimentos dos riscos inerente a sua saúde, de uma forma geral. Notou-se 

ainda que o conhecimento mostrado é consequência da pratica diária e não vindo da 

existência de um serviço de saúde ocupacional da instituição. Esse conhecimento, porém, 

não se transforma em uma ação preventiva de acidentes e doenças ocupacionais, 

mostrando a necessidade de um comportamento que possa vir a mudar essa situação. 

Isso demonstra um esforço de entendimento deste processo - como e por que ocorre – e 

desenvolvimento de alternativas de intervenção que levam à mudança em direção à 

adequação pelos trabalhadores da dimensão humana do trabalho. 

Concordando com o estudo acima exposto, Fernandes et al.(2000) referem que o 

profissional de enfermagem está exposto as doenças infeciosas em sua pratica cotidiana. 

A vacinação destes profissionais quando feita de forma adequada pode diminuir os riscos 

de morbidade por certas infecções, visto que a imunização ativa é uma das formas de 

prevenção mais eficazes contra doenças imunopreveníveis.  
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3.2 Medidas de biossegurança e a hepatite B 
 

 

Acidentes com materiais biológicos são bastante recorrentes entre os profissionais 

de enfermagem, como já se sabe existe uma manipulação frequente desse tipo de 

material. Ou melhor, a equipe de enfermagem está em risco constante de contaminação 

por agentes infeciosos. De outro ponto de vista, o profissional que tem o conhecimento de 

como agir frente a acidentes é capaz de tomar as medidas necessárias frente de situações 

estressantes uma vez que detém o conhecimento dos riscos á sua saúde, sabendo que, ao 

mesmo tempo em que se dispõe a cuidar da saúde de outras pessoas, ele também deve 

cuidar da sua própria saúde. 

Frente ao que foi exposto a preocupação com as normas de biossegurança torna-se 

cada vez mais permanente no cenário da saúde do profissional de enfermagem e da saúde 

como um todo. 

As normas de biossegurança são procedimentos que funcionam como um conjunto, 

onde a execução errada de algum dos componentes compromete a biossegurança. Desta 

forma, a utilização dos equipamentos de proteção individual, assim como a falta de 

cuidados gerais e locais a serem tomados como a exposição aos materiais biológicos, traz 

riscos à saúde do profissional. Sendo assim se faz necessário conhecer o perfil da equipe 

de enfermagem quanto ao conhecimento das medidas de prevenção e proteção para que 

assim possa se intervir. 

 

Tabela 2- Medidas de biossegurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Biossegurança  Respostas Frequência % 

Utilização de EPI durante assistência a clientes Sim 

Não 

98 

12 

89,0 

10,9 

Recebimento de treinamento/ orientação de 
como proceder em caso de acidente com 
perfurocortante/ material biológico 

Sim 

Não 

54 

56 

49,1 

50,9 

Conhecimento de como proceder em caso de 
acidente com perfurocortante 

Sim 

Não 

76 

34 

69,1 

30,9 

Conhecimento de como se utilizar e armazenar o 
EPI 

Sim 

Não 

104 

6 

94,5 

5,5 
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Como mostra a tabela 2, o uso de EPI pela equipe de enfermagem faz-se em 

89,0%dos casos. Esse dado confirma a pesquisa de feita por Farias e Zeitoune (2005) que 

mostrou por varias vezes foi visto não uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

pelos profissionais de enfermagem. 

Esses dados vêm de encontro com os resultados da pesquisa de Sarquis e Felli 

(2002) que fala sobre acidentes com perfurocortantes, onde encontraram uma alta 

frequência de casos de acidentes ocupacional entre os profissionais de enfermagem, 

apontando a não adesão ao uso do equipamento de proteção individual constatando 

também a grande exposição aos riscos biológicos e a doenças como Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Hepatite B. 

A manipulação de materiais contaminados são próprias da atividade dos 

profissionais da enfermagem. O problema maior é que estes profissionais muitas vezes os 

manipulam de forma incorreta aumentando consequentemente os riscos para acidentes 

com esses materiais. 

Ainda na tabela 2, notou-se que 50,9% da equipe relatou não ter recebido nenhum 

tipo de treinamento/orientação sobre como proceder em caso de acidentes com materiais 

perfurocortantes. 

Sarquis et all (2004) em outro estudo encontrou resultados que mostraram 

profissionais de enfermagem sendo expostos aos riscos com materiais contaminados em 

até 35,9% do total de profissionais e sugere que existe a necessidade de educação do 

profissional, com uma visão preventiva, com relação aos riscos ocupacionais, bem como 

de uma reorganização dos currículos das escolas que formam estes profissionais de 

saúde. Tal fato vem da possibilidade de reforçar a importância e necessidade de se 

discutirem tais questões na formação do enfermeiro.  

Considerando a grandeza do contexto, pode-se perceber que o alto risco 

ocupacional dos trabalhadores de enfermagem pode ser decorrente do não cumprimento 

das normas de segurança relacionada a falta de orientação que deveria ser repassada à 

equipe antes de se iniciar sua atividade profissional e, até mesmo, da não continuidade as 

informações necessárias à prevenção de acidentes no ambiente de trabalho através da 

educação permanente. 

Outro ponto que foi avaliado neste estudo foi como proceder em caso de acidente 

de trabalho, 30,9% da população pesquisada não souberam responder como deveriam 

proceder nesse caso. Este fato nos possibilita concluir que existe a  necessidade da 

educação permanente, retomando esta questão junto aos profissionais de enfermagem. 
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Tendo em vista estas considerações, Lucena (2004) destaca que os profissionais de 

enfermagem são os que mais se acidentaram no trabalho. Dando continuidade ao seu 

estudo ele também constatou que apenas 61,9% eram devidamente vacinados contra 

hepatite B. 

Outro aspecto também avaliado foi se eles tinham conhecimento de qual a forma 

correta de se armazenar e utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) 90,4% da 

amostra pesquisada souberam responder como se armazena e a utilização correta dos 

mesmos. Nos possibilitando assim concluir que a grande maioria dos profissionais de 

enfermagem usa e armazena de forma correta os equipamentos de proteção individual. 

Mafra et al.(2008) diz que a adesão ás medidas de proteção, bem como o uso 

correto dos EPI, é de grande importância, uma vez que reduz o acontecimento de 

acidentes ou doenças ocupacionais, possibilitando a pratica segura do procedimentos, 

tanto para o profissional como ao paciente.   

Em uma maior dimensão, sob uma visão mais reflexiva pode se afirmar que muitas 

pessoas e profissionais vivem e trabalham em situações prejudiciais a sua saúde e estão 

possivelmente expostas a produtos químicos perigosos. Esses problemas muitas vezes 

ultrapassam as fronteiras nacionais. Administração e gestão ambiental deveriam garantir e 

proteger a saúde dos profissionais e demais pessoas da sociedade dos impactos 

contrários diretos ou indiretos de fatores biologicos, químicos e físicos, somado com os 

esforços das instituições, por meio dos serviços de saúde dos trabalhadores, na visão da 

assistência a saúde do trabalhador.  

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

 

Os resultados obtidos através desse estudo permitiram concluir que a maioria dos 

profissionais tinham conhecimento de todas as formas de transmissão do vírus da hepatite 

B, porém desconheciam o número exato de doses da vacina anti Hepatite B. 

Com relação a prevenção da hepatite B no ambiente de trabalho, é de grande 

importância a vacinação e o conhecimento da imunidade da hepatite B, uma vez que a 

maioria dos profissionais de enfermagem ainda não utilizava a medida de biossegurança 

mecânica como o equipamento de proteção individual. Para outras doenças, é necessário 
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estar sempre relembrando as consequências do uso de forma incorreta do EPI, em virtude 

de não termos vacinas para prevenção de determinadas doenças. 

É necessário que se faça intervenções quanto à prevenção da hepatite B no 

ambiente de trabalho, pois um número significativo da equipe de enfermagem ainda tem 

dúvidas quanto ao número de doses da vacina anti-hepatite B que é recomendado pelo 

Ministério da Saúde (MS). 

Quanto as medidas de biossegurança, foi avaliado que os profissionais de 

enfermagem necessitam de treinamentos/orientações permanentes objetivando aumentar 

seus conhecimentos com relação a tomada de decisão correta quanto em casos de 

exposição a secreções, corporais com intuito de diminuir as consequências dessa 

exposição. 

Em relação a saúde do trabalhador é importante sempre relembrar dos riscos 

ocupacionais que esses profissionais estão sendo expostos, em função da sua inserção 

nos processos de trabalho. As ações como prevenção, promoção e recuperação da saúde, 

devem ser inseridas como estratégias para que se possa garantir e assegurar a saúde 

desses trabalhadores.  
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Capítulo 29 
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TRATO URINÁRIO EM GESTANTES 
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RESUMO 

 
Introdução: A infecção do trato urinário é considerada a infecção bacteriana mais 
frequente que ocorre durante a gestação, devido alterações anatomofisiológicas passadas 
pelo aparelho urinário durante esse período, condição essa que facilita o desenvolvimento 
de agentes bacterianos. Objetivo: Verificar a incidência de internação hospitalar para 
tratamento de infecção do trato urinário durante a gestação. Metodologia: O método 
utilizado para a elaboração deste estudo foi uma revisão integrativa. Os dados foram 
extraídos por meio de artigos presentes na plataforma de informação online: Portal 
de Periódicos CAPES, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites 
indexados, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). Foram incluídos 
nesse estudo artigos que contemplassem a temática, disponíveis de forma gratuita em 
texto completo em língua portuguesa. Resultados e Discussão: Diante da análise dos 
estudos verificou-se que a infecção urinária é um fator responsável por grande parte dos 
casos de internação durante a gestação, e isso ocorre devido alterações passadas pela 
mulher gestante. A Escherichia coli estava presente entre o principal microrganismo 
causador de infecção urinária durante o período gestacional. Conclusão:  O enfermeiro 
tem papel fundamental durante o acompanhamento da gestante no pré-natal, atuando na 
orientação da mulher grávida com relação a realização dos exames, assim como também 
no diagnóstico precoce e a terapêutica adequada para evitar o comprometimento do 
prognóstico materno-fetal.  
 
Palavras-chaves: Infecções urinárias. Trato urinário. Incidência. Complicações infecciosas 
na gravidez. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aparelho urinário é formado pelos órgãos responsáveis pela produção da urina. 

As atividades orgânicas atuam na decomposição de proteínas, carboidratos elipídios, 

acompanhados da formação de produtos e liberação de energia que devem ser expelidos 

para o exterior, dessa forma o organismo conta com a urina para realizar a excreção 

(DANGELO; FATTINI, 2007). 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma patologia muito comum e constante que 

pode surgir em qualquer idade ao longo da vida. Cerca de 48% da população feminina 

apresenta pelo menos um evento de infecção urinária na fase adulta, tornando-se mais 

suscetíveis devido a uretra ser mais curta, maior proximidade do ânus com o vestíbulo 

vaginal e uretra (BARROS, 2013).  

Para Apolinário et al. (2014) a ITU caracteriza-se pelo crescimento e multiplicação 

de bactérias que podem ocasionar lesões de graus variáveis, podendo ser agrupadas 

conforme localização anatômica e agravo. Podem também ser ocasionadas por agentes 

bacterianos do trato digestivo, que ao atingir a abertura da uretra se multiplicam originando 

a infecção.  

Em especial durante a gestação as ITUs são muito frequentes, sendo considerada a 

terceira ocorrência mais comum devido a alterações anatômicas e fisiológicas passadas 

pelo aparelho urinário durante esse período, facilitando o desenvolvimento dessas 

infecções. As complicações desse evento ocorrem em cerca de 20% durante o período 

gestacional e são responsáveis por 10% dos casos de internação durante a gestação 

(VEIGA et al., 2017). 

Por ser uma infecção frequente e que aumenta a morbimortalidade materno-fetal 

deve ser sempre classificada como uma séria complicação que necessita de rápido 

diagnóstico e tratamento. Diante do contexto exposto, chegou-se a seguinte questão 

norteadora: por que a infecção do trato urinário é frequente em gestantes? 

A urina da gestante no período gestacional encontra-se com o pH mais alcalino, 

situação que torna favorável o crescimento de bactérias presentes no aparelho urinário. A 

frequência de infecções do trato urinário nesse período, é portanto, explicável. Diante 

disso, o trabalho em questão tem como objetivo: verificar a incidência de internação 

hospitalar para tratamento de infecção do trato urinário durante a gestação. 

A busca pela temática surgiu do interesse em identificar a incidência de casos de 

internação hospitalar de gestantes para tratamento de infecção urinária, e pela frequência 
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dessas infecções durante o período gestacional, situação essa que leva a complicações 

que podem afetar o concepto durante esse período. Cabe ressaltar que o atendimento 

prévio da gestante na Estratégia Saúde da Família (ESF), realizado durante o pré-natal 

pelo médico e enfermeiro é fundamental para o tratamento precoce dessa infecção, caso 

haja necessidade de um tratamento mais especializado a gestante deverá ser 

encaminhada para um serviço de maior complexidade, como a unidade hospitalar. Desta 

forma, o profissional garantirá uma assistência de qualidade, prevenindo assim, 

complicações para o binômio mãe-filho durante o período gestacional. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Formas clínicas de Infecção do Trato Urinário 

 

Segundo Hackenhaar; Albernaz (2013) na gestação podem ocorrer três tipos de 

ITU: a BA, cistite e a pielonefrite. A BA é definida como o isolamento de agentes 

bacterianos presentes na urina em quantidade maior ou igual a 105 unidades formadoras 

de colônias por mililitros (UFC/mL), com ausência de sinais ou sintomas locais ou 

sistêmicos de infecção (GUERRA et al., 2012) 

A cistite também chamada de infecção do trato urinário baixa é definida pela 

aderência e invasão de microrganismos presentes na bexiga, ocasionando um processo 

inflamatório (PAGNONCELI; COLACITE, 2016). Segundo Tavares e Medeiros (2016) a 

cistite apresenta como sintomatologia clínica: disúria, urgência miccional, polaciúria, dor 

suprapúbica, urina de odor desagradável e hematúria macroscópica.  

Entre as ITUs sintomáticas, a pielonefrite é considerada a mais grave, com 

indicativo de internação hospitalar para tratamento endovenoso com antibioticoterapia. Há 

maior probabilidade de ocorrência da pielonefrite em mulheres primigestas e mais jovens 

(HACKENHAAR; ALBERNAZ, 2013). De acordo com Duarte et al. (2008) os sinais e 

sintomas clínicos para os casos de pielonefrite incluem: febre, mal-estar geral, dor no 

flanco ou abdominal, anorexia, náuseas e vômitos, constantemente relacionados a graus 

variáveis de desidratação, cefaleia, taquipneia e calafrios.  
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2.2  Acompanhamento pré-natal na Estratégia Saúde da Família 

 

Durante o acompanhamento da gestante no pré-natal é necessário que o 

profissional de saúde identifique precocemente essas complicações urinárias, intervindo de 

modo adequado para diminuir a morbimortalidade do binômio mãe-feto. O ministério da 

Saúde (MS) incentiva a realização da educação em saúde, atividade integral que está 

centrada nas necessidades de saúde, contribuindo para efetivação da assistência da 

mulher durante a gestação (FIORAVANTE; QUELUCI, 2017). 

Segundo Hackenhaar e Albernaz (2013) para prevenir os casos de infecção urinária, 

é recomendado pelas rotinas de pré-natal, o rastreamento de BA e o seu tratamento no 

período da gravidez. Para isso, durante o pré-natal o MS preconiza a realização de dois 

exames de urina, o primeiro deve ser solicitado na primeira consulta e o segundo por volta 

da trigésima semana de gravidez.  

Intervenções adequadas durante o pré-natal contribuem para a diminuição das 

complicações causadas pela ITU durante a gestação. O diagnóstico de infecção urinária é 

realizado através da cultura de urina, classificado como padrão ouro. Outros exames mais 

rápidos indicativos dessa infecção são o exame do tipo I e a coloração pelo método Gram 

da urina (VETTORE et al., 2013). 

 

3 METODOLOGIA  

 

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa. De acordo com Botelho, 

Cunha, Macedo (2011) a revisão integrativa é uma estratégia específica, que retrata o 

passado da literatura teórica ou empírica, para proporcionar uma compreensão mais ampla 

de um fenômeno particular. Esse tipo de pesquisa possibilita a análise de inúmeros 

estudos já publicados, permitindo a produção de conhecimentos novos, relacionados nos 

resultados exibidos pelas pesquisas anteriores. 

O seguimento da revisão integrativa deve prosseguir uma sucessão de etapas bem 

definidas, estas estão apresentadas em 6 fases, são elas: identificação do tema e seleção 

da questão norteadora; estabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão; identificação 

de estudos pré-selecionados e selecionados; caracterização de estudos selecionados; 

análise e interpretação de resultados; apresentação e síntese do conhecimento 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 
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A busca dos artigos foi realizada através da plataforma online: Portal de Periódicos 

CAPES, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites indexados, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online 

de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE).   

Para orientar a busca dos artigos foram utilizados Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), sendo eles: “infecções urinárias”, “trato urinário”, “incidência”, 

“complicações infecciosas na gravidez”. Os mesmos foram utilizados de maneira 

combinada, dentro de uma estratégia de busca, construída em bloco de notas utilizando 

sinônimos das palavras chaves mencionadas e o operador boleano (AND). 

Para o cumprimento dos critérios de inclusão foram utilizados artigos que 

contemplassem a temática referente à pesquisa, disponíveis de forma gratuita em texto 

completo em língua portuguesa. Como critérios de exclusão, foram os artigos que não 

estivessem de acordo com a temática relacionada à pesquisa, com textos incompletos, não 

gratuitos e em caso de duplicidade dos estudos nas bases de dados utilizadas. 

Durante a busca pela plataforma online, foram encontradas 68 publicações. 

Utilizando as estratégias de busca descritas acima, chegou-se a um total de 19 achados, 

restaram 10 artigos que posteriormente foram incluídos neste estudo, após essa etapa, foi 

realizada a leitura minuciosa desses achados e a adequação aos objetivos delimitados. 

Para organizar, descrever e categorizar os principais achados, foi construído 2 

(dois) quadros sinópticos para posterior discussão, sendo que as informações contidas 

dividiram da seguinte forma: título, autores, ano de publicação objetivos e principais 

achados. Todas as normas de autoria foram respeitadas, referenciando os autores citados 

no estudo, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para análise dos resultados desta pesquisa, foram selecionados 10 artigos. E para 

sintetizá-los, classificou-se em quadros, o primeiro, divide-se em informações referentes ao 

título, autores e ano de publicação. 

 

Quadro 1 – Análise dos trabalhos selecionados para a revisão integrativa apresentados 

em relação aos estudos, título, autores e ano de publicação. 

                (Continua) 
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ESTUDO TÍTULO AUTORES 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

01 Preditores clínicos de bacteriúria assintomática na gestação. 

DARZÉ, O. I. S. P; 

BARROSO, U; 

LORDELO, M. 

2011 

02 
Exame simples de urina no diagnóstico de infecção urinária 

em gestantes de alto risco. 

GUERRA, G. V. Q. L. et 

al. 
2012 

03 

Avaliação do manejo da infecção urinária no pré-natal em 

gestantes do Sistema Único de Saúde no município do Rio de 

Janeiro. 

VETTORE, M. V. et al. 2013 

04 
Prevalência e fatores associados à internação hospitalar para 

tratamento da infecção do trato urinário durante a gestação. 

HACKENHAAR, A. A; 

ALBERNAZ, E. P. 
2013 

05 

Infecção urinária em gestantes: avaliação dos casos 

atendidos por um laboratório do oeste do paraná no ano de 

2013 

GUBERT, J. C. et al. 2015 

06 
Relevância do diagnóstico e tratamento da infecção do trato 

urinário em gestantes: uma revisão da literatura 
FERNANDES, F. A. et al. 2015 

07 
Fatores relacionados à infecção de trato urinário na 

gestação: revisão integrativa 

HEIN, S; BORTOLI, C. F. 

C; MASSAFERA, G. L. 
2016 

08 
Infecção do trato urinário em gestantes: incidência e perfil 

de suscetibilidade. 

PIGOSSO, Y. G; SILVA, C. 

M; PEDER, L. D. 
2016 

09 Infecção urinária em gestantes: revisão de literatura. 
PAGNONCELI, J; 

COLACITE, J. 
2016 

10 
Incidência de infecções do trato urinário em gestantes e 

correlação com o tempo de duração da gestação. 
VEIGA, S. P. et al. 2017 

  Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Observou-se que das 10 publicações selecionadas, 01 (uma) corresponde ao ano 

de 2011, 01 (uma) do ano de 2012, 02 (dois) datam do ano de 2013, 02 (dois) do ano de 

2015, 03 (três) do ano de 2016 e a outra, 01 (uma) de 2017. Não foi encontrado estudo 

para o ano de 2018 e 2019.  

O quadro 02 dividiu-se em objetivos e principais achados, a fim de trazer mais 

informações a respeito dos estudos selecionados. 
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Quadro 02 – Análise dos trabalhos selecionados para a revisão integrativa apresentados 

em relação aos estudos, objetivos e principais achados. 

                (Continua) 

ESTUDO OBJETIVOS PRINCIPAIS ACHADOS 

01 

Estimar a prevalência de bacteriúria 

assintomática (BA) entre gestantes 

atendidas em pré-natal de Serviço 

Universitário e identificar prováveis 

preditores clínicos. 

- A infecção urinária é a intercorrência mais prevalente, e a 

causa principal de sepse durante a gravidez, associando-se à 

prematuridade, baixo peso ao nascimento e óbito perinatal. 

- Os fatores que justificam o rastreamento da BA durante a 

gravidez são: a sua alta prevalência no decorrer deste período 

na vida da mulher, suas consequências danosas para o binômio 

mãe-filho e a capacidade de evitar resultados não desejados 

com o tratamento implementado. 

02 

Identificar a acurácia do exame simples 

de urina para diagnóstico de infecção 

urinária em gestantes de alto risco. 

- O exame mais usado para o diagnóstico de infecção urinária e 

BA é o exame simples de urina, conhecido também como 

urinálise e sumário de urina. 

- Alguns pesquisadores apontam a necessidade da realização da 

urocultura, rotineramente no início da gravidez. Este exame é 

utilizado para a confirmação de infecção urinária. 

03 

Avaliar o perfil sociodemográfico de 

risco para infecção do trato urinário e 

para inadequação do pré-natal, 

segundo índice de Kotelchuck; Avaliar o 

manejo da infecção do trato urinário 

durante o pré-natal segundo o 

profissional de saúde, o serviço de 

saúde e a mulher, em gestantes no 

município do Rio de Janeiro. 

- A infecção urinária afeta gestantes características 

semelhantes, como anêmicas, primigestas e com história 

prévia de ITU. 

- Intervenções adequadas durante o pré-natal contribuem para 

a diminuição das complicações ocasionadas pela ITU na 

gestação. Os exames de urina realizados rotineiros durante o 

pré-natal em grávidas assintomáticas para identificação e 

tratamento das gestantes com BA traz benefícios ao binômio 

mãe e filho. 

04 

Verificar a prevalência e os fatores 

associados à internação hospitalar da 

gestante para tratamento da ITU e as 

repercussões sobre o recém-nascido; 

Verificar também os fatores 

relacionados com a não realização do 

exame de urina durante o pré-natal 

conforme preconizado. 

- Entre as ITUs sintomáticas, a pielonefrite é considerada a 

mais grave, com indicativo de internação hospitalar para 

tratamento endovenoso com antibioticoterapia. 

- Os critérios referentes para dar início ao tratamento da 

pielonefrite são: o aparecimento de sinais e sintomas 

manifestados pela gestante e alteração no exame comum de 

urina. Em caso de ausência de crescimento bacteriano não é 

excluído a presença de infecção. 
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05 

Avaliar o índice de casos de infecção 

urinária em gestantes de um 

laboratório do oeste do Paraná e 

correlacionar com o trimestre 

gestacional, identificando o principal 

microrganismo causador. 

- Ao longo da gestação cerca de 10 a 12% das mulheres 

grávidas apresentam infecção urinária, sendo que a maioria 

dessas infecções sucede-se no primeiro trimestre de gestação 

de forma assintomática. 

- O fator agravante de ITU nas gestantes é que nesse período 

as opções de antimicrobianos tornam-se mais restritas devido 

as drogas serem tóxicas para o feto. 

06 

Destacar medidas diagnósticas e 

terapêuticas mais atuais para a ITU em 

gestantes. 

- A ITU caracteriza-se como a forma mais frequente de 

infecção bacteriana na gravidez, executando um impacto 

financeiro substancial tanto para a sociedade como para o 

sistema de saúde devido maior número de casos de 

internação. 

- É de fundamental importância que cada instituição de saúde 

realize uma avaliação periódica do padrão de sensibilidade dos 

antimicrobianos de uso permitido na gestação para efetuar 

adequações ao tratamento. 

07 

Conhecer as evidências científicas dos 

fatores relacionados à infecção do 

trato urinário na gestação. 

- A BA caracteriza-se como a condição clínica sem queixas 

urinárias e com urocultura positiva com mais de 100 mil 

colônias por ml, toda grávida deve ser diagnosticada e tratada. 

- Diante dessa situação o enfermeiro exerce papel 

fundamental no acompanhamento da gestante no pré-natal, 

realizando a consulta de enfermagem, objetivando à 

promoção da saúde e à qualidade de vida da grávida. 

08 

Conhecer a incidência de ITUs em 

gestantes da cidade de Missal - PR, os 

fatores de suscetibilidade, assim como 

os principais agentes etiológicos 

envolvidos e sua sensibilidade aos 

antimicrobianos. 

- Durante a gestação, a infecção urinária é de fundamental 

importância em função de sua exorbitante incidência neste 

período de vida da mulher. 

- As infecções urinárias são classificadas quanto à localização, 

podendo ser altas ou baixas. As altas podem agredir os rins, as 

cavidades pielocaliciais, a bexiga e a uretra, também chamadas 

pielonefrites. As baixas acometem a bexiga e a uretra, sendo 

denominadas cistites. Quanto à gravidade, podem ser 

complicadas ou não complicadas. As complicadas acometem 

um sistema urinário com alterações estruturais ou funcionais, 

já as não complicadas investem em um sistema urinário 

previamente normal. 

09 Realizar através da revisão de 

literatura, uma pesquisa sobre infecção 

- As mulheres apresentam até 10 vezes mais infecções 

urinárias do que os homens. Nos homens o fator 

antibacteriano prostático e o maior fluxo urinário também são 
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do trato urinário durante a gestação. considerados os fatores que diminuem a vulnerabilidade de 

ITUs. 

- A virulência do agente infectante, aliado a resistência do 

hospedeiro e a eficácia do tratamento clínico e antimicrobiano 

estabelecido, são considerados os três fatores associados com 

a evolução clínica das infecções urinárias. 

10 

Verificar a incidência de infecções do 

trato urinário durante o período 

gestacional; 

Verificar se existe correlação ou não 

com a duração do período gestacional, 

identificando complicações como o 

parto prematuro e o baixo peso ao 

nascer. 

- Alguns estudos demonstram que a ITU está presente em 

cerca de 17 a 20% das gestações, estando associada a graves 

complicações que aumentam as taxas de morbidade e 

mortalidade materna e neonatal. 

- A qualidade da atenção durante o pré-natal é de fundamental 

importância para a realização do diagnóstico e tratamento 

precoce, além de melhorar o prognóstico tanto materno-fetal. 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

De acordo com a análise dos estudos, verificou-se que 09 (nove) autores abordaram 

a temática relacionada à incidência da infecção do trato urinário em gestantes, 08 (oito) 

discutiram sobre os fatores relacionados à infecção do trato urinário na gestação e 07 

(sete) discorreram sobre o manejo da infecção urinária no pré-natal. 

 

4.1  Incidência da infecção do trato urinário em gestantes 

 

No estudo 1, verificou-se que a prevalência de BA foi de 12,3% e a flora bacteriana 

apresentada foi semelhante a maioria dos estudos realizados em várias regiões do mundo. 

A E. coli foi o microrganismo mais predominante em até 76,6% dos casos. Já o estudo 2 

identificou que a BA estava presente em 15,2% das pacientes, a E. coli estava 

predominante em um número de aproximadamente 28% das infecções.  

Segundo o estudo 4, dos casos de mulheres gestantes, 2,9% foram internadas para 

tratamento de infecção urinária, taxa essa elevada, quando comparada com os achados da 

literatura que se apresentam em números com aproximadamente 1,4%. Porém esses 

achados têm correspondência com outros vistos nos demais estudos, no qual a ocorrência 

de infecção urinária sintomática é maior nas gestantes mais jovens e com menor nível 

econômico.  
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Diante dos resultados obtidos nas culturas positivas do estudo 5 notou-se que a E. 

coli também estava presente entre o principal agente causador de ITU em uma 

porcentagem de 15% das amostras, além disso encontrou-se em 31% das culturas a 

presença de Staphylococcus sp. 

 De acordo com o estudo 6 a E. coli é um dos principais microorganismos 

causadores de infecção urinária na gestante em porcentagem de 64%, estando 

relacionada em torno de 70% a 80% dos casos com urocultura positiva em grande parte 

dos estudos. Outros gêneros como Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Enterobacter e 

estafilococos coagulase negativos também encontraram-se como causadores significativos 

de ITU. 

O estudo 7 relata que os casos de internação são mais comuns no segundo 

trimestre e entre gestantes primigestas. Classifica também a Escherichia coli como o 

agente responsável por cerca de 90% das infecções urinárias ocasionadas nas gestantes, 

entre os demais microrganismos encontrados estão o Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus agalactiae e Klebsiela pneomomiae.  

De acordo com o estudo 8, entre as amostras de uroculturas positivas realizadas 

18% apresentaram casos de ITU, entre os casos encontrados 10% das pacientes eram 

assintomáticas. Assim como nos demais estudos citados acima a E. coli estava presente 

em 77,78% como responsável pelas infecções, acompanhado do Streptococcus agalactiae 

e Enterococcus faecalis, ambos com porcentagem de 11,11% de incidência.  

O estudo 9 descreve que a ITU representa uma das doenças infecciosas mais 

frequentes durante o período gestacional, com uma frequência que varia de 5% a 10%, 

assim como também classifica a E. coli como patógeno mais comum responsável por 

cerca de 80% dos casos.  

O estudo 10 relata que as infecções do trato urinário são responsáveis por cerca de 

10% dos casos de internamentos durante o período gestacional, estando associado a 

diversos problemas significativos referentes à morbidade e mortalidade materna e 

perinatal.  

 

4.2 Fatores relacionados à infecção do trato urinário na gestação 

 

O estudo 2, 3, 8 e 9 apresentam informações semelhantes relacionadas às 

alterações fisiológicas que ocorrem no organismo materno durante a gestação que 
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acarretam uma maior predisposição a ITU. Entre essas alterações estão: a estase urinária 

secundária, dilatação pélvica e hidroureter, compressão do ureter pelo útero gravídico, 

aumento do tamanho renal e na produção da urina, aumento da capacidade da bexiga e o 

seu incompleto esvaziamento, mudança do posicionamento da bexiga e a diminuição do 

tônus vesical, relaxamento do ureter e da musculatura lisa da bexiga, ocasionado pela 

impregnação de progesterona, aminoacidúria e glicosúria. 

O estudo 4 relata que o aparecimento de corrimento vaginal durante o período 

gestacional aumentou o risco de internação por infecção urinária, e a explicação para esse 

fato é devido a uretra da mulher ser mais curta, por esse motivo, há uma facilidade de 

contaminação urinária por bactérias do trato genital.  

De acordo com o estudo 5, as mudanças anatomofisiológicas impostas a mulher 

gestante são as principais responsáveis por predispor as ITUs sintomáticas. Dentre essas 

mudanças estão: a pressão executada pela cabeça do feto sobre a bexiga da gestante, e 

como consequência ocorre uma redução da capacidade vesical e alterações no nível dos 

hormônios. Outras características anatômicas relacionadas ao desenvolvimento de ITU se 

dá devido a mulher apresentar a uretra mais curta e o vestíbulo vaginal está localizado 

mais perto do ânus. 

O estudo 6 descreve que alguns autores relacionaram a ocorrência de ITU prévia, 

em particular em outros episódios da gravidez, como sendo grande elemento de risco para 

a ocorrência na gestação atual. Ainda também relata como principal causa, o fato de 

poucas gestantes receberem atenção médica no primeiro trimestre da gravidez 

principalmente por fatores socioeconômicos, além de ocorrerem dificuldades no acesso ao 

local do atendimento bem como o agendamento dos exames nos serviços de saúde.  

Segundo a análise do estudo 7, há uma associação entre o início tardio do pré-natal 

e a não realização de seis consultas durante o pré-natal, com a ocorrência de ITU. 

Entretanto, o terceiro trimestre de gravidez também é destacado como uma fase de grande 

ocorrência de infecção urinária, referente principalmente, as alterações anatômicas e 

fisiológicas mais perceptíveis nesse período, facilitando o desenvolvimento desse agravo. 

 

4.3 Manejo da infecção urinária no pré-natal durante o período gestacional 

 

O estudo 3, 4 e 6 classificaram a urocultura como padrão ouro para o diagnóstico de 

ITU principalmente nos casos de bacteriúria assintomática. Porém o estudo 4 revela que 

não existe conformidade referente a quantidade considerada ideal para as uroculturas que 
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devem ser alcançadas durante o pré-natal. Já o estudo 9 declara que deve ser solicitado o 

exame de urina e urocultura de três em três meses, sendo recomendados a cada trimestre 

da gestação.  

Conforme o estudo 2, diante do risco ampliado para o desenvolvimento de infecção 

urinária e suas possíveis complicações maternas e fetais é inquestionável a conveniência 

da realização da urocultura rotineiramente no início da gravidez. Porém algumas 

informações realizadas na análise desse estudo apresentam-se semelhantes ao estudo 7, 

demonstrando que alterações presentes no exame simples de urina, não quer dizer 

necessariamente que uma infecção urinária está em curso, sendo oportuno a realização de 

uma urocultura, e quando o exame simples apresentar-se normal a mesma pode ser 

dispensada. 

O estudo 6 refere ainda que o sumário de urina mantém-se como ferramenta 

importante no auxílio para o diagnóstico de ITU, entretanto, o estudo 3 acrescenta a 

coloração pelo método gram da urina como sendo outra forma de exame mais rápido que 

indica a presença de infecção urinária além do exame simples de urina, relata também que 

o exame de urina do tipo I deve ser solicitado rotineiramente na primeira consulta do pré-

natal e repetido próximo à 30ª semana de gravidez. 

Já o estudo 10 relata que a realização do exame de urina I é essencial para a 

caracterização e prognóstico da infecção urinária. Todavia o teste considerado de maior 

valor para a confirmação do diagnóstico de uma infecção urinária é a urocultura, ainda 

assim, por ser um exame oneroso e não proporcionar um resultado imediato, acaba sendo 

pouco utilizado no rastreamento dessas infecções, deixando essa relevância para o exame 

de urina I, que oferta resultados imediatos para acrescentar o quadro clínico das pacientes, 

além de ser um exame de fácil realização e de baixo custo.  

O estudo 7 ainda reforça a importância de toda mulher gestante realizar o 

rastreamento de BA durante o acompanhamento no pré-natal, para que então seja feito o 

diagnóstico precoce, e consequente a instituição do tratamento realizado de maneira 

apropriada e conveniente. Ainda assim, o profissional enfermeiro deve exercer o papel de 

educador e orientar as gestantes durante o acompanhamento realizado no pré-natal com o 

intuito de prevenir intercorrências que a gravidez possa trazer, proporcionando assim a 

saúde materna e perinatal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com a presente revisão, verificou-se que a infecção urinária é responsável por 

grande parte dos casos de internação hospitalar durante o período gestacional, estando 

associada a diversas complicações que podem afetar tanto a mãe como o bebê. Os casos 

de internação ocorrem com mais frequência no segundo trimestre de gravidez e entre 

gestantes mais jovens, primigestas e com menor nível socioeconômico. Dentre os estudos 

selecionados para essa revisão grande parte classificaram a Escherichia coli como sendo 

um dos principais microrganismos causadores de ITU na gestante. 

As alterações anatomofuncionais impostas ao trato urinário durante a gestação são 

as principais responsáveis por predispor as infecções urinárias. Alguns fatores importantes 

foram destacados na análise desse estudo relacionando a causa de ITU na gestação está 

associada também o fato de a mulher gestante receber pouca atenção médica no primeiro 

trimestre de gestação, principalmente devido a problemas econômicos, a dificuldade ao 

local do atendimento de saúde, como também o agendamento dos exames no serviço de 

saúde, o inicio do pré-natal tardio e a não realização das seis consultas de pré-natal. 

É indispensável a realização rotineiramente da urocultura nas gestantes, pois esse 

exame é classificado como padrão ouro no diagnóstico dos casos de ITU. O sumário de 

urina também funciona como auxílio no diagnóstico de infecção urinária. É fundamental 

que o profissional enfermeiro atue durante o acompanhamento pré-natal na orientação da 

gestante com relação a realização dos exames, como também no diagnóstico precoce e a 

terapêutica adequada para evitar o comprometimento do prognóstico materno-fetal.  

Os objetivos propostos nesse estudo foram alcançados, porém, ressalta-se como 

limitações no seu desenvolvimento, o fato de haverem poucos artigos atualizados de 

acordo com a temática, mas, apesar dessa dificuldade encontrou-se um número bom de 

artigos com informações relevantes, por esse motivo foram acrescentados nessa revisão. 
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Capítulo 30 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM E FATORES ASSOCIADOS EM DEPRESSÃO 

GERIÁTRICA 
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RESUMO 

O desenvolvimento de depressão aumenta com o passar da idade e está cada vez mais 
frequente na população idosa, este se configura como uma das principais causas de 
suicídio na faixa etária correspondente. Em virtude disso, o presente trabalho norteia-se 
com a seguinte incógnita: Quais as intervenções de enfermagem frente os fatores 
associados à depressão geriátrica? Esse estudo tem o objetivo de analisar através da 
literatura as intervenções de enfermagem e fatores associados em depressão geriátrica e, 
como objetivos secundários identificar os dados epidemiológicos que envolvem a 
depressão geriátrica e caracterizar a depressão quanto aos fatores de risco e tratamento. 
Este estudo se tratou de uma revisão bibliográfica, tipo integrativa, com pesquisas 
realizadas nas bases de dados online BVS, Scielo e Pub Med. Como critérios de inclusão 
enquadraram-se trabalhos publicados nos últimos cinco anos (2014-2019), de livre acesso 
e que estivessem apropriados ao tema proposto na língua vernácula e na língua inglesa. 
Ademais, para a exclusão dos trabalhos foram artigos que não estivessem conforme o 
tema proposto e trabalhos fora do recorte temporal estabelecido, em caso de duplicidade 
dos estudos, preservou-se apenas o estudo de um deles. Os dados foram consolidados 
através da construção, explanação em tabelas e discutidas de acordo com as categorias 
trabalhadas, com argumentação dos autores analisados. Dentre as principais observações 
notou-se a grande prevalência de idosos longevos com predisposição ao desenvolvimento 
de depressão, devido à presença de fatores de riscos associados a essa patologia. Bem 
como, grandes dificuldades no reconhecimento e intervenções corretas da doença. Com 
isso, esses resultados contribuíram para discutir três categorias: fatores de risco 
relacionado ao desenvolvimento de depressão em idosos; sintomatologia presente durante 
a manifestação da patologia e intervenções de enfermagem, frente ao idoso diagnosticado 
com depressão. Portanto, se faz necessário o delineamento de pesquisas nesse eixo, pois 
as contribuições para a população, bem como para os profissionais de saúde serão 
grandiosas.  
 
Palavras-chave: Assistência. Depressão. Fatores de risco. Geriatria. Tratamento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Há décadas, a expansão do envelhecimento tornou-se uma realidade próxima para 

países desenvolvidos ou para países em desenvolvimento, associado ao aumento da 

expectativa de vida, tornando-se necessária a elaboração de métodos, planos e 

habilidades eficazes e despertadores da atenção social para a saúde quanto ao 

surgimento de possíveis doenças e agravos capazes de acometer a pessoa idosa, visando 

uma abordagem geriátrica globalizada e humanizada (NERY et al., 2018).  

Estimativas demonstram que considerando a população mundial, o número de 

idosos, indivíduos que apresentam idade de 60 anos ou mais, irá crescer 30% em 50 anos. 

Dessa forma, em 2025 o número dessa população será cerca de 1,2 bilhões de idosos, 

sobretudo em países emergentes (MELO et al., 2018).  

Assim, fisiologicamente com o passar dos anos a tendência do organismo é sofrer 

desgaste naturalmente, a partir do momento que ocorre um aumento do seu uso (NERY et 

al., 2018). Em virtude disso, questionam-se quais as intervenções de enfermagem frente 

os fatores associados à depressão geriátrica. 

Diante do exposto, esse estudo objetiva analisar através da literatura, as 

intervenções de enfermagem e fatores associados à depressão geriátrica, assim como 

identificar os dados epidemiológicos que envolvem a depressão geriátrica, caracterizando 

a depressão quanto aos fatores de risco e tratamento. 

Nesse contexto, a escolha de tal abordagem se deu tanto por agregar valores 

pessoais, devido a experiências vivenciadas em família, quanto pela observância deste 

agravo, pois este traz consigo inúmeros desajustes em diversos eixos sociais, os quais 

partem desde o ramo econômico, saúde, bem-estar, prevenção, tratamento da patologia, 

até planejamento de estratégias vinculadas a reinserção do idoso na sociedade, visando 

melhorar as relações interpessoais que no decorrer da doença podem ter sido diminuídas. 

Diante disso, essa perspectiva é de tamanha relevância, pois tal temática deve ser 

abordada com mais clareza e difundida nos serviços de saúde visando à prevenção ou 

minimização da doença, para os idosos receberem apoio integral.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Caracterização da depressão 
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Os transtornos do humor, segundo Gutierrez; Fernandes e Mascarenhas (2017) 

caracterizam-se como uma das desordens psiquiátricas mais comuns na terceira idade, 

sendo responsáveis pelo agravamento de quadros patológicos preexistentes e perda de 

autonomia. 

Segundo Frade et al. (2015) esta é representada por quadro patológico, cujas 

consequências podem ser incapacitantes e graves, interferindo diretamente em aspetos 

simples do dia a dia da pessoa acometida.  

De acordo com a American Psychiatric Association (2014) o transtorno depressivo 

cursa com alteração do humor, do sono, do apetite, letargia, anedonia, dificuldade de 

concentração, agitação, sentimento de culpa, ideação suicida e baixa autoestima. 

 

 
2.2  Política Nacional da Pessoa Idosa 

 
 

Segundo Veras e Oliveira (2018), o envelhecimento populacional é estabelecido 

como a mudança estrutural na faixa etária dos indivíduos, a qual se analisa um aumento 

de pessoas acima de uma idade estipulada, considerada como definidora do processo de 

velhice.  

Desse modo, menciona-se a Organização Mundial da Saúde (OMS) que define as 

bases para um envelhecimento saudável, destacando o desenvolvimento continuado de 

ações de promoção à saúde, a equidade no acesso aos cuidados de saúde e prevenção 

de doenças. Diante disso, a portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006 aprova a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), apresentando como finalidade essencial à 

recuperação, manutenção e promoção a independência e autonomia dos idosos, 

proporcionando medidas individuais e coletivas em consenso com o Sistema Único de 

Saúde (SUS) (Brasil, 2006).  

Segundo Brasil (1994) no âmbito da saúde, a Política Nacional do Idoso (PNI), 

destaca em seu Capítulo IV, a necessidade de garantir ao idoso a assistência à saúde 

especializada, nos diversos níveis de atendimento do SUS; devendo incluir a geriatria para 

efeito de concursos e seletivos estaduais, municipais, federais e do Distrito Federal; 

promover, prevenir, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas 

profiláticas. 



 

 

437 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 
2.3 Tratamento implementado 

 
 

Segundo Wagner (2015) existem diversas estratégias de tratamento, dentre elas 

destaca-se a intervenção farmacológica e psicoterapia.  A psicoterapia é um método muito 

utilizado e quando realizada com profissionais voltados para atendimento de idosos, estes 

apresentam melhoras significativas. Sendo praticadas atividades de lazer, terapia 

ocupacional e artística, elas representam fundamental importância no tratamento de idosos 

deprimidos.  

Outro método muito utilizado em idosos é a psicoterapia breve, pois ajuda o 

paciente a reorganizar projetos de vida e minimiza seu estado melancólico. Porém, quando 

o indivíduo apresenta sintomas depressivos que coloca sua vida em risco, é necessário 

intervir com o método psicofarmacológico, os antidepressivos mais utilizados nesse grupo 

são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), em especial a sertralina e 

o citalopram, por representarem maior segurança ao idoso e possuir menos efeitos 

adversos, quando comparados as demais classes de antidepressivos. Desta forma, o 

tratamento psicofarmacológico da depressão no idoso depende principalmente do perfil de 

tolerância do paciente quanto aos antidepressivos (ABI-ACKEL, 2017). 

   

 
3 METODOLOGIA 

 
 

Reportou-se a uma revisão integrativa, cuja trata-se de um método que possui 

características marcadas pela inserção das evidências no exercício clínico, que tem como 

proposito, agregar, mensurar e sintetizar resultados de trabalhos acerca de um 

determinado assunto. Essa forma de pesquisa apresenta como objetivo executar uma 

apreciação a respeito dos assuntos já construídos previamente em trabalhos acerca de um 

determinado assunto (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Desse modo, a busca ocorreu por meio de pesquisas nos seguintes bancos de 

dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCIELO e PubMed. As palavras-chave usadas 

seguiram a descrição dos termos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) em português 

de forma individual são: assistência, depressão, fatores de risco, geriatria e tratamento. 

Ademais, foram utilizadas de forma combinada por meio do operador booleano AND: 
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assistence and depression, risk factors and depression and the elderly, geriatrics and 

depression and treatment.  

Optou-se pela busca de publicações divulgadas entre 2014 e 2019, com texto 

completo, artigos, monografias e teses, de livre acesso e que estivessem apropriados ao 

tema proposto na língua vernácula e na língua inglesa que atendessem aos três 

descritores utilizados. Foram excluídos trabalhos com data anterior a 2014, também 

aqueles que apresentavam apenas resumos e citações, com idiomas diferentes dos 

citados anteriormente. 

 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Inicialmente foi produzido dois quadros para exibição das pesquisas, abrangendo as 

seguintes informações, o quadro 1 dispõe título, autores e ano de publicação e o quadro 2 

contém objetivos, tipo de pesquisa e os principais achados. Após a consulta nas bases de 

dados utilizando-se dos descritores e após utilização dos critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos, foram selecionados 14 artigos presentes no quadro 1 para análise da 

revisão integrativa. 

 

Quadro 1 – Elencam-se os artigos para análise da revisão integrativa contendo título, 

autores e ano de publicação. 

TÍTULO AUTORES ANO DE PUBLICAÇÃO 

1. O papel do enfermeiro na recuperação do 
paciente depressivo 

TREVISAN; GUIMARÃES; CUSTÓDIO; 
FILHO; FALEIROS 

2016 

2. A atuação do enfermeiro diante a 
depressão em idosos institucionalizados: 
subsídios de prevenção 

PAULA; SOUSA; REIS; SANTOS; 
RESENDE; SOUZA 

2017 

3. Cuidados de enfermagem a pacientes 
portadores de depressão na terceira idade 

MENESES; MENDES 2014 

4. Uso de jogo digital terapêutico em idosos 
em tratamento dialítico: aspectos cognitivos 
e sintomas depressivos 

BENTO; OTTAVIANI; BRIGOLA; NERIS; 
ORLANDI; PAVARINI 

2018 
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Fonte: Própria autora, 2019. 

 

Percebeu-se que dos 14 artigos selecionados, 4 (28,58%) correspondem ao ano de 

2014, 1 (7,14%) corresponde o ano de 2015, 2 (14,28%) são referentes ao ano de 2016, 2 

referentes ao ano de 2017 (14,28%), 3 correspondem ao ano de 2018 (21,44%) e apenas 

2 correspondem ao ano de 2019 (14,28%).  

 

Quadro 2 – Descreve o objetivo, tipo de pesquisa e os principais achados para análise da 

revisão integrativa.  

 

 

                           

5. Eficácia da reminiscência na cognição, 
sintomas depressivos e qualidade de vida de 
idosos institucionalizados 

GIL; COSTA; PAROLA; CARDOSO; 
ALMEIDA; APÓSTOLO 

2019 

6. Sintomas depressivos em idosos do 
município de São Paulo, Brasil: prevalência e 
fatores associados (Estudo SABE) 

MENDES-CHILOFF; LIMA; TORRES; 
SANTOS; DUARTE; LEBRÃO; 
CERQUEIRA 

2019 

7. Correlações entre ansiedade e depressão 
no desempenho cognitivo de idoso 

LOPES; WENDT; NASCIMENTO; 
ARGIMON 

2014 

8. Fatores associados à depressão em idosos 
institucionalizados: revisão integrativa 

NÓBREGA; LEAL; MARQUES; VIEIRA 2015 

9. Process evaluation of a stepped-care 
program to prevent depression in primary 
care: patients’ and practice nurses’ 
experiences 

POLS; SCHIPPER; OVERKAMP; VAN 
DIJK; BOSMANS; VAN MARWIJK; 
ADRIAANSE; VAN TULDER  

2017 

10. Fatores associados à sintomatologia 
depressiva em idosos 

LAMPERT; FERREIRA 2018 

11. Fragilidade, sintomas depressivos e 
sobrecarga de idosos cuidadores em 
contexto de alta vulnerabilidade social 

ROSSETTI; TERASSI; OTTAVIANI; 
SANTOS-ORLANDI; PAVARINI; 
ZAZZETTA 

2018 

12. Fatores associados a depressão e os 
cuidados de enfermagem no idoso 

SEMEDO; VENTURA; PAULA; SILVA; 
PELZER 

2016 

13. Qualidade e condições de vida sob a ótica 
dos residentes de um condomínio do idoso 

TESTON; MARCON 2014 

14. Qualidade e condições de vida sob a ótica 
dos residentes de um condomínio do idoso 

TESTON; CARREIRA; MARCON 2014 
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ESTUDO OBJETIVOS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS ACHADOS 

1 

Identificar as causas da depressão no 

idoso, destacar as contribuições do 

enfermeiro no processo de 

recuperação, e ressaltar a 

importância da inserção da família 

nesse processo. 

Revisão da literatura As contribuições do enfermeiro 

são valiosas à recuperação de 

idosos depressivos, mas a 

prevenção da depressão deve 

envolver também os familiares do 

doente, especialmente, quanto à 

atenção aos aspectos 

biopsicossociais e espirituais do 

idoso. 

2 

Analisar uma revisão integrativa de 

literatura cientifica da atuação do 

enfermeiro diante a depressão em 

idosos institucionalizados, e seus 

subsídios de prevenção. 

Revisão bibliográfica Foi possível verificar um aumento 

do envelhecimento populacional e 

consequentemente, elevada 

predisposição da população idosa 

desenvolver transtorno 

depressivo, sendo assim, 

necessário a atuação do 

enfermeiro no cuidado e na 

prevenção da depressão. 

3 

Evidenciar os principais fatores que 

desencadeiam depressão na terceira 

idade e a melhor forma da 

enfermagem prestar sua assistência. 

Revisão bibliográfica O estudo mostrou que a depressão 

na terceira idade merece bastante 

atenção, pois os sintomas 

depressivos são altamente 

prevalentes nas fases tardias de 

vida. 

4 

Avaliar a presença de sintomas 

depressivos e alterações cognitivas 

antes e após um programa de 

intervenção com um jogo digital 

terapêutico em idosos em 

hemodiálise. 

Trata-se de um estudo 

quase experimental 

A presença de sintomas 

depressivos pode representar um 

impacto na qualidade de vida dos 

pacientes idosos, portanto, torna-

se necessária a abordagem de 

novos recursos para melhorar a 

qualidade de vida dessa população 

em tratamento. 

5 
Identificar melhores evidências 

disponíveis sobre a eficácia da 

Revisão sistemática da 

literatura 

Na atualidade ainda subsiste a 

evidência que limita o espectro de 
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terapia de reminiscência em 

cognição, sintomas depressivos e 

qualidade de vida em idosos com 

cognição prejudicada. 

intervenção da terapêutica 

farmacológica utilizada no 

tratamento da pessoa idosa com 

compromisso cognitivo. 

6 

Estimar a prevalência de sintomas 

depressivos em idosos do município 

de São Paulo em 2006;  

Identificar fatores de risco 

associados a essa prevalência em 

2006 e fatores de proteção entre os 

idosos que não apresentaram 

sintomas depressivos. nas avaliações 

realizadas em 2000 e 2006. 

Estudo transversal e 

longitudinal 

Nesse estudo os sintomas 

depressivos em idosos associaram-

se a diferentes fatores: prejuízo da 

qualidade de vida, piores 

condições socioeconômicas, 

presença de doenças físicas 

comuns no envelhecimento, 

aumento do risco de mortalidade, 

prejuízo da capacidade funcional e 

sobrecarga para a família e para 

serviços de saúde. 

7 

Verificar se existe correlação 

significativa entre o desempenho 

cognitivo de idosos com sintomas de 

depressão, ansiedade e idade. 

Estudo de 

delineamento 

quantitativo, 

transversal e 

correlacional 

- Os principais fatores de risco para 

o desenvolvimento da depressão 

no idoso compreendem aspectos 

genéticos, eventos estressantes, 

deterioro cognitivo associado à 

idade e alterações neurobiológicas. 

8 

Verificar o conhecimento científico 

produzido relacionado aos fatores 

significativamente associados à 

sintomatologia depressiva em idosos 

residentes em Instituições de Longa 

Permanência. 

Revisão integrativa - A institucionalização aumenta a 

vulnerabilidade a quadros 

depressivos, que possuem que 

podem desencadear desordens 

psiquiátricas, perda da autonomia 

e agravamento de quadros 

patológicos preexistentes.  

9 

Obter uma compreensão mais 

aprofundada a respeito da 

prevenção e intervenções realizadas 

em pacientes depressivos. 

Estudo qualitativo com 

amostragem 

intencional 

Nesse estudo, enfermeiras de 

sequência e de prática somática 

expressaram não saber intervir e 

falta de competência para 

reconhecer e tratar problemas de 

saúde mental.   

10 Investigar a presença de sintomas Pesquisa quantitativa A depressão é uma condição 
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depressivos em idosos, identificando 

sua prevalência e quais os fatores 

psicossociais que podem estar 

associados a essa sintomatologia. 

clínica de grande relevância em 

idosos, pois aumenta a 

morbimortalidade, impacta 

negativamente a capacidade 

funcional e a qualidade de vida 

destes indivíduos. Quanto ao perfil 

dos idosos, constatou-se os que 

desenvolveram depressão, aqueles 

que possuem menor grau de 

escolaridade, mostrando também 

um alto índice de déficit cognitivo, 

associado aos sintomas 

depressivos. 

11 

Analisar a relação entre fragilidade, 

sintomas depressivos e sobrecarga 

de idosos cuidadores em contexto de 

alta vulnerabilidade social. 

Estudo correlacional, 

de corte transversal, 

com abordagem 

quantitativa 

Os fatores de risco social, entre 

eles o status socioeconômico e o 

apoio social, podem afetar os 

resultados de saúde em adultos 

mais velhos. 

12 

Refletir sobre os fatores associados à 

depressão no idoso. 

Revisão bibliográfica da 

literatura 

Dentre os fatores associados ao 

desenvolvimento da patologia, 

inclui-se: sexo feminino, idade 

avançada, viver sozinho, episódio 

de estresse, estado de saúde, 

diante disso, os profissionais de 

saúde que atuam principalmente 

em nível de cuidados de saúde 

primários devem identificar a 

presença das sintomatologias 

depressivas do idoso. 

13 

Conhecer como os residentes de um 

“condomínio do idoso” percebem a 

qualidade e condições de vida nessa 

nova modalidade habitacional. 

Estudo exploratório, de 

abordagem qualitativa 

Os sintomas depressivos são um 

problema de magnitude mundial e 

associa-se a diversos fatores e 

pode resultar em pior qualidade de 

vida. 
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14 

Comparar os sintomas de depressão 

entre residentes em um Condomínio 

para idosos e na comunidade 

Estudo seccional, de 

natureza quantitativo 

Os sintomas depressivos, podem 

variar conforme o sexo, 

escolaridade, nível 

socioeconômico, condições de 

saúde, além de estar relacionada à 

presença de prejuízo cognitivo e à 

situação social precária. 

Fonte: Própria autora, 2019. 

 

Com os dados obtidos por meio dos artigos analisados, observou-se no período de 

2014 a 2019, o maior número de publicações concentrou-se no ano de 2014 e 2018, com 4 

e 3 publicações respectivamente. O oposto observa-se nos anos de 2015, 2016, 2017 e 

2019, considerando esse último até o mês de junho, com poucas publicações a respeito do 

tema discutido. 

Posteriormente, após a análise e leitura dos resultados obtidos foram elaboradas 

três categorias descritas abaixo. 

 

 
4.1 Fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de depressão em idosos 
 

 

De acordo com Teston e Marcon (2014), sentimentos de decepção diante dos 

desejos de vida não sucedidos e a própria história do indivíduo, diversas vezes marcada 

por perdas constantes, como a perda dos laços afetivos, do (a) companheiro(a), 

capacidade de trabalho, sobretudo a aposentadoria, que garante os recursos mínimos de 

subsistência, são fatores que comprometem a qualidade de vida e induz o idoso ao 

desenvolvimento da depressão. 

Segundo os estudos de Nóbrega et al. (2015), inúmeros fatores de risco estão 

relacionados ao desenvolvimento de depressão geriátrica, dentre eles os que se 

evidenciam frequentemente são: pouco suporte social, sexo feminino, baixa renda e 

escolaridade, presença de estresse constante, características de personalidade, condições 

de saúde precária, viuvez, idade, percepção de qualidade de vida insatisfatória. 

Corroborando com a presença de limitação funcional, comorbidades e histórico 

psiquiátrico, déficits cognitivos, distúrbios do sono (insônia ou hiperinsonia), presença de 
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doenças físicas agudas ou crônicas, comorbidades e dores, relacionando a frequência e 

intensidade da mesma (TESTON; CARREIRA; MARCON, 2014). 

Contudo, acredita-se que levando em consideração os contextos de alta 

vulnerabilidade social, o prejuízo à qualidade de vida e ao bem-estar dos idosos, assim 

como o risco de adoecimento ser maior, até porque, é através de investigações na 

literatura nacional e internacional, constatou-se que a fragilidade está associada a sintomas 

depressivos. 

 

 
4.2 Sintomatologia presente durante a manifestação da patologia 
 

 

Os sintomas depressivos apresentam aspectos de natureza psicológica, social, 

biológica e refletem grande impacto na funcionalidade vital de indivíduos, 

independentemente da idade. Na velhice, eles podem estar associados com diversas 

perdas, mais especificamente, limitação do acesso às atividades que promovem satisfação 

e bem-estar, além do aumento do risco para o aparecimento e o agravamento de doenças 

crônicas (LAMPERT; FERREIRA, 2018).  

Em virtude disso, os estudos desenvolvidos por Mendes-Chiloff et al. (2019) 

documentaram que a maioria dos indivíduos acometidos com demência, em especial a 

depressão, vivenciam pelo menos um episódio de distúrbio comportamental em algum 

estágio da doença. Sendo assim, os sintomas comportamentais e psicológicos são 

compostos por grupos heterogêneos com sintomatologia não cognitivas, como 

comportamentos disruptivo, agitação, irritabilidade, ansiedade, alucinação, delírios 

persecutórios, apatia, desinibição, alterações no apetite e no sono. 

Contudo, o estudo de Bento et al. (2018), ressalta a relação entre o 

comprometimento cognitivo e sintomas depressivos, pois a presença desses sintomas 

ocasiona grandes impactos na vida do indivíduo e consequentemente compromete sua 

adesão ao tratamento, a motivação e o déficit cognitivo, especialmente para 

aprendizagem, flexibilidade cognitiva e domínios de atenção. Este estudo demonstra ainda, 

a variação da prevalência de sintomas depressivos em idosos com doença renal, pois 

30,3% a 79,9% apresentam alterações cognitivas, enquanto 16,0% a 27,0% apresentam 

sintomas depressivos. 
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4.3 Intervenções de enfermagem frente ao idoso diagnosticado com depressão 
 

 

De acordo com Trevisan et al. (2016), a enfermagem, configura-se com uma 

profissão essencial responsável pela estruturação do conhecimento das respostas 

humanas aos problemas de saúde. Desse modo, tem como uma de suas atribuições 

proporcionar ao indivíduo as melhores condições para obtenção de prognósticos 

satisfatório no seu processo saúde-doença.  

Estudos conduzidos por Pols et al. (2017) evidenciam a dificuldade dos profissionais 

de saúde em identificar os sinais e sintomas depressivos na população idosa, pois tais 

sinais, na grande maioria dos casos são associados a patologias já existentes ou até 

mesmo a própria idade, o que dificulta o reconhecimento da doença pelos profissionais. 

Diante disso, de acordo com Paula et al. (2017) o papel do enfermeiro ao 

acompanhar o idoso depressivo, consiste em ouvi-lo, compreendê-lo e realizar orientações 

simples com linguagem acessível para facilitar sua compreensão. Portanto, ressalta-se que 

a assistência não se baseia apenas em esclarecer as dúvidas quanto à terapia 

medicamentosa. 

Para a enfermagem o cuidado vai além de fundamentação teórica, pois envolve o 

cuidar humanizado e considera aspectos biopsicossociais e espirituais do idoso. De modo 

geral, os profissionais da enfermagem contribuem para o desenvolvimento funcional, para 

autonomia e independência do idoso, orientando-o a respeito das doenças crônicas e de 

como se deve proceder em situações de urgência e emergência (MENESES; MENDES, 

2014). 

 
 
 

5 CONCLUSÃO 
 

 

O presente estudo alcançou os objetivos propostos, contudo faz-se necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que contemplem este eixo, uma vez que trazem inúmeras 

contribuições para a população. Bem como para os profissionais de saúde, visto que 

estarão cada vez mais habilitados para realizar as intervenções devidas de acordo a 

individualidade de cada paciente. 
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Embora alguns estudos tenham apontado que os profissionais de enfermagem 

muitas vezes não conseguem reconhecer e intervir em situações com diagnóstico de 

transtorno psiquiátrico, como a depressão geriátrica, se faz necessário que haja a 

implementação de linhas de cuidado mais elaboradas, que estejam implantadas nos 

serviços de saúde, bem como capacitações, cursos e aplicabilidade efetivas de técnicas 

facilitadoras para que auxiliem o reconhecimento da patologia e intervenção dos 

profissionais, de acordo com os dispostos nos protocolos de saúde.   

Contudo, é relevante ressaltar que este estudo revela a importância do enfermeiro, 

pois este se encontra à frente da gerencia no que concerne aos cuidados de saúde com os 

idosos, tendo reforços notáveis, e junto à equipe multiprofissional, demonstram a 

importância das intervenções de enfermagem frente ao idoso com transtorno depressivo.  

Portanto, esse trabalho possui grande relevância, pois traz propostas facilitadoras 

para o reconhecimento da depressão geriátrica, bem como as intervenções devidas que o 

enfermeiro realiza para que haja melhor qualidade de vida dos clientes acometidos, 

contribuindo assim, para futuras pesquisas que possam surgir relacionadas ao tema.  
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Capítulo 31 

MENTE E PSICOSSOMA 

Omundsen de Melo Costa Junio1 

 

 
RESUMO 
 
No processo terapêutico de psicanálise, a conexão entre o mundo externo e interno - corpo 
e alma (psiquê) – adoece e cura. Neste trabalho procura-se demonstrar, pela abordagem 
psicanalítica, como a mente e o psicossoma interagem, construindo a personalidade 
doente, encadeando e desencadeando os processos de cura. A mente humana por ser um 
universo de alta complexidade necessita ser abordada pela prática (análise) no setting 
analítico para que o consciente e o inconsciente possam materializar-se de forma concreta 
e ser então confrontado com as teorias à cerca das suas manifestações. Na dinâmica da 
prática psicanalítica, atrelada ao estudo e à pesquisa pôde-se verificar as bases mentais 
que provocam as doenças classificadas como psicossomáticas. Com atenção especial ao 
narcisismo, por constatar que este é motivo das muitas “patias” e seus mecanismos 
interferem na mente gerando doenças psicossomáticas. 
 
Palavras chave: mente, psicossoma, inconsciente. 
 
ABSTRACT 
 
In the therapeutic process of psychoanalysis, the connection between the external and 
internal world - body and soul (psyche) - gets sick and heals. In this work we try to 
demonstrate, through the psychoanalytic approach, how the mind and the psychosome 
interact, building the diseased personality, linking and triggering the healing processes. The 
human mind as a universe of high complexity needs to be approached by practice 
(analysis) in the analytical setting so that the conscious and unconscious can materialize 
concretely and then be confronted with theories surrounding their manifestations. In the 
dynamics of psychoanalytic practice, coupled with study and research, it was possible to 
verify the mental basis that causes diseases classified as psychosomatic. With special 
attention to narcissism, because it is the reason for many "patias" and its mechanisms 
interfere in the mind generating psychosomatic diseases. 
 
Keywords: mind, psychosome, unconscious. 
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INTRODUÇÃO 

 

O universo da mente humana é tão complexo que o homem sempre buscou em sua 

existência desvendá-lo e para isso, muito esforço foi empenhado ao longo dos tempos, 

seja para criar as teorias, analisá-las e debatê-las. Nesse caminho muito esforço foi 

investido em busca da compreensão dos mistérios da mente e dentre os grandes 

pesquisadores, estudiosos, dois merecem destaque em especial neste trabalho, Freud e 

Winnicott, pioneiros que dedicaram grande parte da sua existência a incessante busca dos 

mistérios que envolvem a mente humana.  

Aportando a pesquisa sobre a mente e o psicossoma, nos estudos desses dois 

grandes gênios da ciência moderna fica claro o quanto a mente atua no comportamento e 

o quanto o comportamento também influencia a mente, em uma “via de mão dupla”, aonde 

em certos momentos, as demandas do inconsciente moldam o consciente, assim como o 

consciente interfere no universo inconsciente. Quando consciente e inconsciente 

interagem, muitos mecanismos são despertados e outros novos são criados, para que o 

comportamento se ajuste ao ambiente e/ou à situação, e quando isso acontece 

classificamos a resultante de Psicossomática. 

Muitas das doenças as quais os “remédios” não curam, não se devem a sua 

ineficácia ou errônea prescrição, mas ao fato, de a mente estar produzindo a enfermidade, 

como forma de mostrar que o mundo interior está em conflito e precisa de atenção, e é 

nesse momento que a Psicanálise surge como condição de possibilidade. No “setting” 

analítico é possível observar o psicossoma atuando e a mente produzindo, tanto a 

“doença”, como a “cura”, ambas as categorias do próprio mecanismo mental. Trabalhar a 

teoria dessa relação, a sua natureza e funcionamento são os objetivos das linhas escritas 

a seguir procurando mostrar uma abordagem do mundo da mente e do Psicossoma, assim 

como o seu funcionamento. 

A questão do narcisismo surgiu no desvelar da pesquisa, dado a sua importância e 

relevância na atuação da personalidade, de forma marcante e também como um 

mecanismo que desperta o psicossoma de forma subliminar, interessando a este trabalho 

aprofundar as suas questões na produção psicossomática do sujeito. O narcisismo em 

menor ou maior grau de intensidade foi encontrado em praticamente todos que se 

sentaram no “setting” analítico.  
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A MENTE E O PSICOSSOMA 

 

O trabalho de Winnicott pode ser considerado um marco na teoria psicanalítica, 

além de, no seu pioneirismo e criatividade, trazer contribuições epistemológica criando 

parâmetros para conhecimentos, conceituando processos assim como Freud realizou: 

 

“O conceito de psicossoma como raiz original de uma existência total e 
integrada, de onde poderá emergir o sujeito humano em sua singularidade, 
traz a possibilidade de ultrapassar antigas dicotomias, como a oposição 
corpo mente, em uma visão complexa, dialógica e paradoxal”. (Morin,1990).  

 

Esta forma de pensar o início da vida como sendo marcado pela definitiva 

importância do meio ambiente na forma de relações com objetos reais, marca da escola da 

intersubjetividade, que postula que os fenômenos humanos não podem ser entendidos fora 

do contexto relacional em que se organizaram, teve em Winnicott um dos mais importantes 

defensores. Se considerarmos que os fenômenos que pretendemos discutir estão situados 

nos momentos iniciais da existência do bebê, é importante situá-los no universo da pré 

genitalidade e em momento anterior à representação e à memória.  

No trabalho de Winnicott (1949) é relatado o caso da paciente "que fez uma análise” 

clássica por vários anos, mas o núcleo de sua doença permaneceu inalterado. Comigo 

ficou logo claro que esta paciente precisava realizar uma regressão muito profunda, ou 

então desistir. Ele percebeu que por traz da cortina das experiências que haviam sido 

analisadas persistia um conjunto de sentimentos e afetos que permaneciam no interior da 

paciente, provocando nela um sentimento de desastre iminente constante. Entendeu então 

que algo necessitava ser alterado em sua forma de atuação para alcançar aquele nível 

mais primitivo.  

O analista precisa mergulhar na história do paciente, "submeter-se à experiência 

junto com ele" (Gadamer), estar do seu lado sem estar confundido com ele e, além disso, 

precisa arriscar. Precisa arriscar sair de seu papel de observador/tradutor para o de co-

protagonista de uma experiência conjunta de imaginação/criação do que foi vivido e não 

registrado. Acredito que aconteça nestes momentos em que se busca dar forma ao 

inefável algo semelhante, da parte do analista, em termos de linguagem e atitude, ao traço 

que ele coloca no jogo do rabisco.  

O traço é um ato do analista e continua com a participação do paciente, sem que se 

dê precedência ao que é de um ou do outro. O desenho final é produto do trabalho dos 
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dois. Dar forma ao que o paciente não conhece e não consegue colocar em palavras, em 

imagens ou lembranças exige do analista generosidade e coragem. Exige conhecimento e 

ousadia para desprender-se do conhecido, em busca do que não pode ser pensado. 

O vazio representacional que caracteriza estas experiências carregadas de angústia 

espelha um desencontro ocorrido nas relações com o objeto em momento no qual, mais do 

que sentimentos, falamos de sensações ocorrendo em "ponto em que desaparece na 

própria tessitura do corpo sensível, aquém de registro e não alcançável pela interpretação”. 

(Belmont, 2001). 

No curso do tratamento, na medida em que se aprofundam e se tornam mais 

primitivas as experiências, o analista poderá ir adquirindo aos poucos uma visão do que 

poderá estar guardado aquém do ponto no qual a experiência deixa de ter registro e forma. 

Seria como o esboço que fica por baixo de algumas pinturas conhecidas de alguns 

grandes artistas, chamado pentimento, e que é percebido em algum momento de 

restauração. Muitas vezes tal imagem possui mais importância histórica do que a pintura 

que o cobria. 

No sentido emocional, o esboço da experiência poderia ser transformado pelo 

analista em imagem, em sons, em expressões afetivas, construindo em sua mente (do 

analista) uma idéia do que poderia ter sido a experiência original, dando-lhe forma e 

comunicando-a ao paciente. Ao arriscar esta construção de uma forma, mais do que uma 

interpretação estaria possibilitando a integração das experiências traumáticas originais. 

Este é um trabalho extremamente delicado, pois o pentimento emocional por baixo 

da pintura é frágil, quase indistinto, e a tentativa de acesso a ele pode provocar a sua 

destruição, assim como a da tela (adaptação da personalidade) que o encobria. 

Em termos transferenciais, o analista estará se defrontando com a emergência de 

afetos de grande intensidade, expressão das experiências vividas. Diante dele estará um 

bebê com seu corpo sensível inundado pelas dores e desespero do desencontro inaugural. 

A intervenção será feita em termos de sustento (holding) do bebê na transferência, 

atuando o analista em setting modificado para atender mais em termos de manejo 

(Winnicott) do que de interpretação. 

O homem vítima de tais desencontros em seu desenvolvimento mais primitivo pode 

ter se refugiado na mente (Winnicott, 1949), tornando-se um ser oco, sem consistência e 

substância, sem brilho, espontaneidade verdadeira e alegria de viver. 

A doença psicossomática pode representar para ele uma oportunidade e a desculpa 

(inconsciente) para revelar/perceber necessidades vitais. Pode representar a chance para 
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admitir precisar de ajuda e cuidados que sem o evento do episódio psicossomático 

continuariam a não ser percebidos.  

O trabalho pioneiro de Winnicott abriu o caminho para que tivéssemos a 

oportunidade de ajudar estes pacientes, que de outra forma continuariam a existir no limbo, 

distantes de si mesmos e da realização de uma vida plena e feliz. 

 

O PSICOSSOMA E A INTERSUBJETIVIDADE 

 

A epígrafe do filósofo Gadamer fornece algumas linhas de compreensão a respeito 

do que seria uma epistemologia psicanalítica da intersubjetividade. A pessoa com 

compreensão (o psicanalista), não permanece separado e não afetado pela experiência 

humana da qual se aproxima, mas antes, pensa com o outro (o paciente) e se submete à 

situação com ele. 

A epistemologia que contém e define esta atitude é aquela definida por Orange 

(1995) ao dizer: 

Epistemologia, a pesquisa sobre os limites e a natureza do conhecimento 
humano, tem sofrido uma transformação em direção a uma crescente 
humildade porque reconhecemos que nosso conhecimento a respeito de 
qualquer coisa é em perspectiva e assim necessariamente incompleto. 
(tradução do autor). 

 

Na clínica, a atitude de realismo dialógico é materializado no setting da 

intersubjetividade pelo conceito de co-transferência trazido por Orange (1994). A diferença 

que poderia ser invocada aqui, em relação a outros settings, poderia ser a de que a teoria 

da intersubjetividade "vê os homens com organizadores de experiência", como sujeitos. 

Desse modo, concebe o tratamento psicanalítico como a tentativa dialógica de duas 

pessoas para entender a organização da experiência emocional de uma pessoa ao tentar 

"fazer sentido juntos", a partir de seu compartilhamento da situação. 

Vale a pena neste ponto trazer em mais detalhe o conceito de campo intersubjetivo, 

considerado por seus definidores, George E. Atwood e Robert D. Stolorow (1984) em seu 

trabalho seminal Structures of Subjetivity como: 

 

Em sua forma mais geral, é que a psicanálise busca iluminar fenômenos que 
emergem dentro de um campo específico constituído pela intersecção de 
duas subjetividades-aquela do paciente e a do analista... A psicanálise é 
descrita aqui como a ciência do intersubjetivo, focalizado no interjogo entre 
dois mundos subjetivos diferentemente organizados, o do paciente e o do 
analista. A instância observacional é sempre uma que se coloca dentro, mais 
do que fora do campo intersubjetivo...ser observado, um fato que garante a 
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centralidade da introspecção e da empatia como métodos de observação. A 
psicanálise é única dentre as ciências na qual o observador é ao mesmo 
tempo o observado. [p.41-42]. 

 

Com relação ao outro aspecto em discussão neste trabalho, ou seja, o que se refere 

aos fenômenos psicossomáticos, a compreensão trazida será aquela que os coloca, em 

sua gênese e estruturação, no nível de desenvolvimento mais primitivo.  

O psicossomático será trazido aqui como uma forma de entender a vida e os 

processos psicológicos e somáticos de modo integrado, integral e complexo. Refiro-me 

com a última palavra a um olhar estes processos dentro da moldura do pensamento 

complexo (Morin, 1990) somando a este viés a visão trazida pelas neurociências 

(Damásio,1999) ao falar de uma continuidade e integração mente-corpo e reafirmar a 

importância e o papel do objeto na constituição da subjetividade que ultrapassa anteriores 

visões dicotômicas. No texto citado ele diz: "O sentido de self que emerge na consciência 

central é o self central, uma entidade transitória, incessantemente recriada para cada 

objeto com o qual o cérebro interage”. 

As questões sobre as quais Freud pensou e escreveu, longe de terem sido 

superadas encontram na contemporaneidade confirmação em vários aspectos e, 

sobretudo, mostram-se ainda abertas ao debate, apesar do avassalador desenvolvimento 

científico das últimas décadas. 

Winnicott (1949), ao discutir as relações mente-corpo neste importante trabalho, 

postula a existência do psicossoma e sugere que se ultrapasse a dicotomia anterior, não 

se tentando distinguir a psique do soma. Indica também que a psique seja "a elaboração 

imaginativa dos elementos, sentimentos e funções somáticas, ou seja, da vitalidade física", 

postula as doenças psicossomáticas como localizadas, a meio caminho entre o mental e o 

físico, colocadas em posição inteiramente precária. Diz que este elemento inicial (o 

psicossoma), expressão de um "continuar a ser” natural, necessita de um meio ambiente 

perfeito para que possa se desenvolver saudavelmente. 

Para que ocorra um desenvolvimento saudável do psicossoma inicial é necessário 

um meio ambiente perfeito e no início esta necessidade é absoluta. Para que não se 

estranhe a presença de Winnicott em um trabalho sobre a intersubjetividade, é necessário 

dizer que ele, o mestre dos espaços compartilhados e do paradoxo, é reconhecido por 

todos os autores dessa escola contemporânea como um precursor de vários dos conceitos 

que ela vem trazer. Não se trata de reduzir ou sintetizar conceitos de autores diferentes e 

sim de reconhecer posições que se aproximam ao longo do tempo. Tento seguir as idéias 
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de Mitchell (1988) ao propor a atitude de integração seletiva como alternativa para o 

impasse dicotômico entre ortodoxia e ecletismo. 

As ferramentas do setting intersubjetivo - imersão empática e uso da experiência em 

co-transferência serão mais do que nunca fundamentais ao lidar com este nível de 

regressão e de expressão. Se levarmos em conta as recentes descobertas que 

estabeleceram (Blalock,1994) a linguagem cruzada entre os sistemas neuroendócrino e 

imunológico, "que utilizam mensageiros e receptores comuns para estabelecer um sistema 

de comunicação intra e inter sistêmico que desempenha um importante papel na 

manutenção da homeostasia", podemos imaginar a extraordinária importância que as 

lesões afetivas incidindo sobre o corpo sensível do bebê possuem.  

A própria vida em seu sentido de padrão biológico individual (em interação com o 

meio ambiente) pode ser alterado em sua possibilidade de extensão e de intensidade.  

O homem vítima de tais desencontros em seu desenvolvimento mais primitivo pode 

ter se refugiado na mente (Winnicott, 1949), tornando-se um ser oco, sem consistência e 

substância, sem brilho, espontaneidade verdadeira e alegria de viver. 

Se tudo correr bem, pode ser que ao fim do processo, tendo-se apropriado de sua 

existência antes não disponível, ele possa retira-la da virtualidade e consiga até mesmo 

cantar seguindo os versos do poeta: Viver e não ter a vergonha de ser feliz. 

 

NARCISISMO 

 

Narcisismo é um tema que é, em certa medida, a síntese dos conhecimentos sobre 

as possibilidades de desenvolvimento do sujeito humano. Isto porque elabora o que é o 

percurso que vai de uma existência autocentrada, vigente nos momentos iniciais da vida, 

até o encontro com os objetos e a constituição de um viver intersubjetivo. 

A intersubjetividade dá uma ampla possibilidade de enfocar desde aspectos ligados 

às pulsões e o investimento libidinal, até aqueles ligados à cultura, especialmente os 

relativos à contemporaneidade, com a crise pós-moderna da subjetividade: 

 

Narciso, "o que entorpece" em grego, também é referido a "encarquilhar, 
estiolar, morrer", sentidos pelos quais já era empregado por Aristófanes. 
Estas observações são importantes para as associações feitas entre a flor 
narciso, "que é inútil e bonita, fenece após vida breve, é estéril e venenosa", 
como "o jovem Narciso, que, carente de virtudes masculinas, é estéril, inútil e 
venenoso". (J. Brandão, pg 173).  
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O tema em discussão neste ponto, parece ser o da beleza autorreferida, que se 

toma estéril. Ora, Narciso era filho da ninfa Liríope e do no Cefiso e havia nascido com 

uma beleza desmedida, fora do comum. Tal situação era perigosa, pois segundo as leis 

vigentes na cultura grega, o descomedimento, ou exagero ou hybris, ou seja, a 

ultrapassagem do metron colocava o mortal em risco diante dos deuses. Tal beleza trouxe 

preocupaçao a Liríope, que resolveu consultar o cego vidente Tirésias para prever o futuro 

de Narciso. O profeta disse que Narciso viveria longos anos, "desde que não se visse". 

Já neste ponto é importante notarmos que o destino de Narciso estava traçado com 

antecedência, uma vez que, segundo a ótica da intersubjetividade ou do pensamento de 

Winnicott, que também pretendo trazer para discussão neste texto, o sujeito humano não 

nasce com conhecimento de si mesmo, de seu próprio corpo. “Necessita do olhar de um 

outro que ele ainda não conhece para que possa se ver” (Wínnicott, 1987). 

O que o bebê vê quando volta o seu olhar para o rosto de sua mãe?”.  

Geralmente o que ele vê é ele mesmo, dizia Winnicott. Deste ponto de vista e neste 

momento do desenvolvimento, o corpo humano é uma potencialidade, que para que seja 

conhecido e encarnado (indwelling, Winnicott, 1945,1962) precisa da ação e dos gestos do 

objeto. 

O olhar da ninfa para seu filho, segundo o texto, foi carregado de apreensão e de 

angústia. Ao invés de sentir alegria com a beleza do bebê, viu-se aterrorizada. A beleza de 

Narciso virou maldição. O olhar de Liríope não refletiu o filho e investiu-o de cegueira, 

porque, segundo o oráculo profetizou, ele teria vida longa desde que não se visse. Ainda 

segundo Winnicott o bebê, ao sofrer privações nos momentos iniciais de seu 

desenvolvimento pode desenvolver o que ele chamou de falso self, este foi definido por ele 

como a submissão do bebê à falha ambiental, resignando-se e perdendo contato com as 

fontes de sua natureza (o potencial herdado). Pode ter sido esta a razão pela qual Narciso 

nunca se olhou até o momento de se ver refletido nas águas do rio. Ele estaria acatando o 

desejo de sua mãe. 

Desde Freud (1950, 1895) ficou claro que o meio ambiente, representado por quem 

tenha a seu cargo os cuidados com o bebê necessita praticar "ações específicas" para 

"realizar o alívio duradouro da tensão pulsional". Mergulhado em angústia duplamente, 

devido ao olhar de sua mãe e ao estado citado em que supostamente o bebê se envolve, 

fica extremamente difícil que os próximos passos de busca do objeto possam ser 

realizados de modo satisfatório. Todas as etapas do processo de encontro com o mundo 

exterior ficam alterados.  
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A base de equilíbrio pulsional que vai permitir que o bebê humano contemple o 

mundo e encontre os objetos e a si mesmo fica perdida. Em outros termos, o não poder ser 

olhado e amado determina um impedimento no processo de amar, entendido aqui como 

possibilidade de doação e de troca afetiva. Começam então as paixões por Narciso. Entre 

elas, a da ninfa Eco, que havia regressado do Olímpo depois de "grave acontecimento". 

Zeus, para distrair sua ciumenta esposa, a deusa Hera, havia ordenado a Eco que ficasse 

ao seu lado, falando sem parar para distraí-la, enquanto ele escapava para sair com as 

mortais. Ao descobrir isto, Hera, "a defensora dos amores legítimos", condenou Eco a não 

mais falar, limitando-se a repetir os últimos sons das palavras que ouvisse.  

Nesta visão, a ninfa Eco também havia sido amaldiçoada, tornando-se um ser 

lesado em sua capacidade de expressão e de comunicação. Do ponto de vista prático, 

tornava-se quase impossível o encontro de dois seres para a realização de um amor 

adulto, se um não podia se ver e o outro não se fazia ouvir de modo eficaz. O amor de Eco 

por Narciso prossegue, até que em uma caçada este se perde de seus companheiros e 

grita por eles.  

Narciso e Eco são dois caminhos provenientes de uma raiz comum do sofrimento 

cultural, e que buscam, através de suas peripécias, se encontrar e se resolver. Acontece 

que, como se encontram e não se resolvem, e mais ainda, se separam, nos fica encontro-

desencontro a marca de uma discórdia e de uma tragédia, que muito nos elucida. Sobre a 

realidade do homem e da mulher, a realidade da relação conjugal e, mais do que tudo a 

realidade do desenvolvimento psicológico da personalidade individual e da cultura. 

Narciso tentou se comunicar com Eco, mas era tarefa impossível, devido à punição 

que havia caído sobre ela. Além do mais, Eco seguia Narciso sem se deixar ver por ele, 

que desse modo não poderia deseja-la. Apesar dessas considerações, no texto do mito, 

Eco sentiu-se repelida por Narciso, e se fechou, morrendo em imensa solidão. Virou um 

rochedo, que para sempre repetiria os sons de quem gritasse perto. Esta parte do mito nos 

permite ver o quanto os gregos tentavam extrair do cotidiano e de aspectos da natureza 

uma lição que lhes emprestasse amplitude filosófica e densidade humana.  

As ninfas pedem castigo para Narciso e então Nemesis, a deusa da justiça 

distributiva o condena a amar um amor impossível. Isto acontece no exato momento em 

que Narciso, ao curvar-se sobre as águas vê a sua imagem refletida.  

Etimológicamente, reflexo combina re (novamente) com flectere (curvar-se). 

Reflexão é desse modo uma atitude de tomada de consciência. Um curvar-se sobre si 

mesmo. O aspecto central do mito, qual seja o de Narciso apaixonar-se por sua própria 
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imagem, permite diferentes compreensões. Numa delas podemos pensar que Narciso teria 

cometido uma violação dos impulsos do amor, que deve ser voltado para o outro. No 

entanto, sabemos que no mito Narciso chega a paixão por sua própria imagem por haver 

sido impedido de se ver desde o seu nascimento. Ora, esta compreensão se aproxima um 

pouco da versão freudiana (1914) que vê o narcisismo secundário como uma retirada da 

libido dos objetos, voltando-se novamente para o próprio sujeito. Fica no entanto uma 

pergunta: falamos no texto sobre Narciso de um desinvestimento ou de um não 

investimento?  

Narciso não pode ver a própria beleza. Ficamos pensando se, neste caso, podia ver 

a beleza dos outros. Cabe também a pergunta, a partir do preceito bíblico que diz: ama o 

próximo como a ti mesmo. É possível amar o outro, sem se amar primeiro? Sem ter sido 

objeto de um olhar carregado de amor?  

Aqui podemos até mesmo aventurar-nos a abordar a questão de saber o que torna 

absolutamente necessário para a nossa vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e 

ligar a libido a objetos. Um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer mas, 

num último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecermos, e estamos 

destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. 

A idealização é um processo que diz respeito ao objeto; por ela, esse objeto, sem qualquer 

alteração em sua natureza, é engrandecido e exaltado na mente do indivíduo. A 

idealização é possível tanto na esfera da libido do ego quanto na da libido objetal. Nesta 

altura podemos tentar um exame da atitude de auto-estima nas pessoas normais e nos 

neuróticos.  

Narciso "debruçou-se sobre o espelho imaculado das águas e viu-se”. Em termos 

psicanalíticos ele não se viu. Viu alguém de beleza irretocável que não sabia ser ele 

mesmo. No texto Brandão considera:  

 

Viu-se e não pôde sair mais dali: apaixonara-se por sua própria imagem... 
encastelado em sua beleza, comete uma hýbris, uma violência contra Eros, 
contra o amor-objeto e contra o envolvimento erótico com o outro. 

 

Se o mito de Narciso deve ser enquadrado no de Eros, o elemento básico que 

separa o mito do filho de Liríope daqueles, como a lindíssima narrativa de Eros e Psique, é 

a "natureza do amor de Narciso", que se apaixona, sem o saber, pela própria imagem 

refletida na fonte de Téspias. Ou seja, o engano fatal do jovem tebano foi a escolha errada 

do objeto do amor. Tratar-se-ia de uma advertência à violação dos impulsos do amor, que 
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deve ser dirigido ao outro. Nesse caso a libido deixa de se dirigir ao objeto, "ao outro", e 

retroage a uma atividade endo-psíquica: assim, Narciso teria cometido como que um 

incesto psíquico. 

 

NARCISISMO E PSICOSSOMÁTICA 

 

 O narcisismo na psicossomática aparece como um comportamento de 

distanciamento da vida, podendo levar as pessoas a pagarem um preço muito alto no que 

diz respeito à saúde. Pode-se dizer, que um comportamento positivo diante da vida, é 

benéfico para a manutenção da saúde e do prazer de viver. Da mesma forma, um 

comportamento negativo diante da vida, é péssimo para a saúde e, portanto, para o 

progresso e para a própria vida, mas, o que é um comportamento positivo diante da vida? 

Aí é que nossas questões começam a ganhar algum corpo e também algumas 

interrogações.  

Pode-se observar que o narcísico é alguém que, para proteger-se dos traumas 

impostos por um relacionamento ruim com a mãe, recalca (tira tais lembranças da área da 

experiência, onde poderiam ser lembradas e elaboradas e, portanto resolvidas), e as 

esconde sob uma imagem ideal. Isso quer dizer que, após muitos traumas intensamente 

doloridos, o indivíduo fica com a sensação de que nele, nada serve, nada presta e nada 

vale à pena e assim, o vazio que isso deixa tem que ser substituído por uma imagem que é 

o sinônimo da perfeição: um delírio. Dessa maneira, o indivíduo começa a funcionar 

através de valores que ele imaginou que o outro tinha e que ele precisava. Tudo é uma 

fantasia, e logo, ele funciona com um “falso eu” que, por sua vez, visa proteger o 

verdadeiro eu machucado, dolorido e desvalorizado. Como se pode notar, o narcisista é 

um ser em estado de isolamento. Não há contato nem envolvimento com o outro. Mesmo 

que ele deseje, não há possibilidade, ele é um prisioneiro de sua própria imagem.  

Os narcísicos funcionam com uso maciço de comportamentos defensivos e estão 

impedidos da espontaneidade. Muitas vezes, é possível compreendê-los interpretando o 

que eles falam pelo contrário. Vejamos então, algumas analogias: podemos observar que 

as células cancerosas e o narcisismo têm semelhanças interessantes.  

O narcísico, como a célula cancerosa, é alguém que, após algum desenvolvimento, 

regride a um estado mental primitivo e adota um padrão onipotente, idealizado e infantil, 

para continuar vivendo. Ele se julga imortal, poderoso e insubstituível. Alguns narcísicos 
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têm dificuldade de imaginar o mundo sem sua presença. Depois dessa regressão, ele vive 

só consigo mesmo.  

O narcisista vê só às suas próprias necessidades, seus próprios pensamentos e 

suas próprias dores. Funcionando assim, eles estão impedidos de ver os limites dos 

demais e, dessa forma, violentam-nos. Na medida em que violentam, não permitem que os 

outros sejam diferentes e assim, transformam-nos em narcisistas também. Isso é 

especialmente verdadeiro para pais narcísicos. 

O narcisista tem uma valorização aumentada de seu próprio eu, que está sempre 

cheio de uma falsa importância. O eu é o núcleo do homem. A célula cancerosa tem um 

núcleo aumentado (o câncer pode ser diagnosticado através da modificação morfológica 

do centro-soma). Não podemos fazer nenhuma afirmação quanto à causa e o efeito, ainda 

que acredite que todas as doenças têm causas emocionais. Até mesmo uma simples gripe. 

Mas, esta é uma opinião particular. Entretanto, hoje em dia, observa-se uma grande 

incidência de câncer em pessoas de todas as idades e, observa-se também, um grande 

aumento da patologia narcísica na população em geral. Muitos especialistas ao redor do 

mundo levantam hipóteses de que o câncer é uma doença das pessoas solitárias, 

ansiosas e tristes. O câncer é segundo os autores antes mencionados, um espelho do 

narcisismo e deveria servir para que pessoas pudessem olhar para si mesmas e tentarem 

mudar o rumo da vida. Mas, infelizmente o narcisista sempre que vê uma imagem que não 

o agrada, ele quebra o espelho, ele não reflete. Refletir vem do latim reflexu, que significa 

“voltado para trás”, “revirado”, “retorcido”, part. pass. do verbo latino. Reflectere, que 

significa: “refletir”. O narcísico não pode estar voltado para trás porque ele nunca veio para 

frente, não cresceu, não tem história, é um bebê.  

Os casos de câncer têm crescido tanto porque refletem o mundo atual que é 

narcísico. Tudo o que vemos é o aumento do isolamento e a impossibilidade da troca. O 

medo de envolver-se, mostrar-se, expressar-se e soltar-se, enfim viver. Isso fez com que o 

homem tivesse que resolver a maior parte dos problemas relativos à sua sobrevivência, na 

solidão, isolado e desamparado. Ele vive cada vez mais à revelia de seu ambiente. 

A unidade (eu + tu) é a essência de tudo o que existe, fora disso, não há nada. 

Tornar-se unidade no sentido de eu + eu, é a mesma coisa que o vazio. Um homem não 

existe sem os outros, assim como no início da vida não pode existir um bebê sem uma 

mãe. A natureza humana é constituída a partir do outro a seu redor. 

O narcisismo do mundo moderno tem feito com que o homem busque sentido no 

ter, a fim de que possa integrar a sociedade do espetáculo. Assim, vivemos a era do 



 

 

462 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

oportunismo e do carreirismo. Por causa disso, o homem se escraviza, passa por cima de 

tudo sem se importar com os valores envolvidos. Ele tem que fazer parte do espetáculo a 

qualquer custo. Para isso, usa drogas pesadas (recreacionais), ou utiliza a química 

maravilhosa dos humores (drogas legais). Ficar doente é uma heresia. Não importa, é 

necessário conseguir ser igual a todos: saudável, sarado, lindo. O pobre coitado que não 

consegue fazer sucesso e nem ser bonito como os ídolos, tenta, ainda assim, conseguir o 

élan exaltado e fascinante deles e, dessa forma, podem se sentir "bons" cidadãos da 

sociedade do espetáculo. 

O homem perde o conteúdo em função do formal e tenta através da imitação do 

formal, obter o ansiado conteúdo. Como são duas linhas paralelas, a tentativa sempre 

resultara inútil. É fundamental que com o formal, exista o nosso conteúdo. Só assim, tudo o 

mais fará algum sentido. O conteúdo está no ser. Como a célula saudável tem o código 

genético geral do organismo e isso quer dizer que, ela poderia ser como qualquer outra 

célula do todo, o ser humano ao tornar-se um ser, vai perceber em si o conhecimento 

sobre o todo à sua volta, ele é então o todo. Isso quer dizer que, ao estar atento ao todo, 

poderá compreender que é só o bem estar do todo que vai lhe garantir o seu próprio bem 

estar. 

O pensamento narcísico do homem atual acredita num exterior independente dele. 

São células sem comunicação. Isso é o narcisismo mesmo. Tal crença é mortal para a 

humanidade porque abre o caminho para a morte e a destruição. A morte do meio 

ambiente é a nossa morte, assim, como a morte do homem vitimado pelo câncer, é a 

morte da célula cancerosa. 

Há muitos casos em que o indivíduo cura-se do câncer. Chamam a isso de cura 

espontânea. Mas, se pararmos e conversar com algumas dessas pessoas, veremos que 

elas tiveram longas e profundas conversas conseguem mesmas e promoveram mudanças 

de grande importância em sua vida. Muitas compreenderam que a doença era uma forma 

de buscar a presença do outro, nos cuidados e atenções. O mesmo nós temos visto 

acontecer com a AIDS. No final, aprende-se que a única forma de lidar com o câncer e 

outras tantas doenças, é a através do amor. 

Temos que pensar que essa questão do amor não parte do destaque que lhe é 

dado pela poesia, literatura ou pelo cinema. Muita gente ao falar de amor, acaba caindo 

num romantismo bobo e às vezes, em pieguice. Ao falar de amor, estamos nos referindo à 

um processo da alma e não a um ato físico, como nos acostumamos a pensar nos últimos 
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tempos. É comum o cara acabar de fazer sexo e então dizer: “nós fizemos amor”. O cara 

fez sexo, e não amor. 

O amor tem como objetivo a aproximação com do outro e não seu corpo. A 

sexualidade é uma conseqüência natural do amor. Tanto é verdade que as sensações são 

altamente potencializados com o amor. Mas, o que vemos hoje é um aumento da 

alienação do homem e com isso, uma separação violenta entre o amor e o sexo. Essa 

separação faz com que o homem fique enfraquecido pois, o amor do outro dá forças, 

estruturas e sentido à vida. Ajuda a esperar os dias e a enfrentá-los com mais esperança. 

A percepção do outro acolhe, ampara e cuida. É bom ter alguém do lado. 

O contato sexual sem o amor fez com que o homem criasse meios de tocar o outro 

na hora em que tivesse vontade, sem que isso implicasse no contato afetivo. A isso se 

chama descarga. Descarga de angústia que é ânsia narcísica em sua essência. É também 

uma descarga dos conteúdos da alma porque esvazia as esperanças e implanta dor e o 

desamparo. 

O amor envolve mecanismos muito sofisticados, entretanto, para o narcísico, esse 

encontro com o outro sempre acarreta uma grande ansiedade porque implica em 

abandonar algo que não se tem a certeza de possuir: o eu, a pessoalidade. O amor tem 

mais a ver com trabalho do que com gratificação. O amor, por princípio, ameaça as 

barreiras do eu e faz com que nos tornemos receptivos, tocados, vulneráveis. Mas, a 

noção de ser, impede que essa vulnerabilidade seja perigosa.  . 

O período contemporâneo é sexualizado e, por isso, extremamente carente de 

amor. Como todos os sentimentos do homem quando o amor não é mais vivido no plano 

consciente, ele vai recair sobre o corpo na sua forma negativa. Gerar estados que 

interferem com o funcionamento adequado do soma (corpo). Cria carências, medos e 

angústia que impulsionam para uma vida sexual promíscua, onde se mendiga amor pelo 

contato rápido e esporádico com o outro, esse é um comportamento destrutivo que recai 

sobre o corpo e sobre a vida. Dessa forma é que se manifestam inúmeras doenças 

psicossomáticas. 

 

CONCLUSÃO 

 

No sentting analítico ou na vida, é possível encontrar aquela pessoa capaz de 

enxergar o rosto de Narciso e de refleti-lo adequadamente. Pode ser que neste momento e 

ao longo deste processo, Narciso possa se ver com sua beleza e, otimistamente também 
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enxergar o rosto deste outro nas águas. É absolutamente necessário, entretanto, que este 

espelho possa ser guiado pelo amor. 
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Capítulo 32 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

ÁREA DA SAÚDE SOBRE A HANSENÍASE EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

PRIVADA 

 

LEVEL OF KNOWLEDGE OF COMPLETED HEALTH GRADUATE COURSES ABOUT A 

HANSENIASIS IN A PRIVATE EDUCATION INSTITUTION 

 
Nathália Mesquita Borges1 

Núbia Ferreira da Silva Tavares2 
Felipe Camargo Munhoz3 

 
 
RESUMO 
A hanseníase é um grave problema de saúde, de alta endemicidade, que ainda é 
negligenciado. Desse modo, avaliar o nível de conhecimentos dos futuros profissionais é 
de suma importância. Realizou-se um questionário com 53 acadêmicos do último período 
de graduação dos cursos da área da saúde da FAPAC/ITPAC – Porto, sendo eles, 
medicina, enfermagem e odontologia. Dentre os resultados, notou-se que 100% dos 
estudantes tinham conhecimento ou já ouviram falar sobre a hanseníase; porém a respeito 
da cura 19% ainda acreditam que é uma doença incurável. Quanto a transmissão, 19% 
dos acadêmicos responderam que se dá pelo contato direto com as lesões da pessoa 
infectada; 4% - pela picada de algum inseto e 2% não soube responder. Sobretudo, ainda 
teve um grupo de 9% que acreditam que o isolamento do doente da comunidade é 
necessário. Desse modo, apesar da maioria do grupo de entrevistados terem 
conhecimentos suficientes sobre a hanseníase, verificou-se ainda a necessidade de 
melhoria de ensino na Instituição de saúde, nos cursos de medicina, odontologia e 
enfermagem durante toda a graduação, para que se formem profissionais mais 
qualificados e preparados.  
 
Palavras-chave: Hanseníase. Saúde. Conhecimento. 
 
ABSTRACT 
Leprosy is a serious health problem, high endemicity, which is still neglected. Thus, assess 
the level of knowledge of future professionals is of paramount importance. A questionnaire 
was conducted with 53 students from the last undergraduate period of the health courses at 
FAPAC / ITPAC - Porto, being them medicine, nursing and dentistry. Among the results it 
was noted that 100% of the students were aware or have heard about leprosy, 19% still  
believe that this disease don't have cure. About the transmission, 19% of the students 
answered that it is due to the direct contact with lesions of the infected person; 4% for 
insect bites and 2% did not respond. Above all, there was still a group of 9% who believe 
that isolation of the sick from the community is necessary. Thus, although most of the group 
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of interviewees have sufficient knowledge about leprosy, there still the need for better 
education in the health institution, medical courses, dentistry and nursing throughout the 
undergraduate, to train professionals more skilled and prepared. 
 
KEYWORDS: Leprosy. Health. Knowledge. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma enfermidade crônica, contagiosa e com causa etiologicamente 

conhecida: o Mycobacterium leprae (BRASIL, 2017). Esse bacilo tem tropismo pelas 

células de Schwann dos nervos periféricos ocasionando lesões com déficit motor, sensitivo 

e/ou tátil podendo levar o doente a desenvolver deformidades. A transmissão se dá, 

principalmente, pela superpopulação em ambiente domiciliar onde há o contato direto e 

prolongado de uma pessoa doente sem tratamento com outra pessoa suscetível por vias 

respiratórias (SANTOS; SILVA; SAMPAIO, 2013). 

Monteiro et al. (2017) apontam que, o Brasil é um país com alta endemicidade para 

a moléstia e que, lamentavelmente, ocupa o segundo lugar mundial na detecção de novos 

casos, 25,2mil em 2016 (ONUBR, 2018). No caso do estado do Tocantins (Região Norte), 

e mais especificamente da cidade de Porto Nacional (onde se localiza a faculdade objeto 

desta pesquisa), o Ministério da Saúde os considerou como uma região hiperendêmica 

devido à altíssima prevalência da doença e por se tratar de uma região menos favorecida 

economicamente, que torna ainda mais desafiador o controle da hanseníase (MONTEIRO 

et al., 2015). 

Dessa forma, fica evidente que para que o controle da hanseníase seja possível, é 

necessário oferecer boa formação durante a graduação aos acadêmicos da área da saúde 

aumentando o conhecimento dos mesmos sobre a doença (OPROMOLA, 1988). Assim, o 

objetivo desse trabalho é investigar o nível de conhecimento dos estudantes dos cursos da 

área da saúde da Fapac-Itpac Porto sobre a hanseníase. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional transversal de cunho descritivo com 

abordagem qualitativa e quantitativa, no qual foi realizado um levantamento de 

informações por meio da aplicação de um questionário (anexo I) com oito perguntas acerca 
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Figura 1: Gênero dos participantes 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

da hanseníase a 53 acadêmicos do último período de graduação dos cursos da área da 

saúde da FAPAC/ITPAC – Porto, sendo eles medicina, enfermagem e odontologia após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo foi realizado 

na FAPAC/ITPAC – Porto, na cidade de Porto Nacional - TO entre os meses de agosto e 

setembro de 2019. 

Para a apresentação dos dados foram utilizadas tabelas do Microsoft Excel as quais 

foram apresentadas em termos percentuais e como números absolutos. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos Porto Ltda – ITPAC PORTO (Parecer 3.313.509 – 2019). 

 

3 RESULTADOS 

 
 

A pesquisa foi respondida por 53 acadêmicos que estavam cursando o último 

período de graduação dos cursos da área da saúde da FAPAC/ITPAC – Porto sendo eles 

medicina, enfermagem e odontologia. Dos 53 participantes, 42% eram homens e 58% 

eram mulheres (Figura 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os acadêmicos participantes tinham idade que variava entre 18 e 37 anos. Foram 

estabelecidos intervalos de 5 anos para distribuir essa variação; 18-23 anos, 24-29 anos, 
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Figura 3: "Você já ouviu falar em hanseníase?" 

 

30-35 anos e maiores de 36 anos. A faixa etária com o maior número de participantes foi 

24 a 29 anos com 45% dos participantes (Figura 2). 

 

Figura 2: Distribuição dos participantes de acordo com a idade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

Sobre o questionamento: “Você já ouviu falar em hanseníase?”, 100% dos 

entrevistados responderam que sim, que já ouviram falar em hanseníase (Figura 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 
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Figura 4: Contato dos entrevistados com doentes 

 

Figura 5: Opinião dos entrevistados sobre a erradicação da doença  

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

Em relação ao contato com pessoas portadoras de hanseníase, 57% responderam 

que já tiveram contato com pessoas doentes e 43% responderam que nunca tiveram 

contato com pessoas com hanseníase (Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

Ao serem questionados sobre a erradicação da doença no Brasil, 100% dos 

participantes acreditam que a doença não foi erradicada e, portanto, ainda existem muitos 

casos de hanseníase no país (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

A respeito da cura da hanseníase, 81% dos entrevistados afirmaram que existe cura 

para a enfermidade e 19% acreditam que a hanseníase é uma doença incurável (Figura 6). 
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Figura 6: "Você já ouviu falar em hanseníase?" 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

Figura 7: Forma de transmissão: a) contato direto com as lesões da pessoa infectada; b) por 
vias aéreas, através de contato íntimo e prolongado de domiciliares; c) através de contato 
sexual ou compartilhamento de seringas; d) pela picada de algum inseto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

Acerca da transmissão da hanseníase, 75% dos acadêmicos responderam que 

ocorre por vias aéreas, através de contato íntimo e prolongado de domiciliares; 19% 

acreditam que ela se dá pelo contato direto com as lesões da pessoa infectada; 4% 

disseram que é pela picada de algum inseto e 2% não soube responder (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

Sobre a necessidade de isolamento dos doentes, 91% dos entrevistados 

responderam que o tratamento pode ser realizado sem a necessidade de isolar o paciente 

e 9% disseram que o isolamento do doente da comunidade é necessário (Figura 8). 
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Figura 8: Necessidade de isolamento dos doentes 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

Figura 9: Principal sinal/sintoma: a) prurido (coceira); b) alterações de sensibilidade; c) bolhas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

Ao questionar os participantes sobre o principal sinal/sintoma para se suspeitar de 

hanseníase, 89% disseram que a suspeita deve existir a partir de alterações de 

sensibilidade; 8% acreditam que o principal sintoma para suspeitar de hanseníase é o 

prurido (coceira) e 4% acreditam que é o aparecimento de bolhas (Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 

A maioria dos participantes (85%) ao serem questionados sobre o fator mais 

preocupante relacionado à hanseníase, respondeu que é o comprometimento dos nervos 

levando o doente a ter deformidades; 11% responderam que são manchas permanentes 

na pele e 4% responderam que o fator mais preocupante é o fato da hanseníase ser 

altamente contagiosa e necessitar de isolamento rápido do paciente (Figura 10). 
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Figura 10: Fator mais preocupante relacionado à hanseníase: a) manchas permanentes na pele; b) 
comprometimento dos nervos levando o doente a ter deformidades; c) ser altamente contagiosa e 
necessitar de isolamento rápido do paciente 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fonte: (Borges e Tavares, 2019) 

 
4 DISCUSSÃO 

 
 

A hanseníase é uma das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) (BRASIL, 

2012). Sua prevalência é maior em populações economicamente frágeis com elevado 

índice de vulnerabilidade social e relacionada com as más condições de vida (SOUSA; 

SILVA; XAVIER, 2017) como a população brasileira, por exemplo. Por atingirem as 

populações mais pobres do globo, a ocorrência das DTNs, impede o desenvolvimento 

humano e econômico dessas populações que carregam suas sequelas. 

Monteiro et al. (2017) apontam que, o Brasil é um país com alta endemicidade para 

a moléstia e que, lamentavelmente, ocupa o segundo lugar mundial na detecção de novos 

casos, 25,2mil em 2016 (ONUBR, 2018). 

Um fator relevante que dificulta o controle da hanseníase é a falta de conhecimento 

por parte dos acadêmicos e profissionais da saúde acerca da doença permitindo que haja 

a continuidade na cadeia de transmissão e que a doença continue como grave problema 

de saúde pública (SANTOS; SILVA; SAMPAIO, 2013). 

No entanto, esta realidade vem mudando. Com a realização deste trabalho, pôde-se 

perceber, que o nível de conhecimentos básicos entre acadêmicos da área da saúde sobre 

a hanseníase está se tornando cada vez mais satisfatório. Sobre o questionamento: “Você 

já ouviu falar em hanseníase? ”, 100% dos entrevistados responderam que sim, que já 
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ouviram falar em hanseníase. Da mesma forma, ao serem questionados sobre a 

erradicação da doença no Brasil, 100% dos participantes acreditam que a doença não foi 

erradicada e, portanto, ainda existem muitos casos de hanseníase no país. 

Este resultado reforça ainda mais a ideia de que a adequada preparação do 

acadêmico de medicina para o diagnóstico da hanseníase e, também, dos acadêmicos de 

outros cursos da área da saúde, como enfermagem e odontologia, se torna uma 

ferramenta importante para o controle e a erradicação da hanseníase no Brasil, tendo em 

vista que, o atendimento com a equipe multiprofissional promove cuidado integral e 

resolutivo ao usuário (SOUSA; SILVA; XAVIER, 2017). 

Em relação ao contato dos acadêmicos com pessoas portadoras de hanseníase, 

57% responderam que já tiveram contato com pessoas doentes e 43% responderam que 

nunca tiveram contato com pessoas com hanseníase. Este grande número de acadêmicos 

que já contataram pessoas com hanseníase reforça o dado de que o estado do Tocantins 

(Região Norte), e mais especificamente da cidade de Porto Nacional (onde se localiza a 

faculdade objeto desta pesquisa), é considerada uma região hiperendêmica devido à 

altíssima prevalência da doença e por se tratar de uma região menos favorecida 

economicamente, que torna ainda mais desafiador o controle da hanseníase (MONTEIRO 

et al., 2015). 

 A respeito da cura da hanseníase, 81% dos entrevistados afirmaram que existe 

cura para a enfermidade. Isso se deve à instituição da poliquimioterapia (terapia 

combinada de 3 medicamentos) como tratamento da hanseníase há aproximadamente 30 

anos que fez com que a carga hansênica no mundo diminuísse drasticamente (OMS, 

2016). 

Acerca da transmissão da hanseníase, 75% dos acadêmicos responderam que 

ocorre por vias aéreas, através de contato íntimo e prolongado de domiciliares; 19% 

acreditam que ela se dá pelo contato direto com as lesões da pessoa infectada; 4% 

disseram que é pela picada de algum inseto e 2% não soube responder. O 

desconhecimento sobre a forma de transmissão é um fato muito importante e que merece 

atenção pois expõe o doente desnecessariamente a situações de auto isolamento e 

preconceito.  

É sabido que, a transmissão se dá principalmente, pela superpopulação em 

ambiente domiciliar onde há o contato direto e prolongado de uma pessoa doente sem 

tratamento com outra pessoa suscetível por vias respiratórias (SANTOS; SILVA; 
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SAMPAIO, 2013), logo, o profissional de saúde precisa desse conhecimento para conduzir 

com segurança o tratamento desses pacientes.  

Sobre a necessidade de isolamento dos doentes, 91% dos entrevistados 

responderam que o tratamento pode ser realizado sem a necessidade de isolar o paciente 

e 9% disseram que o isolamento do doente da comunidade é necessário. Outra conquista 

adquirida com a instituição da poliquimioterapia foi que os doentes fossem tratados em 

nível ambulatorial da atenção primária e no seio familiar, sem necessidade de isolamento, 

fazendo com que as colônias de tratamento fechassem as portas. Essa conquista tem 

grande relevância pois devolveu a dignidade de muitas pessoas que viviam isoladas da 

sociedade (OMS, 2016). 

Ao questionar os participantes sobre o principal sinal/sintoma para se suspeitar de 

hanseníase, 89% disseram que a suspeita deve existir a partir de alterações de 

sensibilidade; 8% acreditam que o principal sintoma para suspeitar de hanseníase é o 

prurido (coceira) e 4% acreditam que é o aparecimento de bolhas.  

É importante salientar que a otimização e rapidez na realização do diagnóstico da 

hanseníase são pontos indispensáveis para bloquear a transmissão da doença e prevenir 

incapacidades. O Ministério da Saúde tem enfatizado que o diagnóstico de hanseníase é 

essencialmente clínico e epidemiológico e chama a atenção para lesões com alteração de 

sensibilidade (BRASIL, 2017b). 

A maioria dos participantes (85%) ao serem questionados sobre o fator mais 

preocupante relacionado à hanseníase, respondeu corretamente que é o 

comprometimento dos nervos levando o doente a ter deformidades. O Ministério da Saúde 

(2018) afirma em boletim epidemiológico, que as incapacidades físicas são um dos 

principais problemas causados pela hanseníase devido sua alta capacidade de lesão 

neural.  

Diante desse fato torna-se necessário enfatizar a importância do conhecimento 

epidemiológico e clínico a respeito de todos os aspectos da hanseníase, mas 

principalmente de como fazer o diagnóstico precoce, por isso, a aprendizagem no curso 

superior deve envolver perspectivas de eliminação da enfermidade como problema de 

saúde pública para que se atenda às necessidades da população (VIANA; ARAÚJO; 

PIRES, 2016). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse trabalho foi possível verificar, que apesar da maioria dos estudantes 

terem conhecimentos abrangentes sobre a hanseníase, muitos ainda possuem um 

despreparo sobre a doença. A desinformação ainda é presente no meio acadêmico, visto 

que alguns alunos da área da saúde acreditam não ter cura para hanseníase, e que há 

necessidade de isolamento do paciente acometido.  

Uma melhoria na qualidade de ensino das Instituições de ensino sobre a 

hanseníase torna-se de suma importância durante todo o curso de graduação, pois é 

necessário formar profissionais qualificados. Dado que, a equipe de saúde é responsável 

pelo controle e prevenção de doenças endêmicas, sobretudo, pela prática educativa no 

meio social.  
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Capítulo 33 

O BULLYING NA ESCOLA: DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA 
PREVENÇÃO DESSE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
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RESUMO 
 
Objetivos: Identificar os fatores que levam a prática do Bullying; pesquisar a frequência da 
prática do Bullying pelos adolescentes; analisar a possibilidade de prevenir esse grave 
problema de saúde pública. Método: Para a construção das ideias principais desse 
trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa de revisão integrativa, exploratória, descritiva com 
abordagem quanti-qualitativa. Além das descrições referentes aos diversos tipos de 
pesquisas inclusas neste estudo, enfocamos que, na classificação dos textos que 
compuseram contou-se com 14 artigos indexados, duas dissertações, levando em 
consideração um processo de inclusão em que se trabalhou com textos completos, todos 
na língua portuguesa e publicados entre 2011 a 2018.  Resultados e Discussões: 
Percebeu-se com a realização do estudo que o enfermeiro na escola diante das ações de 
assistência e educação em saúde foi considerado importante. Viu-se ainda que é 
necessário incorporar profissionais do setor saúde para atuarem no ambiente escolar, 
tendo em vista a prevalência e incidência do bullying na escola, caracterizando-se como 
um problema de Saúde Pública que deve ser enfrentado por profissionais de educação, 
saúde e sociedade. Nesse sentido, estratégias específicas de atuação do enfermeiro são 
indicadas para prevenção de riscos associados à violência na escola. Considerações 
Finais: Diante da incidência e prevalência do bullying a Enfermagem contribui para a 
promoção de processos de autonomia, saúde e convívio com as diferenças, identificando 
sinais de risco, comportamentos e modalidades de envolvimento de alunos em situações 
de bullying, bem como, o impacto que estas situações exercem neles em termos de 
aprendizagem, formação, saúde e qualidade de vida.  

 
Palavras-chaves: Bullying. Programa Saúde na Escola. Educação. Saúde do 
Adolescente. Violência. 
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Abstract 
 
Objectives: To identify the factors that lead to the practice of Bullying, to investigate the 
frequency of the practice of Bullying by adolescents, to analyze the possibility of preventing 
this serious public health problem. Method: For the construction of the main ideas of this 
work, an integrative, exploratory, descriptive review research with quantitative-qualitative 
approach was developed. In addition to the descriptions referring to the different types of 
research included in this study, we focus on the classification of the texts that were 
composed of 14 indexed articles, two dissertations, taking into account a process of 
inclusion in which they worked with complete texts, all in the Portuguese language and 
published between 2011 and 2018. Results and Discussions: It was perceived with the 
accomplishment of the study that the nurse in the school before the actions of assistance 
and education in health was considered important. It was also seen that it is necessary to 
incorporate health professionals to work in the school environment, considering the 
prevalence and incidence of bullying in school, is characterized as a Public health problem 
that must be faced by education, health and. In this sense, specific nursing strategies are 
indicated to prevent risks associated with violence in the school. Final Considerations: 
Faced with the incidence and prevalence of bullying, Nursing contributes to the promotion 
of autonomy, health and socialization processes with the differences, identifying signs of 
risk, behaviors and modalities of student involvement in bullying situations, as well as the 
impact that these situations exert in them in terms of learning, training, health and quality of 
life. 
 
Keywords: Bullying. Health in School Program. Education. Adolescent Health. Violence. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é considerada a fase da vida que requer maior atenção por meio 

dos familiares, dos profissionais de enfermagem, como também dos educadores. Por esse 

motivo, refletir sobre o bullying vivenciado por adolescentes e sobre a atuação dos 

profissionais de enfermagem com esse público-alvo é fundamental para construir boas 

práticas de saúde e educação e prevenir o adoecimento. 

De acordo com Brasil (2011) a população de adolescentes no mundo foi mensurada 

contabilizando 1,2 bilhão. Considera-se como fase inicial da adolescência o período entre 

os 10 aos 14 anos e a fase final da adolescência ocorre entre os 15 aos 19 anos de idade. 

Nesse sentido, vale a pena destacar que a precariedade do sistema na assistência 

à saúde coloca esse segmento da população fora das prioridades das gestões em termos 

de implementação de políticas de saúde, situação preocupante, uma vez que o sistema de 

assistência à saúde pode se configurar como mais um elemento na rede de suporte que se 

apresenta como frágil diante das demandas do adolescente (PENSO, et al., 2013). 
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Além disso, a adolescência, muitas vezes, é vista unicamente como uma fase de 

fragilidade, de dependência e de autonomia reduzida, perspectiva essa fundamentada na 

concepção de que é autônoma a pessoa de maior idade e que possui condições de 

assumir as consequências de suas escolhas. Os adolescentes ainda são considerados 

“grupo de risco” na medida em que a sociedade moderna ainda os concebe como sujeitos 

desprovidos de autocontrole e que ainda não se encontram totalmente socializados nas 

normas e regras sociais (REIS, et al., 2014). 

Nesse contexto, a escola é vista como um espaço social privilegiado e propício ao 

inter-relacionamento e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e com forte 

influência da construção das suas identidades. Nos seus registros históricos, a instituição 

escolar era percebida como local seguro, porém, no espaço temporal da nossa 

contemporaneidade, vem-se transformando em palco de conflitos e tensões (GOMES, et 

al., 2017). O Ministério da Educação (MEC) afirma que “O bullying e a violência nas 

escolas tornaram-se grandes problemas, que pais, educadores, governos e toda a 

sociedade precisam enfrentar” (BRASIL, 2018, p.1). 

Portanto, o bullying escolar surge como um conjunto de atitudes agressivas, 

intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais 

alunos contra outro (s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, 

apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de 

grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os à 

exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas das manifestações 

desse tipo de comportamento (SANTOS, 2017). 

De acordo com Alves (2015) a promoção da saúde vai além de um estilo de vida 

saudável, caminha em direção a um bem-estar global, individual e coletivo em todos os 

níveis. Então, é possível observar que o bullying causa prejuízos financeiros e sociais, 

atingindo as famílias, escolas e a sociedade em geral. 

Justifica-se a realização desta pesquisa como forma de incentivar a prática de 

educação em saúde com a vivência acadêmica. Isto, uma vez que à medida que o 

profissional de saúde desenvolve atividades na escola pode atrair os adolescentes para as 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) ao atendimento preventivo e assistencial bem 

como fortalecer a formação dos profissionais de saúde, profissionais de educação e 

universitários a prestar assistência à população alvo nas escolas, ambiente em que o 

adolescente encontra-se a maior parte do seu tempo. 
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Assim, pressupõe-se que os adolescentes sofrem bullying em ambiente escolar, e 

por esse motivo ocorre evasão, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos 

psicológicos e de forma negativa para inserção na sociedade. Existem poucas informações 

no processo de formação desses adolescentes quanto aos efeitos prejudiciais que o 

bullying pode ocasionar. 

Portanto, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA que trouxe o 

enfoque de proteção integral para as crianças e os adolescentes que, sem distinção de 

raça, cor, ou classe social, são reconhecidos como sujeitos de direitos perante a lei, o 

estudo é conduzido pelas seguintes questões norteadoras: Quais os efeitos da prática do 

bullying para os adolescentes? O que pode ser feito para minimizar as consequências da 

prática de bullying a essa população? Quais os desafios para os profissionais de 

enfermagem com relação a essa temática? 

Dessa forma, trilham-se como objetivos identificar os fatores que levam a prática do 

Bullying, pesquisar a frequência da prática do Bullying pelos adolescentes, analisar a 

possibilidade de prevenir esse grave problema de saúde pública. 

 

2 MÉTODO 

 

Para a construção das idéias principais desse trabalho, foi desenvolvida uma 

pesquisa de revisão integrativa, exploratória, descritiva com abordagem quanti-qualitativa. 

Segundo Mendes (2008) a revisão integrativa inclui a análise de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, 

possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de 

apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de 

novos estudos. Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo mais explícito, ou a construir hipóteses (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Segundo Gil (2008) a pesquisa descritiva: descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição etc. 
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Por outro lado, a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas 

por meio de técnicas estatísticas. Busca a validação das hipóteses mediante a utilização 

de dados estruturados, estatísticos, com análise de um grande número de casos 

representativos, recomendando um curso final da ação. Ela quantifica os dados e 

generaliza os resultados da amostra para os interessados (OLIVEIRA, 2011). 

A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2003) trata-se de uma atividade da ciência, 

que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, 

valores, significados e outro construto profundos das relações que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Além das descrições referentes aos diversos tipos de pesquisas inclusas neste 

estudo, enfocamos que, na classificação dos textos que compuseram contou-se com 14 

artigos indexados, duas dissertações, levando em consideração um processo de inclusão 

em que se trabalhou com textos completos, todos na língua portuguesa e publicados entre 

2011 a 2018. Entretanto, cabe ressaltar que, entre os textos consultados, esses 

contemplaram um período que vai de 2000 a 2018, isto de forma contínua, englobando um 

total de 40 literaturas, por causa de duas revisões integrativas, sendo uma delas 

trabalhada com 14 fontes e a outra com 10. 

Toda análise do conteúdo pesquisado foi realizada tomando como base (BARDIN, 

2011). 

Embora esteja trabalhando um artigo, vale ressaltar que se colocou um referencial 

teórico antes dos resultados e discussão para que se tenha um leitor inteirado com a 

temática em estudo. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A adolescência é uma etapa de intensas mudanças fisiológicas, psíquicas e 

relacionais. Para que o pleno desenvolvimento cognitivo, emocional, sexual e psicológico 

se efetive é necessário que o jovem transite em ambientes confortáveis, que transmitam 

segurança, apoio e proteção. Apesar destas premissas, cerca de 20% dos adolescentes 

em todo mundo apresentam problemas de ordem mental e comportamental, sendo que 
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metade das ocorrências dos transtornos mentais inicia-se antes dos 14 anos (PIGOZI, et 

al., 2015; PEREIRA, 2016). 

 

Essa fase da vida é marcada por contradições entre desejos e 
responsabilidades relacionadas ao mundo infantil e adulto, o anseio por 
novas descobertas, e o medo do desconhecido, traduzidos pela sociedade 
por algumas noções e valores relativos à proteção ou tutela versus 
emancipação, ao questionamento da capacidade para o mundo do trabalho, 
à imaturidade e à impulsividade, à valorização da beleza e ao preconceito 
pela falta de experiência, aos movimentos de contestação, de instauração 
do novo e provocação de mudanças. Dessa forma, o cuidado da saúde de 
adolescentes e jovens constitui um importante desafio para as práticas em 
saúde, seja pelas características próprias desse grupo populacional, pelas 
formas de organização dos serviços de saúde (AYRES, et al., 2012, p. 68). 

 

Paralelo a isso, a temática da violência tem sido alvo de uma preocupação 

crescente nas últimas três décadas, quer por parte da sociedade em geral, quer por parte 

da comunidade escolar (COSTA; PEREIRA, 2010). A violência envolve uma complexidade 

de fatores, não podendo ser analisada de forma simplificada e reduzida. 

De acordo com Oissa (2015) a violência é definida como o uso da força física ou do 

poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Diversos são os formatos de 

violências que envolvem crianças e adolescentes na sociedade, entre eles, destacam-se a 

violência intra-familiar, a violência na escola e a violência na comunidade.  

Albuquerque (2010, p. 2) considera que “o bullying faz parte do cotidiano escolar, 

políticas públicas que se preocupam com a segurança precisa ser objeto da atenção da 

escola.” 

Portanto, uma das formas que merece destaque é a violência escolar, caracterizada 

como sendo um comportamento agressivo entre estudantes, conhecido como bullying, 

fenômeno frequente que compreende atos repetidos e intencionais de opressão, 

humilhação, discriminação, tirania e agressão. 

 

A violência escolar tem suscitado investigações não apenas em razão da 
contradição que ela representa em relação à missão educativa da escola, 
mas também pelas consequências em longo prazo que dela podem 
decorrer (MALTA, et al., 2010, p. 3066). 
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Conforme a Unesco (2017) em seu Relatório da Situação Global destaca que a 

violência escolar é impulsionada por dinâmicas de poder desiguais, que muitas vezes são 

reforçadas por normas e estereótipos de gênero, orientação sexual e demais fatores que 

contribuem para a marginalização como pobreza, identidade étnica ou idioma.  

Por conseguinte em novembro de 2015 foi criada pelo Congresso Nacional a Lei 

13.185, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, o bullying 

em todo o território nacional. Caracterizando-o quando há violência física ou psicológica 

em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda ataques físicos, insultos 

pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, 

grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e 

premeditado e pilhérias. 

De acordo com Dalosto, et al. (2013) o termo “bullying” é derivado do verbo inglês 

“Bully” que significa intimidar. Mesmo sem tradução literal para o português, essa palavra 

tem se tornado bastante conhecida no Brasil. É usada para designar formas de 

comportamentos agressivos intencionais e repetidos que ocorrem sem motivação evidente, 

praticadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando sofrimento e angústia nas 

vítimas, sendo que essa prática normalmente ocorre dentro de uma relação desigual de 

poder ou força.  

Nesse sentido de acordo com Paixão, et al. (2014) e Leonardo; Souza (2016) o 

bullying pode ser classificado em: direto ou indireto. São consideradas formas diretas: os 

apelidos, agressões físicas, ofensas verbais, ameaças, roubos ou expressões e gestos que 

geram mal estar aos alvos. O indireto compreende atitudes de indiferença, isolamento, 

difamação e negação aos desejos.  

Por outro lado, o bullying pode ainda sofrer divisões em diferentes tipos: o verbal, 

físico, relacional e eletrônico. O físico caracteriza-se por empurrões, pontapés, socos, 

chutes e furto de lanches ou material escolar. O verbal inclui atos que se fundamentam em 

insultos, conferindo apelidos humilhantes e embaraçosos para a vítima. O relacional é o 

que atinge as relações sociais da vítima com seus colegas. O tipo eletrônico, ou 

cyberbullying, se dá na ocasião em que as agressões são geradas por meios eletrônicos, 

feitos por e-mail, imagens enviadas através do celular, mensagens instantâneas, web site 

ou através de mensagens digitais (BRINGMANN, 2016). 

Atualmente, o fenômeno do bullying escolar é um dos temas que vem despertando 

a curiosidade e o interesse de profissionais das áreas de educação e saúde em todo o 
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mundo. Um dos motivos desse interesse provavelmente decorre do efeito drástico que o 

fenômeno pode ter em termos psicológicos, fisiológicos e na saúde dos indivíduos. 

(LEVANDOSKI, et al., 2010; MARTINS, 2011; PEDROSO, et al., 2016). 

O bullying caracteriza-se por abandono escolar, absenteísmo, baixo desempenho 

acadêmico, uso de substâncias psicoativas, comportamentos suicidas, isolamento social 

ou participação recorrente em situações de conflito são pontos sintomáticos que 

correspondem ao avançar indomável da problemática no ambiente escolar (COSTA, et al., 

2013). 

A escola é um dos principais ambientes responsáveis pelo processo de 

desenvolvimento de habilidades sociais do adolescente, assim a qualidade de relações 

que as eles estabelecem nos grupos de iguais, podem ser tanto potencializadoras das 

competências e habilidades sociais positivas, como agregadoras de comportamentos 

inadequados ou desviantes (VIEIRA, et al., 2016). 

 

É nesse ambiente que as crianças e os adolescentes têm a oportunidade de 
expandir sua rede de interações e relações para além da família, 
desenvolvendo autonomia, independência e aumentando sua percepção de 
pertencer ao contexto social (BANDEIRA, et al., 2012, p. 36). 

 

Nesse cenário, a enfermagem assume importante papel, na medida em que 

oportuniza respostas aos processos do desenvolvimento ou de adaptação pelos quais 

passam os alunos, os professores e a comunidade escolar como um todo. Compete a ela, 

como área de conhecimento e profissão, contribuir para a promoção de processos de 

autonomia, saúde e convívio com as diferenças, identificando sinais de risco, 

comportamentos e modalidades de envolvimento de alunos em situações de bullying, bem 

como o impacto que estas situações exercem neles em termos de aprendizagem, 

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

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados nos quadros que configuram os 

objetivos, metodologia, resultados e conclusão de 16 pesquisas realizadas no período de 

2011 a 2018, artigos publicados em revistas indexadas (14 artigos) e sites de 
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universidades nacionais, como a do Rio Grande do Sul e Minas Gerais (2 dissertações) 

correspondendo a oito anos de estudos referentes ao “bullying” em adolescentes nas 

escolas públicas da sociedade brasileira e de Portugal, representando um total de 3.714 

adolescentes brasileiros e ainda se soma a este total 75 portugueses, totalizando 3.789 

educandos que foram vítimas do “bullying” na escola. Também foram incluídos nos sujeitos 

sociais educadores e profissionais da saúde, uma vez que não somente se buscou o 

conhecimento na área da educação, mas também da saúde por ser um profissional da 

saúde que se debruça na busca de possíveis soluções para a temática em apreço tendo 

como proposição dar um retorno à sociedade civil organizada contribuindo tanto com os 

educadores, os profissionais da saúde como também com os pais, e principalmente com 

os jovens adolescentes. 

Ainda vale ressaltar que este estudo compreendeu um intervalo de 2011 a 2018 (1º 

semestre) em se tratando das pesquisas de campo. No que concernem as revisões 

integrativas o estudo foi mais longe, iniciando em 2000, indo até 2015. Já os textos 

referentes aos profissionais educadores (2013 e 2016) e da saúde (2018). Tal abrangência 

mostra que a preocupação com o “bullying” data quase duas décadas e está presente em 

todas as regiões brasileiras e também em outros países como mostra a literatura e neste 

estudo destaca-se Portugal onde foi realizada uma pesquisa de campo com adolescentes 

que sofreram na pele esse tipo de violência.  

A faixa etária variou 12 a 19 anos, quase todos os alunos de escolas públicas com 

exceção de uma escola privada que foi contemplada pela pesquisa, isto na região sul. No 

tocante aos profissionais da educação estes eram educadores tanto de escolas públicas 

quanto de escolas privadas. Já os profissionais da saúde, todos eles trabalhavam no 

serviço publico municipal. 

Com relação aos textos dos estudos integrativos estes compreenderam 24 artigos e 

incluíram um período de 2000 a 2015, os quais enfocaram alunos da rede pública de 

escolas brasileiras. 

Para melhor compreensão dos leitores e deixando uma contribuição aqueles que 

têm interesses pela temática dentro do eixo social, educativo e da saúde é que 

apresentamos esta compilação que será discutida e analisada através dos 

posicionamentos dos autores incluídos tomando por base a análise de conteúdo descrita 

por Bardin (2011). 

A discussão dar-se-á entre os autores contemplados, uma vez que eles 

apresentaram preocupação não somente com a temática, em si, mas com os atores 
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envolvidos, referenciando o avanço da ciência, visto que se conota que apesar do saber 

esmerado na sociedade brasileira nas últimas décadas, principalmente no espaço onde se 

debruça com a atuação da educação (educadores e educandos), é nesse ambiente que 

tem aflorado o “bullying” entre os adolescentes, mesmo quando se destaca que eles são 

donos do saber, por ter o livre acesso as redes de comunicação, que se tem inclusa a 

internet, a TV e outros meios da mídia. Apesar de tudo isso falta-lhes o respeito, a 

dignidade, entre eles, levando-se a indagação: porque eles não vivenciam os princípios 

cidadãos. 

 

Quadro 1 (Destacando os objetivos dos artigos pesquisados) 

 

ARTI
GO 

AUTORES TÍTULO OBJETIVOS LOCAL E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

01 Gilvânia Patrícia do Nascimento 
Paixão, Nágela Jaiane Silva Santos, 
Laíse Souza Lima Matos, Clice Kelly 
Félix dos Santos, Deisianne Elias do 
Nascimento, Isaiane Santos 
Bittencourt, Rudval Souza da Silva. 

Violência Escolar: 
Percepções de 
Adolescentes. 
 

Identificar a ocorrência e a percepção do 
bullying entre adolescentes.  

Rev Cuid, v. 5, n. 2, 
p. 717-22, 2014.  
 

02 Danilo Rolim de Moura, Ana 
Catarina Nova Cruz, Luciana de 
Ávila Quevedo 

Prevalência e 
características de 
escolares vítimas 
de bullying. 

Descrever a prevalência de vítimas de bullying, 
suas características e os sintomas associados 
nas áreas emocionais, de conduta, 
hiperatividade e relacionamento. 
 

Jornal Pediatria,  v. 
87, n. 1, p.19-23, 
2011. 

03 Marta Angélica Iossi Silva, Jorge Luiz 
da Silva, Beatriz Oliveira Pereira, 
Wanderlei Abadio de 

Oliveira, Marcelo Medeiros. 

O olhar de 
professores sobre 
o bullying e 
implicações para a 
atuação da 
enfermagem 

Compreender o bullying escolar, na 
perspectiva dos professores, e refletir sobre as 
possíveis ações da área da saúde em seu 
enfrentamento. Para tanto, tomaram-se por 
base as diretrizes do Programa Saúde na 
Escola, dos Ministérios da Saúde e da 
Educação. 

Rev Esc Enferm USP. 

2014; 48(4):723 30 

Quadro 01 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, objetivos, Local e ano de publicação. 

ARTI
GO 

AUTORES TÍTULO OBJETIVOS LOCAL E ANO 
DE 

PUBLICAÇÃO 

04 Camila C. Brito e Marluce T. 
Oliveira 

Bullying e autoestima 
em adolescentes de 
escolas públicas 

Realizar diagnóstico situacional do bullying 
e autoestima em unidades municipais de 
ensino, por meio de estimativa da 
prevalência do bullying, segundo o sexo, 
faixa etária e situação do ator; identificar o 
nível de autoestima dos escolares segundo 
sexo e situação do ator e correlacionar 
com o envolvimento em situações de 
bullying. 

Jornal de Pediatria, 
v. 89, n. 6, p. 601-
607, 2013. 
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05 Cláudia de Moraes Bandeira 

Claudio Simon Hutz 

Bullying: prevalência, 
implicações e 
diferenças entre os 
gêneros. 

Levantar a ocorrência de bullying em 
crianças e adolescentes escolares da cidade 
de Porto Alegre. 

Revista Semestral 
da Associação 
Brasileira de 
Psicologia Escolar e 
Educacional, SP. V. 
16, N. 1, p. 35-44, 
2012. 

06 Emanuella de Castro Marcolino, 
Alessandro Leite Cavalcanti, Wilton 
Wilney Nascimento Padilha, 
Francisco Arnoldo Nunes de 
Miranda, Francisco de Sales 
Clementino. 

Bullying: prevalência 
e fatores associados a 
vitimização e a 
agressão no cotidiano 
Escolar 

Analisar a prevalência de vitimização e 
agressão por bullying e tipologias 
associadas aos fatores sociodemográficos e 
comportamentos de risco em estudantes. 

Texto Contexto 
Enfermagem, V. 27 
N. 1, P. 1-10, 2018. 

07 Jalber Almeida dos Santos, 
Alidianne F. Cabral-Xavier, Saul 
Martins Paiva e Alessandro Leite-
Cavalcanti. 

 Prevalência e Tipos 
de bullying em 
Escolares Brasileiros 
de 13 a 17 anos 

Verificar a prevalência e os tipos de 
bullying em escolares brasileiros de 13 a 17 
anos, bem como, analisar os fatores 
associados. 

Rev. Salud Pública. 
V.16, N. 2, p. 173-
183, 2014. 

08 Andra Aparecida Dionízio Barbosa,  
Marianne Silva Soares, Janeide 
Mendes Pereira. 

Características 
Associadas a vitímas 
de bullying nas 
escolas brasileiras. 

 

Identificar, com base na literatura, as 
características associadas à vítima de 
bullying nas escolas Brasileiras. 

Revista da 
Universidade Vale 
do Rio Verde, Três 
Corações, v. 15, n. 
2, p.791-799, 2017. 

09 Maria da Conceição Coelho Brito, 
Diógenes Farias Gomes, Lorenna 
Saraiva Viana, Ananda Milena 
Martins Vasconcelos, Maria Socorro 
de Araújo Dias, Rayann Branco dos 
Santos. 

Bullying e Saúde nas 
Escolas Brasileiras: 
uma revisão de 
literatura. 

 

Analisar as publicações sobre bullying e 
sobre o comprometimento da saúde do 
escolar em escolas brasileiras, baseando-se 
na hipótese de que esse fenômeno é 
recorrente e omisso. 

Sanare, Sobral, 
v.14, n.01, p.116-
120, 2015. 

10 Grazielli Fernandes, Maria Ângela 
Mattar Yunes 

O Bullying no 
Ambiente Escolar: 
uma realidade a ser 
enfrentada 

Compreender as percepções de 
adolescentes do Ensino Fundamental de 
uma escola pública de Canoas, Rio Grande 
do Sul, sobre as possíveis relações entre a 
vivência de violência doméstica e o 
bullying tanto no papel de alvo e/ou de 
autor desta última forma de violência. 

UNILASALLE, 
Canoas, RS, ISSN. 
1983-6783, p.1-10, 
2015. 

11 Renildes Cardoso Veloso Bullying em contexto 
escolar: um estudo 
em escolas de 
Janaúba, MG, Brasil. 

Investigar o fenômeno do bullying 
como violência nas relações 
interpessoais a partir das perspectivas 
dos próprios estudantes.  

 
 

Universidade de 
Aveiro, 
Departamento de 
educação e 
psicologia, 2017. 
(Dissertação de 
Mestrado). 

12 Rogério Carvalho de Figueredo, 
Margarida Araújo Barbosa Miranda, 
Markus Winnicyus Teles, Leidiany 
Souza Silva, Andreia Siqueira 
Montalvão, Isabela Soares Eulálio, 
Olga Maria Lopes da Silva. 

Educação em Saúde 
Escolar e 
Colaboração do 
Enfermeiro: sob a 
ótica dos educadores 
da escola. 

Analisar a percepção e atuação dos 
educadores nas ações de educação em 
saúde e a colaboração do enfermeiro na 
escola. 
 

Rev. Cereus, v.8, 
n.1, p.145-163, 
2016. 

13 Eliabe Rodrigues de Medeiros , Erika 
Simone Galvão Pinto, Alany Carla de 
Sousa Paiva , Camila Priscila Abdias 
do Nascimento , Danielle Gonçalves 
da Cruz Rebouças , Sandy Yasmine 
Bezerra e Silva. ID 

Facilidades e 
dificuldades na 
implantação do 
Programa Saúde na 
Escola em um 
Município do 
nordeste do Brasil. 

Identificar as facilidades e dificuldades na 
implantação do Programa Saúde na Escola 
em município do nordeste brasileiro. 
 

Rev. Cuid., v. 9, 
n.2, p. 2127-34, 
2018. 

Quadro 01 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, objetivos, Local e ano de publicação. Cont. 
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ARTIGO AUTORES TÍTULO OBJETIVOS LOCAL E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

14 Camila Biazus Dalcin, Dirce Stein 
Backes, Fabricio Batistin Zanatta, 
Francisca Georgina Macedo de Sousa, 
Hedi Crecencia Heckler de Siqueira, 
Adriane Maria Netto de Oliveira. 

Fatores Associados à 
violência em 
Escolares: ampliando 
saberes e Praticas 
para a Enfermagem. 

Identificar os fatores associados à 
violência em alunos de escolas 
públicas localizadas na região central 
do Rio 

Grande do Sul. 

Texto & Contexto 
Enfermagem, v. 25, 
n. 4, p. 1-10, 2016. 

15 Wanderlei Abadio de Oliveira, Jorge 
Luiz da Silva, Julliane Messias 
Cordeiro Sampaio, Beatriz Oliveira 
Pereira, Marta Angélica Iossi Silva. 

Bullying na 
Adolescência: Um 
estudo com brasileiros 
e portugueses.  

Identificar a prevalência e as 
características de vitimização por 
bullying entre estudantes brasileiros e 
portugueses de acordo com a idade, o 
sexo e o ano escolar. 

Revista Baiana de 
Saúde Publica, v. 
41, n. 3, p. 614-627,  
2017. 

16 Izabelle Mont’alverne Napoleão 
Albuquerque, Diógenes Farias Gomes, 
Ananda Milena Martins Vasconcelos, 
Denise Tomaz Aguiar, Taíssa Braga da 
Silva. 

Bullying na Concepção 
de Estudantes do 
Ensino Fundamental 
de uma Escola 
Pública. 

Identificar a concepção de estudantes 
do ensino fundamental de uma escola 
pública acerca do bullying. 

Rev Enferm UFSM 
v. 5, n. 3, p. 444-
453, 2015. 

Quadro 01 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, objetivos, Local e ano de publicação. Cont. 

 

Analisando os resultados do Quadro 01 que destaca os objetivos dos estudos 

realizados nas duas últimas décadas viu-se que os artigos 1, 8, 13, 14, 15 e 16 tiveram 

como objetivo geral a utilização do verbo identificar (a ocorrência e a percepção do bullying 

entre adolescentes; as características associadas à vítima de bullying nas escolas; as 

facilidades e dificuldades na implantação do Programa Saúde na Escola; os fatores 

associados à violência em alunos de escolas públicas; a prevalência e as características 

de vitimização por bullying entre estudantes brasileiros e portugueses e a concepção de 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública acerca do bullying), mas cada 

pesquisa fez uma identificação de forma diferenciada o que só veio a ampliar a leitura 

referente ao bullying em relação aos sujeitos sociais envolvidos.  

Em se tratando do artigo 02, esse veio descrever a prevalência de vítimas de 

bullying, suas características e os sintomas associados nas áreas emocionais, de conduta, 

hiperatividade e relacionamento o que veio equacionar e somar a leitura referentes aos 

sintomas que levam a mexer com o psicológico das vítimas do bullying. 

Buscando compreender o que acontece com as vítimas do bullying tem-se uma 

melhor descrição os artigos 03 e 10, destacando desta a feita a compreensão dos 

educadores e refletir sobre as possíveis ações da área da saúde no enfrentamento do 

bullying, bem como dos adolescentes sobre as possíveis relações entre a vivência de 

violência doméstica e o bullying. 

No tocante a questão da proposição de analisar o que acontece com os 

adolescentes que são vítimas do bullying viu-se a preocupação da prevalência e o 
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comprometimento da saúde do escolar nas escolas brasileiras destacando a omissão e a 

sua recorrência e ainda ver a percepção dos educadores nas ações de educação em 

saúde e como o enfermeiro vem colaborar como um dos atores sociais participantes do 

Programa Saúde na Escola (Artigos 06, 09 e 12). 

Por fim, apresenta-se uma arguição de forma geral sobre os objetivos dos artigos 04 

que se dispõe a realizar um diagnóstico situacional do bullying…; o artigo 05 que fez um 

levantamento da ocorrência de bullying na região, da sociedade brasileira; o artigo 07 que 

buscou verificar a prevalência e os tipos de bullying em escolares e, por último, o artigo 11 

realizou uma investigação do fenômeno do bullying como violência nas relações 

interpessoais a partir das perspectivas dos próprios estudantes, nos dando a oportunidade 

de sintetizar esse estudo, podendo afirmar que se viu a vítima do bullying por inteiro – 

biopsicossocial - como descreve a OMS quando ao definir o que é usufruir de saúde. 
 

Quadro 2 (Destacando a Metodologia dos artigos pesquisados) 

ARTIGO AUTORES TÍTULO METODOLOGIA LOCAL E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

01 Gilvânia Patrícia do 
Nascimento Paixão, Nágela 
Jaiane Silva Santos, Laíse 
Souza Lima Matos, 
Clice Kelly Félix dos 
Santos, Deisianne Elias do 
Nascimento, Isaiane Santos 
Bittencourt, Rudval Souza 
da Silva  
 

Violência 
escolar e 
percepções de 
Adolescentes. 

Pesquisa descritiva exploratória, de abordagem mista, 
realizada em uma escola pública municipal de Senhor 
do Bonfim com 68 adolescentes. Foi aplicado um 
questionário semiestruturado e realizada análise por 
meio de frequências relativas e análise de conteúdo.  
 

Rev. Cuid. v. 5, n. 2, 
p. 717-22, 2014. 
 

02 Danilo Rolim de Moura, 
Ana Catarina Nova Cruz, 

Luciana de Ávila Quevedo. 

Prevalência e 
características 
de escolares 
vítimas de 
bullying 

Trata-se de um estudo transversal aninhado a uma 
coorte que avalia transtornos de leitura, escrita e 
aritmética em 1.075 alunos, da 1ª à 8ª série, de duas 
escolas públicas de ensino fundamental de um bairro 
de classe média baixa de Pelotas (RS). Foi utilizado o 
questionário KIDSCAPE para avaliar a prevalência de 
bullying e o Strengths and Difficulties Questionnaire 
para avaliar características comportamentais das 
vítimas..  
 

Jornal Pediatria, v. 
87, n. 1, p.19-23, 
2011. 

03 Marta Angélica Iossi Silva, 
Jorge Luiz da Silva, Beatriz 
Oliveira Pereira, Wanderlei 
Abadio de Oliveira, Marcelo 
Medeiros. 

O olhar de 
professores 
sobre o bullying 
e implicações 
para a atuação 
da enfermagem 

Estudo de caso qualitativo, realizado com professores 
de uma escola pública de Minas Gerais. Foram 
utilizados grupos focais na coleta de dados e o 
material empírico foi decodificado a partir de técnica 
de análise temática de conteúdo, resultando em uma 
categoria analítica: concepções e experiências de 
professores diante do bullying. 
 

Rev. Esc. Enferm. 
USP. 

2014; 48(4):723 30 

04 Camila C. Brito e Marluce 
T. Oliveira. 

Bullying e 
autoestima em 
adolescentes de 
escolas públicas 

Estudo transversal, realizado com 237 alunos, do 9º 
ano do ensino fundamental, em escolas públicas 
municipais do Programa Saúde na Escola de Olinda 
(PE). Foi utilizado um questionário dividido em três 
blocos, um sociodemográfico, outro sobre bullying, 

Jornal de Pediatria, 
v. 89, n. 6, p. 601-
607, 2013. 
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validado por Freire, Veiga e Ferreira, e um para avaliar 
a autoestima, de Rosenberg. 
 

05 Cláudia de Moraes 
Bandeira Claudio Simon 
Hutz. 

Bullying: 
prevalência, 
implicações e 
diferenças entre 
os gêneros. 

Investigou os tipos mais utilizados de bullying e a 
frequência com que ocorrem por sexo. Participaram 
465 estudantes, sendo 52,7% do sexo masculino. O 
instrumento utilizado foi um questionário sobre 
bullying. 

Revista Semestral da 
Associação 
Brasileira de 
Psicologia Escolar e 
Educacional, SP. V. 
16, N. 1, p. 35-44,  
2012. 

Quadro 02 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, metodologia, Local e ano de publicação. 

ARTIGO AUTORES TÍTULO METODOLOGIA LOCAL E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

06 Emanuella de Castro 
Marcolino, Alessandro 
Leite Cavalcanti, Wilton 
Wilney Nascimento 
Padilha, Francisco Arnoldo 
Nunes de Miranda, 
Francisco de Sales 
Clementino. 

Bullying: 
prevalência e 
fatores 
associados a 
vitimização e a 
agressão no 
cotidiano 
Escolar. 

Estudo transversal, desenvolvido em escolas 
municipais de ensino fundamental em Campina 
Grande, Paraíba, Brasil, sendo a amostra representada 
por 678 adolescentes matriculados do 6º ao 9º ano 
escolar. Os dados foram atualizados com o programa 
escolar estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences, sendo utilizado nível de significância de 5% 
e intervalo de confiança de 95% para realização do 
teste qui-quadrado de Person. 
 

Texto Contexto 
Enfermagem, v. 27 
n. 1, p. 1-10, 2018. 

07 Jalber Almeida dos Santos, 
Alidianne F. Cabral-Xavier, 
Saul Martins Paiva e 
Alessandro Leite 
Cavalcanti. 

 Prevalência e 
Tipos de 
Bullying em 
Escolares 
Brasileiros de 13 
a 17 anos 

 Utilizou-se a amostragem aleatória simples para a 
seleção dos 525 escolares. A coleta de dados foi 
realizada por um único pesquisador, utilizando o 
questionário sobre bullying Modelo TMR. Considerou-
se como vítimas de bullying os alunos que admitiram 
sofrer esse tipo de violência por três ou mais vezes no 
ano da coleta. Os dados foram organizados com o 
SPSS e analisados por meio dos testes Qui-quadrado de 
Pearson e Exato de Fisher (p<0,05). 
 

Rev. Salud Pública. 
v.16, n. 2, p. 173-
183,2014. 

08 Andra Aparecida Dionízio 
Barbosa,  

Marianne Silva Soares, 
Janeide Mendes Pereira. 

Características 
Associadas à 
vitímas de 
bullying nas 
escolas 
brasileiras. 

Trata-se de uma revisão integrativa realizada na base 
de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os 
descritores “Adolescência” e “Bullying”. Foram 
utilizados os filtros: texto completo, em língua 
portuguesa, últimos seis anos (2010-2015). 
 

Revista da 
Universidade Vale 
do Rio Verde, Três 
Corações, v. 15, n. 2, 
p.791-799,  2017. 

09 Maria da Conceição Coelho 
Brito, Diógenes Farias 
Gomes,  Lorenna Saraiva 
Viana, Ananda Milena 
Martins Vasconcelos, Maria 
Socorro de Araújo Dias, 
Rayann Branco dos Santos. 

Bullying e Saúde 
nas Escolas 
Brasileiras: uma 
revisão de 
literatura. 

 

Este é um estudo bibliográfico com abordagem 
qualitativa que analisa produções indexadas na base 
de dados Bireme sobre o bullying trabalhado no 
ambiente escolar. 

Sanare, Sobral, v.14, 
n.01, p.116-120,  
2015. 

10 Grazielli Fernandes, Maria 
Ângela Mattar Yunes. 

O Bullying no 
Ambiente 
Escolar: uma 
realidade a ser 
enfrentada. 

Trata-se de uma pesquisa distribuída em três etapas 
complementares. Neste trabalho, constam os resultados 
do primeiro estudo, que teve como instrumentos três 
questionários, aplicados a 112 adolescentes, para 
investigar o envolvimento em episódios de bullying. A 
Bioecologia do Desenvolvimento Humano, de Urie 
Bronfenbrenner (1979/1996), e seus princípios 
conceituais são norteadores das reflexões apresentadas. 
 

UNILASALLE, 
Canoas, RS, 
ISSN.1983-6783, 
p.1-10, 2015. 

11 Renildes Cardoso Veloso. Bullying em 
contexto escolar: 
um estudo em 
escolas de 
Janaúba, MG, 
Brasil. 

Este trabalho é de natureza quantitativa, com 
revisão bibliográfica e pesquisa de campo em 
duas instituições no âm-bito estadual no 
município de Janaúba, no norte de Minas Gerais. 
A téc-nica de coleta utilizada foi o inquerito por 
questionários aos estudantes nas instituições 
selecionadas.  

Universidade de 
Aveiro, 
Departamento de 
educação e 
psicologia, 2017. 
(Dissertação de 
Mestrado). 

12 Rogério Carvalho de 
Figueredo, Margarida 

Educação em 
Saúde Escolar e 
Colaboração do 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de 
abordagem quanti-qualitativa que elegeu como amostra 
47 educadores de uma escola pública e uma particular 

Rev. Cereus, v.8, 
n.1, p.145-163, 
2016. 
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Araújo Barbosa Miranda, 
Markus Winnicyus Teles, 
Leidiany Souza Silva,  
Andreia Siqueira 
Montalvão, Isabela Soares 
Eulálio, Olga Maria Lopes 
da Silva. 

Enfermeiro: sob 
a ótica dos 
educadores da 
escola. 

do município de Paraíso do Tocantins, TO. Foi 
aplicado um questionário com questões objetivas e 
dissertativas nos meses de maio e junho de 2014, cujas 
respostas foram analisadas segundo a análise de 
conteúdo proposta por Laurence Bardin. 
 

13 Eliabe Rodrigues de 
Medeiros , Erika Simone 
Galvão Pinto, Alany Carla 
de Sousa Paiva , Camila 
Priscila Abdias do 
Nascimento , Danielle 
Gonçalves da Cruz 
Rebouças , Sandy Yasmine 
Bezerra e Silva. ID 

Facilidades e 
dificuldades na 
implantação do 
Programa Saúde 
na Escola em 
um Município 
do nordeste do 
Brasil. 

Pesquisa descritiva, transversal, quantitativa, realizada 
com 105 profissionais da Estratégia Saúde da Família 
que já tinham desenvolvido atividades do programa. A 
coleta de dados foi realizada por meio de instrumento 
com perguntas abertas e fechadas. Utilizou-se as 
questões abertas referentes às facilidades e 
dificuldades enfrentadas na implantação do Programa 
Saúde na Escola. Os dados foram analisados por meio 
da estatística descritiva e apresentados em números 
absolutos e relativos. 

Rev. Cuid., v. 9, n.2, 
p. 2127-34, 2018. 

Quadro 02 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, metodologia, Local e ano de publicação. Cont. 

ARTIGO AUTORES TÍTULO METODOLOGIA LOCAL E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

14 Camila Biazus Dalcin, Dirce 
Stein Backes, Fabricio 
Batistin Zanatta, Francisca 
Georgina Macedo de 
Sousa, Hedi Crecencia 
Heckler de Siqueira, 
Adriane Maria Netto de 
Oliveira. 

Fatores 
Associados à 
violência em 
Escolares: 
ampliando 
saberes e 
Praticas para a 
Enfermagem. 

Estudo observacional, transversal e analítico. Amostra 
foi constituída por 435 alunos de 10 a 19 anos. Os 
dados foram coletados por meio de questionário 
estruturado aplicado em forma de entrevista. 
Associações entre as variáveis dependentes e 
independentes foram retiradas do modelo de 
regressão de Poisson. 

Texto & Contexto 
Enfermagem, v. 25, 
n. 4, p. 1-10, 2016. 

15 Wanderlei Abadio de 
Oliveira, Jorge Luiz da 
Silva, Julliane Messias 
Cordeiro Sampaio, Beatriz 
Oliveira Pereira, Marta 
Angélica Iossi Silva. 

Bullyng na 
Adolescência: 
Um estudo com 
brasileiros e 
portugueses.  

Realizou-se um estudo transversal com 182 estudantes 
− sendo 107 brasileiros e 75 portugueses − que 
frequentavam o 5º e o 6º ano escolar. Os dados foram 
coletados por meio de um questionário autoaplicável e 
analisados estatisticamente pelo Teste Exato de Fisher. 

Revista Baiana de 
Saúde Publica, v. 41, 
n. 3, p. 614-627, 
2017. 

16 Izabelle Mont’alverne 
Napoleão Albuquerque, 
Diógenes Farias Gomes, 
Ananda Milena Martins 
Vasconcelos, 

Denise Tomaz Aguiar, 
Taíssa Braga da Silva. 

Bullying na 
Concepção de 
Estudanttes do 
Ensino 
Fundamental de 
uma Escola 
Pública. 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação, de caráter 
exploratório-descritivo e abordagem qualitativa. Foi 
desenvolvida com 13 estudantes do sexto ano do 
ensino fundamental de uma escola pública do Estado 
do Ceará, durante o ano de 2013, o qual se utilizou da 
observação participante e entrevista estruturada para 
coleta de informações. A pesquisa respeitou os 
princípios éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa. 
 

Rev. Enferm UFSM, 
v. 5, n. 3, p. 444-
453,  2015. 

Quadro 02 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, metodologia, Local e ano de publicação. Cont. 

 

Analisando os resultados do Quadro 02 que destaca os tipos de metodologia que 

foram selecionadas, verificou-se que os artigos 01, 12, e 16, tiveram como princípio 

metodológico o emprego de pesquisas descritivas e exploratórias. 

Assim, por conseguinte, os artigos, 02, 04, 06, 13, 14 e 15, trabalharam a 

modalidade de estudo transversal. Nessa categoria os dados foram coletados ao longo de 
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um período de tempo. No estudo transversal, foi utilizado para medir a prevalência, os 

múltiplos parâmetros são medidos de forma simultânea através de perguntas, observações 

e respostas. 

Dando seguimento a análise dos tipos metodológicos tem-se os artigos 08, 09, e 11, 

que os pesquisadores adotaram como tipo de pesquisa a de revisão integrativa. Esse tipo 

de variante visa à busca de publicações de estudos que já foram realizadas em 

determinadas áreas do conhecimento. 

Os artigos 05 e 10 trataram da realização de uma pesquisa de campo, em que se 

utilizou a aplicação de um questionário como instrumento para a realização da coleta dos 

dados. 

Por fim, destacam-se os artigos 03 (estudo de caso com análise de conteúdo) e o 

artigo 07 (amostragem aleatória simples). 

Observou-se que os artigos mesmo tratando-se de um mesmo tema em comum, os 

pesquisadores adotaram para realização dos estudos métodos distintos, assim, 

enriquecendo o mundo científico e mostrando que a pesquisa pode ser vista de formas 

diversas, contribuindo, portanto, na ampliação de conhecimento dos novos pesquisadores. 

Quadro 3 (Destacando os Resultados dos artigos pesquisados) 

ARTI
GO 

AUTORES TÍTULO RESULTADOS LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

01 Gilvânia Patrícia do Nascimento 
Paixão, Nágela Jaiane Silva 
Santos, Laíse Souza Lima Matos, 
Clice Kelly Félix dos Santos, 
Deisianne Elias do Nascimento, 
Isaiane Santos Bittencourt, 
Rudval Souza da Silva.  

Violência 
Escolar: 
Percepções de 
Adolescentes. 
 

Houve uma média de 76,75% dos adolescentes 
vítimas de bullying, a maioria dessa violência 
ocorreu na forma de apelidos ofensivos, gerando, 
prioritariamente, sentimentos de raiva pelo 
agressor, estes, por sua vez, ou eram externados aos 
pais ou silenciado pelas vítimas que apontaram os 
agressores como os principais culpados pelos atos 
de violência. 

Rev. Cuid., v. 5, n. 2, 
p. 717-22, 2014.  
 

02 Danilo Rolim de Moura, Ana 
Catarina Nova Cruz, Luciana de 
Ávila Quevedo 

Prevalência e 
características de 
escolares vítimas 
de bullying 

A prevalência de bullying foi de 17,6%. O tipo de 
intimidação mais prevalente foi o verbal, seguido 
do físico, emocional, racial e sexual. Após o ajuste 
para os fatores de confusão, o bullying se manteve 
associado com sexo masculino (RP 1,49 IC95% 
1,14-1,96), com hiperatividade (RP 1,89 IC95% 
1,25-2,87) e problemas de relacionamento com os 
colegas (RP 1,85 IC95% 1,24-2,76). Entre as 
vítimas, 47,1% também provocavam bullying.  

Jornal Pediatria,  v. 
87, n. 1, p.19-23, 
2011. 

03 Marta Angélica Iossi Silva1, Jorge 
Luiz da Silva, Beatriz Oliveira 
Pereira, Wanderlei Abadio de 
Oliveira, Marcelo Medeiros. 

O olhar de 
professores sobre 
o bullying e 
implicações para 
a atuação da 
enfermagem. 

Foram identificadas percepções pontuais sobre o 
fenômeno e utilização de recursos de intervenção 
pouco eficazes. No plano interpretativo, 
problematizaram-se as contribuições da saúde e 
da enfermagem no redimensionamento das 
intervenções e no processo de formação 
continuada dos professores. 
 

Rev. Esc. Enfer. USP. 
v. 48, n. 4, p. 723 30, 
2014. 

04 Camila C. Brito e Marluce T. 
Oliveira. 

Bullying e 
autoestima em 

A prevalência de bullying foi de 67.5%. A Jornal de Pediatria, v. 
89, n. 6, p. 601-607, 
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adolescentes de 
escolas públicas 

população do estudo foi composta por 
adolescentes do sexo feminino (56,4%), na faixa 
etária de 15-19 anos (51,3%), de raça/cor preta 
(69,1%). Grande parte mora com quatro ou mais 
pessoas (79,7%), em casa própria (83,8%) e com 
cinco ou mais cômodos na residência (79,1%). 
Presenciar ou sofrer bullying foram às situações 
mais registradas (59,9% e 48,9%, 
respectivamente); Quando se associou os papéis 
de bullying e autoestima em relação ao sexo 
verificou-se que no grupo de vítimas/agressores e 
agressores (p = 0,006 e 0,044; respectivamente), o 
sexo masculino apresentou escores de autoestima 
superiores estatisticamente significativos em 
relação aos do sexo feminino. 

2013. 

05 Cláudia de Moraes Bandeira, 

Claudio Simon Hutz. 

Bullying: 
prevalência, 
implicações e 
diferenças 

entre os gêneros. 

Os resultados apontaram para um número elevado 
de estudantes envolvidos em bullying, bem como 
diferenças entre meninos e meninas quanto ao 
fenômeno. 

Revista Semestral da 
Associação Brasileira 
de Psicologia Escolar 
e Educacional, SP. v. 
16, n. 1, p. 35-44, 
2012. 

06 Emanuella de Castro Marcolino, 
Alessandro Leite Cavalcanti, 
Wilton Wilney Nascimento 
Padilha, Francisco Arnoldo 
Nunes de Miranda, Francisco de 
Sales Clementino. 

Bullying: 
prevalência e 
fatores associados 
a vitimização e a 
agressão no 
cotidiano Escolar. 

A prevalência de vitimização de bullying alcançou 
29,5%, com predomínio do bullying psicológico, 
23,3% e envolvimento majoritário do sexo 
masculino. Quanto à prática de bullying, 8,4% dos 
estudantes afirmaram praticarem bullying contra os 
pares. 

Texto Contexto 
Enfermagem, v. 27 n. 
1, p. 1-10, 2018. 

07 Jalber Almeida dos Santos, 
Alidianne F. Cabral-Xavier, Saul 
Martins Paiva e Alessandro 
Leite-Cavalcanti. 

 Prevalência e 
Tipos de Bullying 
em Escolares 
Brasileiros de 13 
a 17 anos. 

A média de idade dos escolares foi de 14,2 anos 
(±1,1), sendo 54,1 % do sexo feminino. Dentre os 
pesquisados, 23,6 % foram caracterizados como 
vítimas de bullying, com a maioria sendo de 14 
anos de idade (27,3 %), do sexo masculino (31,5 
%), do 7° ano de escolaridade (25,3 %), não 
existindo diferença de envolvimento entre os turnos 
escolar analisados (manhã e tarde). Houve 
associação entre o sexo do escolar e a ocorrência de 
bullying (p<0,001). O tipo de bullying mais 
prevalente foi o verbal (87,7 %), seguido do 
relacional (37,7 %) e do físico (19,7 %). 

Rev. Salud. Pública. 
v.16, n. 2, p. 173-183, 
2014. 

Quadro 03 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, Resultados, Local e ano de publicação. 

ARTIG
O 

AUTORES TÍTULO RESULTADOS LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

08 Andra Aparecida Dionízio 
Barbosa,  

Marianne Silva Soares, 
Janeide Mendes Pereira. 

Características 
Associadas a 
vitímas de 
bullying nas 
escolas 
brasileiras. 

 

Este estudo apontou diversas características 
associadas à vítima de bullying nas escolas brasileiras 
e, portanto sintetizaram-se as seguintes categorias 
temáticas: Baixa autoestima, Fragilidade em relação 
ao agressor, Sexo feminino: mais vulnerável, Alunos de 
séries iniciais, Membro de família monoparental, Sem 
apoio, reagem violentamente, Associação positiva ao 
consumo de drogas e Apresentam sintomas 
emocionais. 
 

Revista da Universidade 
Vale do Rio Verde, Três 
Corações, v. 15, n. 2, 
p.791-799,  2017. 

09 Maria da Conceição 
Coelho Brito, Diógenes 
Farias Gomes, Lorenna 
Saraiva Viana, Ananda 
Milena Martins 
Vasconcelos, Maria 
Socorro de Araújo Dias, 
Rayann Branco dos 
Santos. 

Bullying e 
Saúde nas 
Escolas 
Brasileiras: 
uma revisão de 
literatura. 

 

Pela análise dos artigos encontrados, pudemos 
dimensionar a ocorrência do bullying associado à 
saúde nas escolas brasileiras, revelando que os 
estudos no país sobre esse tema ainda são recentes e 
escassos 
 

 

 

Sanare, Sobral, v.14, 
n.01, p.116-120, 2015. 
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10 Grazielli Fernandes, Maria 
Ângela Mattar Yunes. 

O Bullying no 
Ambiente 
Escolar: uma 
realidade a ser 
enfrentada. 

 Os resultados obtidos no questionário demonstram que 
o fenômeno é parte integrante da realidade escolar, já 
que 67,9% dos alunos declararam algum envolvimento 
em situações de bullying.  
 

UNILASALLE, Canoas, 
RS, ISSN.1983-6783, 
p.1-10, 2015. 

11 Renildes Cardoso Veloso. Bullying em 
contexto 
escolar: um 
estudo em 
escolas de 
Janaúba, MG, 
Brasil. 

Os resultados demonstram que a prática o 
bullying é constante no âmbito escolar nas 
referidas instituições, pois, 57,99% afirmaram já 
terem sido maltratados; 40% tiveram traumas 
psí-quicos oriundos da vitimação, causando 
síndromes ou sintomas diver-sos. Além disso, 
mais de 30% responderam que maltrataram o 
colega de alguma forma; 31,36% ignoraram os 
maus tratos e 10,65% defende-ram-se; mais de 
40% ficam imparciais, apesar de não 
concordarem com o bullying, por medo de se 
tornarem a próxima vítima.  
 

Universidade de Aveiro, 
Departamento de 
educação e psicologia, 
2017. (Dissertação de 
Mestrado). 

12 Rogério Carvalho de 
Figueredo, Margarida 
Araújo Barbosa Miranda, 
Markus Winnicyus Teles, 
Leidiany Souza Silva,  
Andreia Siqueira 
Montalvão, Isabela Soares 
Eulálio, Olga Maria Lopes 
da Silva. 

Educação em 
Saúde Escolar e 
Colaboração do 
Enfermeiro: 
sob a ótica dos 
educadores da 
escola. 

Foi possível identificar que os educadores em sua 
grande maioria atuam no ensino fundamental, e 
compreendem a educação em saúde como ferramenta 
para obtenção ou manutenção do estado de saúde, 
sendo caracterizada por incentivo de atividades físicas, 
alimentação saudável, prevenção de doenças, entre 
outros. A insegurança foi percebida como principal 
dificultador na realização das ações de educação em 
saúde escolar, devido à falta de capacitação e 
colaboração de profissionais de saúde. A presença do 
enfermeiro na escola diante das ações de assistência e 
educação em saúde foi considerada importante. 
 

Rev. Cereus, v.8, n.1, 
p.145-163, 2016. 

13 Eliabe Rodrigues de 
Medeiros , Erika Simone 
Galvão Pinto, Alany Carla 
de Sousa Paiva , 

Camila Priscila Abdias do 
Nascimento, Danielle 
Gonçalves da Cruz 
Rebouças , Sandy Yasmine 
Bezerra e Silva.  

D 

Facilidades e 
dificuldades na 
implantação do 
Programa 
Saúde na 
Escola em um 
Município do 
nordeste do 
Brasil. 

As facilidades mais frequentes são a articulação 
intersetorial (38,1%) e a satisfação profissional (24,8%) 
em executar as atividades do Programa Saúde na 
Escola. Já as dificuldades foram: escassez de recursos 
materiais e financeiros (50,5%), ausência de 
articulação intersetorial (26,7%) e excesso de 
atividades no processo de trabalho (17,1%). 
 

 

 

 

 

 

 

Rev. Cuid., v. 9, n.2, p. 
2127-34, 2018. 

14 Camila Biazus Dalcin, 
Dirce Stein Backes, 
Fabricio Batistin Zanatta, 
Francisca Georgina 
Macedo de Sousa, Hedi 
Crecencia Heckler de 
Siqueira, Adriane Maria 
Netto de Oliveira. 

 

Fatores 
Associados à 
violência em 
Escolares: 
ampliando 
saberes e 
Praticas para a 
Enfermagem. 

 

Os dados analisados evidenciaram maior prevalência 
entre violência e as variáveis sexo masculino, maior 
número de irmãos e baixa renda, enquanto que a 
religião foi associada como indicador de proteção para 
a violência psicológica. 
 

 

 

 

 

 

Texto & Contexto 
Enfermagem, v. 25, n. 4, 
p. 1-10, 2016. 
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Quadro 03 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, Resultados, Local e ano de publicação. Cont. 

ARTIGO AUTORES TÍTULO RESULTADOS LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

15 Wanderlei Abadio de 
Oliveira, Jorge Luiz da 
Silva, Julliane Messias 
Cordeiro Sampaio, 
Beatriz Oliveira 
Pereira, Marta Angélica 
Iossi Silva. 

Bullying na 
Adolescência: Um 
estudo com 
brasileiros e 
portugueses.  

Os resultados permitiram a identificação de alta 
prevalência de estudantes vítimas de bullying nos 
dois países, sendo uma quantidade maior de 
estudantes do sexo masculino. A agressão verbal 
foi a mais sofrida nos dois países e a maioria dos 
estudantes relataram a outras pessoas as 
agressões. Além disso, demonstrou-se a 
universalidade do fenômeno, presente em escolas 
de diferentes contextos socioculturais. 
 

Revista Baiana de 
Saúde Publica, v. 41, n. 
3, p. 614-627,  2017 

16 Izabelle Mont’alverne 
Napoleão 
Albuquerque, Diógenes 
Farias Gomes, Ananda 
Milena Martins 
Vasconcelos, Denise 
Tomaz Aguiar, Taíssa 
Braga da Silva. 

Bullying na 
Concepção de 
Estudantes do 
Ensino 
Fundamental de 
uma Escola 
Pública. 

 

Os estudantes relacionavam o bullying às 
agressões e atitudes intimidatórias realizadas na 
escola, desconheciam os personagens e tipos 
deste fenômeno, sendo que a maioria deles já 
havia sofrido agressões verbais. Visto a 
dimensão deste fenômeno é necessário 
incorporar profissionais do setor saúde para 
atuarem no ambiente escolar. 
 

Rev. Enferm. UFSM v. 
5, n. 3, p. 444-453, 
2015. 

   . 

 

. 

Quadro 03 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, Resultados, Local e ano de publicação. Cont. 

 

Realizando a análise do Quadro 03 que se trata dos resultados que foram 

compilados observa-se que o bullying apresentou prevalência no que concernem aos 

artigos a seguir: artigo 01 (76,75%) dos pesquisados; artigo 02 (17,6%), havendo maior 

prevalência ao do tipo verbal; artigo 04 (67,5%); artigo 06 (29,5%), havendo prevalência o 

do tipo psicológico; o artigo 07 (23,6%); o artigo 10 (67,9%) e o artigo 11 (57,99%) 

havendo prevalência do tipo psicológico. O artigo 13 tratou-se das facilidades e 

dificuldades da implantação do Programa Saúde na Escola, que apresentou como 

facilidade a articulação intersetorial (38,1%) e como dificuldades, a escassez de recursos 

materiais e financeiros (50,5%). O artigo 05 apontou um número elevado de adolescentes 

envolvidos em bullying, bem como diferenças entre meninos e meninas. 

Em se tratando dos artigos 03, 08, 09, 12, 14, 15 e 16 respectivamente, tem-se uma 

leitura correlata, destacando aspectos diferenciados, pois no artigo 03 (certificou-se a 

contribuições da enfermagem no redimensionamento das intervenções e no processo de 

formação continuada dos professores); no artigo 08 (verificou-se o sexo feminino como 

sendo mais vulnerável); no artigo 09 (revelou a escassez de estudos sobre o tema no 
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país); no artigo 12 (percebeu-se que o enfermeiro na escola diante das ações de 

assistência e educação em saúde foi considerado importante); no artigo 14 (viu-se que a 

religião foi associada como indicador de proteção para o bullying do tipo psicológico); no 

artigo 15 (demonstrou-se a universalidade do fenômeno, presente em escolas de 

diferentes contextos socioculturais) e no artigo 16 (observou-se que é necessário 

incorporar profissionais do setor saúde para atuarem no ambiente escolar) mas que 

somaram no tocante a ampliação sobre a questão do bullying entre os adolescentes. 
 

 

Quadro 4 (Destacando a Conclusão dos artigos pesquisados)  

ARTIG
O 

AUTORES TÍTULO CONCLUSÃO LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

01 Gilvânia Patrícia do Nascimento 
Paixão, Nágela Jaiane Silva 
Santos, Laíse Souza Lima Matos, 
Clice Kelly Félix dos Santos, 
Deisianne Elias do Nascimento, 
Isaiane Santos Bittencourt, Rudval 
Souza da Silva.  

Violência escolar e a 
percepções de 
adolescentes. 
 

A violência está presente na escola, 
sendo que o bullying é uma das formas 
de violência mais frequente. Este 
fenômeno é percebido pelos alunos 
como algo inerente ao cotidiano. 
 

Rev. Cuid, v. 5, n. 2, p. 
717-22, 2014.  
 

02 Danilo Rolim de Moura, Ana 
Catarina Nova Cruz, Luciana de 
Ávila Quevedo. 

Prevalência e 
características de 
escolares vítimas de 
bullying 

Este estudo identificou as 
características comportamentais das 
vítimas de bullying que podem ser 
úteis para políticas locais de proteção 
aos alvos de bullying. 
 

Jornal Pediatria, v. 87, 
n. 1, p.19-23, 2011. 

03 Marta Angélica Iossi Silva, Jorge 
Luiz da Silva, Beatriz Oliveira 
Pereira, Wanderlei Abadio de 
Oliveira, Marcelo Medeiros. 

O olhar de professores 
sobre o bullying e 
implicações para a 
atuação da enfermagem 

Os resultados apontam para a 
construção de práticas intersetoriais 
para o enfrentamento do bullying. 

Rev. Esc. Enfer. USP, v. 
48, n. 4, p.723 30, 2014. 

04 Camila C. Brito e Marluce T. 
Oliveira. 

Bullying e autoestima em 
adolescentes de escolas 
públicas. 

Os achados apontam para um número 
grande de alunos envolvidos nos 
diversos papéis do bullying, 
identificando-se associação entre 
estas características e o sexo/ gênero 
e autoestima dos envolvidos. 
Identifica-se a necessidade de estudos 
adicionais sobre a natureza do 
evento. 
 

Jornal de Pediatria, v. 
89, n. 6, 2013, p. 601-
607. 

05 Cláudia de Moraes Bandeira, 

Claudio Simon Hutz. 

Bullying: prevalência, 
implicações e diferenças 
entre os gêneros. 

Concluiu-se que o bullying é um 
fenômeno de ocorrência muito 
comum no cenário escolar, o que 
alerta para a gravidade de um 
fenômeno que apresenta tantos 
prejuízos aos envolvidos em 
diferentes escolas ao redor do 
mundo. Novos estudos são sugeridos 
para esclarecer algumas das questões. 
 

Revista Semestral da 
Associação Brasileira 
de Psicologia Escolar e 
Educacional, SP. V. 16, 
N. 1,  2012, p. 35-44. 

06 Emanuella de Castro Marcolino, 
Alessandro Leite Cavalcanti, 
Wilton Wilney Nascimento 

Bullying: prevalência e 
fatores associados a 
vitimização e a agressão 

Pode-se observar associação entre 
agressores de bullying com 
comportamento de risco na escola. 

Texto Contexto 
Enfermagem, V. 27 N. 
1, 2018, P. 1-10 
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Padilha, Francisco Arnoldo Nunes 
de Miranda, Francisco de Sales 
Clementino. 

no cotidiano Escolar. 

07 Jalber Almeida dos Santos, 
Alidianne F. Cabral-Xavier, Saul 
Martins Paiva e Alessandro Leite-
Cavalcanti. 

 Prevalência e Tipos de 
Bullying em Escolares 
Brasileiros de 13 a 17 
anos. 

È elevada a prevalência de bullying, 
com os meninos constituindo-se nas 
principais vítimas, predominando o 
bullying do tipo verbal. 
 

Rev. Salud Pública. 
V.16, N. 2, 2014, p. 
173-183. 

08 Andra Aparecida Dionízio 
Barbosa,  

Marianne Silva Soares, Janeide 
Mendes Pereira. 

Características 
Associadas a vítimas de 
bullying nas escolas 
brasileiras. 

 

O bullying é uma violência à saúde 
mental das vítimas. Portanto faz-se 
necessário o incentivo a pesquisas 
nesta área, pois o conhecimento pode 
estabelecer uma visão mais ampla e 
mais próxima da realidade. 
 

Revista da Universidade 
Vale do Rio Verde, Três 
Corações, v. 15, n. 2, 
p.791-799, 2017. 

09 Maria da Conceição Coelho Brito, 
Diógenes Farias Gomes,  

Lorenna Saraiva Viana, 

Ananda Milena Martins 
Vasconcelos, 

Maria Socorro de Araújo Dias, 

Rayann Branco dos Santos. 

Bullying e Saúde nas 
Escolas Brasileiras: uma 
revisão de literatura. 

 

Identificamos que o contexto escolar 
brasileiro tem-se constituído como 
um espaço de reprodução de 
violência, mediante atitudes que 
geram sérias consequências às vítimas 
no curto ou no longo prazo. 
 

Sanare, Sobral, v.14, 
n.01, p.116-120, 
jan./jun,  2015. 

Quadro 04 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, conclusão, Local e ano de publicação. 

 

ARTIGO AUTORES TÍTULO CONCLUSÃO LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

10 Grazielli Fernandes, Maria 
Ângela Mattar Yunes. 

O Bullying no Ambiente 
Escolar: uma realidade a 
ser enfrentada 

Conclui-se portanto, tal fato deve 
ser encarado pelos gestores para 
que medidas preventivas e 
interventivas possam ser tomadas. 
Sugere-se o desenvolvimento de 
um programa de intervenção para 
redução dos índices de violência 
encontrados nesta pesquisa. 

UNILASALLE, Canoas, 
RS, ISSN.1983-6783, p.1-
10, 2015.  

11 Renildes Cardoso Veloso. Bullying em contexto 
escolar: um estudo em 
escolas de Janaúba, MG, 
Brasil. 

Diante de tais números 
podemos afirmar que o 
bullying existem de fato e, em 
hipótese alguma, podem ser 
tratados como brincadeira de 
criança e/ou adolescente, ou 
serem considerados algo 
inerente ao seu 
desenvolvimento in-fanto-
juvenil.  

Universidade de Aveiro, 
Departamento de 
educação e psicologia, 
2017. 
(Dissertação de 
Mestrado). 

12 Rogério Carvalho de 
Figueredo, Margarida Araújo 
Barbosa Miranda, Markus 
Winnicyus Teles, Leidiany 
Souza Silva,  Andreia Siqueira 
Montalvão, Isabela Soares 
Eulálio, Olga Maria Lopes da 
Silva. 

Educação em Saúde 
Escolar e Colaboração do 
Enfermeiro: sob a ótica dos 
educadores da escola. 

Conclui-se que a atuação 
desse profissional é vista como 
colaborador no processo de 
formação integral dos 
estudantes e de todos que 
compõem o ambiente escolar, 
proporcionando o 
desenvolvimento de uma 
consciência crítica sobre 
saúde e qualidade de vida. 

Rev. Cereus, v.8, n.1, 
p.145-163, 2016. 
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13 Eliabe Rodrigues de Medeiros 
, Erika Simone Galvão Pinto, 
Alany Carla de Sousa Paiva , 

Camila Priscila Abdias do 
Nascimento , Danielle 
Gonçalves da Cruz Rebouças , 

Sandy Yasmine Bezerra e 
Silva. ID 

Facilidades e dificuldades 
na implantação do 
Programa Saúde na Escola 
em 

um Município do nordeste 
do Brasil. 

A satisfação dos profissionais e a 
articulação entre os setores 
saúde e educação são elementos 
facilitadores na implantação do 
Programa Saúde na Escola. No 
entanto, insuficiência derecursos 
materiais e financeiros e excesso 
de atribuições no processo de 
trabalho são exemplos de fatores 
que comprometem sua 
implantação. 

Rev. Cuid., v. 9, n. 2, p. 
2127-34, 2018. 

14 Camila Biazus Dalcin, Dirce 
Stein Backes, Fabricio Batistin 
Zanatta, Francisca Georgina 
Macedo de Sousa, 

Hedi Crecencia Heckler de 
Siqueira, Adriane Maria Netto 
de Oliveira. 

Fatores Associados à 
violência em Escolares: 
ampliando saberes e 
Praticas para a 
Enfermagem. 

 

Conclui-se que as abordagens 
intersetoriais, interdisciplinares e 
multidimensionais se constituem 
em importante estratégia para 
promoção da saúde e redução da 
violência escolar, sobretudo em 
comunidades com indicadores de 
vulnerabilidade. Estratégias 
específicas de atuação do 
enfermeiro são indicadas para 
prevenção de riscos associados  a 
violência. 

Texto & Contexto 
Enfermagem, v. 25, n. 4, 
p. 1-10, 2016. 

15 Wanderlei Abadio de Oliveira, 
Jorge Luiz da Silva, Julliane 
Messias Cordeiro Sampaio, 
Beatriz Oliveira Pereira, Marta 
Angélica Iossi Silva. 

Bullyng na Adolescência: 
Um estudo com brasileiros 
e portugueses.  

Concluiu-se que o bullying 
influência no desenvolvimento, na 
saúde e no processo ensino-
aprendizagem de crianças e 
adolescentes em idade escolar. 

Revista Baiana de Saúde 
Publica, v. 41, n. 3, p. 
614-627, 2017. 

16 Izabelle Mont’alverne 
Napoleão Albuquerque, 
Diógenes Farias Gomes, 
Ananda Milena Martins 
Vasconcelos, 

Denise Tomaz Aguiar, Taíssa 
Braga da Silva. 

Bullying na Concepção de 
Estudantes do Ensino 
Fundamental de uma 
Escola Pública. 

 

Embora os sujeitos tivessem uma 
concepção prévia sobre bullying, 
esta era pouco fundamentada 
nas experiências do cotidiano 
escolar 

 

. 

Rev. Enfer. UFSM v. 5, n. 
3, p. 444-453, 2015. 

Quadro 04 – Identificação dos artigos pesquisados, destacando autores, títulos, conclusão, Local e ano de publicação. Cont. 

 

Por fim, analisando o Quadro 04 que destaca as conclusões dos 16 artigos que 

serviram de fontes na realização deste estudo, verificou-se que os pesquisadores 

obtiveram as conclusões, praticamente comuns, nos artigos 01, 04, 05 e 11 que apontaram 

que o bullying é visto como uma das formas de violência mais frequente no ambiente 

escolar. Por outro lado, o artigo 07 destacou a predominância do bullying do tipo verbal e 

em contrapartida o artigo 08 destacou como o mais incidente o do tipo psicológico. 

Dando prosseguimento a análise do conteúdo apresentado nos artigos estudados, 

seguindo a arguição de Bardin (2011), viu-se no artigo 09 que mencionou o ambiente 

escolar como um espaço de reprodução de violência, já o artigo 10, sugeriu a criação de 
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um Programa que pudesse amenizar e/ou solucionar esse tipo de violência na escola 

enfrentado pelos adolescentes que é visto como um problema de saúde pública. 

Assim, para melhor compreender a questão em apreço, destaca-se o artigo 12, que 

menciona o enfermeiro como um sujeito social de fundamental importância no processo de 

formação integral dos estudantes. Paralelo a isso, o artigo13 evidencia as dificuldades na 

implantação do Programa de Saúde na Escola, uma vez que, por muitos anos se trabalhou 

educação e saúde de forma separada. 

Por fim, o artigo 14 infere que estratégias específicas de atuação do enfermeiro são 

indicadas para prevenção de riscos associados à violência na escola. No artigo 15 viu-se 

que o bullying influencia no desenvolvimento do adolescente no que se refere à saúde e o 

ensino e aprendizagem do mesmo. Já o artigo 16, embora os sujeitos sociais tivessem 

uma concepção prévia sobre bullying, esta era pouco fundamentada nas experiências do 

cotidiano escolar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da incidência e prevalência do bullying a Enfermagem contribui para a 

promoção de processos de autonomia, saúde e convívio com as diferenças, identificando 

sinais de risco, comportamentos e modalidades de envolvimento de alunos em situações 

de bullying, bem como, o impacto que estas situações exercem neles em termos de 

aprendizagem, formação, saúde e qualidade de vida. Assim, estudando o bullying em 

adolescentes, observaram-se algumas consequências e danos que ele (bullying) provoca a 

saúde biopsicossocial daqueles que enfrentam tal fato. Entretanto, prevenir os profissionais 

da educação e da saúde sobre a presença do bullying é evitar o adoecimento e possíveis 

complicações futuras. 

Neste sentido a criação do Programa Saúde na Escola (PSE) demonstra uma 

preocupação com relação a disponibilizar um instrumento para embasar as ações de 

saúde nas escolas e direcionar o sentido da atuação dos profissionais de enfermagem no 

ambiente escolar. A inserção do PSE visa à aplicação da intersetorialidade destacando a 

importância dos profissionais de educação e da saúde que atuam com esse público. Tal 

aplicação serve ainda como orientação para que sejam incrementadas nas atividades 

escolares questões que abordem o tema do bullying, assim como o desenvolvimento de 
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oficinas educativas com o respectivo assunto. A união criada pelo PSE entre saúde e 

educação auxilia na aproximação entre adolescentes e os serviços de saúde. 

Por outro lado, a família desempenha também um papel importantíssimo no que diz 

respeito à identificação de comportamentos estranhos de seus filhos, verificando-se assim 

de forma precoce possíveis violências ocorridas no ambiente escolar.  

Portanto, pode-se afirmar ainda que mesmo com a criação do Programa 

supracitado, há ainda muitas lacunas a serem preenchidas, a exemplo, a sobrecarga dos 

profissionais da Atenção Básica, que dificulta a implantação de forma eficaz desse 

Programa no ambiente escolar. Dessa forma, tornando-se um desafio para a Enfermagem 

na Estratégia de Saúde da Família. 

Assim, sugere-se a inserção de profissionais de enfermagem nas escolas 

independentes da Estratégia de Saúde da Família e que estes sejam responsáveis pelas 

atividades do Programa de Saúde na escola, tendo em vista que da Atenção Básica é 

cobrado muita burocracia (papéis) do profissional enfermeiro (a) que atua nesse serviço, 

deixando a assistência precária dificultando que estes realizem suas atividades de forma 

eficaz, sobrecarregando-os. Outra alternativa seria a inserção de um enfermeiro gerente na 

Atenção Básica, assim colaborando positivamente para a realização das atividades 

inerentes ao serviço que são preconizadas. Espera-se um olhar de gestão, para que 

assim, tenham-se serviços cada vez mais resolutivos. 
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Capítulo 34 

O CONHECIMENTO DOS GESTORES DE SAÚDE DA REGIÃO DOS COCAIS SOBRE A 

AVALIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE E SEU USO COMO INSTRUMENTO NA 

TOMADA DE DECISÃO 

 
Lucas da Costa Florindo1 

André de Sousa Dourado2 
Hulianna Ximendes Escórcio de Brito3 

 
 
RESUMO 
 
A Avaliação das Tecnologias em Saúde (ATS) é de grande impacto nas decisões em 
saúde e sua utilização é bastante relevante para que se alcance a qualidade da 
assistência. A avaliação dessas tecnologias deve ser institucionalizada para garantir a 
sua eficácia e funcionalidade, envolvendo gestores e toda a sociedade civil. Todavia, em 
um contexto onde os gestores não conhecem a Avaliação das Tecnologias em Saúde, 
seu uso pode se tornar obsoleto. O presente estudo tem como objetivo analisar o 
conhecimento dos gestores sobre a Avaliação das Tecnologias em Saúde e seu uso 
como instrumento na tomada de decisão, através de uma pesquisa de campo do tipo 
descritiva, com abordagem qualitativa. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas 
com os 23 gestores da Região dos Cocais-PI. O estudo apontou que incrementar as 
ferramentas de investigação e fiscalização da atuação dos gestores de saúde é um 
caminho esperançoso para o entendimento dos problemas. Bem como fortalecer a 
participação popular no desenvolvimento das políticas de saúde públicas que envolvam a 
aplicação e institucionalização das técnicas de Avaliação das Tecnologias em Saúde. 
 
Palavras-chaves: Tecnologias. Avaliação. Saúde. Gestão. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Os sistemas de saúde dos países ao redor do mundo apresentam inúmeras 

variáveis acerca das decisões sobre incorporação de tecnologias e as expectativas dos 

que usufruem desses serviços. Tendo em vista a atualização periódica das intervenções 

na atenção à saúde, os gestores têm decisões difíceis para enfrentar nos diferentes níveis 

dos sistemas. Brasil (2016) refere-se às tecnologias como sendo uma aplicação de 

conhecimentos com objetivo de promover a saúde, prevenir e tratar as doenças e reabilitar 

                                                           
1 Acadêmico do curso de Bacharelado em Enfermagem da Cristo Faculdade do Piauí - CHRISFAPI 
2 Acadêmico do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Cristo Faculdade do Piauí - CHRISFAPI 
3Graduada em Odontologia, professora e orientadora da Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI, 
especialista em ortodontia com residência na Universidade de Connecticut (EUA). Mestranda em ortodontia 
pela Faculdade Uniararas – SP. 
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as pessoas. São exemplos de tecnologias em saúde: medicamentos, produtos para a 

saúde, procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de 

suporte e os programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os 

cuidados com a saúde são prestados. 

O advento de novas tecnologias na área da saúde tem cooperado para melhorias na 

qualidade de vida, agindo como instrumento de decisão sobre os sistemas que regulam 

recursos. Elias (2013) mostra que algumas tecnologias são adotadas sem garantia de 

eficácia, e outras continuam sendo utilizadas nos serviços, mesmo sem representar a 

melhor opção e que o balanço entre inovações e resultados em saúde é um assunto 

debatido em diversos países desenvolvidos. A garantia de acesso, o estímulo à inovação e 

a regulação do uso de tecnologias são fatores preponderantes que interferem na 

sustentabilidade de sistemas de saúde, ou seja, na capacidade dos benefícios de saúde 

serem mantidos ao longo do tempo. 

A avaliação de tecnologias em saúde (ATS) brota nos países desenvolvidos em face 

dessa preocupação, com o desígnio de auxiliar as decisões políticas quanto ao impacto da 

tecnologia. Em relação aos países em desenvolvimento, Brasil (2009) afirma que a 

pressão sobre o sistema de saúde se dá através de dois fatores principais, o primeiro trata 

do aparecimento contínuo de inovações tecnológicas, que apesar de serem positivas para 

a área da saúde, injetam a responsabilidade de constante atualização no sistema de 

saúde. O segundo ponto trata da rápida difusão de informações técnico-científicas, aliados 

a ação de empresas multinacionais, que acabam criando uma demanda externa por parte 

dos profissionais de saúde.   

Além disso, é possível perceber que as políticas de ATS também são influenciadas 

por fatores macroeconômicos, como as políticas públicas, alheios às competências 

técnicas dessa área de pesquisa. Por isso, para a construção de um sistema de saúde 

eficiente, o Estado deve enxergar toda a estrutura econômica da máquina estatal de 

maneira holística, visando o seu equilíbrio, e prezando um bom funcionamento dos seus 

sistemas, sem esquecer da excelência do seu material humano. 

Campolina et al (2017) mostram que atualmente, cada vez mais se tem reconhecido 

que para implementar sua missão, a ATS necessita considerar dimensões sociais, 

organizacionais, éticas e legais das tecnologias, em adição a aspectos clínicos e 

econômicos. 

Todo esse potencial de desenvolvimento vai de encontro a ineficiência da sua 

expansão, pela dificuldade de aplicação da ATS, culminando na deficiência de sua 
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incorporação e difusão. Desse modo, surgiu a seguinte problemática: qual o conhecimento 

dos gestores de saúde da Região dos Cocais sobre a ATS e seu uso como instrumento na 

tomada de decisão? Pressupõe-se assim que a ATS é de extrema importância para a 

garantia da eficácia dos serviços de saúde, visto que, sem a mesma, o uso de técnicas 

desatualizadas pode se tornar um risco e, consequentemente, inútil para a assistência. 

Portanto, a ATS não seria apenas uma proposta, e sim um protocolo a ser seguido, 

objetivando menos gastos e mais resultados positivos, contudo, faz-se necessário saber se 

os gestores municipais estão, de fato, utilizando-a. 

Dito isso, a presente pesquisa tem como objetivos analisar o conhecimento dos 

gestores sobre a ATS e seu uso como instrumento na tomada de decisão e, dessa forma, 

compreender o uso e a importância da utilização da ATS na gestão em saúde, 

possibilitando a identificação dos fatores que dificultam sua aplicação nos municípios da 

Região dos Cocais-PI. Além de discutir a utilização da ATS na tomada de decisão pelos 

gestores de saúde, visto que a ATS promove uma série de benefícios de apoio à gestão 

em saúde e aos seus usuários. 

 
1.1 A gestão em saúde 

 
A eficácia e o pleno funcionamento dos serviços de saúde dependem de uma 

gestão hierarquizada e comprometida com a saúde dos indivíduos, fazendo valer o 

conceito de saúde e as determinações previstas por lei. 

Miranda (2005) defende que o campo da gestão pública em saúde enseja uma série 

de estudos, debates e publicações, em que predominam abordagens mais estruturais e 

sistêmicas. Busca-se muito definir e avaliar a prática social da gestão pública a partir de 

um enfoque centrado nos sistemas de serviços de saúde, considerando principalmente a 

sua direcionalidade normativa, sua capacidade de provimento e disponibilidade de 

recursos financeiros, sua funcionalidade, capacidade regulatória e responsabilidade ante 

às demandas assistenciais. 

“As avaliações de monitoramento de saúde estão intimamente ligadas ao 

planejamento de gestão, sendo capaz de ditar tomadas de decisões, auxiliando em novas 

mudanças nos modelos assistenciais” (ROQUE et al, 2017, p. 139). 

Nota-se atualmente o crescente aumento dos gastos públicos em saúde, não 

obstante, a população mundial aumenta drasticamente dia após dia, variando ainda mais 

os perfis epidemiológicos, o que leva, teoricamente, a uma produção de tecnologias mais 
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abrangentes, igualmente eficazes e periodicamente atualizadas, desenvolvendo assim 

uma atenção mais ampla e que contemple vários tipos de público.  

Portanto, subentende-se que o maior acesso dos gestores da saúde pública e 

privada a esta informação seja prosaico para a compreensão da abstrusa articulação das 

tecnologias com os processos políticos e técnicos, que constroem, nos diferentes níveis 

dos sistemas de saúde, os padrões de incorporação e utilização das tecnologias. 

 
1.2 As tecnologias em saúde e seus impactos na gestão 

 
O conceito de tecnologia em saúde abrange qualquer intervenção que pode ser 

utilizada para promover a saúde. Esse conceito não inclui somente as tecnologias que 

interagem diretamente com os pacientes, tais como medicamentos e equipamentos. 

Normas, condutas e técnicas também são consideradas tecnologias, justamente pelo fato 

de servirem de suporte para os cuidados em saúde (AMORIM et al, 2010). 

Goodman (1998, p. 2) resume a ATS como sendo “(…) um campo multidisciplinar de 

análise de políticas, que estuda as implicações clínicas, sociais, éticas e econômicas do 

desenvolvimento, difusão e uso da tecnologia em saúde”. 

A evolução da ATS está diretamente ligada a área científica e, em consonância com 

Castro e Elias (2018), o conhecimento científico vem ganhando, cada vez mais, 

centralidade nas práticas e políticas de saúde nas últimas décadas. Durante os anos 1970, 

dois campos de conhecimento emergiram e tiveram papel fundamental no fortalecimento 

do uso de evidências científicas na prática médica e na gestão em saúde: a Medicina 

Baseada em Evidências (MBE) e a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). 

“A MBE se caracteriza pela ênfase na análise apurada dos métodos por meio dos 

quais o conhecimento médico é cientificamente produzido, em detrimento de práticas 

baseadas na experiência do profissional, intuição e modelos fisiopatológicos” (CASTRO; 

ELIAS, 2017, p. 98).  

Desse modo, o objetivo da MBE é utilizar-se de evidências científicas publicadas 

para a tomada de decisão clínica. Não obstante, a ATS segue o mesmo princípio: “A ATS 

se consolidou enquanto prática científica e tecnológica, atingiu desenvolvimento 

metodológico e expansão da sua influência no meio científico e entre os gestores em 

saúde” (NOVAES; SOÁREZ, 2016, p. 52). No entanto, ainda se percebe que sua 

implantação enquanto política de saúde é deficitária. 
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A incorporação de tecnologias por parte dos gestores é uma preocupação contínua 

do SUS: “Gestores de todas as instâncias do SUS são constantemente pressionados para 

que tecnologias novas e emergentes sejam incorporadas. Parte dessa pressão é norteada 

pelo desconhecimento acerca da viabilidade técnica e financeira da adoção dessas 

tecnologias” (SILVA; PETRAMALE; ELIAS, 2012, p. 84).  

Em harmonia com a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 198, o SUS tem, 

entre outras diretrizes, a participação da comunidade, ou seja, o exercício do controle 

social sobre as atividades e os serviços públicos de saúde.  

A Gestão Pública, segundo Miranda (2005), é responsabilidade de todos e os mais 

diversos atores sociais podem e devem exercer, além do controle público, a gestão 

participativa. A gestão governamental em saúde, quando guiada pelo interesse público, 

pode estabelecer juntamente com as outras representações de interesses dos diversos 

grupos sociais as formas de mediação política para o complexo demanda/oferta/produção 

de serviços e ações de saúde. 

 
1.3 A evolução histórica da Avaliação das Tecnologias em Saúde 

 
Em conformidade com a International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research (ISPOR, 2018), a ATS é definida como: 

  

[...] Um processo multidisciplinar, baseado em evidências, destinado a 
apoiar a tomada de decisão em saúde, avaliando propriedades e efeitos de 
uma ou mais tecnologias de saúde novas ou existentes em comparação 
com um padrão atual. Com o objetivo de determinar o valor agregado, a 
ATS usa estruturas analíticas explícitas baseadas em pesquisa e no método 
científico de maneira sistemática, transparente e imparcial. 

 

Guimarães (2014) fala que o interesse por essa abrangente definição decorre, em 

primeiro lugar, de sua localização como uma ferramenta de pesquisa no campo da política 

de saúde. Mais ainda porque, além da clínica e de outras disciplinas próprias do campo 

sanitário, ela estende as fronteiras da ATS à econometria, bem como às ciências sociais e 

à bioética. 

Schraiber, Mota e Novaes (2009) falam que no campo da saúde, observa-se uma 

redução usual da tecnologia a equipamentos. No entanto, a tecnologia deve ser 

compreendida como conjunto de ferramentas, entre elas as ações de trabalho, que põem 

em movimento uma ação transformadora da natureza. Sendo assim, além dos 

equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para operá-los: 
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o saber e seus procedimentos. O sentido contemporâneo de tecnologia, portanto, diz 

respeito aos recursos materiais e imateriais dos atos técnicos e dos processos de trabalho, 

sem, contudo, fundir estas duas dimensões. Além disso, dado o grande desenvolvimento 

do saber técnico-científico dos dias atuais, este componente saber da tecnologia ganha 

qualidade estatuto social adicionais.  

Segundo Cubas (2012), as tecnologias são classificadas em três grandes grupos: a 

dura, a leve-dura e a leve. A dura abrange os equipamentos tecnológicos; a leve-dura, os 

saberes estruturados; e a leve, as relações, o vínculo e a gestão. Além disso, as 

pesquisas, de maneira geral, privilegiam as tecnologias duras, pelo fato de nelas existirem 

certo glamour relacionado à inovação tecnológica, serem mais estruturadas e responderem 

à necessária objetividade em relação à avaliação de equipamentos. 

 
2 METODOLOGIA 

 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva, com 

abordagem qualitativa, que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade Integral Diferencial-Facid (parecer 3.178.277), pela Coordenação 

da Comissão de Intergestores Regional-CIR, Território dos Cocais-PI e que teve a 

autorização dos participantes através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa qualitativa consiste na observação 

de certa realidade, bem como a coleta de dados referentes a mesma e no registro de 

variáveis relevantes para análise.  

O trabalho foi desenvolvido na Região dos Cocais, no Estado do Piauí, que totaliza 

23 municípios. O local da pesquisa foi a cidade de Piripiri, cidade sede da Reunião 

Extraordinária da Comissão de Intergestores Regional – CIR, no dia 15 de maio de 2019. 

Os participantes da coleta de dados foram todos os gestores que atuam nas cidades 

da Região dos Cocais, totalizando 23 colaboradores. Quanto a composição e 

caracterização da amostra, observou-se uma variação relacionada ao tempo de atuação 

dos gestores em seus respectivos municípios. 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas com perguntas abertas, através 

de roteiro, contendo oito questões classificadas em três temas abordados na pesquisa: 

gestão, aplicabilidade da ATS e participação popular. As entrevistas foram realizadas em 

uma sala específica, onde os participantes responderam individualmente, após autorização 
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por meio da assinatura do TCLE e das provas documentais. Durante a realização da 

entrevista foram mantidas em sigilo todas as informações coletadas e gravadas, e 

preservada a identidade dos participantes. 

 A análise se deu pela transcrição das falas e categorização das respostas 

obtidas, garantindo a organização e interpretação dos dados para a discussão. 

Por se tratar de uma pesquisa com abordagem qualitativa, a técnica utilizada para o 

processamento foi a análise de conteúdo por meio de categorização dos dados, onde os 

resultados da pesquisa são demonstrados através de observações e citações literais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 Os resultados relatados neste estudo exibem a categorização das respostas dos 

participantes de acordo com o roteiro de entrevista. Os dados foram analisados após as 

transcrições das respostas obtidas. 

 
3.1 O papel do gestor público municipal 

 
3.1.1 Desafios atuais para a Gestão em Saúde 

 
 A gestão em saúde pode ser compreendida como o conhecimento aplicado no 

manejo complexo das organizações de saúde, envolvendo a gerência de redes, esferas 

públicas e todas as instituições e serviços de saúde (LORENZETTI et al, 2014). 

 Há consenso entre todos os entrevistados de que um dos principais desafios atuais 

para a gestão em saúde é o recurso humano, onde na maioria das vezes os servidores 

públicos municipais da saúde não colaboram com as decisões hierárquicas, seja pelo 

vasto tempo de trabalho ou simplesmente por desentendimentos políticos, além dos 

problemas encontrados em municípios que atendem não somente seus munícipes, mas 

outras cidades, atuando regionalmente. As falas a seguir exemplificam estes achados: [...] 

gerir um município que atende também os municípios vizinhos é uma responsabilidade 

dobrada (Gestor 1). [...] é sempre importante estar em contato com os nossos servidores, 

assim ficamos cientes das nossas dificuldades (Gestor 7). [...] é uma experiência 

desafiadora gerir a saúde de um município, nós até tentamos fazer com que o serviço 

funcione, com que a política de saúde funcione, mas encontramos muitas dificuldades. Os 

problemas financeiros e o pouco envolvimento dos servidores atrapalham muito no 

andamento do bom funcionamento do serviço de saúde (Gestor 23). 
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  Muito tempo atrás já se discutiam os desafios da gestão em saúde em se tratando 

de recursos humanos. Barros, Silva e Christófaro (1991) ressaltam que os problemas que 

compõem a situação de recursos humanos em saúde não são recentes, como também não 

são resultantes apenas das determinações intrínsecas da área. Ao contrário, suas 

distorções são expressões inequívocas da adoção de políticas setoriais que privilegiam a 

dicotomia histórica entre ações curativas individuais e coletivas de saúde pública, a 

discriminação da oferta de serviços à população em função da sua importância relativa 

para o setor econômico, a progressiva simplificação de procedimentos nos serviços 

básicos de saúde e a diminuição percentual progressiva dos recursos financeiros para o 

setor propriamente dito.   

 Portanto, de acordo com os entrevistados, a maioria dos problemas relatados não 

são resolvidos pelos gestores em questão, pois a resolução de tais problemas independem 

inteiramente dos mesmos, ou seja, boa parte dos problemas acontecem pela falta de 

assistência das instâncias maiores, principalmente no que se refere a repasses financeiros, 

pois sabe-se que as fontes de financiamento dos Municípios após a Constituição de 1988 

são muito dependentes de transferência do governo federal e estadual, o que gera um 

ciclo de problemas que se inter-relacionam da seguinte forma: 

 
Figura 1. Exemplificação do ciclo problemático entre as três esferas governamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 
 Em resumo, o problema exemplificado na Figura 1 retrata os problemas 

persistentes da comunicação entre as instancias administrativas da saúde no Brasil, como 

exemplo, as produções, realizadas principalmente em Atenção Básica, onde os servidores 

devem registrar sua rotina de trabalho diariamente ou semanalmente e, através da 
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alimentação dos sistemas de informação do SUS, obter informes do estado sanitário e da 

saúde da população do território por meio de relatórios de saúde, bem como de balanços 

de indicadores de saúde por estado, município, região de saúde e equipe.  

 Todavia, o grande problema relatado pelos entrevistados é a falta de assistência 

das instâncias maiores para facilitar essa produção e alimentação dos sistemas, em 

detrimento da falta de acesso à internet em algumas unidades, ou ainda, como relatado 

anteriormente, a problemática persistente do recurso humano. 

 
3.2 A aplicabilidade da ATS 

 
1.1.1 3.2.1 A ATS enquanto instrumento na tomada de decisão 

  
Verificou-se que a maioria dos entrevistados, sobretudo aqueles que estão a mais 

tempo na gestão, aplicam a ATS constantemente em seus municípios, e para as mais 

variadas situações, dentre as quais, principalmente, a avaliação de déficits na produção e 

alimentação dos sistemas de informação e metas de vacinação, de forma a averiguar quais 

fatores dificultam seu êxito.  

Observou-se ainda algumas experiências que obtiveram sucesso no que diz 

respeito a aplicabilidade da ATS, onde alguns gestores destacaram suas conquistas ao 

longo do tempo, como denotam as falas: [...] a ATS só trouxe benefícios para o nosso 

município, sua importância é imensa, tudo se torna mais fácil. Buscamos sempre melhorar 

a qualidade dos indicadores de saúde. Disponibilizamos tablets para os Agentes 

Comunitários de Saúde das nossas Unidades Básicas de Saúde e um sistema integrado 

entre o ACS e a UBS, pois observamos que o manuseio de informações através de papéis 

dificulta e atrasa muito o serviço (Gestor 3). [...] através da ATS podemos observar onde 

temos que planejar e melhorar nossas ações de saúde, principalmente quando digitamos 

nossos indicadores nos sistemas de informação do ministério (Gestor 7). [...] é periódica a 

avaliação da nossa gestão, principalmente no que diz respeito a organização da parte 

financeira, o gerenciamento dos recursos e também o funcionamento das Estratégias 

Saúde da Família – ESF. Estamos sempre em alerta quanto ao funcionamento dos 

serviços, o que está faltando e, com isso, melhoramos as condições de saúde para a 

população e o campo de trabalho dos profissionais. Dessa forma, descartamos o que não 

está funcionando e planejamos novas abordagens (Gestor 5). 

Para que se alcance um alto grau de resolutividade, as tecnologias em saúde são 
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cruciais. A ATS tem sido tradicionalmente aplicada na gestão, como o principal modelo de 

avaliação (BRASIL, 2017). 

Indagados sobre a utilização da ATS como instrumento na tomada de decisão, 

todos os entrevistados concordam que ela ajuda e muito nas decisões em saúde, 

principalmente quando há bases de evidência mostradas em reuniões territoriais, isto é, 

quando um gestor mostra que em seu município uma intervenção ainda desconhecida por 

outros gestores, obteve sucesso, como mostram as falas: [...] nós sempre observamos 

com atenção as vivências e êxitos dos outros municípios, principalmente quando se trata 

de um tema que não temos muito conhecimento. Através da CIR, nos deparamos com 

várias novidades e experiências. Nada mais justo que copiarmos as coisas boas e aplicá-

las em nosso município (Gestor 19). [...] é a partir da ATS que nós conseguimos observar 

se o trabalho está ou não produzindo e a partir disso tomar as iniciativas necessárias 

(Gestor 2). 

Com a institucionalização da participação em saúde, por meio de conferências e 

conselhos gestores nos níveis nacional, estadual, municipal e local, surgem processos de 

democratização na área da saúde, como a qualidade do processo decisório participativo. 

Todos os entrevistados reconhecem a importância do engajamento das secretarias 

estaduais e regionais com as gestões municipais no que concerne às políticas públicas 

sobre ATS, a prova disso é a troca mútua de experiências entre os gestores que 

acontecem nas reuniões da CIR/Território dos Cocais-PI. 

 
3.3  A sociedade civil e a gestão em saúde 

 
3.3.1 O envolvimento da sociedade civil nas decisões em saúde 
 

A criação do SUS originou a ampliação da assistência de saúde para a coletividade, 

possibilitando, com isso, um novo olhar às ações, serviços e práticas assistenciais. Sendo 

estas norteadas pelos princípios e diretrizes, dentre os quais, destaca-se a participação 

popular, que se mostra como grande princípio de relevância social e política, pois se 

consolida na garantia de que a população participará do processo de formulação e controle 

das políticas públicas de saúde. 

Nesse contexto, Brasil (2006) enfatiza a importância da institucionalização de 

espaços de participação da comunidade no cotidiano do serviço de saúde, através da 

garantia da participação no planejamento do enfrentamento dos problemas priorizados, 
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execução e avaliação das ações, processo no qual a participação popular deve ser 

garantida e incentivada. 

Os entrevistados mencionaram desafios e indicaram soluções para os problemas e 

fragilidades envolvendo a participação popular nas decisões em saúde, como: a 

necessidade de maior participação da sociedade civil nas conferências municipais; 

Funcionamento efetivo das ouvidorias e maior facilidade de comunicação entre a gestão e 

a população. As falas a seguir exemplificam estas ideias: [...] buscamos sempre fortalecer 

nossos conselhos de saúde, pois entendemos que a sociedade civil organizada sempre 

deve estar presente nas decisões (Gestor 4). [...] é através da participação popular que 

podemos sentir as reais necessidades da população (Gestor 14). [...] não devemos 

entender o conselho municipal como algo fiscalizador da gestão, mas como um ajudante, 

auxiliando a população a dar sua contribuição esperando melhorias (Gestor 6). [...] a 

sociedade civil cobra muito sem conhecer as dificuldades, por isso a importância da 

participação da população em geral nas conferências municipais (Gestor 8). [...] nada mais 

justo do que a própria população, usuária do serviço, ter a sua parcela de participação nas 

decisões, pois é impossível que o gestor conheça todos os problemas de uma só vez 

(Gestor 17). 

Supõe-se que boa parte dos problemas que envolvem o elo gestão/população em 

alguns municípios se dê pela alta rotatividade dos gestores na área pública dentro de um 

mesmo mandato, decorrente das implicações político partidárias.  

Portanto, a Gestão Participativa fundamenta-se na participação efetiva de todas as 

pessoas e grupos que fazem parte da organização e que de alguma forma, influenciam o 

processo de tomada de decisão e contribuem para aumentar a qualidade das decisões e 

da administração, assim como a satisfação e motivação das pessoas. 

4 CONCLUSÃO 

 
Compreender a Avaliação das Tecnologias em Saúde, sua aplicabilidade e 

implicações no contexto da tendência atual de consumo do conhecimento científico, ajuda 

o pesquisador a adotar uma postura crítica em relação aos rumos da Gestão em Saúde 

Pública no Brasil.  

O estudo apontou que incrementar as ferramentas de investigação e fiscalização da 

atuação dos gestores dos serviços de saúde é um caminho esperançoso para o 

entendimento dos problemas.  Bem como fortalecer a participação popular no 
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desenvolvimento das políticas de saúde públicas que envolvam a aplicação e 

institucionalização das técnicas de ATS.  

Outro fator determinante na manutenção do funcionamento de um sistema de saúde 

eficiente é a complementação de políticas voltadas a melhoria da qualidade do recurso 

humano, pois a aplicação da ATS de forma eficaz está diretamente relacionada à 

qualidade do recurso humano, já que esses métodos envolvem o alto conhecimento da 

ciência do gerenciamento e exige uma constante atualização do profissional em relação 

aos protocolos de gestão. 

Além disso o estudo denota que apesar das dificuldades na aplicação da ATS, sua 

importância é reconhecida pelos gestores, e os mesmos, dentro de suas possibilidades, 

complementam seu trabalho através dos conceitos da ATS, devido a falta de um esforço 

das esferas superiores para transformar e institucionalizar a ATS como um protocolo de 

saúde. 
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Capítulo 35 
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RESUMO 

A adolescência é vista como fase de mudança e de formação de identidade da criança, 
que agora passa a ser adulto, no entanto esta transição merece atenção visto que surgirão 
muitas escolhas para os adolescentes, que muitas vezes não se encontram preparados 
para optar pelo melhor. A aprendizagem pode ser influenciada por diversos fatores, sejam 
eles emocionais, físico, psicológico ou externos.  O estudo tem como objetivo identificar o 
uso de benzodiazepínicos em estudantes do Ensino Médio Integrado. A partir da aplicação 
do questionário foi possível identificar que 5% (9), dos estudantes fazem o uso de 
medicamentos para dormir, sendo o sexo feminino responsável pela maior parte do 
consumo, cerca de 77,8% (7) dos usuários são mulheres. Apenas um usuário teve o 
medicamento prescrito pelo médico, os demais afirmaram que utilizavam por indicação da 
família ou por ter visto na TV. Os resultados encontrados no estudo demonstram que o 
perfil dos estudantes do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Pernambuco 
Campus Vitória De Santo Antão é semelhante ao de estudantes de outras regiões do país. 
 

INTRODUÇÃO 

A adolescência é vista como fase de mudança e de formação de identidade da 

criança, que agora passa a ser adulto, no entanto esta transição merece atenção visto que 

surgirão muitas escolhas para os adolescentes, que muitas vezes não se encontram 

preparados para optar pelo melhor. 

A Adolescência é o período do desenvolvimento humano que marca a transição 

entre a infância e a idade adulta. Esta é uma etapa de mudança dramática do ponto de 
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3 Mestre pelo Curso de Estatística e Biometria da Universidade Federal  Rural de Pernambuco - UFPE, 
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vista social, cognitivo e físico que pode aumentar a vulnerabilidade aos distúrbios 

psicológicos e psicofisiológicos (MOREIRA et al.; 2014). 

Os adolescentes representam o segmento da população com maior vulnerabilidade 

no uso de drogas licitas e ilícitas, sendo a escola, o ambiente que proporciona maior 

contato com colegas que já experimentaram ou fazem uso mais duradouro. Essas 

situações tornam a escola um cenário importante de informações sobre as drogas entre os 

jovens (SILVA, 2010). 

A aprendizagem pode ser influenciada por diversos fatores, sejam eles emocionais, 

físico, psicológico ou externos. A dificuldade de aprendizagem pode está associada à 

alguns desses fatores, exigindo assim que pais e professores fiquem atentos aos filhos e 

aos possíveis fatores que venham a prejudicar a aprendizagem. 

A aprendizagem é uma atividade cognitiva, ocorre a partir da consolidação da 

memória e o sono tem importância fundamental nesse processo (VALLE et al., 2009). 

Segundo Silva et al., (2006) prevalência mundial do consumo de substâncias 

psicoativas está aumentando, principalmente entre os jovens de 18 a 25 anos, tornando-se 

um problema de saúde pública. 

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) realizou 

no país, estudos durante os anos de 1987, 1989, 1993, 1997 e 2004 com 48.155 

estudantes da rede pública e privada de ensino, investigando o uso de drogas. Nesse 

estudo, o CEBRID, identificou que o primeiro contato com as drogas ocorre em torno dos 

12 anos no sexo masculino e, entre as drogas ilícitas, está à maconha, seguidas pela 

cocaína e o crack, (entre o sexo masculino). Entre o sexo feminino, as escolhidas, sãs as 

anfetaminas e os ansiolíticos (BRASIL, 2010). 

Segundo o CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 

essas drogas levam á inúmeros efeitos no organismo como: inapetência, insônia, midríase, 

agressividade, taquicardia, intoxicações e morte (BRASIL, 2010). 

Drogas psicotrópicas são aquelas que agem no Sistema Nervoso Central 

produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, possuindo grande 

propriedade reforçadora sendo, portanto, passíveis de autoadministração” (WHO, 1981). 

Os benzodiazepínicos (BZD) são drogas hipnóticas e ansiolíticas bastante utilizadas 

na prática clínica, podendo ser usados em até 20% da população, dependendo da faixa 

etária. As drogas ansiolíticas diminuem a ansiedade, moderam a excitação e acalmam o 

paciente.  Esses medicamentos são drogas de ação direta do SNC e com menos efeitos 
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colaterais com ação: relaxante muscular, hipnótica, sedativa, anticonvulsivante, bloqueio 

neuromuscular em doses elevadas e dilatação coronariana (COELHO et al., 2006).  

Para Souza et al., (2013) os Benzodiazepínicos (BZD) estão entre os medicamentos 

psicotrópicos mais consumidos em diferentes países no mundo, principalmente para 

tratamento de transtorno de ansiedade e como indutores de sono. 

Noto et al., (2002) alerta para os riscos que tais medicamentos podem trazer a 

saúde: o uso inadequado de psicotrópicos, uma realidade no país, provoca tolerância, 

dependência e outras reações adversas extremamente danosas aos indivíduos, deixando 

clara a necessidade de intervenção. 

Para Castro et al., (2013) a diminuição progressiva da resistência da humanidade 

para tolerar tanto estresse, a introdução profusa de novas drogas e a pressão 

propagandística crescente por parte da indústria farmacêutica ou, ainda, hábitos de 

prescrição inadequada por parte dos médicos podem ter contribuído para o aumento da 

procura pelos benzodiazepínicos. 

Gorenstein (1993) relata que a administração prolongada de benzodiazepínicos, 

mesmo em doses baixas, induz a prejuízos persistentes nas funções cognitivas e 

psicomotoras. 

Sabendo das limitações ocorridas no SNC em pessoas que fazem uso destes 

fármacos, se faz necessário investigar possíveis limitações na aprendizagem de 

adolescentes em suas atividades escolares.  

Estudos como esses são de fundamental importância para a saúde pública, pois a 

partir dele tem-se noção do consumo de benzodiazepínicos entre os jovens, visto que a 

maior parte dos trabalhos da literatura apontam pesquisas tendo idosos e mulheres como 

sujeitos. No entanto essa classe de medicamento (psicotrópicos) são cada vez mais 

utilizadas pelos adolescentes e muitas vezes de forma inapropriada e sem 

acompanhamento médico. Através do estudo é possível identificar algumas implicações 

que o uso do medicamento pode causar na aprendizagem. 

Assim o estudo tem como objetivo identificar o uso de benzodiazepínicos por 

estudantes do Ensino Médio Integrado. 
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METODOLOGIA 

Desenvolveu-se um estudo descritivo de campo de caráter Quali-Quantitativa. 

Tendo como amostra 181 (n=181) estudantes do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal De Pernambuco Campus Vitória De Santo Antão. 

A idade dos sujeitos variou de 14 a 23 anos, todos estudam horário integral e 

cursam o Ensino Médio Integrado ao Técnico que se divide em Técnico em Agroindústria e 

Técnico em Agropecuária. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário elaborado para o 

estudo, com nove perguntas discursivas a respeito da utilização de medicamentos para 

dormir. Nome, idade, curso, série, utilização de medicamentos, acesso aos medicamentos, 

tempo de uso dos medicamentos, doença diagnóstica e prática de exercício físico foram as 

variáveis investigadas no estudo. 

Os questionários foram aplicados nos meses de Agosto e Setembro de 2014. Os 

dados foram analisados e distribuídos em tabela e gráfico de frequência. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco (UPE) 

pelo seguinte número de parecer: 89.701/ 2012. Todos os alunos concordaram com a 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da aplicação do questionário foi possível identificar que 5% (9), gráfico 1, 

dos estudantes fazem o uso de medicamentos para dormir, sendo o sexo feminino 

responsável pela maior parte do consumo, cerca de 77,8% (7) dos usuários são mulheres 

indo de encontro com as observações de Nordon et al., (2009) para os autores os usuários 

de BZD são, em maioria, mulheres (duas a três vezes mais do que homens), e seu número 

aumenta conforme a idade. O maior número de usuários está no terceiro ano, 

comportando quatro. Enquanto no primeiro ano, identifica-se um e no segundo dois, os 

demais usuários não informaram o ano, tabela 1. 

 

Gráfico 1. Percentual de estudantes usuários de remédios para dormir do IFPE-Vitória de 

Santo Antão, 2014. 



 

 

530 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entre as mulheres a idade das usuárias variou de 15 a 18 anos, sendo 15 a idade 

de três usuárias, os dois homens usuários têm 19 anos. Estudo realizado pelas Nações 

Unidas através da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes tem reforçado que 

o uso de psicotrópicos (tranquilizantes e sedativos) pelos adolescentes, sem prescrição 

médica, além de medicamentos para insônia e ansiedade indiscriminadamente tem 

promovido o abuso e a dependência química (GALDURÓZ et al., 2004). 

As substâncias psicoactivas podem comprometer a capacidade de aprendizagem e 

futuro desempenho profissional (OMS, 2004). 

 

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa dos estudantes usuários de remédios para dormir 

e praticantes de exercícios físicos IFPE-Vitória de Santo Antão, 2014. 

 1º ano 2º ano 3º ano Ano não informado 
 F % M % F % M % F % M % F % M % 

Usa remédio 
para dormir 

1 4,3 0 0 2 9,5 0 0 2 7,4 2 10 2 9 0 0 

                 
Faz exercício 
físico 

12 50 15 50 14 63,6 2 33,33 19 70.37 9 22,22 11 44 17 62,9 

Total de  
estudantes 

24  30  22  6  27  20  25  27  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5%  (9)

95% (172))

Usa remédio para dormir

Não usa remédio para dormir
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Apenas um usuário teve o medicamento prescrito pelo médico, os demais afirmaram 

que utilizavam por indicação da família ou por ter visto na TV. Apesar de não ser um 

fenômeno único da modernidade, o consumo de medicamentos sem prescrição tem se 

tornado uma prática comum na população brasileira em todos os grupos etários. Em 2001, 

80 milhões de pessoas praticaram a automedicação, e cerca de 20 mil morrem ao ano em 

sua decorrência (CASTRO et al., 2013). 

No Brasil, há fatores que agravam este quadro (automedicação); cerca de oitenta 

milhões de pessoas praticam a automedicação, há uma má qualidade de oferta de 

medicamentos, não se cumpre a obrigatoriedade da receita médica e há uma carência de 

informações e instrução da população em geral, o que justifica a preocupação em 

implementar as estratégias do uso racional de medicamentos (LIMA, et al 2008) (MOTA et 

al., 2008). 

A maior parte dos estudantes do IFPE-Vitória praticam algum tipo de exercício 

físico, gráfico 2. Segundo Antunes et al., (2006) apesar das controvérsias, estudos 

epidemiológicos confirmam que pessoas moderadamente ativas têm menor risco de serem 

acometidas por disfunções mentais do que pessoas sedentárias, demonstrando que a 

participação em programas de exercício físico exerce benefícios, também, para funções 

cognitivas. 

 

Gráfico 2. Percentual de estudantes que praticam exercício físico no IFPE-Vitória de Santo 

Antão, 2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

55% (100)

45% (81)

Faz exercício físico

Não faz exercício físico
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Dos nove usuários de medicamentos para dormir, seis praticam algum tipo de 

exercício físico, dentre dança, musculação e caminhada. A prática de exercícios é 

conhecida pela sua promoção à saúde e melhora na qualidade de vida, o risco do 

desenvolvimento de doenças crônicas. Segundo Van (1998) os exercícios podem auxiliar 

no tratamento e prevenção de alguns distúrbios do ciclo sono-vigília, seja diretamente, por 

diminuir a fragmentação do sono, provocar aumento no sono de ondas lentas e diminuição 

da latência para o de sono, ou indiretamente através do controle de peso e aquisição de 

hábitos saudáveis. 

Para Macedo et al, (2003) os exercícios físicos habituais e, não excessivos, bem 

orientados, sejam eles aeróbicos ou com pesos, através de seus efeitos, melhora os 

parâmetros de qualidade de vida dos indivíduos em geral, independente do sexo. E ainda 

que o sexo feminino apresenta maiores benefícios quando comparado ao masculino. 

Para Carneiro et al. (2005) estamos vivendo uma cultura na qual é proibido sofrer; 

somos vítimas de uma euforia dissimulada e qualquer tristeza é logo considerada 

depressão. Regueira e Pelegrine (2003) acreditam que estar sempre bem, de bom humor 

são os “estados de espírito” que o discurso atual valoriza. O desejo visa, sempre, à 

imediata satisfação, já que seu adiamento apresenta-se intolerável. Não há abertura para 

escolhas, e a negociação entre perdas e ganhos inexiste: “quer-se tudo, e agora!” 

Entre os medicamentos utilizados pelos estudantes estão: Diazepam, Rivotril e 

Maracujina. O Brasil se configura entre os maiores importadores de diazepam do mundo, 

em 5º lugar, ficando atrás da Dinamarca, EUA, Alemanha e Suíça. Em 2010 os 12 maiores 

importadores representaram juntos 65% de todas as importações desta substância. Em 

2010 o Brasil ficou em 2º lugar no ranking dos maiores consumidores mundiais de 

diazepam (VINKANDER ET AL., 2010). 

Sobre o uso demasiado do Rivotril Milagres (2013) discursa que o poder simbólico 

do medicamento se intensifica por conta das vozes da mídia e das redes socias. O fato de 

celebridades afirmarem que consomem a medicação é outro fator importante na 

legitimação do remédio. Isso se dá pela razão das celebridades representarem as 

fantasias, desejos e aspirações de inúmeros indivíduos.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados no estudo demonstram que o perfil dos estudantes do 

Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Pernambuco Campus Vitória De Santo 
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Antão é semelhante ao de estudantes de outras regiões do país. Este perfil revela a 

necessidade da abordagem deste tema no currículo acadêmico, a fim de contribuir para a 

formação de cidadãos instruídos a respeito do risco da automedicação e do uso de 

substâncias psicoativas.       

Ressalta-se a importância da realização de outras pesquisas envolvendo 

adolescentes, pois a literatura nessa área ainda é bastante escassa. Uma limitação desta 

pesquisa refere-se à validade interna; os resultados não devem ser generalizados para a 

população geral. Para aprofundar a questão e incluir as causas do uso e abuso de drogas, 

serão necessárias outras pesquisas, talvez com aplicação de metodologia qualitativa e 

correlacionando com outras variáveis tais como qualidade de sono, situação 

socioeconômica, qualidade de vida e rendimento escolar. 
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MEDICAMENTOS 
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RESUMO 
 
A administração de medicamentos é um procedimento que pode ser exercido por alguns 
profissionais de saúde. Contudo, é mais comumente praticada pela equipe de 
enfermagem, uma vez que, o enfermeiro é o responsável legal por planejar, orientar e 
supervisionar o grupo em qualquer instituição de saúde pela terapia medicamentosa. Tem-
se como pergunta norteadora: como o enfermeiro pode atuar para minimizar erros na 
administração de medicamentos? A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a 
atuação do profissional enfermeiro frente a administração segura de medicamentos e como 
objetivos específicos, elencar os principais erros praticados pela equipe de enfermagem 
durante a administração de medicamentos, bem como discutir as responsabilidades éticas 
e legais do profissional enfermeiro na administração medicamentosa. Com isso, o presente 
estudo trata-se de uma revisão integrativa de abordagem qualitativa, com pesquisas 
realizadas na base de dados online Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
seus sites afiliados, SCIELO e Google Acadêmico. Acrescentaram-se publicações 
divulgadas entre 2014 e 2018, com texto completo, artigos, monografias e teses no idioma 
português, disponíveis de forma gratuita, que atendessem até quatro descritores utilizados. 
Foram excluídos trabalhos com data inferior a 2014, também àquelas que apresentavam 
somente resumos e citações com idiomas diferentes do citado previamente. A pesquisa foi 
composta pela análise de 11 publicações. Evidenciou-se educação em serviço, práticas 
que devem ser realizadas pelo enfermeiro almejando-se tornar a administração de 
medicamentos mais efetiva, erros mais frequentes executados pelos profissionais de 
enfermagem referentes à administração de medicamentos e responsabilidade ética e legal 
do profissional de enfermagem na administração de medicamentos. No decorrer dessa 
pesquisa viu-se que devido o enfermeiro ter muitas atribuições e carga horária excessiva 
de trabalho, isso contribui para a ocorrência de erros na administração de medicamentos. 
Em se tratando das responsabilidades éticas e legais, a classe de enfermagem possui 
bases que orientam e sustentam sua prática profissional de forma ética e legal. 
 
Palavras-chave: Administração de medicamentos. Enfermeiro. Erros de enfermagem. 
Segurança do paciente. 

                                                           
1 Acadêmico de Enfermagem na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
2 Acadêmica de Enfermagem na Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
3 Graduada em enfermagem pela Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI; Professora do curso técnico em 
enfermagem na Escola Técnica da cidade de Pedro II – CEEP. 
4 Bacharelado em Enfermagem pela UNINOVAFAPI; Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade 
Estadual do Piauí-UESPI; Docente na Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI; Mestre em Terapia Intensiva 
pela IBRATI – DF; MBA em Gestão em Saúde pela FGV – RJ. Especialista em Saúde da Família pela UFMA, 
em Cuidados Intensivos -Estácio de Sá -RJ. 
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A administração de medicamentos é um procedimento que pode ser exercido por 

alguns profissionais de saúde. Contudo, é mais comumente praticada pela equipe de 

enfermagem, todavia, o enfermeiro é o responsável legal por planejar, orientar e 

supervisionar o grupo em qualquer instituição de saúde pela terapia medicamentosa 

(FERREIRA; ALVES; JACOBINA, 2014). 

Por ser uma das maiores incumbências da enfermagem, demanda dos profissionais 

que haja a habilitação, os conhecimentos de interações medicamentosas, metabolismo de 

ação e excreção do fármaco, atuação nos sistemas corporais, noções de semiologia e 

exame clínico do estado de saúde do cliente (CORTEZ, et al. 2010).  

Com isso, é da compreensão dos enfermeiros a possibilidade de as medicações 

comprometerem tanto o sistema renal, como o hepático, que são sistemas 

respectivamente encarregados pelo metabolismo e excreção dos fármacos, além das 

respostas já conhecidas ocasionadas por hipersensibilidade. Essas situações podem 

ocorrer mesmo quando a medicação é efetuada e administrada corretamente (SILVA, et al. 

2013).  

Acrescenta-se que o profissional executor da prescrição precisa ter o devido 

conhecimento técnico e científico, tal situação define que a prática exercida seja de modo 

correto e isento de danos ao paciente. E assim os erros sejam evitados. Uma vez que, 

quando se fala em “segurança do paciente” abrange, em geral, a precaução de erros no 

cuidado e o corte de danos causados aos pacientes por tais erros (RODRIGUEZ, et al. 

2017).  

Com isso, uma das formas de garantir segurança do paciente no decorrer da 

administração de medicamentos, se faz necessário que a enfermagem se utilize da técnica 

dos nove certos, a qual consiste em: o paciente certo, medicamento certo, via certa, dose 

certa, horário certo, documento certo, ação certa, apresentação certa e resposta certa 

(VESTENA. et al. 2014).  

Entende-se por erro na medicação qualquer acontecimento evitável que venha a 

causar danos ao enfermo ou levar a um emprego contrário o fim usual dos medicamentos, 

isso no momento em que estes ficam sob o domínio dos profissionais de saúde ou dos 

pacientes. Desse modo, fatores inerentes aos próprios profissionais podem induzir nesses 

erros, tais como: falta de atenção ou de interesse, pressa, inexperiência, falta de destreza 

ou desconhecimento do potencial de ação da medicação (SILVA, et al. 2017). 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ato equivocado do enfermeiro, ou dos demais profissionais de enfermagem, seja 

pelo próprio ato ou mediante displicência, pode causar danos de natureza física ou moral 

do paciente. Diante do exposto teve-se como pergunta norteadora deste estudo: como o 

enfermeiro pode atuar para minimizar erros na administração de medicamentos? 

Ressalta-se a importância da equipe de enfermagem conhecer sobre aspectos 

ético-legais da profissão, que envolvam tanto a responsabilidade, a qualidade na prestação 

da assistência, garantido assim maior segurança, bem como uma forma de esclarecer os 

direitos do paciente. 

Quanto às formas de promover uma prática segura na administração de 

medicamentos, os autores relatam como condições de trabalho que contribuem para a 

ocorrência de erros na administração de medicações: falta de profissionais, sobrecarga de 

trabalho, falta de atenção, cansaço, estresse e a alta demanda de atendimentos, 

especialmente em estabelecimentos públicos (GALIZA, et al. 2014). 

Dessa maneira, é assegurado ao profissional de enfermagem o direito de exercer 

sua profissão em um ambiente, o qual promova boas práticas profissionais e que respeite 

a segurança do paciente. Entretanto, o acúmulo de funções, associado as condições de 

trabalho e a carga horária excessiva de trabalho dos enfermeiros favorece um local 

insalubre (LOPES; CHAVES; JORGE, 2006).  

Um ambiente físico estressante traz mais facilmente aos profissionais: distração, 

comunicação ineficiente, dificuldades em entender as prescrições, cansaço, falhas na 

estocagem e distribuição das medicações, falta de motivação, equívocos na preparação 

dos remédios, bem como trocas entre as medicações (LOPES; CHAVES; JORGE, 2006). 

Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo geral analisar a atuação do 

profissional enfermeiro frente a administração segura de medicamentos e como objetivos 

específicos Elencar os principais erros praticados pela equipe de enfermagem durante a 

administração de medicamentos e discutir as responsabilidades éticas e legais do 

profissional enfermeiro na administração de medicamentos. 

Durante os estágios, no período de graduação, percebe-se nas unidades 

hospitalares que a função de preparar e administrar as medicações, em boa parte das 

vezes, é designada aos auxiliares e aos técnicos de enfermagem.  Destaca-se que seja 
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qual for à esfera de categoria profissional da enfermagem, esta deve lidar com a terapia 

medicamentosa e a responsabilidade incumbe ao enfermeiro. 

Portanto, este trabalho reside na observação enquanto estagiário na prática 

assistencial de responsabilidade do enfermeiro no que concerne a administração de 

medicamentos. Uma vez que, é uma atividade fundamental e de responsabilidade do 

enfermeiro pouco discutida e pesquisada, tornando relevante e justificável essa pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Segurança do paciente 

 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) apresentado em abril de 

2013 pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

diz sobre um conjunto de ações para advertir e reduzir a ocorrência de incidentes nos 

serviços de saúde, acontecimentos ou circunstâncias que poderiam trazer danos ao 

paciente (BRASIL, 2013).  

Quando o paciente busca um serviço de saúde hospitalar, o profissional preenche 

os dados do paciente, contendo seu nome completo, nome do hospital e motivo da busca 

pelo serviço. Caso o paciente prossiga para a internação, é gerado um prontuário único, 

com todas as informações pertinentes ao mesmo e o número da enfermaria e leito que se 

encontra (CORTEZ, et al. 2010). 

Dessa forma, é preciso marcar com realce no prontuário as alergias descritas pelo 

paciente, familiares e/ou cuidadores. Na chegada do doente em estabelecimentos de 

saúde precisam ser anotados quais remédios o paciente estava utilizando antes da 

internação, com a finalidade de examinar a indispensabilidade da continuidade ou 

adiamento do uso dos mesmos (BRASIL, 2013). 

Para garantir a segurança da prescrição é necessário que o prescritor assine com 

seu nome, assinatura e número do registro profissional, podendo usar o carimbo ou fazer 

manuscrita, de forma legível. É imprescindível que se coloque a data, fundamentado no 

parecer médico atualizado no dia da prescrição (RISSATO, 2016). 

Menciona-se que, fármacos com denominação similares a outros usados 

corriqueiramente na instituição necessitam ser escritos com destaque na letra da parte que 

os distingue, se utilizando da caligrafia maiúscula ou negrita. Exemplos de nomes 
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semelhantes: DOPAmina e DOBUTAmina; ClorproPAMIDA e ClorproMAZINA, etc. 

(VESTENA, 2014).  

Quando for preciso utilizar a expressão “se necessário”, deve-se definir: quantidade; 

modo de uso e dose máxima diária bem descrita; Exemplo: dipirona pílula de 500mg para 

uso oral. Usar 1 comprimido de 6 em 6h, caso temperatura equivalente ou superior a 

37,5ºC e dose máxima de 2 gramas (quatro comprimidos de 500mg cada) (FERREIRA; 

ALVES; JACOBINA, 2014).  

Desse modo, as ordens verbais ficam reservadas às circunstâncias de 

urgência/emergência, obrigando ser de imediato transpostas no impresso da prescrição 

posterior a administração do fármaco. Pode se utilizar da seguinte estrutura: Nome do 

medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + volume + via de 

administração + posologia + orientações de administração e uso (ALBUQUERQUE, et al. 

2012). 

 

2.2 Nove certos na administração de medicamentos 

 

       A aplicação de medicamentos nos pacientes é competência da enfermagem e 

para efetuar tal atribuição, o profissional pode-se utilizar do protocolo dos nove certos da 

medicação. Como forma de prevenir que os erros e/ou complicações aconteçam.  

      Com isso, os Erros de medicação (EM) podem ser entendidos como eventos 

que podem ocasionar danos ao paciente a partir de seu uso indevido.  Sendo os erros 

mais comuns: a diluição, cálculo de dose, técnica, velocidade, monitoramento, omissão de 

dose, via de administração, duração, horário, cliente e administração de medicamentos 

errados ou deteriorados (ANACLETO, et al. 2010). 

       Para que haja a administração segura, o profissional deve atender a nove 

certos, tais como: medicamento, dose, paciente, via, hora, documento, anotação, a ação, 

apresentação e resposta corretas. O paciente verdadeiro confere ao indivíduo, o qual o 

fármaco foi receitado, esse “certo” representa sobre a indispensabilidade de que para 

realizar a prática deve-se ler a identidade do paciente no prontuário, ou quando possível 

pode se perguntar diretamente ao mesmo (CORTEZ, et al. 2010). 

Existem várias vias para a administração de medicações, tais como: intravenosa, 

intramuscular, subcutânea, intradérmica, sublingual, dentre outras. Para saber a via correta 

a se utilizar, exigem dos profissionais de enfermagem o conhecimento de apresentação 

das medicações e as diferenças entre as vias. Umas das complicações mais comuns são 
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as consequências neurológicas e físicas, em caso de aplicação por via errônea 

(FERRACINI; FILHO, 2010). 

A dose certa obriga o profissional a ter conhecimentos, além da apresentação das 

medicações, das unidades e dos cálculos de medicação. Além de que é necessário que o 

mesmo se certifique que a droga prescrita pelo médico esteja dentro da dosagem correta. 

Dessa forma, a anotação exata diz respeito ao registro que os profissionais devem 

documentar após cada administração, onde se comprova qual a medicação foi 

administrada e evitando assim a duplicidade de dose por outro colega. É importante tomar 

cuidado com o vício de querer anotar antes, pois o paciente pode recusar-se a tomá-la 

(LOPES; CHAVES; JORGE, 2006).  

Quando uma droga é aplicada, o profissional deve assegurar que a droga receitada 

esteja sendo administrada por uma explicação apropriada e esclarecer ao paciente sobre a 

ação terapêutica e as reações mais comuns. Com os avanços da indústria farmacêutica, 

os fármacos assumem diversas apresentações e um dos erros mais comuns dos 

profissionais é usar a apresentação errônea (SILVA, et al. 2013). 

Monitorar a resposta do paciente é necessário para constatar se a terapêutica 

implementada está com o resultado satisfatório. É necessário saber quais os resultados 

esperados dos eventos adversos, garantindo o resguardo do paciente e mensurar a 

qualidade do auxílio prestado que são parâmetros fundamentais para o cuidado 

continuado (SILVA, et al. 2017). 

 

2.3 Ações do profissional de enfermagem para garantir a administração segura de 

medicamentos 

 

Entende-se por segurança do paciente, a prevenção de erros no cuidado fornecido 

ao cliente, bem como a isenção de danos causados por eles. Falhas de natureza 

intencionais ou não durante a assistência do indivíduo, no decorrer do preparo das 

medicações que serão dispensadas aos pacientes podem comprometer sua estabilidade 

(SILVA et al. 2017). 

Por isso, é essencial que a enfermagem tenha um ambiente seguro para exercer 

suas funções, envolve tanto recursos físicos, tais como: iluminação, temperatura 

adequada, ausência de ruídos, interrupções pessoais ou por telefone, como recursos 

humanos: aquisição de novos conhecimentos e anos de experiência (CORTEZ, et al. 

2010). 
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Quando as medicações são preparadas e/ou administradas de forma errônea 

podem interferir negativamente no cuidado, acarretando em custos supérfluos aos serviços 

de saúde, alongando o tempo de estadia no hospital e levando consequentemente a um 

quadro de descrédito na atuação dos profissionais e das instituições de saúde envolvidas 

(FERRACINI; FILHO, 2010). 

Desse modo, para garantir a prática segura de aplicação dos medicamentos nos 

pacientes, o profissional de enfermagem deve empregar-se de recursos que tragam maior 

conforto ao paciente e a prática segura de sua atividade laboral. Um dos atos que pode ser 

implementado nos hospitais é o paciente ser identificado por meio de uma pulseira e 

também ter o seu leito etiquetado (RISSATO, 2012). 

Pode-se citar uma forma segura de evitar interações medicamentosas, que é deter 

de conhecimentos farmacológicos para realizar o aprazamento das medicações, o cálculo 

de medicações é outra estratégia adotada pelo protocolo de segurança do paciente, que 

devem ser cautelosamente executadas a fim de evitar doses equívocas (SILVA, et al. 

2013).   

Uma estratégia que vem sendo implementada nos hospitais é o prontuário 

eletrônico, que permite o acesso a todas as informações do paciente em todas as alas da 

instituição. É um método fácil e passível de minimizar erros, já que integra as informações 

dos pacientes já contidas no sistema, sendo, portanto, um meio mais completo (SILVA, et 

al. 2017). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Reportou-se a uma revisão integrativa, cuja trata-se de um método que possui 

características marcadas pela inserção das evidências no exercício clínico, que tem como 

proposito, agregar, mensurar e sintetizar resultados de trabalhos acerca de um 

determinado assunto. Essa forma de pesquisa apresenta como objetivo executar uma 

apreciação a respeito dos assuntos já construídos previamente em trabalhos acerca de um 

determinado assunto (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

As pesquisas foram realizadas utilizando as bases de dados online Portal Regional 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites indexados, Google Acadêmico e 

SCIELO, utilizando descritores, que são termos padronizados os quais definem assuntos e 

direcionam, de forma mais específica, a pesquisa por determinado tema, com existência 
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verificada nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), a citar “administração de 

medicamentos”, “enfermeiro”, “erros de enfermagem”, “segurança do paciente”. 

Optou-se pela busca de publicações divulgadas entre 2014 e 2019, com texto 

completo, artigos, monografias e teses, nos idiomas português e disponíveis de forma 

gratuita, que atendessem aos três descritores utilizados. Foram excluídos trabalhos com 

data anterior a 2014, também aqueles que apresentavam apenas resumos e citações, com 

idiomas diferentes dos citados anteriormente. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Educação em serviço: práticas que devem ser realizadas pelo enfermeiro 

almejando tornar a administração de medicamentos mais efetiva 

 

O enfermeiro realiza muitas ações objetivando-se tornar a administração de 

medicamentos mais segura, embora existam diversos fatores, os quais tornam essa tarefa 

um pouco difícil, como por exemplo, carga horária excessiva de trabalho, várias 

medicações para administrar simultaneamente e supervisionar toda a equipe de técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

Em meio as práticas realizadas pelos enfermeiros com a finalidade de tornar a 

administração de fármacos mais segura, em um estudo efetuado por Vestena et al. (2014), 

os números evidenciaram que a quantidade de enfermeiros que efetuou alguma 

capacitação nos anos mais recentes é mínima. Portanto, os enfermeiros devem se 

capacitar mais, e assim, haverá uma redução do número de erros na administração de 

medicamentos. 

Em concordância com o autor mencionado acima, em uma pesquisa realizada por 

Silva et al. (2018),150 dos entrevistados, o que corresponde a (92,6%), dos profissionais 

apontaram que para se evitar falhas na administração de medicamentos, é necessária a 

capacitação e treino, e 112 o que condiz com (69,6%), dos entrevistados apontaram para a 

redução da carga horária laboral que é extensa. Nesse sentido, afirma-se que é 

imprescindível que haja educação permanente e capacitação a fim de reduzir os erros de 

administração de fármacos. 

Diante disso, outras ações devem ser realizadas para que se diminuam as falhas na 

administração de medicamentos, como a supervisão dos auxiliares e técnicos de 

enfermagem, no momento do preparo e administração dos mesmos, pois devido o 
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enfermeiro possuir diversas atribuições os técnicos e auxiliares de enfermagem acabam 

administrando os medicamentos, sem supervisão e isso, contribui para a elevação de 

falhas nesse processo (NEGELISKII, 2015). 

Além disso, o preparo e a administração de medicação requerem um alto grau de 

raciocínio, centralização e memória. Com isso, interrupções no momento dessa ação 

contribuem para falhas e podem desencadear a omissão de etapas relevantes.  

Dessa maneira, é necessário aumentar o número de trabalhadores e modificar a 

estrutura objetivando-se reduzir distrações e assim, colaborar para a diminuição de erros 

na administração de drogas. Nessa perspectiva, é imprescindível que o enfermeiro evite 

distrações no local de preparo e administração dos medicamentos, para que diminua a 

incidência de falhas na administração dos mesmos (VALLE, CRUZ, SANTOS, 2017).  

 

4.2 Erros mais frequentes executados pelos profissionais de enfermagem referentes 

à administração de medicamentos  

 

Há vários erros que podem ser cometidos tanto por profissionais e técnicos de 

enfermagem quanto por enfermeiros, e essas falhas, podem provocar consequências ao 

paciente. Sendo assim, é imprescindível que os profissionais de enfermagem estejam 

atentos no momento da administração de medicamentos, a fim de evitar estes erros. 

Dentre os erros cometidos pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem é a 

frequência de administração, pois espaços maiores entre as doses podem ocasionar 

diminuição do resultado aguardado, por outro lado, intervalos menores podem elevar os 

riscos de causar intoxicação medicamentosa e, por conseguinte, reações incompatíveis 

(SILVA et al., 2017). 

Em um estudo realizado por Kreling e Magalhães (2018), as falhas na administração 

de medicamentos foram consideravelmente atreladas à elevação do número de clientes 

relacionados aos profissionais enfermeiros e mostrou maior constância dessas falhas nas 

unidades de internação.   

Além disso, os pacientes faziam uso de muitos medicamentos e havia uma elevada 

imposição de trabalho em relação à equipe de enfermagem, estas particularidades, foram 

ressaltadas como prováveis causas desses erros. 

Ademais, acerca da espécie de erro efetuado, evidenciou-se que medicação errada 

foi o erro cometido por 8 (30,8%), dos profissionais e outros e 8 (30,8%), declaram ter 

realizado erros na diluição dos medicamentos. Todos estes erros como: doseamento, 
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diluição com dose de solução errada, verificação errada, horário errado, efeito danoso 

causado pela medicação, prescrição incompreensível, interação entre droga e falta de 

administração são falhas da administração de fármacos (SILVA et al., 2018). 

De acordo com Holanda e Gaíva (2015), em um estudo do tipo revisão sistemática 

da literatura, acerca de episódios específicos de eventos adversos em Unidades de 

Terapias Intensivas Neonatais, as falhas mais comuns foram: dose inexata, omissão, via 

de administração errônea e erro no momento de administrar o medicamento. 

 

4.3 Responsabilidade ética e legal do profissional de enfermagem na administração 

de medicamentos 

 

O entendimento de responsabilidade, sob o ponto de vista ético, concerne ao dever 

de responder legalmente pelas sanções que cometem e pelas suas devidas 

consequências. O profissional, enquanto ser humano, só será íntegro quando entender o 

seu código de ética e atuar de acordo com as convicções propostas, enquanto 

responsabilidade legal e jurídica (RODRIGUEZ, et al. 2017). 

A responsabilidade moral deve estar intimamente ligada à atividade da enfermagem, 

a qual estes profissionais têm o dever de dedicar ao cliente uma assistência isenta de 

práticas profissionais indevidas, em consonância com o seu Código de Ética de 

Enfermagem (CEPE), sob pena de responder perante os conselhos regulamentadores da 

profissão. Enquanto responsabilidade profissional refere-se, a lei n. 7.498/86, que 

predispõe sobre o estatuto da prática da Enfermagem (MIASSO, et al. 2016). 

Corroborando com o autor mencionado anteriormente, a enfermagem deve registrar 

por escrito todas as ações assistenciais de forma fidedigna, observando e seguindo os 

princípios éticos que permeiam a prática profissional como a benevolência, a realidade, 

justiça, habilidade e honestidade, somando os esforços para uma prática segura que vai de 

encontro aos direitos do paciente (FERREIRA; ALVES; JACOBINA, 2014). 

Diante disso, no dia 25 de julho de 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

publicou a RDC nº 36, a qual determina práticas com a finalidade de promover a 

segurança do paciente e melhorar a qualidade na assistência à saúde, em 

estabelecimentos de saúde públicos ou privados. Para tanto, estabeleceu-se a Rede 

Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), a constituição de um 

Núcleo de Segurança do Paciente em cada instituição, que seria responsável por produzir 

o Plano de Segurança do Paciente, realizar tarefas similares, fiscalizar incidentes e 
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eventos inversos e notificá-los a ANVISA. Anteriormente, isso era dever somente dos 

hospitais sentinelas (BAPTISTA, 2014). 

Segundo Baptista (2014), a partir de 2013, o Ministério da Saúde estipulou seis 

preferências na Segurança do Paciente, ocasionando na elaboração de seis protocolos 

basilares. Sendo eles: o Protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos, documento importante para o direcionamento das ações, prevenção de 

erros e melhoria da qualidade nos processos de medicação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diversos trabalhos mencionados previamente evidenciaram que a carga horária 

excessiva de trabalho, falta de capacitação profissional e muitas tarefas a serem realizadas 

pelo enfermeiro, acabam contribuindo para a ocorrência de erros na administração de 

medicamentos. Sendo assim, é imprescindível que haja uma modificação nesses itens 

citados, a fim de evitar as falhas ocorridas, mas essas mudanças não dependem somente 

do enfermeiro, mas dependem também dos gestores no âmbito da saúde. 

Acerca dos principais erros cometidos por enfermeiros e técnicos de enfermagem, 

viu-se que ocorreram erros de espaço, de tempo, em que se for muito curto, pode causar 

intoxicação medicamentosa e até levar o paciente a óbito. Além disso, pode-se citar o erro 

de cálculo de dose, quando há a medicação errada ou diluição. Fato que evidencia a 

extrema necessidade de capacitação para que se evitem tais falhas, bem como a carga 

horária extensa de trabalho que também influencia a ocorrência de erros. 

Em se tratando das responsabilidades éticas e legais, a classe de enfermagem 

possui bases que orientam e sustentam sua prática profissional de forma ética e legal, com 

o objetivo de evitar erros, inclusive na administração de medicamentos.  

Tem-se o código de ética de enfermagem, a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente e a RDC número 36. Com isso, pode-se implementar mais uma 

forma de prevenção desses erros com a adequação de um profissional específico para 

efetuar o cálculo da dose dos medicamentos iminentemente perigosos. 

Portanto, existem ações que devem ser melhoradas almejando-se reduzir a 

incidência de falhas na administração de medicamentos. No entanto, essas mudanças 

devem ser efetuadas tanto pelos profissionais da classe de enfermagem, quanto pelos 

gestores do campo da saúde. Desse modo, será possível alcançar uma redução dos erros 

cometidos pelos profissionais e a garantia de uma assistência à saúde de maneira segura. 
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Capítulo 37 

PERCEPÇÃO DAS GESTANTES PRIMIGESTAS SOBRE O ENFRENTAMENTO DO 

PROCESSO DA MATERNIDADE 
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Carla Nayara dos Santos Souza Veras4  

 

 

RESUMO 

A maternidade, sobretudo, quando se trata do primeiro filho, está carregada de mudanças 
intensas e preocupações relacionadas à nova responsabilidade e aos novos desafios 
advindos dessa fase. O estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva com 
abordagem qualitativa. Apresentou-se como objetivo primário descrever a percepção das 
gestantes primigestas sobre o enfrentamento do processo da maternidade. E, como 
objetivos secundários, investigar fatores relacionados ao enfrentamento da maternidade; 
relatar as expectativas e sentimentos das primigestas e identificar a atuação do enfermeiro 
no pré-natal sobre o enfrentamento da maternidade. Participaram deste estudo 15 
primigestas entrevistadas no segundo ou terceiro trimestre gestacional, com idade superior 
a 18 anos, por intermédio de entrevistas semiestruturadas. Após análise da produção dos 
dados, foram extraídos os principais núcleos de sentindo e agrupados nas seguintes 
categorias: expectativas e sentimentos de primigestas relacionados à maternidade; fatores 
positivos e negativos decorrentes da maternidade sob a visão das primigestas e; cuidado 
do Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família em relação à experiência da maternidade 
sob a ótica das primigestas. As primigestas exteriorizavam suas percepções conforme as 
condições e situações vivenciadas, fornecendo evidências para incentivar uma nova 
abordagem durante o pré-natal e esforços de intervenção para apoiar práticas direcionadas 
a reforçar abordagens quanto aos aspectos subjetivos e biopsicossociais que envolvam a 
maternidade, a fim de ajudar as mães a lidar melhor com esse processo e potencialmente 
gerar efeitos positivos. 
 
Palavras-chaves: Maternidade. Comportamento materno. Percepção. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A maternidade, sobretudo, quando se trata do primeiro filho, está carregada de 

mudanças intensas e preocupações relacionadas à nova responsabilidade e aos novos 

desafios advindos dessa fase, enfatizando-se que o modo como a gestante primigesta 

vivencia essas mudanças repercute na constituição da maternidade (KALINOWSKI et al., 

2012). 

  A gravidez, parto e pós-parto são fases integrantes e integradoras da transição da 

mulher para a maternidade que podem conduzir a transformações de caráter psíquico, 

social e emocional, como o desenvolvimento de ambivalência e alterações no bem-estar  

materno (LOURENÇO, 2013; ESEP, 2015). 

Nesse sentido, são exigidas adaptações e reorganizações durante essa transição, 

na qual as gestantes podem experimentar um estado de vulnerabilidade com dimensões 

numerosas e interconectadas, com impacto na vida pessoal e familiar, impondo um esforço 

de ajustamento e de equilíbrio que nem sempre decorre sem dificuldades (MARTINS; 

ABREU; FIGUEIREDO, 2018). 

Na assistência pré-natal são necessárias estratégias para ir de encontro ao bem-

estar da gestante e que favoreçam a percepção da maternidade como um evento 

expressivo, permitindo que a mesma compartilhe sentimentos, preocupações e os 

significados atribuídos por ela, ocasionando o desenvolvimento de conhecimentos que 

contribuirão para o desvendamento dos profissionais das necessidades das gestantes 

quanto ao enfrentamento da maternidade, possibilitando repassar informações e 

orientações, além de transmitir segurança e autonomia para que as gestantes passem por 

esse momento com tranquilidade (ESEL, 2014; JARDIM, 2017). 

Os profissionais que atuam nas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), a 

exemplo do enfermeiro, têm um papel ativo na preparação da mulher para maternidade, 

visto que as orientações e atividades desenvolvidas durante o pré-natal visam atingir as 

condições físicas e psicológicas adequadas a esse período. Dessa forma, as mulheres 

acompanhadas durante a gravidez terão expectativas mais realistas e confiantes sobre a 

sua nova responsabilidade, o que por sua vez pode levar a uma experiência positiva, 

visando construir uma percepção mais viável e propiciar o enfrentamento satisfatório nesta 

transição presente na vida da mulher (ESEL, 2015; CASTAÑO; CARRASCAL; GÁZQUEZ, 

2017). 
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Entre os vários aspectos que existem no enfrentamento da maternidade, evidencia-

se que as mudanças originadas neste período envolvem a mulher como um todo, 

transformando sua relação com o seu corpo, sua forma de pensar, o ambiente e tudo que 

a cerca. Sendo assim, compreender estes aspectos sob a visão da gestante primigesta 

torna-se relevante tanto para o profissional enfermeiro como para a mulher, para que a 

gestação aconteça da melhor forma possível e a mulher tenha uma experiência positiva 

durante o período gravídico-puerperal, haja vista que a construção do enfrentamento do 

processo da maternidade deve acontecer de forma apropriada e com sustentação 

(ZANATTA; PEREIRA, 2015). Diante disso, buscou-se responder ao seguinte 

questionamento: Como é o enfrentamento do processo da maternidade sob a visão das 

gestantes primigestas? 

Para isso, diante a realização da pesquisa, apresentou-se como objetivo primário 

descrever a percepção das gestantes primigestas sobre o enfrentamento do processo da 

maternidade. E, como objetivo secundário, buscou-se investigar fatores relacionados ao 

enfrentamento da maternidade; relatar as expectativas e sentimentos das gestantes 

primigestas; identificar a atuação do enfermeiro no pré-natal sobre o enfrentamento da 

maternidade. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva com abordagem 

qualitativa. 

Os dados do presente trabalho foram coletados em cinco (05) Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) da área urbana do município de Piripiri- PI, que tinham atendimento pelas 

equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em que ocorriam consultas de 

enfermagem como parte da rotina da assistência pré-natal, após consentimento por meio 

de Carta de Autorização da Instituição coparticipante responsável pelas unidades 

(Secretaria Municipal de Saúde - SMS).  

Como critérios de inclusão foram gestantes primigestas que estavam no segundo ou 

terceiro trimestre gestacional, com idade superior a 18 anos, acompanhamento pré-natal 

realizado pelas equipes de ESF e que tenham compreendido e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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A amostragem foi composta pelo critério de saturação, visando evitar repetições dos 

dados coletados e convergências entre as falas das participantes, constituindo-se de um 

total de quinze (15) primigestas. 

Os dados foram coletados no período de maio a junho de 2019, por intermédio de 

entrevistas semiestruturadas realizadas diretamente à população alvo (primigestas), 

utilizando-se de um roteiro composto por dados de caracterização e questões norteadoras 

abertas, construído especificamente para este estudo. 

A entrevista foi gravada por meio de um recurso de áudio em uma sala da UBS para 

que não houvesse interferência externa, resguardando o sigilo e privacidade das 

participantes, a fim de tornar a interpretação fiel e eficaz. Posteriormente, os dados foram 

transcritos na íntegra e organizados de forma sistematizada. 

Foi utilizado no decorrer da discussão da pesquisa, um sistema de classificação e 

numeração, com codificação do tipo alfanumérica, onde as consoantes “GP” referem-se à 

gestante primigesta, seguidas do número arábico que faz relação à sequência de 

realização das entrevistas. 

Enfatiza-se que a pesquisa teve início posteriormente à aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), selecionado pela Plataforma Brasil, e consentimento da 

instituição onde foi realizada a investigação. Ressalta-se que a pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de ética do Centro Universitário UNINOVAFAPI sob o número CAAE 

05887018.4.0000.5210 e sob o parecer número 3.200.021. O presente trabalho respeitou 

todos os aspectos éticos e legais elencados na resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistadas quinze primigestas, com idade entre 19 a 26 anos. Seis delas 

encontravam-se no segundo trimestre gestacional e nove no terceiro trimestre gestacional. 

Quanto ao estado civil, onze delas viviam com o companheiro ou eram casadas, e quatro 

solteiras, autodeclaradas pardas e uma autodeclarada branca. Doze destas possuíam 

renda familiar de até um salário mínimo, duas com até dois salários e uma declarava não 

receber salário. Quanto à escolaridade, a pesquisa abrangeu primigestas desde o ensino 

fundamental completo até a pós-graduação. Eram trabalhadoras do lar onze delas, duas 

eram estudantes, uma era vendedora e a outra auxiliar administrativa. Dez primigestas 



 

 

558 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre gestacional, a gravidez não foi planejada, e seis 

delas realizaram mais de seis consultas. 

Após análise da produção dos dados, extraíram-se os principais núcleos de sentido, 

que foram agrupados nas seguintes categoriais: expectativas e sentimentos de primigestas 

relacionados à maternidade; fatores positivos e negativos decorrentes da maternidade sob 

a visão das primigestas; cuidado do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família em relação 

à experiência da maternidade sob a ótica das primigestas. 

 

Expectativas e sentimentos de primigestas relacionados à maternidade 

 

Pode-se observar com os relatos deste estudo a convergência de sentimentos 

ambíguos e de incapacidade, que influenciavam nas expectativas das primigestas sobre o 

processo da maternidade, as quais se apresentavam negativas ou positivas conforme seu 

meio sociocultural e de assistência pré-natal. 

As que não haviam planejado a gestação e que tinham condições socioeconômicas 

menos favoráveis apresentavam expectativas mais negativas em relação à maternidade, 

assim como aquelas que se consideravam muito jovens para assumir a responsabilidade 

de ser mãe.  

Quando questionadas sobre as mudanças e sentimentos gerados pela maternidade, 

relataram ser uma fase marcante e com dificuldade na aceitação, principalmente logo após 

a descoberta da gestação, como citam nas expressões abaixo: 

 

GP 01: “(...) eu não me sentia preparada, eu até marquei com a psicóloga para 

ver se eu conversava com ela”. 

GP 04: “No início, eu pensava que eu não ia ser capaz, eu chorava”.  

GP 05: “Foi bastante chocante, porque eu não esperava. Foi de repente mesmo, 

aí foi um espanto daqueles. Não queria no começo, mas depois aceitei”. 

GP 07: “(...) o mais difícil foi eu aceitar a gravidez, porque eu não queria”. 

 

Segundo Law et al. (2018), quando as gestantes possuem crenças fracas em 

relação ao seu papel, isso provoca um maior índice de surgir sentimentos ambíguos, de 

ansiedade, depressão e estresse, por exemplo. Entretanto, quando se sentem capazes e 

confiantes em lidar com as mudanças do período maternal, apresentam comportamentos e 
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resultados mais adaptativos ao processo da maternidade, que promovem fortes 

percepções de autoeficácia materna.  

Dessa forma, percebe-se que as entrevistadas apresentaram dificuldades quanto ao 

enfrentamento do processo da maternidade. O sentimento de incapacidade e insegurança, 

interpretados por diversas vezes como um sentimento inicial, mas extremamente 

acentuado, esteve presente na maior parte dos relatos.  

Os sentimentos ambíguos e inexplicáveis apareceram bastante nas falas das 

primigestas, que relatavam uma maior sensibilidade emocional e estresse. 

 

GP 04: “Eu tô mais sensível, qualquer coisa eu tô chorando”. 

GP 06: “Era uma alegria e, ao mesmo tempo, preocupação (...). Aí qualquer 

coisinha eu tava chorando (...) também me dá muito estresse”. 

GP 12: “(...) o meu estado emocional também mudou bastante, tem horas que eu 

acordo feliz e do nada eu tô triste”. 

GP 13: “Foi uma surpresa, eu não imaginava, logo porque não foi planejada. Aí foi 

um susto, mas uma alegria ao mesmo tempo”.  

 

As dificuldades enfrentadas pelas gestantes podem se configurar em um nível de 

alteração psíquica significativa e preocupante para a saúde das mesmas e, também, para 

a saúde pública, pois direcionam a um estado de depressão pré-natal e medo de 

desenvolver esta patologia após o parto, citado em alguns trechos quando revelam a 

intensa preocupação e o desenvolvimento de atitudes intempestivas frente à situação 

vivenciada. 

Essas dificuldades se intensificam quando a gravidez não é planejada, 

considerando sentimentos conflitantes ao meio materno, como nervosismo e angústias. 

 

GP 01: “(...) eu tava até com medo de ter aquela depressão pós-parto”. 

GP 04: “(...) eu fiquei muito nervosa depois que eu engravidei (...) porque eu 

comecei a sentir muita coisa, aí eu ficava nervosa”. 

GP 07: “Eu cheguei até a entrar em depressão sobre isso, (...) tentei até me 

matar. Eu tomava remédio pra perder, pra ninguém saber, só que não consegui”. 

GP 09: “(...) nervosismo de não ser planejada, saber como é que vai lidar com 

isso daqui pra frente”. 
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Percebeu-se que o surgimento de alterações de humor e sintomas depressivos, que 

podem levar a quadros de depressão, caso não tenha intervenção na gestação, estão 

associados à negação da gestação e ao meio em que esta está sendo vivenciada. 

De acordo com Surkan et al. (2018), o conhecimento de que a gravidez indesejada 

está associada a um risco aumentado de sintomas depressivos pode ser usado para 

ajudar a identificar mulheres em risco.  

Robakis et al., (2015) diz que é difícil prever a depressão, mas que é possível 

identificar fatores de risco que têm utilidade clínica na predição da depressão, durante a 

gravidez ou no pós-parto. Seria, portanto, benéfico enumerar estes fatores para preparar 

os profissionais e oferecer intervenções preventivas no período pré-natal, como também 

monitorar de forma intensiva as gestantes em risco e, assim, suavizar a duração e a 

gravidade dos episódios depressivos. 

A multiplicidade de aspectos que podem estar relacionados ao surgimento da 

depressão solicita observação e escuta para captar impressões distintas sobre como cada 

gestante lida com os dilemas da maternidade que, por vezes, são pouco considerados. 

A gestação gera muitas implicações entre as mulheres, principalmente nas 

primigestas por ser algo novo e bastante diferente de tudo que já vivenciaram, 

caracterizando-se por pensamentos recorrentes de medo e preocupações em relação à 

capacidade de exercer a maternidade, assim como os riscos de desequilíbrios físicos e 

emocionais se tornam mais evidentes. As falas convergem com esse achado: 

 

GP 01: “eu chorava por medo de não dar assistência pra minha filha (...) que eu 

tenho medo de não ser uma mãe perfeita pra ela”. 

GP 03: “(...) como é a primeira gravidez (...) eu não esperava, é muita coisa que 

eu acho estranho no meu corpo (...) eu fico agoniada (...)”. 

GP 04: “é uma responsabilidade grande, eu tenho muito medo do parto. E 

também tenho medo da responsabilidade de ser mãe, porque eu nunca fui...aí eu 

não sei, eu acho tudo difícil. 

GP 09: “O medo, né... Será se eu vou dar conta? Como é que vai ser quando 

nascer?”. 

GP 13: “(...) tô com medo do parto (...) a gente não imagina como é cuidar de um 

bebê (...)”. 

 

Com a aproximação do parto, o bem estar materno é influenciado pelo sentimento 

de medo, principalmente quando as expectativas das primigestas não são cumpridas. 
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O medo surge antes mesmo do parto e causa instabilidade emocional, manifestada 

por episódios de choro e verbalização de preocupações. Ao pensarem no pós-parto, seu 

medo é representado no cuidado ao recém-nascido. Isso corrobora com o autor Araque; 

Medina; Abad, (2015). 

É importante atentar para os sinais que possam indicar um sofrimento emocional, 

pois estes podem produzir uma resposta não adaptativa das gestantes ao processo da 

maternidade. Portanto, estratégias de apoio emocional durante a gestação são 

fundamentais para oferecer um atendimento integral (ARAQUE; MEDINA; ABAD, 2015). 

A respeito das gestantes que descobriram a gravidez tardiamente, sendo isto 

apontado como um fator que gera preocupações e medos para as mesmas, assinala-se 

que estas já sabiam da importância da primeira consulta ter que ser realizada no primeiro 

trimestre gestacional, refutando o que Rodrigues (2014) traz em sua perspectiva, na qual 

diz que as gestantes não iniciam o pré-natal no primeiro trimestre por existir um déficit de 

orientação em saúde.  

 

GP 03: “A descoberta da minha gravidez, eu descobri, é... Com 31 semanas e 5 

dias, e foi algo que me espantou (...) não esperava. (...) devido ao pré-natal, né, 

que já devia ter começado há tempos e eu fiquei muito preocupada (...). 

GP 07: “(...) nos primeiros meses era pra mim ter feito já o pré-natal, vim fazer 

tarde já”. 

 

Assim, percebe-se que as gestantes possuem nível de conhecimento melhor em 

relação ao pré-natal e a sua importância para o prosseguimento saudável da gestação. 

As gestantes relatam a intensificação do medo e ansiedade durante o último 

trimestre, devido à aproximação do parto e nascimento do primeiro filho. São vistos como 

componentes emocionais que acompanham a mulher durante a gravidez e intensificam-se 

com a chegada do parto. 

 

GP 06: “É muito bom a gente tá esperando uma pessoinha que a gente gerou né 

(...). Muita ansiedade (...), é uma coisa boa na vida da gente.” 

GP 08: “A ansiedade é muito grande, né, pra chegar a hora de ter o neném, (...) 

ao mesmo tempo ver a hora de chegar e, ao mesmo tempo, a gente fica com 

medo”. 

GP 10: “Expectativas é que eu não vejo a hora de ver o rosto dessa criança (...). 

É muita ansiedade”. 
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É notória nos relatos das primigestas a associação entre atitudes e o ajustamento 

materno e percebe-se que cada gestante tem ou desenvolve sua maneira própria de 

gerenciar os sentimentos, ou até mesmo apresentam a incapacidade em administrá-los. 

Quando isto acontece, tem-se o desajuste de expectativas e a estabilidade emocional 

comprometida, que afetam do mesmo modo a percepção da primigesta em relação ao 

enfrentamento do processo da maternidade. 

 

Fatores positivos e negativos decorrentes da maternidade sob a visão das 

primigestas 

 

Nesta categoria, percebeu-se que a forma como a gravidez é vivenciada e integrada 

depende da interação de fatores pessoais e interpessoais. Durante as entrevistas ficou 

evidente que a idade é fator culminante gerador de conflitos internos entre as primigestas, 

devido à interrupção de outros planos de vida e por não estarem preparadas. 

 

GP 01: “(...) uma gestação nessa idade, nesse começo de vida, né (...) era pra 

mim ter feito muitas outras coisas antes de engravidar (...)”.  

GP 03: “(...) vai ser difícil pra mim, porque eu descobri agora e eu sou nova 

também”. 

 

Outro fator citado foi o apoio familiar e do parceiro. Algumas relatam dificuldades no 

gerenciamento do seu relacionamento com o parceiro. Quando este não é bem 

gerenciado, reflete-se em desafios enfrentados pela gestante, causando alteração no bem-

estar. Assim, exige-se mudança de comportamento, ou seja, habilidades de negociar 

mudanças no relacionamento com o parceiro (LAW et al., 2018). 

Em outras falas, revela-se que a participação do pai e o apoio da família são 

fundamentais para se sentirem mais seguras. Os relatos amparam o que a literatura exibe 

a respeito da relação conjugal, levando-os a assumirem níveis tanto de integração e 

aproximação, quanto de fragilidades no relacionamento. Assim, a percepção da gestante 

sobre a atitude do pai em relação à gravidez pode ser relevante para sua saúde mental. 

 

GP 01: “(...) acaba atrapalhando a relação entre marido e mulher (...), conflito 

familiar. 
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GP 02: “Melhorou a minha relação com meu marido, (...) nos aproximou mais, 

menos brigas, ficou mais carinhoso, mais caseiro também”. 

GP 04: “eu tive mais aproximação do pai dele, depois da gravidez (...). 

GP 10: “Teve aproximação da família toda, tanto de um lado como do outro, da 

minha e da dele. Dele mesmo! (...). 

GP 11: “Minha família sempre me apoiando... Minha família, meu esposo. Então 

faz com que eu, cada dia mais, fique mais forte”.  

 

Ademais, a maternidade é marcada por eventos psicossociais que alteram a vida 

dos envolvidos, repercutindo nas relações familiares e na satisfação das gestantes. Existe 

uma interação entre as transformações internas e externas que refletem na maneira 

particular de como a gestante enfrenta as situações a qual é imposta e que pode ser 

expressa igualmente a partir de sentimentos, emoções, comportamentos e 

acontecimentos. Quando a gestante recebe apoio e atenção, as percepções de 

enfrentamento da maternidade se desenvolvem melhor, levando a um aumento na energia 

psicológica para alcançar o bem estar materno e reduzindo o impacto na saúde materna. 

 

Cuidado do Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família em relação à experiência da 

maternidade sob a ótica das primigestas 

  

Considerando as falas das primigestas, quando estimuladas a refletirem sobre o 

atendimento do enfermeiro durante o pré-natal e em relação ao enfrentamento e 

atendimento de suas necessidades no processo da maternidade, analisa-se que as 

gestantes foram, em sua maioria, seguras ao discorrerem sobre a ótima qualidade, como 

apresentam as falas abaixo: 

 

GP 03: “Ela sempre me acalmava com as palavras dela, né! (...) eu me sentia, de 

uma certa forma, mais forte”. 

GP 04: “Ela entende muita a gente, explica muita coisa (...). Ela me passou muita 

confiança... Ela conversa, me explicou uns riscos, algumas coisas, deixou tudo 

bem claro.”   

GP 05: “Ela gosta de conversar muito, ela explica tudo muito bem explicado. Ela 

pergunta o que a gente tá sentindo no dia a dia (...), é atenciosa com tudo, não 

deixa passar nada”.  
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GP 09: “Ela me deixa bem calma, bem tranquila. Ela conversa bastante com a 

gente, já me sinto bem mais segura”. 

GP 11: “Além da consulta, a gente conversa também, então é uma coisa, assim, 

bem diferente, que não deixa de sair da rotina dela, mas também não deixa que o 

paciente fique ali constrangido”. 

 

Averiguou-se que a estratégia utilizada pelos enfermeiros durante o pré-natal em 

relação ao enfrentamento do processo da maternidade, de acordo com o relato das 

gestantes, seria a conversa, na qual fazem perguntas e esclarecem dúvidas. 

Isso gera vínculo entre o enfermeiro e a gestante e melhora o seguimento das 

consultas de pré-natal, como também auxilia no compartilhamento de aspectos subjetivos. 

Correlacionando ao que diz Costa (2017), quando há uma harmonização da relação 

entre enfermeiro e gestante, há também uma aproximação mais expressiva, tornando o 

pré-natal mais produtivo e sendo possível vivenciar uma experiência que ultrapassa a 

função terapêutica, e levam-se em conta os valores, perspectivas e sentimentos dessas 

mulheres. Com o diálogo e o vínculo, há uma redução significativa dos sentimentos 

negativos gerados pela maternidade, podendo-se afirmar que a participação do enfermeiro 

influencia diretamente no desfecho positivo da gestação. 

As gestantes esperam que os enfermeiros perguntem sobre os seus problemas, 

pois muitas relatam ter vergonha e receio de falar sobre os problemas que enfrentam. Daí 

percebe-se a importância do vínculo, da comunicação efetiva e, ainda, da sensibilidade do 

enfermeiro para perceber esses momentos.  

 

GP 01: “Não falei pra enfermeira que no início da gestação foi difícil pra mim pra 

aceitar a gravidez, porque eu tinha medo, tinha vergonha”. 

GP 04: “Mas eu não conto muito essas coisas íntimas pra ela não, só falo mesmo 

a respeito da gravidez (...) porque eu tinha vergonha de contar”. 

 

De acordo com Porto (2014), para que a gestante dialogue e interfira na conversa, é 

preciso que o enfermeiro estimule a fala de forma ampla, no contexto que envolve as 

questões familiares, ambientais, mudanças psicológicas, físicas e sociais, para que assim 

ela se sinta capaz de verbalizar, assim como deve ficar atento aos sinais demonstrados 

através da fala e postura das gestantes, para que haja uma interpretação da percepção da 
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gestante sobre a experiência e enfrentamento da maternidade, em todos os aspectos que 

a envolvem. 

A abordagem quanto aos aspectos biopsicossociais e a subjetividade da gestação 

ainda é um desafio para o enfermeiro. O desafio que persiste é o estratégico e 

organizacional, pois muitas vezes o enfermeiro utiliza de recursos próprios de seu 

conhecimento, apontando o interesse do mesmo para a implantação de ações de 

humanização, como cita Jorge (2017), por exemplo, com a utilização da teoria do 

autocuidado de Orem. Porém, ainda não há uma padronização em relação a estas 

abordagens, dificultando o trabalho dos profissionais em estabelecer o cuidado adequado 

para cada mulher e ações que considerem a integralidade.  

Assim, para Silva et al. (2018), tem-se a necessidade da implantação de uma 

política interna nas instituições para direcionar as ações de humanização, como também 

incluir as primigestas em trabalhos educativos para discutir as dúvidas e expectativas, as 

quais normalmente não são exploradas dentro dos consultórios. 

Fica evidente a necessidade da implementação de ações em nível de gestão e 

assistência que visem atender às diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde, 

direcionadas à saúde e bem-estar materno (ARAÚJO; OLIVEIRA; PORTO, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível obter relatos detalhados da natureza preditiva das percepções 

maternas e uma visão dos vários desafios que acompanham a maternidade. As 

primigestas exteriorizavam suas percepções conforme as condições e situações 

vivenciadas, fornecendo evidências para incentivar uma nova abordagem durante o pré-

natal e esforços de intervenção para apoiar práticas direcionadas a reforçar abordagens 

quanto aos aspectos subjetivos e biopsicossociais que envolvam a maternidade, a fim de 

ajudar as mães a lidar melhor com esse processo e potencialmente gerar efeitos positivos. 

As experiências deixam marcas psíquicas a partir das quais se constitui a 

subjetividade. Por vezes, as primigestas sentiam-se incapazes em administrar a gama de 

sentimentos e expectativas decorrentes da maternidade e buscavam formas próprias para 

o enfrentamento dos mesmos, pela dificuldade de não conseguirem compartilhá-los 

eficazmente, ainda por existirem lacunas durante a consulta de pré-natal. 

A experiência da maternidade sofre a influência de instâncias sociais, pessoais, 

econômicas e políticas. Para que haja uma melhor qualidade, há de ser melhorada a 
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integração destas instâncias e o desenvolvimento de políticas públicas que orientem a 

abordagem dos enfermeiros, como também a elaboração de políticas internas das 

unidades de saúde pelo governo, para melhor abordar e aprimorar a prática e a aplicação 

de estratégias holísticas. 

A assistência dos enfermeiros ainda se constitui de práticas fragmentadas e 

isoladas, que se apresentam insuficientes para o exercício da autonomia das primigestas 

durante o enfrentamento do processo da maternidade. 

Sugere-se que uma estratégia para enfrentar as dificuldades é formar uma rede de 

apoio que ofereça atendimento integrado e acompanhamento para incluir as primigestas, e 

que acolham e ouçam sobre as mudanças, dúvidas e expectativas, as quais normalmente 

não são exploradas ou pouco exploradas dentro das unidades de saúde.  

Com o desenvolvimento de estratégias holísticas normatizadas e padronizadas, 

pode-se contribuir para o alcance de uma assistência pré-natal mais humanizada, 

acolhedora e qualificada, para que atenda as necessidades e mudanças que envolvem as 

primigestas nesta fase. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ARAQUE, A. B. L.; MEDINA, M. D. L.; ABAD, M. L. Emotional state of primigravid women 
with pregnancy susceptible to prolongation. Investigación Educación en Enfermería, v. 
33, n. 1, p. 92-101, 2015. Disponível em: 
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/21892/18037>. 
Acesso em: 22 maio 2019. 
 
ARAÚJO, A. J. S.; OLIVEIRA, J. F.; PORTO, P. N. SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE 
PROGRAMÁTICA VIVENCIADAS POR GESTANTES NO PRÉ-NATAL. Revista de 
Enfermagem e Atenção à Saúde, v. 6, n. 2, p. 93-104, jul/dez 2017. Disponível em: 
<http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/2092/pdf>. Acesso 
em: 26 maio 2019. 
1.1.2  

CASTAÑO, J. H. O.; CARRASCAL, G. C.; GÁZQUEZ, M. R. Preparation for Motherhood 
during Pregnancy: a Concept Analysis. Invest Educ Enfermagem, v. 35, n. 3, 2017. 
Disponível em:<http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/878843/6-preparation-for-
motherhood-during-pregnancy-a-concept-analysi_rGxishw.pdf>. Acesso em: 11 set. 2018. 

 

COSTA, J. F. Depressão pós-parto: A atuação do enfermeiro na identificação precoce 
da doença. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem)-União 
Metropolitana de Educação e Cultura, Itabuna, 2017. Disponível em: 
<https://repositorio.pgsskroton.com.br/bitstream/123456789/21058/1/JANINE_FERREIRA 
COSTA_ATIVIDADE+4.pdf>. Acesso em: 26 maio. 2019. 
 



 

 

567 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA (ESEL). Expetativas e experiência 
das parturientes relativas aos cuidados de Enfermagem. Relatório de estágio. Lisboa, 
2014. Disponível 
em:<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/16331/1/RELAT%C3%93RIO%20Ana%20 
Raquel%20Costa.pdf>. Acesso em: 01 set. 2018. 
 
______.PREPARAÇÃO PARA A PARENTALIDADE: INTERVENÇÕES DO EEESMO 
QUE CONTRIBUEM PARA UMA PARENTALIDADE SAUDÁVEL. Relatório de estágio. 
Lisboa, 2015. Disponível em:< https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/16406?mode=full>. 
Acesso em: 01 set. 2018. 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO (ESEP). A GESTÃO DA 
ANSIEDADE MATERNA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE IMAGINAÇÃO GUIADA. Relatório 
de estágio. Porto, 2015. Disponível 
em:<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10731/1/A%20Gest%C3%A3o%20da%20
Ansiedade%20Materna%20atrav%C3%A9s%20da%20TIG%20%20%20Ana%20Furtado%
20ep2892.pdf>  Acesso em: 01 de set. 2018. 
 
JARDIM, M. J. A. Empoderamento feminino: contribuições do enfermeiro no pré- 

natal para o processo de parturição natural sob a ótica da gestante.2017. 110 f. 

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal do 

Maranhão, São Luís, 2017. Disponível 

em:<https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/1439?mode=full >. Acesso em: 11 set. 2018. 

 
JORGE, H. M. F. PERCEPÇÃO E PRÁTICA DO ENFERMEIRO PARA A HUMANIZAÇÃO 
DO ATENDIMENTO NO PRÉ-NATAL E PARTO EM MATERNIDADES DE ALTO RISCO. 
2017. 120 f. Tese de doutorado (Pós-Graduação em Tocoginecologia)- Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017. Disponível 
em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/322296/1/Jorge_HerlaMariaFurtado
_D.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2019. 

 

KALINOWSKI, L. C. et al. Postpartum primípara at home and associated nursing care: 
Grounded Theory. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 11, n.3, p. 701- 719, 2012. 
Disponível em: <http://www.objnursing.uff.br/index.php/nurs ing/article/view/3852/pdf_1>. 
Acesso em: 03 out. 2018.  

 

LAW, K. H. et al. Stress, Depressive Symptoms, and Maternal Self-Efficacy in First-Time 
Mothers: Modelling and Predicting Change across the First Six Months of Motherhood. 
Applied Psychology: Health and Well-Being, v. 11, n. 1, p. 126-147, 2018. Disponível 
em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aphw.12147>. Acesso em: 30 jun. 
2019. 



 

 

568 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

LOURENÇO, I. M. M. L. Acompanhar a maternidade de forma holística: efeitos sobre 
a autoestima materna e a vinculação mãe- bebê. 2013. 121 f. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia) - Universidade de Évora, Évora, 2013. Disponível 
em:<https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/11171/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o 
20Final%20Corrigida%20-%20Isabel%20Louren%C3%A7o.pdf>. Acesso em: 01 set. 2018. 
 
PORTO, P. F. O acolhimento como estratégia de cuidado do enfermeiro no pré-natal: 
Percepção de gestantes no cenário da estratégia de saúde da família. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem)- Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2014. Disponível em: 
<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5889/1/TCC%20Paloma%20Ferreira%20Porto.pdf>. 
Acesso em: 26 maio 2019. 
 
MARTINS, C. A.; ABREU, W. J. C. P.; FIGUEIREDO, M. C. A. F. Tornar-se pai ou mãe: O 
desenvolvimento do processo parental. Fronteiras: Journal of Social, Technological and 
Environmental Science, Anápolis, v. 6, n. 4, Ed. Esp., p.146-161, 2018. DOI 
http://dx.doi.org/10.21664/2238-8869. Disponível em:<http://hdl.handle.net/1822/49578>. 
Acesso em: 01 set. 2018. 
 
ROBAKIS, T. K. et al. Optimistic outlook regarding maternity protects against depressive 
symptoms postpartum. Archives off Women’s Mental Health, v. 18, n. 2, p. 197-208, 
2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869708/>. Acesso 
em: 30 jun. 2019. 
 
RODRIGUES, A. C. A IMPORTÂNCIA DE INICIAR O PRÉ-NATAL NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE – Projeto de educação em saúde em Açailândia – MA. 2014. 26 f. 
Monografia (Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem – Saúde Materna, 
Neonatal e do Lactente)- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/171880/Ariane%20Cabral%20Rodr
igues_TCC_MATERNO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 09 maio 2019.  
 
SILVA, M. A. M. et al. GRUPO OPERATIVO COM PRIMIGESTAS: UMA ESTRATÉGIA DE 
PROMOÇÃO À SAÚDE. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 31, n. 
1, p. 1-11, jan./ mar., 2018. Disponível em: 
<https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/6406/pdf>. Acesso em: 21 jun. 2019. 
 
SURKAN, P J. et al. Unintended pregnancy is a risk factor for depressive symptoms among 
socio-economically disadvantaged women in rural Bangladesh. BMC Pregnancy and 
Childbirth, v. 18, p. 490, 2018. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6292066/>. Acesso em: 30 jun. 2019. 

 

ZANATTA, E.; PEREIRA, C. R. R. "Ela enxerga em ti o mundo”: a experiência da 
maternidade pela primeira vez. Temas em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 23, n. 4, p. 959 
97, 2015. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413 
389X2014000400018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 out. 2018. 

 



 

 

569 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

570 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL 
 

 

Capítulo 38 

PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO QUANTO AOS CUIDADOS À 

CRIANÇA COM CÂNCER 
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RESUMO 
 
Introdução: A taxa de sobrevida de crianças com câncer é diretamente proporcional a 
vários indicadores de saúde, incluindo número de médicos e enfermeiros necessários para 
a população, gastos governamentais anuais per capita e vários indicadores específicos, 
como recursos humanos e nível de cuidados de suporte. O enfermeiro apresenta um papel 
importante no acompanhamento mais próximo do paciente e também apresenta a função 
de intervir em relação à compreensão do quadro, entendimento dos sentimentos e das 
reações provocadas no momento do diagnóstico e ao longo do tratamento, e ao processo 
de adaptação durante o estágio de doente. Objetivo: Descrever a percepção do 
profissional enfermeiro quanto as abordagens biopsicossociais no cuidado a crianças com 
câncer. Metodologia: Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem 
qualitativa. Para a sua realização questionou-se: Qual é a percepção do profissional 
enfermeiro quanto as abordagens biopsicossociais no cuidado a crianças com câncer? 
Foram estabelecidos as seguintes palavras-chave e descritores (DeCS): Oncology, nurse, 
pediatrics e care. Então foram acessadas nos seguintes bancos de dados: Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS) e PubMed, e seus sites indexados. Os critérios de inclusão foram 
disponibilidade do artigo na íntegra, artigos publicados em português, inglês e espanhol, no 
período de 2013 a 2019. A seleção foi estabelecida por dois instrumentos de coleta que 
serviram para avaliação estrutural e textual, buscando identificação e análise de conteúdo. 
Desenvolvimento: Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram 
selecionados 11 artigos.  Os achados foram organizados em três categorias: Experiências 
mais coletadas pelos profissionais; Abordagens mais aplicadas; Barreiras enfrentadas pelo 
profissional durante a assistência. O sentimento que muitos profissionais respondem é de 
se sentir inadequadamente preparados para prestar cuidados subjetivos e responder às 
necessidades dos mesmos. Quanto maior a expressão de observar e acompanhar as 
situações e comportamentos da criança maior a colaboração para o planejamento de 
intervenções de enfermagem. Considerações finais: As diversas formas de intervenção 
por parte do enfermeiro provêm de suas interações e buscas de melhoria da qualidade de 
vida da criança hospitalizada. Por isso, os profissionais percebem a necessidade de 
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valorização da profissão a fim de motivar os demais profissionais a buscarem qualificação 
em todos os aspectos. 
 
Palavras-chave: Oncology. Nurse. Pediatrics. Care. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Entre muitas doenças que assolam a humanidade, uma das que mais preocupam os 

cientistas é o câncer, pois ele torna-se um abreviamento de toda uma vida, por ser uma 

doença na maioria das vezes incapacitante e incurável (SMELTZER; BARE, 2012). O 

câncer no Brasil, apresenta um crescimento em todas faixas etárias e um descobrimento, 

já em um estado avançado em muitos casos, com taxas de incidência crescentes e de 

incapacidades de toda ordem, o que apresenta uma tendência a ocorrer grandes 

demandas de pacientes ao sistema de saúde (MENDES; VASCONCELLOS, 2015). 

A incidência e a mortalidade são alarmantes mesmo diante de medidas preventivas, 

anualmente 8,2 milhões de pessoas são vítimas mortais dessa doença. Segundo o INCA, a 

incidência dos casos de cânceres em crianças é alta, apresentando uma estimativa de 

12.500 novos casos no Brasil, na qual os tumores mais frequentes na infância são as 

leucemias (que afeta os glóbulos brancos), 25% a 35%, linfomas (sistema linfático),14%, e 

os do sistema nervoso central, 13% (BRASIL, 2018). 

A taxa de sobrevida de crianças com câncer é diretamente proporcional a vários 

indicadores de saúde, incluindo número de médicos e enfermeiros necessários para a 

população, gastos governamentais anuais per capita e vários indicadores específicos, 

como recursos humanos e nível de cuidados de suporte (RODRIGUEZ-GALINDO, 2015). 

Os profissionais responsáveis pelo tratamento do câncer, como médicos e enfermeiros, 

devem trabalhar em todos os níveis de prevenção (SMELTZER; BARE, 2012). Na 

prevenção terciária, apresenta-se um empenho maior de toda a equipe devido à influência 

no desenvolvimento e percepção da vida da criança, além de ser um teste ético e 

emocional para todos os profissionais. 

O desafio, porém, está na atenção dada ao diagnóstico precoce do câncer infantil, 

muitas vezes não recebendo um acompanhamento devido o que dificulta ainda mais a 

adesão da criança ao tratamento, já que os pais podem apresentar-se de maneira 

precipitada durante o processo, porém são peças fundamentais para a eficácia do 

tratamento e recuperação. Diante de situações como essa nem sempre o tratamento é 

suficiente e quando não houver sucesso e a criança for diagnosticada com 
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impossibilidades de cura, é realizado a transição de seu seguimento clínico para o cuidado 

paliativo, o qual deve ser uma mudança de forma gradual (RIBEIRO; SILVA; FRANÇA, 

2016). 

Os pacientes submetidos ao tratamento esperam apresentar uma melhora 

considerável de seu estado com qualidade e prolongamento de sua sobrevida, apresentam 

a esperança de cura, porém nem todos os casos podem ter esse fim no tratamento, 

podendo ser realizadas apenas cirurgias reparadoras e cuidados paliativos (CHABNER; 

THOMPSON, 2018). O enfermeiro apresenta a função de intervir em relação à 

compreensão do quadro, entendimento dos sentimentos e das reações provocadas no 

momento do diagnóstico e ao longo do tratamento, e ao processo de adaptação durante o 

estágio de doente (OLIVEIRA; SOUZA, 2017). 

Para que ocorram transições durante o processo de doença são necessárias 

medidas de enfrentamento psicológicas tanto para o paciente, para a família e o 

profissional, na qual o processo de comunicação e as habilidades interpessoais são 

componentes básicos, pois refletem em um atendimento de alta qualidade e uma maior 

competência profissional, o que estabeleceu um novo foco e significado para o cuidar 

profissional de enfermagem com base na dimensão psicológica e subjetiva do outro 

(GALVÃO; BORGES; PINHO, 2017). 

Em instituições de saúde o avanço tecnológico possibilita diversas maneiras de se 

obter o diagnóstico da doença e aporte melhor no tratamento, porém a relação e prática da 

humanização e da assistência em oncologia por parte do enfermeiro possui uma relação 

próxima com situações de dor, morte, angústias, esperança e desesperança 

intrinsicamente vinculados à questão oncológica (CASSOL; QUINTANA; VELHO, 2015). 

O profissional enfermeiro enfrenta dificuldades no cuidar de crianças com câncer 

devido o fator humano interferir de certa maneira no fator técnico-profissional. Ao reagir 

aos diagnósticos e tratamentos, a criança e a família passam por um processo de 

adaptação que provoca mudanças extremas intrínsecas que podem provocar mudanças 

extrínsecas, relacionadas à necessidade de idas frequentes ao hospital, aos 

procedimentos invasivos, alterações do corpo e estado emocional (GOMES; AMADOR; 

COLLET, 2012). 

A assistência deve está integrada e articulada para assegurar esses cuidados, 

exames de investigação diagnóstica e o seu seguimento, possibilitando segurança ao 

paciente e aos seus familiares e proporcionando para os mesmos oportunidades de 

decisões para o fim da vida (SILVA et. al., 2018). A integração inadequada dos cuidados 
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paliativos na rede de saúde contribui para a falta de acesso equitativo aos cuidados de 

saúde e assim impedindo que o paciente tenha um cuidado integral e humanitário 

principalmente neste momento de mudanças extremas do organismo (ATTY; TOMAZELLI, 

2018). 

Diante das situações estressantes de grandes centros de tratamento do câncer, 

apresentam-se dificuldades que envolvem todos os profissionais. Entre todos os recursos 

que o enfermeiro pode prover para o paciente, o fator humano é fundamental no processo 

de empatia do binômio profissional-paciente, pois é necessário para a criação de vínculo e 

melhor contribuição do paciente para o tratamento. Portanto, os enfermeiros precisam 

tomar conhecimento das complexas inter-relações em todas as dimensões, 

proporcionando um cuidado integral e efetivo à criança, que apresenta-se em estágio de 

mudança e adaptação (SIQUEIRA et al., 2017). 

Ao redor do paciente, geralmente, apresenta-se um olhar paralelo por parte do meio 

profissional como uma situação que vai causar prejuízo financeiro para a instituição, 

emotivo para parentes e frustrante para a equipe profissional. A realidade expressa por 

cada criança pode acarretar mudanças reais e permanentes a respeito da valorização da 

vida, intensificando o ato de cuidar ou até causando desconfortos irreparáveis (WHITAKER 

et al., 2013). Mesmo que o profissional apresente reações que interfiram em suas ações, 

deve-se evitar o mecanicismo do tratamento e buscar minimizar o sofrimento e garantir a 

qualidade de vida da criança e de todos os envolvidos (SANCHES; NASCIMENTO; LIMA, 

2014). 

O paciente se vê diante de uma situação inédita, desafiadora que confrontará 

cotidianamente, associada a vivências que geram desamparo, que trazem novos sintomas, 

dilemas, questionamentos, medos e obstáculos que terão de ser superados, então o 

enfermeiro deve apresentar formas diferentes de abordar a criança, envolvendo sua 

família, deixando a manifestação psicológica, cultural e emocional se tornarem auxílio no 

processo do cuidar. Com isso objetivou-se descrever a percepção do profissional 

enfermeiro quanto as abordagens biopsicossociais no cuidado a crianças com câncer. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa. A 

revisão integrativa é a abordagem metodológica mais abrangente referente às revisões, 

permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma 
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compreensão total do fenômeno estudado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Desta 

forma, esta pesquisa se propôs a seguir seguintes passos operacionais: identificação do 

problema; elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão; coleta de dados em bases científicas; seleção dos artigos; análise e 

interpretação dos resultados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Para a condução de 

uma revisão integrativa bem elaborada questionou-se: Qual é a percepção do profissional 

enfermeiro quanto as abordagens biopsicossociais no cuidado a crianças com câncer? 

Foram estabelecidos as seguintes palavras-chave e descritores (DeCS): Oncology, 

nurse, pediatrics e care. Foram colocadas todas as palavras-chave com separação por 

espaço como estratégia e então acessadas os seguintes bancos de dados: Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) e PubMed, e seus sites indexados, uma vez que estas permitiram 

a busca simultânea nas principais fontes nacionais e internacionais. Foram utilizados 

artigos e estudos científicos disponibilizados na íntegra. Os critérios de inclusão foram 

disponibilidade do artigo na íntegra, artigos publicados em português e inglês, publicados 

no período de 2013 a 2019 e seleção do título que continha referência aos descritores. A 

amostra inicial constituiu-se de 49 artigos, sendo selecionados 11 artigos.  

Para auxiliar na seleção foram estabelecidos dois instrumentos de coleta que 

serviram para avaliação estrutural e textual, buscando identificação e análise de conteúdo. 

Por trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, procedeu-se à análise dos resultados 

utilizando a técnica de análise de conteúdo segundo Bardin (2009). A classificação dos 

artigos partiu da exploração do material transformando os dados absolutos em relativos, 

realizando recortes, agregação ou enumeração, fazendo com que sua codificação 

atingisse a representatividade do conteúdo ou de sua expressão, partindo da análise dos 

objetivos, métodos utilizados, amostra estudada, principais resultados, permitindo a 

formulação de categorias que permitiram o agrupamento dos artigos por semântica e 

expressividade, como: I - Experiências mais coletadas pelos profissionais; II - Abordagens 

mais aplicadas; III - Barreiras enfrentadas pelo profissional durante a assistência. Para a 

realização das interpretações dos dados foram restringidos a análises qualitativas partindo 

da combinação de conceitos pré-estabelecidos e conhecimentos científico-empíricos. 

Destaca-se que foram respeitadas todas as normas de autoria, sendo referenciando os 

autores citados no estudo, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 Experiências mais coletadas pelos profissionais 

 

Os enfermeiros expressam que para uma maior assistência é necessário o uso de 

abordagens observacionais, incluindo achados de avaliação física e observação do 

comportamento da criança para identificar sintomas. A criança manifesta sua subjetividade 

externamente com atitudes e interação, permitindo ainda mais o encorajamento do 

enfermeiro em realizar uma assistência mais qualificada, conforme a necessidade do 

mesmo (LINDER; WAWRZYNSKI, 2019). 

Segundo Rassouli et al. (2015), um quesito especial a ser abordado é a 

espiritualidade, pois está associada tanto à cultura quanto à religião e influencia na 

compreensão da saúde e da doença. Para os profissionais enfermeiros é preciso diminuir a 

angústia espiritual de ambos (criança e enfermeiro), pois através de um cuidado espiritual 

os pacientes podem lidar com a doença e entrar em um estado de conforto nos estágios 

finais de vida, permitindo até um suporte emocional para o profissional que o assiste. Essa 

necessidade entra em foco quando a pessoa enfrenta estresse emocional, doença física 

ou morte. 

A dor e o sofrimento diante da situação de cura improvável gera maior sensibilidade 

e inquietação por parte do profissional que o acompanha. A proteção à dignidade da 

criança está inserida quando o enfermeiro abrange as necessidades físicas, psicológicas e 

sociais, estando atento ao caráter humanístico da implementação dos cuidados, avaliando 

e proporcionando o bem-estar, tentando minimizar o sofrimento, através do cuidado 

individualizado e direcionado para cada criança, incluindo sua família na assistência 

(MONTEIRO et al., 2014). 

Em relação aos aspectos subjetivos (emocional, espiritual, social e cultural) o 

sentimento que muitos profissionais respondem é de se sentir inadequadamente 

preparados para prestar tais cuidados e responder às necessidades dos mesmos, 

principalmente em relação ao espiritual, relatando que ouvem ou permanecem ao lado, 

porém muitos ficam desconfortáveis ao executar (RASSOULI et al., 2015). O foco no 

cuidado integral deve ser para todos os envolvidos de forma ampla e coletiva, não apenas 

para o paciente, foco da relação, mas também da preocupação com a estruturação do 

ambiente e dos profissionais, para que todos aproveitem de segurança e conforto 

(SANTOS et al., 2013). 
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Os enfermeiros tem em vista a qualidade de vida da criança e referem fazer o 

melhor que podem para dar mais vida aos dias que lhes restam, preocupando-se com as 

possibilidades da criança, realizando seus desejos. Então os mesmos buscam formas e 

não medem esforços para que todas as necessidades da criança sejam atendidas, 

encorajando-a e permitindo um auto encorajamento diante de tais situações. Os mesmos 

entendem a necessidade de dar apoio e o quanto é necessário tal atitude para amenizar 

toda situação de desespero o que permite a compreensão e o consentimento mútuo que 

ocorrem na situação comum de dar e receber apoio em todos os âmbitos (MONTEIRO et 

al., 2014). 

Os limitantes do cuidado de enfermagem são minimizadas com fatores como 

estabelecimento de vínculo de confiança e amizade, empatia e mostrar sua importância no 

processo. Esse cuidado é baseado em um conjunto de sentimentos humanos universais 

como a bondade, o interesse e a prática do amor por si e pelos outros, e essa ligação é 

essencial devido a conexão com o ser cuidado e com ele, o profissional (SANTOS et al., 

2013). O enfermeiro segue como primeiro profissional a ser buscado em situações de 

sofrimento por parte da família. A disponibilidade deve ser mostrada, pois a busca, na 

maioria das vezes, está em momentos agudos, em situações de urgência, exigindo que o 

enfermeiro apresente-se sempre preparado para todas as situações e de forma flexível, 

capaz de fornecer respostas adequadas diante de imprevisibilidades (JAGT-VAN-KAMPEN 

et al., 2017). 

A sensibilidade aos sentimentos das crianças e familiares, que é mostrada pelo 

enfermeiro, é refletida como a preocupação do mesmo em compartilhar sentimentos para 

que haja uma empatia e depois uma integração dos envolvidos como um processo 

humano, exigindo do profissional a habilidade de escutar (SANTOS et al., 2013). 

 

3.2 Instrumentos utilizados para analisar a percepção do profissional enfermeiro 

frente a criança oncológica 

 

Quanto maior a expressão de observar e acompanhar as situações e 

comportamentos da criança maior a colaboração para o planejamento de intervenções de 

enfermagem (LINDER; WAWRZYNSKI, 2019). Em situações em que a expressão da dor é 

o ponto de interação entre a criança e o enfermeiro, encontra-se a necessidade da 

utilização de mensurações quantitativas para que as intervenções sejam de forma objetiva, 
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porém por se tratar de uma experiência subjetiva e individual, o enfermeiro deve estar 

preparado para agir de forma teórico-prática (CHOTOLLI; LUIZE, 2015). 

Os estudos analisados apresentaram diversidade em métodos de pesquisa 

podendo-se analisar as diferentes formas de percepção dessa interação, profissional-

paciente-família, permitindo que inúmeras interpretações fossem obtidas diante de seus 

métodos e resultados, possibilitando a busca do objetivo do presente estudo. Os métodos 

principais foram elencados de forma a sintetizar seu desenvolvimento e conclusões. No 

estudo de Farahani et al. (2019), a utilização do questionário baseado na Multidimensional 

Measure of Religiouness and Spiritualy, com base em uma escala Likert (avaliação 

psicométrica), possibilitou a análise da prestação de cuidados espirituais e as barreiras à 

sua implementação, e mostrou que a perspectiva dos profissionais em relação ao campo 

do cuidado espiritual é diversa e expressada principalmente na forma de ações e que a 

falta de tempo e o medo do desconforto do paciente eram os principais obstáculos. 

Szymczak et al. (2018), permitiu analisar que a comunicação qualificada é 

fundamental para que haja um aprofundamento na interação entre o profissional e o 

paciente, permitindo o fortalecimento do vínculo. Porém, o fato de a interação subjetiva ser 

abordada tardiamente, é prejudicada de certa forma, devido o despreparo de ambos os 

envolvidos, por isso vê-se a necessidade de que aconteça um envolvimento precoce. 

Lebaron et al. (2017) em estudo etnográfico pôde identificar as fontes de sofrimento moral 

relacionado ao profissional e o manejo da dor em um hospital. Assim verificou-se que o 

papel e a segurança do enfermeiro são valorizados, reconhecendo o trabalho positivo que 

ocorre no hospital, sendo importantes nos procedimentos físicos do cuidado. 

Motta (2016) relata que a experiência de trabalhar no setor de oncologia pediátrica 

deve ser tomada como motivadora, mesmo em situações estressantes que causem 

desânimo, visto que os acontecimentos estão englobados em esperança e desesperança 

diante das evoluções científicas vindos da medicina que podem representar uma cura ou 

um alívio em meio ao tempo de hospitalização e diante de conhecimentos científicos-

empíricos que são atualizados por meio do convívio e interação profissional-paciente-

família. E, para a enfermagem, poder se doar em uma assistência holística a 

demonstração de empatia e segurança devem permanecer de modo que transforme a 

atual situação em momentos de encorajamento e perseverança em todos os aspectos 

vividos por todos os envolvidos. 

O estudo de Linder e Wawrzynski (2019) pôde evidenciar como os profissionais de 

saúde oncológica pediátrica caracterizavam e avaliavam os sintomas relacionados ao 
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câncer infantil, permitindo um aprofundamento em relação às condutas tomadas pelos 

mesmos. Assim possibilitou que em meio aos profissionais que atuavam próximos às 

crianças os enfermeiros são, habitualmente, os precursores do reconhecimento e resposta 

aos sintomas das mesmas, possibilitando em uma eficácia do cuidado. Wolfe et al. (2014) 

apresentou a necessidade de haver momentos de capacitação, pois os mesmos 

proporcionam discussões de situações que exigiam coragem para “dar más notícias”. 

Assim, possibilitou-se relatar melhorias significativas quando se usa de métodos 

diversificados para a atualização profissional, sendo evidente a necessidade de reforços ao 

longo da carreira profissional para um maior preparo. 

Chotolli e Luize (2015) permitiu identificar que a preocupação com a situação da 

criança interfere muito na tomada de decisão, por meio da experiência e segurança 

quantos aos cuidados a serem prestados. E diante de todas as situações de dor, o 

profissional enfermeiro deve apresentar um vínculo afetivo de confiança e resolução com o 

objetivo de fazer da criança uma participante de seu próprio cuidado. No estudo de 

Monteiro et al. (2014) evidenciou-se que a execução de ações por parte dos enfermeiros 

está em atitudes de promoção de conforto e bem-estar, através de carinho, atenção, apoio 

emocional e espiritual. 

O estudo de Jagt-van-Kampen et al. (2017) mostrou que o enfermeiro manifesta-se 

primeiro para dar um conforto ao paciente, e engloba todas as necessidades que os 

pacientes carecem, sendo possível perceber a capacidade perante os demais profissionais 

para lidarem com situações delicadas. Os serviços que estavam à frente da equipe junto 

com o enfermeiro podem perceber a importância de uma maior atenção e assim houve a 

ideia de incluir capacitações para apoiar a avaliação dos sintomas centrados na criança, 

permitindo que o profissional tenha mais confiança e segurança ao adentrar na assistência 

holística da mesma (LINDER; WAWRZYNSKI, 2019). 

É importante ressaltar que quanto maior o tempo de serviço melhor serão suas 

abordagens em todas as situações. Esse ponto é fundamental para que a profissão em si 

busque maneiras de igualar as condições entre profissionais enfermeiros com experiências 

e profissionais enfermeiros capacitados, de forma que haja uma evolução mútua para 

melhorar ainda mais a assistência (CHOTOLLI; LUIZE, 2015). 
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3.3 Barreiras enfrentadas pelo profissional durante a assistência 

 

A condição do paciente oncológico gera eventos estressantes para todos os 

envolvidos, tratando-se de crianças, o diagnóstico gera incertezas quanto ao futuro, 

dificuldade de adaptação e enfrentamento, aumento da solidão e dúvidas sobre crenças e 

valores espirituais e angústia espiritual. Os profissionais, principalmente o enfermeiro, 

devem estar preparados para dar suporte e prestar os cuidados conforme a necessidade 

de cada criança e família, vendo que estão familiarizados com a importância de prestar 

essa assistência holística, porém, nem todos encontram-se capacitados ou dispostos a 

valorizar esse aspecto do paciente (FARAHANI, et al., 2019). 

Muitas vezes obstáculos interligam-se devido a carga de trabalho e falta de apoio 

estrutural, como, grande volume de pacientes altamente sintomáticos, acesso limitado a 

insumos e medicamentos essenciais, etc., forçando-os a se desdobrarem de forma 

igualitária e com características pessoais inalteradas, as vezes fazendo com que o 

enfermeiro perceba-se impotente e despreparado. Com isso viu-se a necessidade 

essencial para criar estratégias viáveis, sustentáveis e específicas para apoiar a prática de 

enfermagem, que lidam com pacientes em geral e de forma específicas, na área da 

oncologia (LEBARON et al., 2017). 

Entretanto o que pode ocasionar desafios em parte são físicos, por serem 

expressões objetivas e emergenciais, e outras são psicossociais, por serem expressões 

subjetivas, como sentimentos, e experiências do câncer, por está incluso em um universo 

diferente do mesmo, ao adentrar em todos os aspectos da criança e de todos os 

envolvidos (LINDER; WAWRZYNSKI, 2019). 

A dúvida é gerada à medida que se depara com situações novas, mesmo diante de 

profissionais experientes, por isso a qualidade limita-se muitas vezes a experiência e a 

falta de atualizações quanto ao cuidado. Por isso, o enfermeiro encontrou-se disposto a 

enfrentar todos obstáculos e busca a melhoria da qualidade em aspectos que o paciente 

carecesse, como situações mentais, espirituais e socioculturais, não apenas biológicas 

(FARAHANI, et al., 2019). A falta de experiência conta muito a respeito do uso de padrões 

institucionais quando é referente a área de pediatria e oncologia, porque geralmente 

encontra-se mais firmeza em procedimentos e em atitudes durante determinadas situações 

profissionais que estão a mais tempo no setor (CHOTOLLI; LUIZE, 2015). O atendimento 

das necessidades subjetivas das crianças com câncer representam um verdadeiro desafio 

para os enfermeiros que passam mais tempo com elas, entretanto a expressão de 
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negligência dessa necessidade é fundamentada pelo modelo médico que procura tratar 

pacientes (RASSOULI et al., 2015). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criança com câncer quando adentra os serviços de saúde não espera encontrar-

se inserida em um contexto capaz de fazê-la participante de seu cuidado, por isso o 

profissional, principalmente o enfermeiro, deve estar ciente de todos envolvimentos que a 

mesma apresenta. O câncer, como doença estressante emocionalmente, assola todos os 

envolvidos até que provoque momentos de frieza e pensamentos negativos, para a criança 

e a família, quando não encontram um suporte adequado no ambiente. Com isso, viu-se a 

necessidade de buscar o enfermeiro devido sua proximidade com a criança, pois o mesmo 

está envolvido no suporte que compreende situações abrangentes, que possibilitam o 

cuidado holístico e engloba os familiares nesse processo. A observação detalhada e a 

escuta qualificada são formas de se analisar todos os aspectos da criança permitindo a 

construção de um vínculo que intensifica o cuidado e faz com que a criança seja um 

agente participante desse processo. 

Entre os aspectos subjetivos envolvidos, a espiritualidade torna-se foco devido estar 

envolvida em torno dos demais aspectos do ser cuidado, sendo base para a maior 

expressão de cuidado por parte do cuidador, pois gera em ambos o sentimento de 

esperança e fortalecimento do vínculo, o que exige do enfermeiro maior preparo diante dos 

diferentes contextos a qual está inserido. Com isso, observa-se a necessidade de capacitar 

enfermeiros para que possam se posicionar diante dessas situações, afinal, são expostos 

a isso rotineiramente. 

As diversas formas de intervenção por parte do enfermeiro provêm de suas 

interações e buscas de melhoria da qualidade de vida da criança hospitalizada. Quanto 

maior for o tempo de hospitalização e tardiamente o início da criação do vínculo afetivo 

pode-se perceber a insegurança por parte do enfermeiro devido a resistência causada pela 

criança e pelos familiares, mesmo tendo continuidade na assistência clínica. Por isso, os 

profissionais percebem a necessidade de valorização da profissão a fim de motivar os 

demais profissionais a buscarem qualificação em todos os aspectos, na tentativa de suprir 

a necessidade de cada instituição e de cada paciente. O ambiente também interfere na 

qualidade da assistência do enfermeiro, por isso muitos desses profissionais encontram-se 

desestimulados por conta da falta de suporte para os procedimentos biológicos. Com isso, 
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percebe-se o quanto o enfermeiro é importante nos casos de interação da fragilidade com 

o medo, pois esse profissional, tem por natureza de se adaptar às situações enfrentadas 

nesse cotidiano. 

Entre os estudos utilizados na terceira categoria percebeu-se que todos utilizaram 

como metodologia uma pesquisa de campo exploratória, o que permitiu um acesso direto 

resultados, sendo evidente a quantidade de profissionais que estão à frente do cuidado, 

dando destaque ao profissional enfermeiro. A escassez de materiais na literatura que 

abordam a temática é evidente tornando-se necessária a realização de mais pesquisas 

voltadas ao assunto, principalmente em quesitos práticos devido a necessidade de 

conhecimento da atualidade profissional. 
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Capítulo 39 

PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS DE PROMOÇÃO Á SAÚDE TRÊS ANOS DE 

UMA EXTENSÃO UNIVERSITARIA  

 

Valdinei De Freitas Rodrigues 

 

INTRODUÇÃO  

 

O projeto nasceu no grupo GEFEL- Grupo de Estudo, Pesquisa, Extensão em 

Educação Física, Esporte e Lazer no ano de dois mil e dezessete ,quando três alunos de 

Educação Física  junto com a  professora Laura Emanuela, sentavam e discutiam sobre as 

práticas corporais, em mente de desenvolver um projeto  com objetivo de  proporcionar 

uma melhor qualidade de vida na população Jacobinense em especial o público que era 

atendido na E.S.F Estratégia da saúde família  , onde muitos deles são portadores de 

algumas patologias,  como hipertensão, diabetes ou eram jovens e idosos que buscam a 

manutenção da qualidade de vida, os participantes que deram adesão ao projeto são  das 

comunidades adjacentes do centro de Convivência do Idosos ( C.C.I) como dos bairros da 

Ladeira vermelha, Inocop, Caeira e Felix Tomaz . 

O município de Jacobina está localizado na zona fisiográfica do nordeste baiano, na 

microrregião homogenia do Piemonte da Chapada Diamantina, entre serras, desfiladeiros, 

morros, trilhas, rios, fontes e cachoeiras. Fica a 330 km da capital baiana e é conhecida 

comumente como a cidade do ouro. Segundo o IBGE, (2010), a área territorial de Jacobina 

corresponde a 2.359, 965 Km², e sua população é de 79.247, sendo 38,628 homens e 

40.919 mulheres, com o total de 51.461 de pessoas adultas entre 20 a 70 anos ou mais. 

Destas, 55.868 moram na área urbana e 23.379 na área rural.  

Ainda de acordo com o IBGE (2010), Jacobina teria uma população estimada para 

2016 de 83.435 pessoas. Jacobina limita-se ao Leste com os municípios de Quixabeira, 

Serrolândia e Capim Grosso; ao Sul com Várzea do Poço e Miguel Calmon; ao Oeste com 

Várzea Nova e Ourolândia; e ao Norte com Mirangaba, Saúde e Caem. 

As práticas corporais vêm sendo definida nos estudos de Carvalho (2013, p.13) “O 

conceito, práticas corporais está diretamente vinculado à crítica contemporânea relativa às 

práticas de saúde”  
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Essa crítica é um embate as práticas higienista e eugenista que era dado ênfase ao 

alto rendimento, a ênfase ao corpo perfeito e deixava de lado questões históricas de corpo 

sã e mente sã, questões de atividade e exercícios físicos com características intrínsecas 

de cada cultura. 

As práticas corporais são ações que privilegiam o modo de viver das pessoas, 

considerando seu movimento ,gestualidade, tais aplicações despertam consciência, 

cuidado com si , com o próximo, essas práticas que diferem da definição de atividade física 

mas não deixa de proporcionar os benefícios fisiológicos, psicossocial que um exercício 

físico/ atividade física iriam lhe proporcionar. 

 A discursão vinham sendo fomentados desde 2016 onde nós, os estudantes e a 

orientanda Laura vinham debatendo, estudando, escrevendo o projeto no qual iniciou-se 

no semestre de 2017.1 após vários tramites, sendo elas as  leituras, construção do projeto, 

inserção no S.I.P – Sistema integrado de planejamento, até a sua aprovação. 

O projeto de extensão sendo homologado iniciaram o projeto de extensão com os 

três alunos de Educação Física, ministrando as aulas, sendo um monitor bolsista e os 

demais voluntários, o monitor bolsista ministrava as aulas duas vezes na semana e outros 

estudantes ajudavam com a participação nas aulas ou até em momentos de estudos para 

a construção dos planos de aulas para o projeto . No início das atividades do projeto de 

extensão  foram desenvolvidos testes, avaliações anamnese, aferimento da pressão 

arterial, pegando dados antropométricos para terem conhecimento do perfil dos 

participantes   para a parti daí  desenvolvemos as ações no centro de convivência do 

idoso,  assim dando continuidade com cada  novo aluno que se inseria no projeto fazendo 

o mesmo protocolo para melhor atendermos o público . 

 Os agentes de saúde do programa  E.S.F Estratégia saúde da família, medicas e 

enfermeiras da Unidade básica de saúde da Caeira e P.S.F- posto de saúde familiar da 

Felix Tomaz , também auxiliavam-nos projetos com a participação em suas respectivas 

áreas, sendo as enfermeiras e assistentes sociais , fazendo atendimento , dialogo 

divulgação do projeto para a comunidade, atendimento odontológicos agendados para a 

dentista da E.S.F. Nutricionista para roda de conversas sobre bons hábitos alimentares  e 

as práticas corporais ficavam responsáveis pelos estudantes de Educação Física do 

Campus IV. Onde ocorriam as  atividades  aconteciam todas ás terças e sextas feiras das 

6 : 30 A.M  ás 7:30 da A.M com práticas corporais que propiciavam uma manutenção ou 

melhor qualidade de vida através de caminhadas, corridas, massagens, ginasticas 

aeróbicas, localizada, alongamentos, fundamentos de lutas e exercícios funcionais, que a 
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parti dessas atividades esperavam alcançar alguns objetivos que eram   tornar  perceptível 

as melhoras  nos índices glicêmicos, pressóricos , peso, colesterol, medidas abdominais, 

melhoras nos aspectos psicossociais de socialização e psicológicos de convivências. 

Através dos estudos, inúmeros momentos de debates percebemos alguns 

problemas a serem sanados e um deles é a adesão ao E.S.F- Estratégia saúde da família 

e a prática de exercícios físicos que são importantes para o controle de pressão arterial e 

controle glicêmico.  

Um dos pontos que é perceptível é a  adesão deles no primeiro ano do projeto de 

extensão , pelo motivo de que não sabiam do novo projeto próximo deles, o horário era 

cômodo para alguns, para quem trabalhava pela manhã não era tão propicio para os 

mesmo e sem mencionar que o inverno do ano de 2017 foi tão intenso que afastou os 

participantes, chegou dias de ministramos aula par apenas um aluno. 

O nosso estudo tem caráter de estudo de caso descritivo analítico, onde estamos 

analisando um determinado projeto de extensão, descrevendo o seu processo de 

desenvolvimento e problematizando algumas situações que são pautadas ao decorrer dos 

estudos para tentarmos obtermos um resultado, reposta para sanar esse problema ou 

indagarmos para deixarmos aberto para estudos futuros. Tendo como base o estudo de 

caso do projeto de extensão práticas corporais, analisando dados dos três anos de 

extensão, sendo copilando dados, analisando resultados e descrevendo a importância dos 

mesmo para a sociedade. 

Utilizamos o estudo de caso como porque estamos fazendo um levantamento e 

analise de arquivos do projeto de extensão desenvolvido na Universidade do Estado da 

Bahia. 

 Segundo Yin (2001) o estudo de caso se caracteriza por abranger tudo, seja ela a 

coleta e análise dos dados. Sendo assim estamos nos debruçando sobre as coletas de 

dados feitas durante os três anos do projeto de extensão para apresentarmos a situação 

do projeto nessa sociedade, sua importância com a comunidade, apresentar soluções para 

as dificuldades encontradas no decorrer do estudo.  

 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 

As práticas corporais estão em evidencias ao passar dos anos na Educação Física 

e presente sobre o olhar das políticas públicas do SUS – Sistema Único de Saúde, sendo 
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ela uma importante ferramenta para paliativo para doenças crônicas não transmissíveis- 

DCNT. 

Segundo Yara as práticas corporais estão ligadas a crítica atual as práticas da 

saúde, sendo contra ponto á discursão e tornando centrada na atividade física. 

Carvalho(2013,p.13) 

“ As políticas públicas de Saúde em especial o o PNPS – Políticas Nacionais de 

promoção a saúde ( Brasil ,2006a) e a Política Nacional de Práticas Integrativas  e 

Complementares(  PNPIC) no SUS ( Brasil,2006b) enfatizaram em atender as 

necessidades das populações que ultrapassem programas de iniciação a atividade física 

passando assim abordar atividade física/práticas corporais. 

O termo Práticas corporais começa a surge na literatura na década de noventa com 

uma definição que correlacionava com outras definições da Educação Física, assim 

deixando o termo sem identidade. 

“Dentre o material analisado no estudo de Lazzarotti Filho, o termo “práticas 

corporais” aparece pela primeira vez em artigo de autoria de Fraga (1995) e se expandi a 

partir de 1996” (LAZZAROTTI FILHO,2010) 

Após essa expansão o termo cresce ao decorrer dos anos, mas em contradições ou 

em alguns momentos não retrata o entendimento dessa prática, e passando a ser retratado 

com definições de outras práticas. Chegando a ser explicada com esporte, ginástica, 

dança, luta, tai-chi, yoga, práticas de aventura, jogos e segundo Lazzarotti “elas só tinham 

diferenciação por serem práticas orientais ou ocidentais” (LAZZAROTTI FILHO,2010), 

sendo elas muito vasta e sem uma real definição, assim apontando sua função como 

prática de lazer, cuidado ao corpo e promoção a saúde. O estudo de Lazzarotti retrata que 

as práticas corporais foram entendidas em várias categorias, seu estudo dividiu as 

categorias em que os artigos estudados por ele definiam as práticas corporais. 

“Segundo (Lazzarotti,2010) as práticas foram definidas em artigos em 72% em tema 

dado que é algo que são desenvolvidos sem explicitar sua função. Para outros 7% o 

diferenciava de esporte, 3% cultura corporal e 1% esporte. Percebe-se que a definição das 

práticas corporais na literatura vinha procurando se encontrar através dos anos e segundo 

o estudo de Lazzarotti   

 

No campo da Educação Física, o termo “práticas corporais” vem sendo valorizado 
pelos pesquisadores que estabelecem relação com as ciências humanas e sociais, 
pois aqueles que dialogam com as ciências biológicas e exatas operam com o 
conceito de atividade física. Esta dualidade parece ser um grande entrave ou, 
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talvez, apresente-se como uma potencialidade, pela interface que a Educação 
Física estabelece com as ciências humanas e sociais e com as ciências biológicas 
e exatas((Lazzarotti,2010) 

 

O termo vem crescendo e se tornando valorizado cada vez mais na Educação 

Física, trazendo grande discursões e sendo teses de mestrados, discursão de livros para 

enriquecimento da literatura. 

As práticas corporais, por sua vez, privilegiam o modo de viver das pessoas e levam 

em consideração o ser humano em movimento e sua gestualidade. 

( CARVALHO,2015) 

Além de abordar consciência corporal, cuidados com si e outros indivíduos, as 

práticas corporais tem influencias psicossociais que facilita a maior sociabilização, entre 

eles. Sendo assim o projeto práticas corporais se inseriu, com suas peculiaridades que são 

as expressões corporal voltado a consciência corporal, métodos de exercícios não 

sistematizado sempre inserindo atividades que propiciaram a promoção a saúde como as 

práticas corporais de caráter ocidentais ou orientais. Essas práticas são as caminhadas, 

massagens, alongamentos,  capoeira, danças, tai chi chuan, shiatsu, yoga, lian gong, 

massagem, até caminhada, jogos e brincadeiras, alongamento , ginástica entre outros 

assim tendo uma gama de atividades que se enquadra as suas definições supra citadas de 

práticas corporais , englobando, lazer, esporte, promoção a saúde e outros. Segundo a 

professora Profa. Dra. Kátia De Angelis (2016) Estudos começam a demonstrar que a 

dança pode ser uma forma complementar de terapia no combate à hipertensão. É 

interessante destacar que qualquer pessoa pode dançar, de qualquer idade ou condição 

física ou social. Além disso, eventuais restrições físicas podem ser superadas com o 

auxílio de um profissional que realize ajustes nos passos da dança às limitações do 

praticante, levando a dança em diversos estilos. Não apenas a dança como prática 

corporal, mas inúmeras outras atividades que possam ser adaptadas e fazem parte do 

leque de práticas corporais que serão benéficas a indivíduos hipertensos e diabéticos, 

esse que são o público alvo do nosso projeto de extensão. 

O projeto foi inserido naquela comunidade para atender em especial pessoas com a 

patologia do diabetes e a hipertensão, mas não restringimos as práticas corporais a 

ninguém, onde será perceptível que nosso projeto há indivíduos de inúmeras faixas 

etárias. O Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) são 

consideradas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), doenças crônicas não 
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transmissíveis (DCNT), e de acordo com Ministério da Saúde, as responsáveis pelos 

maiores números de óbitos no Brasil atualmente (VILLAGRAN, 2017). 

Outras patologias que foram perceptíveis nos levantamentos dos dados são de 

pessoas obesas e com colesterol elevado que são pessoas hiperlidêmicas. Para 

verificação da obesidade serão consideradas o IMC que será calculado pela razão entre 

massa corporal e quadrado da altura, sendo considerados como critérios: 1) obesidade se 

IMC≥ 30 kg/m2; 2) excesso de peso se 25 ≤IMC< 30 kg/m2; 3) peso normal se 18,5 ≤IMC< 

25 kg/m2;4) baixo peso se IMC< 18,5 kg/m2(INCA, 2017).  O aumento de peso será 

verificado pela diferença entre as diferentes mensurações de massa corporal, sendo 

classificada em: 1) aumento de peso superior ao esperado; 2) aumento de peso dentro do 

esperado; 3) aumento de peso abaixo do esperado (CASTRO, 2016). Para a verificação 

das dislipidemias foram utilizados os exames sanguíneos supramencionados. 

Essas atividades foram todas desenvolvidas na Extensão Universitária que segundo 

(DA SILVA,1993) “A extensão universitária é, na realidade, uma forma de interação que 

deve existir entre a universidade e a comunidade na qual está inserida.”  

Assim a comunidade acadêmica leva conhecimento cientifico para a sociedade e 

presta serviço para eles dando uma devolutiva a sociedade, além de ser obrigação da 

Universidade a implantação de extensões Universitárias.  

 

METODOLOGIA  

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O seguinte estudo é uma pesquisa de corte transversal, descritiva onde segundo 

Bordalo (2006) ela pode ser de incidência ou prevalência. A primeira investiga 

determinadas doença em grupos de casos novos. A de prevalência estuda casos num 

determinado local e tempo; é estática e, essencialmente, transversal, exemplificando um 

corte no tempo.  Onde descreve características de determinadas populações ou 

fenômenos, sua característica é a coleta de dados e questionários, caracterizando com 

estudo de caso de caráter descritivo, analítico. Suas vantagens são o baixo custo, 

facilidade de realização, rapidez na coleta e suas objetividades na coleta dos dados, mas 

não deixa de haver algumas desvantagens que são a dificuldade de identificar risco 

absoluto, não determina duração de algo. 
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Consiste em ter um caráter quantitativo assim sendo “Os métodos de pesquisa 

quantitativa, de modo geral, são utilizados quando se quer medir opiniões, reações, 

sensações, hábitos e atitudes etc.” (MANZATO,2012. P.7). 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

 O estudo tem como objetivo de estratificar dados dos três anos do projeto de 

extensão Práticas Corporais Alternativas de Promoção a saúde. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

Relatar a importância do projeto de extensão para sociedade. 

Expor formas de combater a falta de investimento a prática de exercícios físicos nas UBS´s 

de Jacobina.  

Compilar os dados dos três anos do projeto de extensão Práticas Corporais Alternativas de 

Promoção a Saúde. 

 Informar o estado nutricional e morfológico dos participantes, frequentadores, do projeto 

de extensão através de avaliações desenvolvidas ao decorrer dos anos. 

Todos esses processos subsidiados  com o parecer substancial do CEP – Comitê de Ética 

e Pesquisa, tendo como número do parecer 2.152.528, assim atendendo todas disposições 

da resolução 466/12 CNS/MS, assim nos dando respaldo para pegarmos os exames 

séricos dos alunos para analisarmos, assim termos consciência de seu estado clinico para 

prática das atividades lá desenvolvidas. 

 

LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Centro de Convivência do Idoso no Bairro da Caeira – Rua 

Av. Nossa Sra. da Conceição, Jacobina – BA, local que é desenvolvido o projeto de 

Extensão práticas Corporais Integrativas alternativas de Promoção a Saúde. 

 

Localização e população  

 

O município de Jacobina está localizado na zona fisiográfica do nordeste baiano, na 

microrregião homogenia do Piemonte da Chapada Diamantina, entre serras, desfiladeiros, 
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morros, trilhas, rios, fontes e cachoeiras. Fica a 330 km da capital baiana e é conhecida 

comumente como a cidade do ouro. Segundo o IBGE, (2010), a área territorial de Jacobina 

corresponde a 2.359, 965 Km², e sua população é de 79.247, sendo 38,628 homens e 

40.919 mulheres, com o total de 51.461 de pessoas adultas entre 20 a 70 anos ou mais. 

Destas, 55.868 moram na área urbana e 23.379 na área rural.  

Ainda de acordo com o IBGE (2010), Jacobina teria uma população estimada para 

2016 de 83.435 pessoas. Jacobina limita-se ao Leste com os municípios de Quixabeira, 

Serrolândia e Capim Grosso; ao Sul com Várzea do Poço e Miguel Calmon; ao Oeste com 

Várzea Nova e Ourolândia; e ao Norte com Mirangaba, Saúde e Caem. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (ONU, 2010) O 

IDH Municipal varia de 0 a 1, considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e 

educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município. 

Quanto mais próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento do município. Em 1991 Jacobina 

tinha o IDH-M 0,363, e em 2010 o IDH-M foi de 0,649, no 42º do ranking estadual e no 

3.136º no ranking nacional; à longevidade em 1991 era de 0,529, e em 2010 foi de 0,772, 

ficando em 142º no ranking estadual pelo IDH-M de Longevidade, e no 4.064º no ranking 

nacional. 

 

POPULAÇÃO DA PESQUISA E AMOSTRA 

 

A população selecionada são os participantes do projeto de Extensão Práticas 

Corporais Alternativa de Promoção a saúde, seus dados foram coletados desde primeiro 

dia de atividade desse projeto no Centro de Convivência do Idoso que foi na data de 

12/05/2017 até o presente momento de data de 03/08/2019. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados estatísticos serão transcritos para uma planilha Excel, passarão por 

conferência por dupla digitação. Para os devidos procedimentos de análise categóricas 

será utilizado o teste. As analises deram após tabelamento de dados, deixando em escalas 

longas, logo após contabilizando variáveis que são mais frequentes em cada documento 

através da formula =CONTESE do Excel que contabiliza variáveis seja elas numéricas ou 

categóricas. Logo após contabilizamos gerando valores relativos e absolutos de cada 

documento que serão apresentados nos resultados.  
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RESULTADOS  

Primeiro ano de Extensão, 2017. 

              Tabela-1- Dados Amostrais do ano de 2017. 

Variáveis  N % 
Homens  8 22% 
Mulheres  29 78% 

   
Faixa Etária      
Adultos Jovens 20-40 9 24% 
Adultos intermediário 40-65 22 59% 
Idosos Jovens 65-74 4 11% 
Idosos Idosos 75-  2 5% 

  
IMC     
Abaixo do peso 0 0% 
Eutrófico  1 3% 
acima do peso  3 8% 
obesidade I 2 5% 
obesidade II 0 0% 
Obesidade mórbida  2 5% 
Não calcularam  29 78% 

  
fuma  1 3% 
Não fuma 2 5% 
não relatou  34 92% 

  
Hipertensa 10 27% 
não é hipertenso  0 0% 
não relatou  27 73% 

  

  
Diabético  1 3% 
Não é diabético  0 0% 
não relatou  36 97% 

  

  
Hiperlidêmico  7 19% 
taxas normais  0 0% 
não relataram  30 81% 



 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO UM TEMA TRANSVERSAL
 

sedentário  
ativo  
não relatou  

estresse  
não tem estresse 
não relatou  

Objetivo com às práticas corporais 
Saúde  
Qualidade de vida 
Saúde e estética  
Estética  

Estado Civil  
viúva  
solteira  
casada  
não relatou  

              FONTE: Elaborado pelo autor 
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SEGUNDO ANO DE EXTENSÃO 

 

Tabela-2- Antropometria e dobras cutâneas do mês 07/2018 

Variáveis  N % 

Homens  3 15% 
Mulheres  17 85% 

Riscos de doenças 
coronarianas      

Não há risco  2 10% 
Risco Elevado 3 15% 
Risco muito elevado  12 60% 

% de gordura corpórea      

Excessivamente baixa  1 5% 
Baixo  0 0% 
Adequado 0 0% 
Moderadamente alto 5 25% 
Alto 7 35% 
extremamente alta  4 20% 

IMC     

Abaixo do Peso 1 5% 
Peso Ideal 5 25% 
Acima do peso 8 40% 
Obesidade I 1 5% 
Obesidade II 2 10% 
Obesidade III 0 0% 
FONTE: Elaborado pelo autor  

 

Tabela-3- Antropometria e dobras cutâneas do mês 12/2018 

Variáveis  N % 

Homens  3 12% 

Mulheres  23 88% 

  
Riscos de doenças coronarianas      

Não há risco  8 31% 

Risco Elevado 5 19% 

Risco muito elevado  13 50% 

  
% de gordura corpórea      
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Excessivamente baixa  0 0% 

Baixo  0 0% 

Adequado 0 0% 

Moderadamente alto 2 8% 

Alto 8 31% 

extremamente alta  14 54% 

  
IMC     

Abaixo do Peso 1 4% 

Peso Ideal 10 42% 

Acima do peso 7 29% 

Obesidade I 4 17% 

Obesidade II 1 4% 

Obesidade III 1 4% 
FONTE: Elaborado pelo autor  

 

Tabela-4- Exames Séricos coletados no ano de 2018 

Variáveis  N % 

Homens  3 12% 
Mulheres  22 88% 

Glicemia em Jejum 
Normal 21 84% 

pré-diabetes 3 12% 

Diabetes  1 4% 

Colesterol total      
Elevado  8 32% 

Limítrofe 7 28% 

desejável  9 36% 

      

Triglicerídeos      

Normal 15 60% 

Alto 9 36% 

  
TGO     

Normal 22 88% 

Baixo 0 0% 

Elevado 0 0% 
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Fosfatase Alcalina    

Normal  18 72% 

Elevada 0 0% 

Baixo  0 0% 

  

GAMA GT     

baixo  0 0% 

elevado  2 8% 

Normal 16 64% 
FONTE: Elaborado pelo autor  

   

TERCEIRO ANO DE EXTENSÃO,2019. 

 

Tabela-5- Bioimpedância, Fevereiro de 2019. 

Variáveis  N % 

Homens  3 12% 
Mulheres  23 88% 

IMC     

abaixo do peso 1 4% 
Normal 10 38% 
Sobrepeso 8 31% 
Obeso 6 23% 

Muscule      

 Muscule Baixo 7 27% 
 Muscle Normal 14 54% 
 Muscle Alto 2 8% 
 Muscle Muito alto  0 0% 

Body fat      

Body fat Baixo 0 0% 
Body Fat Normal 2 8% 
Body Fat Alto 11 42% 
Body Fat Muito alto  10 38% 

Fat visceral     

Fat visceral Normal 23 88% 
Fat visceral Alto 2 8% 
Fat visceral Muito Alto  1 4% 
FONTE: Elaborado pelo autor  
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 Tabela-5- Bioimpedância, abril de 2019.

Variáveis  

Homens  

Mulheres  

IMC 

abaixo do peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obeso 

Muscle  

 Muscle Baixo 

 Muscle Normal 

 Muscle Alto 

 Muscle Muito alto  

Body fat  

Body fat Baixo 

Body Fat Normal 

Body Fat Alto 

Body Fat Muito alto  

Fat visceral 

Fat visceral Normal 

Fat visceral Alto 

Fat visceral Muito Alto  
FONTE: Elaborado pelo autor  

Gráfico -2 
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Bioimpedância, abril de 2019. 

N % 

3 11% 

25 89% 

    

0 0% 

9 32% 

11 39% 

8 29% 

    

12 43% 

14 50% 

0 0% 

0 0% 

    

0 0% 

1 4% 

8 29% 

17 61% 

    

17 61% 

5 18% 

4 14% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sexo
0%
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92%

Homens 
8%
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O teste de resistência neuromuscular de membros superiores não houveram 

nenhum com uma classificação de excelência, mas todos 

acima da média. 

Gráfico 3

Fonte: elaborado pelo autor. 

 O teste de resistência abdominal obtivemos melhore resultados sendo que 

sessenta e sete por cento tem uma classificação de excelência e os demais encontram

na média, mostrando que ninguém está baixo da média ou em condiçõ

nosso teste. 

Gráfico 4 
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O teste de resistência neuromuscular de membros superiores não houveram 

nenhum com uma classificação de excelência, mas todos encontravam

Gráfico 3- Teste de resistência de membros superiores.

O teste de resistência abdominal obtivemos melhore resultados sendo que 

sessenta e sete por cento tem uma classificação de excelência e os demais encontram

na média, mostrando que ninguém está baixo da média ou em condiçõ

Gráfico 4 - teste de resistência abdominal.

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Considerações finais  

 

Consoantes aos dados copilados sintetizamos após as análises   que a maior 

prevalência é do público feminino, compondo uma amostra maior que cinquenta por cento 

nos três anos do projeto, com isso ratificando a predominância das mulheres nas 

avaliações, testes e no projeto que se faz presente há três anos. 

É sabido que o público do projeto de extensão é em grande número pessoas com 

algumas patologias sendo elas de maior de prevalência os hipertensos e diabéticos, dados 

que ratificam isso são da anamnese do ano de dois mil e dezessete que  3 % são 

diabéticos, 27 % Hipertensos  e  19 % hiperlidêmico , sendo os demais não compilados 

porque ao decorrer do ano de Dois mil e dezessete fizemos a anamnese verbalmente e 

não repassaram os dados desse demais público. 

A importância da extensão não está só presente no contexto da formação dos 

graduandos, mas sim na devolutiva para a sociedade, onde a comunidade é sedenta por 

esse retorno, principalmente com políticas públicas de promoção a saúde, sendo visível a 

defasagem com a saúde pública e investimento de práticas de exercícios físicos para os 

mesmo, torna-se perceptível que as extensões devem ampliar suas intervenções na 

comunidade para assim atender todos de forma orientada , de qualidade proporcionando 

uma mudança positiva nos hábitos e estilos de vidas da sociedade.   

Uma das formas de combater a falta de investimento a prática de exercícios físicos 

nas UBS´s de Jacobina é aumentando os locos de intervenções desses projetos de 

extensões para que possamos abranger um maior número de frequentadores na 

comunidade, percebe-se que apenas em um local não é suficiente para atender a 

demanda da população de Jacobina, muito menos dá um bairro especifico, assim 

idealizando que em cada bairro haja práticas corporais em horários alternativos para a 

população assim haja maior variedade de horários, possibilitando um público diversificado 

a vivenciar as atividades. 

Após a junção dos dados dos três anos do projeto de extensão Práticas Corporais 

Alternativas de Promoção a Saúde, percebe-se que não há como abranger apenas em 

dois dias um público enorme de uma determinada UBS de Jacobina, assim sendo 

sugestionado que ampliem as práticas nas demais UBS’s e em horários alternativos assim 

supra citado, para que com isso o grupo da extensão se torne maior, possibilitando uma 

maior aproximação dos discente com a comunidade algo que não é tão presente na 
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formação dos estudantes, assim distanciando a Universidade da comunidade e estreitando 

os laços entre os mesmo.  

  O projeto além de desenvolver as práticas corporais para o público tentou 

mensurar o estado nutricional, morfológico e aptidões físicas dos frequentadores 

detectando alguns dados que são intrigantes e deixando a questionamentos e aberto para 

estudos futuros, um deles são que nos dados copilados durante os anos do projeto de 

extensão são a maior predominância do público feminino no projeto de extensão sendo  no 

ano de dois mil e dezessete  setenta e oito porcento do público feminino , no ano de dois 

mil e dezoito  oitenta e cinco %  do público feminino e dois mil e dezenove oitenta e nove 

por cento da maior prevalência do público supra citado , um público enorme que deixa um 

questionamento e aberto para pesquisas futuras sobre o por que existe uma pequena 

adesão do público masculino. 

Outro ponto para abordarmos é porque a população busca a prática de atividades 

físicas, sendo quarenta e seis por cento em busca de estética e trinta e nove por cento 

com objetivos de melhorias da saúde , mostrando assim um  alarmante resultado de que a 

estética sobressai sobre o fator promoção da saúde mesmo  alguns alunos sendo detentor 

de algumas patologias. 
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Capítulo 40 

SÍNDROME DE MÜNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E 

INTERVENÇÕES DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO 

 

Getulivan Alcântara de Melo1 

Carla Michele Silva Ferreira2 

Maria Clara Souza3 

Anne Heracleia de Brito e Silva4 
 

RESUMO 
 
Considerações iniciais: A Síndrome de Munchausen por procuração em crianças trata-se 
de uma condição em que o responsável, geralmente a mãe, cria sinais e sintomas de 
patologias de forma intencional, de forma a procurar constantemente auxílio médico e 
submissão da criança a procedimentos desnecessários, sendo considerada assim uma 
condição de violência e abuso infantil grave e de difícil diagnóstico. Objetivo: Investigar 
como a enfermagem pode atuar identificando e intervindo a SMP em crianças, definindo a 
síndrome, analisando sua ocorrência e sequelas para as crianças vítimas, procurando 
chamar a atenção para a situação grave de violência sofrida por crianças expostas à SMP, 
além de identificar sinais norteadores para o diagnóstico correto e precoce da doença. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura do tipo descritiva com 
abordagem qualitativa, realizada a partir da análise nas bases de dados online Scielo, 
Lilacs e Google Acadêmico, no idioma português, em um período limite de 2014 a 2018, 
utilizando algumas palavras-chaves: Munchausen, by proxy e enfermagem, síndrome, mãe 
adoece filho. Foram escolhidos 06 artigos para este trabalho. Análise e discussão de 
dados: Foram escolhidos 6 artigos sobre o assunto, sendo possível através deles 
perceber que SMP em crianças é uma condição complicada, em que existe pouca 
literatura abordando o tema, fato que contribui para o desconhecimento dos profissionais 
sobre a patologia, consequentemente, não se pode identificar com precisão a sua 
incidência devido aos casos subnotificados e não tratados, não interrompendo o clico de 
violência ao qual a criança está exposta. Nesse perfil encaixa-se, principalmente, o 
enfermeiro como peça fundamental para a detecção e intervenção precoce, já que é o 
profissional que fica mais tempo diretamente com vítima e agressor. Considerações 
finais: Pode-se dizer que o presente trabalho é bastante útil a fim de trazer informações 
atualizadas sobre o tema, dando destaque a pontos fundamentais para o diagnóstico e 
norteando o tratamento, com destaque para o papel fundamental do enfermeiro no 
combate a violência contra a criança. 
 
Palavras-chave: Munchausen. By proxy e enfermagem. Síndrome. Mãe adoece filho. 
 
  

                                                           
1 Acadêmico de Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI; 
2 Acadêmica de Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI; 
3 Acadêmica de Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI; 
4 Orientadora, Bióloga e psicóloga, Docente da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI; Especialista em 
Docência Superior e Mestre em Gestão Pública pela FEAD. 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

A Síndrome de Münchausen (SM), documentada pela primeira vez em 1951, pelo 

médico inglês Richard Asher, é considerada um transtorno factício, ou seja, de ordem 

psicológica, na qual o paciente descreve-se doente, dramatizando a situação e adotando 

para si sinas e sintomas de determinada doença, submetendo-se a longos tempos de 

terapia, internações, procedimentos invasivos, entre outros. 

É essencial, segundo Meldau (2015), diferenciar a SM da hipocondria, pois na 

segunda o indivíduo acredita verdadeiramente que tem uma doença, enquanto que na 

primeira ele tem consciência de que não é portador de patologia alguma, embora desejem 

o que elas têm em comum é a busca incessante por atendimento médico. 

Em 1977, o medico britânico Roy Meadow, reconheceu a situação na pediatria, 

denominando como Síndrome de Münchausen por procuração (SMP), também conhecida 

como SM by proxy, na qual, um dos pais (na maior parte das vezes a mãe), simula sinais e 

sintomas na criança, com o objetivo de chamar atenção, sendo uma necessidade de 

assumir a posição de cuidador, sendo considerado um tipo de abuso infantil e o 

comportamento considerado compulsivo. Este termo também pode ser aplicado à idosos, 

dependentes físicos e animais, que estão sob cuidados de terceiros, sendo considerada 

uma grave forma de violência física. 

Uma característica da SMP e que dificulta sua identificação é a postura e conduta 

da mãe agressora. Enquanto que em outras situações de maus-tratos uma anamnese 

completa revelaria distorções e equívocos do agressor, na SMP este discurso parece ser 

apresentado sem furos e acima de qualquer suspeita, e tão logo as suspeitas se iniciam, a 

mãe agressora muda de hospital. Portanto, trata-se de uma característica do agressor que 

exige do profissional uma escuta atenta e diferenciada (PRISZKULNIK, 2013). 

Dessa maneira com o presente estudo pretendeu-se responder de que forma o 

profissional enfermeiro pode atuar identificando e intervindo na ocorrência desse 

transtorno em crianças? 

O tema foi escolhido para ser abordado por se tratar de um assunto bastante atual, 

e muitas vezes pouco trabalhado e hodiernamente poucos profissionais da saúde 

conhecem e sabem lidar com o assunto.  

Telles (2015), diz que incidência do transtorno acontece em 0,5 a 2,0 a cada 

100.000 crianças com idade inferior a 16 anos, mas existem muitos casos não identificados 

da maneira certa pela equipe assistente, consequentemente cresce a existência de casos 
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subnotificados. Embora relativamente infrequente, os estudos preveem que o profissional 

de saúde lidará pelo menos com um caso durante sua carreira. A ocorrência é proporcional 

entre meninas e meninos, com uma média de idade à época do diagnóstico 4 anos, 

variando entre menores de 1 ano, até os 17 anos. Embora crianças menores sejam mais 

comumente afetadas, crianças mais velhas também podem ser vítimas e fortes candidatos 

a desenvolver a SM, posteriormente. 

Devido à carência de literatura que trate de SMP, é necessário trazer informações 

que esclareçam o assunto, visto que poucos profissionais tem conhecimento a respeito ou 

sabem mourejar com a situação. Objetivando contribuir para a conscientização e alerta dos 

profissionais, que precisam ficar mais atento aos sinais e comportamento da população 

atendida, abrindo caminho para um diagnóstico precoce e tratamento para os envolvidos. 

Enfermeiros são fundamentais na identificação de agressão, principalmente contra 

crianças, pois estão em contato direto e mais frequente com a vítima e agressores, fato 

que lhes dá a oportunidade de detectar precocemente e buscar ajuda multiprofissional para 

tentar solucionar o problema e retirar a criança da situação de violência. 

Portanto, com a realização do presente trabalho o objetivo foi principal investigar 

como o profissional enfermeiro pode atuar na identificação e intervenção da SMP em 

crianças, bem como definir a síndrome, analisar sua ocorrência e sequelas para as 

crianças vítimas, procurando chamar a atenção para a situação grave de violência sofrida 

por crianças expostas à SMP, além de identificar sinais norteadores para o diagnóstico 

correto da doença e mostrar a relevância da detecção precoce. 

Para isso realizou-se um estudo de caráter descritivo, revisão integrativa e com 

abordagem qualitativa com base nos dados coletados em obras de autores de referência e 

leitura crítica de títulos, resumos e artigos, encontrados na internet em um período de 2014 

a 2018. 

 
 
2  REFERENCIAL TÉORICO 
2.1 Definição e Características 

 
 

Meldau (2015) define a SMP como um transtorno factício, caracterizado por uma 

desordem mental, onde a pessoa simula sinais e sintomas de uma doença para um outro 

indivíduo, nesse caso uma criança, objetivando receber benefícios como internação 

hospitalar, submissão a exames, atenção dos que estão ao seu redor, significado que é 
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corroborado pelo Ministério da Saúde (2010), que caracteriza-se como Síndrome de 

Münchausen por Procuração (SMP) pela criação de um quadro semelhante ao da doença 

na criança, englobando sinais e sintomas, por um dos ou ambos os responsáveis, 

geralmente a mãe. 

Muitas vezes quem sofre desse tipo da SM pode estar atrás de atenção por ter 

sofrido abusos na infância ou perdeu um dos pais na mesma época, por estar passando 

por sérios problemas conjugais ou outra crise muito estressante. Ser reconhecido como 

uma mãe ou um pai zeloso pela equipe do hospital é uma forma de receber a atenção ou 

reconhecimento que ela(e) pode não ter recebido de outra maneira (MELDAU, 2015). 

Para Costa (2010) uma criança vítima dessa situação apresenta falsos sinais de 

doença reforçados pelo responsável, com quadro de piora, principalmente quando a 

equipe de saúde não está por perto. Para dar mais veracidade ao caso, a criança pode ser 

submetida a episódios de asfixia, intoxicação ou lesões, mais comumente, de pele. O 

Ministério da Saúde (2010) diz, ainda, que a criança é encaminhada a exames rotineiros, 

invasivos ou não, dolorosos e muitas vezes o responsável é capaz de falsificar os exames 

para que a dúvida da equipe seja permanente e as intervenções constantes. 

Costa (2017) discorre que, nos estudos de Meadow (1982), o médico identificou que 

a ocorrência desses maus tratos eram mais frequentes nas idades de 2 meses a 3 anos, 

em média, no máximo seis anos, visto que crianças maiores poderiam dizer a equipe de 

saúde sobre a violência sofrida. 
 

No fim da década de 1970, um pediatra britânico, chamado Roy Meadow, publicou 
a descrição de dois casos médicos desconcertantes. Em um caso, uma garota de 6 
anos, chamada Kay, foi internada no hospital 12 vezes por uma infecção no trato 
urinário (em inglês) e medicada com oito antibióticos diferentes, tudo isso sem 
sucesso. No outro caso, um garoto de 1 ano e 2 meses, chamado Charles, foi 
hospitalizado muitas vezes com sonolência e vômitos que não tinham uma causa 
médica aparente. Meadow acabou descobrindo que os dois casos, apesar de 
parecerem diferentes, tinham muito em comum. A mãe de Kay alterou as amostras 
de urina para parecer que a criança estava doente. A mãe de Charles induziu a 
doença dando grandes quantidades de sal ao garoto, que acabou morrendo. 
(WATSON, 2014,p.01) 
 

 

Waksman e Hirschheimer (2011) constatam que a produção deliberada de sinais e 

sintomas tem uma classificação e diferentes possibilidades manifestação, por exemplo, no 

que diz respeito à gravidade ela pode se manifestar como mentira, simulação ou indução, 

quanto à frequência pode ocorrer em um único episódio, mas também pode se manifestar 
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continuamente ou cíclica, prejudicando a vítima tanto física como psicologicamente, em 

virtude disso é considerada uma forma mista de violência. 
 

 
A mãe faz uma demanda dupla: há um pedido de atenção transferido dela para o 
filho e um pedido de nomeação do que se passa com o filho. O pedido de atenção 
se realiza. A mãe vai de hospital em hospital, às vezes mudando de cidade e 
mudando também a descrição clínica do quadro. A criança é internada para ser 
examinada e tratada, e a mãe quando começa a desconfiar que suspeitam dela, 
solicita a alta. É por isso que o quadro é caracterizado como uma compulsão e é 
nesse nível que podemos situar o objetivo alegado no DSM-IV e no CID-10 - tornar-
se indiretamente objeto de cuidados. Mas o pedido de nomeação, que acreditamos 
devesse situar-se num outro nível, falha, porque as pistas falsas não permitem 
chegar ao diagnóstico (GUELLER, 2010,p. 280) 

 
 

Dessa forma, entende-se que a mãe pelo vínculo que tem com a criança, tem 

grande poder de persuasão para convencer os profissionais de saúde e forçar a vítima a 

confirmar todas as situações criadas, para isso é capaz de realizar coisas que fogem a 

toda expectativa criada a cerca do que é ser mãe e se pondo em um papel de descaso e 

agressora do próprio filho. 

 

 
2.2 Identificação 

 
 

Conforme Ferrari (2016) é importante e necessário para um diagnóstico mais 

preciso que se perceba a diferença entre a SMP e outras patologias como a hipocondria e 

a esquizofrenia, já que a primeira traz como característica marcante a ausência de 

sintomas psicóticos, porém não se pode descartar a associação de outras condições, 

como por exemplo, transtornos de ansiedade e depressão. 

Ferrão e Neves (2013) concordam que a SMP é uma doença de duro manejo e que 

se não percebida e tratada precocemente, pode levar ao óbito, com uma taxa de 

mortalidade de 9%. Num estudo com 117 crianças, onde formularam um perfil de 

comportamento para os agressores e vítimas, perceberam que, na maioria das vezes, a 

situação é provocada pela mãe que se mostra afetuosa, zelosa e dedicada, passando 

muito tempo com a criança hospitalizada, mas quando está sob suspeita não admite 

dissimular os sintomas nos filhos. Outra evidência é que ela pode apresentar uso de 

medicamento psicoterápico anterior e sua aparente devoção comove e ilude o profissional. 

Os autores falam ainda que muitas vezes a patologia da vítima é incomum e de 

difícil diagnóstico, havendo várias recaídas e má resposta ao tratamento, havendo várias 
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hipóteses diagnósticas inconsistentes, os exames complementares não equivalem ao 

estado físico da criança e constatou-se que 44% dos sintomas encontrados são de 

hemorragias e 42% são depressão do sistema nervoso central. Waksman e Hirschheimer 

(2011) cita que ainda se verificam lesões de pele, febre, apnéia e depressão.  

De acordo com Algeri et al (2014) o fato de ainda existir pouco conhecimento a 

cerca do SMP, existe uma dificuldade na ação da equipe de saúde, já que a criação de 

sinais e sintomas mascaram a verdadeira patologia e os sinais de abuso são pouco 

evidentes. Informação reforçada por Ferrari (2016) que afirma a necessidade de uma 

observação holística cuidadosa, bem como a sensibilidade do profissional em 

compreender a gravidade da situação e perceber os pequenos sinais.  

 

 
2.3 Atuações do Enfermeiro 

 
 

O profissional que recebe e atende crianças em seu serviço, necessita estar em 

alerta a, por exemplo, crianças com um histórico extenso de idas ao médico ou de muitas 

internações em seu curto tempo de vida. Outro alerta indicado é desconfiar de resultados 

encontrados que estejam incompatíveis com o estado do paciente (possibilidade de 

falsificação), irresponsividade à terapêutica aplicada, bem como relação dependente entre 

criança e mãe (ALGERI et al, 2014). 

Assim, podemos entender que o enfermeiro inclui estar atento a alguns sinais que 

podem ser avaliados durante a acolhida e atendimento da criança, por exemplo, observar a 

constância de internações e os sintomas que não justificam a situação e não condizentes 

com os exames realizados, que aumentam em casa ou longe da equipe de saúde, 

detecção de substancias químicas no sangue ou urina, preocupação exagerada da mãe 

com a criança, estimulando a realização de exames, entre outros. 

Segundo Priszkulnik (2013), um aspecto interessante é a postura e conduta da mãe 

agressora. Em outras ocorrências de maus tratos uma anamnese completa revelaria 

distorções e equívocos no discurso do agressor, porém nessa patologia, o discurso parece 

ser bem executado e livre de qualquer suspeita. Quando a mãe percebe algum tipo de 

desconfiança, rapidamente muda de hospital, iniciando um novo ciclo. Este é um traço do 

agressor que exige do profissional uma percepção mais aguçada. 

Waksman e Hirschheimer (2011) esclarecem que algumas vezes a criança pode 

estar sofrendo mesmo com alguma patologia, mas seu responsável aumenta suas 
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ocorrências, fornecendo informações erradas aos profissionais que passam a ver a 

situação como mais grave do que é. A situação pode se tornar pior, visto que conforme a 

criança cresce tende a participar da fraude, fato explicado pela criança entender que amor 

e afeto estão vinculados à doença. 

 
 

2.4 Tratamentos e Consequências 
 

 
Diante disso, Meldau (2015) sugere como tratamento habitual o encaminhamento 

para o aconselhamento psiquiátrico, visando modificar o comportamento e pensamentos 

que levem a essa conduta, havendo outras condições associadas, como depressão ou 

ansiedade, é recomendável o uso de medicamentos para controle. Também faz-se 

necessário o afastamento da criança do responsável, para tratar os danos físicos e 

traumas psicológicos e impedir a continuidade dos mesmos. 

Ferrão e Neves (2013), afirmam que o papel do enfermeiro em um caso deste deve 

ser o de aplicar o processo de enfermagem, a fim de proporcionar segurança à vítima e 

amparo ao perpetrador, além de oportunizar a interação entre a equipe para debates 

aprofundados e efetivação do diagnóstico diferencial e precoce. 

Se, ao atender uma criança, a equipe de saúde concluir que há fortes indícios de 

SMP, medidas importantes deverão ser implementadas para garantir que as suspeitas 

sejam corretamente confirmadas e que a vítima seja protegida de novos abusos. (ALGERI 

et al, 2014). 

Sabe-se muito pouco sobre as consequências psíquicas da MSBP nas crianças. Os 

casos diagnosticados se ocupam fundamentalmente da mãe, encaminhando-a para um 

tratamento psicoterápico que costuma fracassar e, em alguns casos, a derivação à Vara da 

Infância determina a separação da mãe e da criança. Meadow informou que as crianças 

que foram retiradas de seu lar e separadas da mãe mantinham atitudes evitativas, 

alterações do sono, comportamentos hipocondríacos e síndrome de estresse pós-

traumático. (GUELLER, 2010). 

O tratamento executado visa evitar que o paciente passe por procedimentos 

médicos sem alguma necessidade. Outro objetivo desse tipo de tratamento é utilizar a 

terapia, objetivando que o paciente interrompa o processo de procurar auxílio médico em 

casos onde não há necessidade (SAUDICAS, 2016). 
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3  METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura do tipo descritiva com abordagem 

qualitativa, realizada a partir de artigos selecionados sobre o tema Síndrome de 

Münchausen (SM), enfocando o principal distúrbio por ela ocasionado, assim como a 

atuação do profissional enfermeiro. 

Conforme esclarece Souza et al (2010, p. 102): 

 
Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área da 
saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da 
pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar etapas metodológicas 
mais concisas e de propiciar, aos profissionais, melhor utilização das evidências 
elucidadas em inúmeros estudos. A revisão integrativa emerge como uma 
metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da 
aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. 
 

 

Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual em Saúde e Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo). Após o levantamento bibliográfico nas mencionadas bases de 

dados, chegou-se a um total de 06 artigos, que se encaixavam nos seguintes critérios de 

inclusão: artigos disponíveis na íntegra em língua portuguesa, publicados entre os anos de 

2014 a 2018 e acessíveis de modo gratuito e com texto completo. 

Foram excluídos artigos que não se enquadravam nos critérios de inclusão, além da 

observância daqueles que estavam duplicados nas diferentes bases de dados. Após a 

seleção e análise dos artigos foram agrupados em categorias de discussão por 

similaridade, intituladas: Munchausen, by proxy e enfermagem, síndrome, mãe adoece 

filho. 

É importante ressaltar que durante a construção do presente trabalho assumiu-se a 

responsabilidade de manter as autenticidades das ideias dos autores pesquisados e 

referenciá-los de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas.  

 

 
4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

Para um melhor entendimento desta análise abaixo, utilizaram-se artigos que 

direcionaram a revisão integrativa a qual mencionou-se na metodologia, e buscando 
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explanar melhor, a seguir foram apresentados 06 artigos que enquadraram os assuntos em 

questão, buscando apresentar, respectivamente, o título, o autor, o ano e os comentários.  

 

Quadro 1: Relação de título, autor, ano, comentário. 
TÍTULO AUTOR ANO COMENTÁRIO 

Transtorno factício 
imposto a outro 
(síndrome de 
Munchausen por 
procuração) e maus-
tratos infantis. 

TELLES, 
et al. 

2015 Alguns sinais importantes para se 
perceber a síndrome, são o surgimento de 
sintomas apenas quando acompanhada 
pelo cuidador, doença inexplicada de 
familiar, falha terapêutica mesmo com o 
tratamento correto, benefícios ou doações 
em função da doença da criança, historia 
médica extensa e não usual. (p. 42) 

Síndrome de 
Munchausen por 
procuração e o 
pediatra: 
contribuições da 
psicanálise 

SILVA, 
Heliane 
Maria. 

2017 Há, em muitos casos, certa relutância e 
descrença do médico na existência dessa 
síndrome, o que impede seu 
reconhecimento e, como conseqüência, o 
acesso aos números que revelam sua real 
incidência. (p.23) A SMP introduz um 
sentimento a mais: o de incredulidade, 
inescapável a qualquer área do 
conhecimento, visto que “os relatos de 
alguns casos chegam a soar 
inverossímeis”. (p.28) 
Embora os perpetradores não tenham 
psicopatologia óbvia, eles podem ser 
enganadores e manipuladores, cuja 
capacidade de convencimento não deve 
ser substimada, pois o abuso é 
premeditado e calculado. (p. 33) 
 

Síndrome de 
Munchausen por 
procuração: Revisão 
de literatura 

ALGERI et 
al 

2014 Fatores determinantes em uma suspeita 
de SMP: criança que manifesta a doença 
apenas na presença da mãe ou episódios 
de piora. A segunda é promover o 
afastamento do suspeito e observar a 
melhora da vítima. (p. 3986) 

Síndrome de 
Munchausen por 
procuração: uma 
contribuição para os 
profissionais das 
áreas de saúde do 
HCPA 

SILVA, 
Talitha 
Raffo da, 
et al. 

2018 O objetivo do tratamento é garantir a 
segurança da criança, evitar abusos 
futuros e reduzir danos. O cuidado deve 
ser individualizado, multidisciplinar, com 
detecção e intervenção precoce para 
melhorar o prognóstico, constituindo um 
desafio para os profissionais e instituições 
de saúde. (p.01) 

Síndrome de 
Munchausen por 
procuração: uma 

COSTA, 
Adriana 
Cordova. 

2017 É importante realizar a busca de todo o 
histórico do paciente, a respeito de 
irmãos, pois histórias de quadros 
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revisão de literatura semelhantes ou mortes mal esclarecidas 
de crianças na mesma família podem 
alertar para um perfil de simulação de 
doenças, para isso deve-se utilizar a 
anamnese completa (p.29). Outra 
ferramenta relevante é a avaliação 
psicossocial da família e da criança, 
levando em conta personalidades, 
temperamentos, relacionamentos, 
condição socioeconômica, etc. (p. 33) 

Síndrome de 
munchausen por 
procuração na 
perspectiva dos 
profissionais de saúde 

OLIVEIRA, 
Vanessa 
Marques. 

2016 Apesar de ter como limitação, a ausência 
de caracterização da amostra, para que 
fosse garantida o completo anonimato dos 
inquiridos, este estudo sugere que os 
profissionais de saúde manifestam falta de 
disponibilidade e falta de formação 
profissional no âmbito dos maus-tratos, e 
este parece ser um dos obstáculos de uma 
formulação diagnóstica atempada. 

    Fonte: Autor próprio  
 

Desta maneira, para auxiliar na compreensão do trabalho optou-se por realizar uma 

divisão por categorias, onde se explanou temas diferentes de maior importância a cerca do 

assunto abordado. Foram-se distribuídas as seguintes categorias:  

 

 

4.1 Definição e origem 
 

 
Todos os autores consultados concordam que a SMP consiste na fabricação ou 

simulação de sinais e sintomas de uma doença em relação a uma segunda pessoa, no 

caso deste estudo, mãe e filho. A maior parte cita a condição como Síndrome de 

Munchausen por procuração, mas também pode ser referida com outros termos, conforme 

exposto por Silva (2017) que trás expressões como SM por poder, SM por transferência ou 

transferida, síndrome de Polle, entre outros. 

Apenas um autor, Silva (2017) mostra em seus estudos que esta patologia está 

relacionada mais com um padrão de comportamento e não com um transtorno em si, já 

que o agressor não sofre de SMP e sim a vítima, envolvendo uma série de práticas 

abusivas e não a um diagnóstico propriamente dito. 

Em relação ao que motiva a mãe a tomar essas atitudes, Costa (2017), diz que esse 

comportamento é apenas com o objetivo de chamar a atenção dos profissionais de saúde 
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para si, tornando-se extremamente manipuladoras, a fim de se destacar pela mãe 

exemplar que é, não diferenciando suas necessidades das de seu filho. Silva (2017) 

mostra a perspectiva de que as agressoras, em sua maioria, tiveram problemas de 

infância, privações sofreram algum tipo de abuso, perdas e lutos ou passaram por 

orfanatos, corroborando com os achados de Telles (2015). 

De acordo com Telles (2015), as motivações são diversas, indo desde ansiedade, 

até o alcançar o objetivo de ganhos materiais, evitar sentimentos de culpa e aumentar a 

proximidade com a criança, não sendo possível construir um perfil único de 

comportamento para a situação. 

 

 
4.2 Epidemiologia e diagnóstico 

 
 

Através dos estudos realizados a cerca do tema, todos os autores descrevem a 

SMP como um evento raro, devido a maioria dos casos passar despercebido pelos 

profissionais, com isso não se sabe com certeza sua incidência, porém todos concordam 

que o principal agressor nesses casos é a mãe, podendo a violência também ser 

provocada por outra pessoa próxima à vítima. 

Telles (2015) afirma que em 76% dos casos a mãe é a agressora e em apenas 7% 

o pai, outro fato relevante é que dessas mães, 14 a 30% estão envolvidas na área da 

saúde. Na maioria das vezes os pais são personagens ausentes, que não sabem da 

situação e acreditam nas histórias contadas pela mãe. Sendo uma patologia de difícil 

diagnóstico, sendo fundamental a sensibilidade do profissional que deve estar atento a 

inconsistência de histórias, insistência exagerada do cuidador, comportamento 

inadequado, entre outros. 

Silva (2018) complementa ainda, dizendo que a ocorrência da SMP é muito maior 

do que o que se pode prever, já que muitos dos casos que acontecem não são notificados 

ou a equipe que atende não está capacitada para reconhecer a condição. 

 

 
4.3 Sinais e sintomas 

 
 

Observou-se que os sinais e sintomas presentes nos envolvidos na SMP são quase 

sempre os mesmos, onde a criança é forçada a mentir sobre o que sente, a mãe narra e 
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aumenta a situação do filho (que pode estar realmente doente ou não), forjando 

sangramentos, provocando hematomas, vômitos, até mesmo dando medicações que 

interfiram no funcionamento normal do seu organismo, a fim de que o mesmo seja 

submetido constantemente a exames e avaliações e, consequentemente, se não houver 

uma equipe preparada para perceber essa situação, ela passará impune e a criança 

sofrendo cada vez mais, podendo chegar a óbito ou acabar desenvolvendo também a SM, 

ficando com uma série de sequelas para toda a vida. 

Silva (2018) mostra como principais sinais provocados o vômito, diarréia, dor 

abdominal, problemas respiratórios, febre e problemas de pele. Costa (2012), adiciona 

ainda a este conjunto de sintomas convulsões, sepse e doenças multissistêmicas. 

 
 
 

4.4 Atuação do enfermeiro e equipe de saúde 
 
 
 

Na leitura dos artigos, observa-se um olhar crítico dos autores a cerca do cuidar 

prestado pelos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, que, muitas 

vezes, por causa da rotina diária, acabam deixando de lado a visão holística do cuidar do 

paciente, passando a executar seu trabalho de forma mecanizada, fato que contribui 

bastante para que eles deixem de perceber situações que poderiam facilmente ser 

verificadas, poupando vidas. 

O enfermeiro, como explanado por Algeri et al (2014), por estar mais próximo do 

paciente, deve ter a sensibilidade diante dos casos, pesquisar minunciosamente o histórico 

médico, pessoal e familiar do paciente, ouvir a criança, na suspeita, separar vítima do 

agressor e observar a diferença de sua evolução, enfim, na detecção de algo novo, nunca 

deixar de investigar todas as possíveis causas, na tentativa de minimizar ao máximo o 

dano causado a essa criança. 

Os autores fazem referencia ao tratamento de todos os envolvidos no caso. Silva 

(2018) e Telles (2015) dão destaque a um tratamento realizado de forma multiprofissional, 

com acompanhamento psicológico e temporário ou permanente afastamento entre as 

partes, dependendo da gravidade do caso. Quando se busca o histórico do agressor, 

percebe-se que este em algum momento anterior de sua vida sofreu traumas, ausência 

dos pais, passou por alguma doença grave, faz uso de medicamento psicoterápico 
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anterior, informações que devem ser levadas em conta no momento do diagnóstico, que é 

um processo difícil. 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em virtude dos fatos mencionados, é perceptível que há uma deficiência em relação 

à identificação da Síndrome de Munchausen por Procuração por parte dos profissionais 

devido à escassez de trabalhos tratando do assunto. Quanto à assistência prestada, pois o 

profissional de enfermagem não consegue detectar facilmente os maus tratos sofridos 

pelas crianças envolvidas. Desta forma, é necessário o desenvolvimento de capacitação 

profissional a respeito do tema, com práticas voltadas para realização de uma anamnese 

eficiente para que seja possível detectar e intervir os possíveis sinais da síndrome.  
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