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Capítulo 1 

A AUDITORIA DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA QUALIDADE ASSISTENCIAL E REDUÇÃO DE 

GLOSAS HOSPITALARES 

Bárbara Emanuelle Nunes Dutra1 
Hariane Freitas Rocha Almeida2 

 

RESUMO 
O estudo teve o objetivo de destacar a importância da auditoria de enfermagem para a qualidade da 
assistência e redução de glosas hospitalares. Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada no 
período de outubro a dezembro de 2019, incluindo 06 artigos completos, disponibilizados na íntegra e de forma 
gratuita, produzidos nas instituições de saúde brasileiras, publicados em português no período de 2015 a 2019. 
Os resultados foram divididos nas seguintes categorias: uso de protocolos e indicadores de qualidade da 
assistência em saúde; sistematização da assistência de enfermagem; sensibilização da equipe de 
enfermagem; gerência de recursos humanos. Ao concluir este estudo foi possível perceber que a auditoria de 
enfermagem tem grande importância no que diz respeito à melhoria da qualidade da assistência de 
enfermagem ao paciente hospitalizado e por consequência na diminuição do índice de glosas hospitalares. 
Acredita-se que a sensibilização da equipe quanto ao uso das ferramentas fundamentais como a comunicação 
e sistematização da assistência de enfermagem poderão elevar a qualidade da assistência e diminuir o índice 
de glosa. 
 

Palavras-chave: Enfermagem. Auditoria em Saúde. Qualidade da Assistência à Saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A auditoria surgiu como uma técnica do setor contábil. Um procedimento realizado e aplicado no 

exame de registros empresariais, documentos, inspeções, e na obtenção de informações e confirmações, 

relacionadas com o controle de uma organização empresarial, que tem o objetivo de construir relatórios a partir 

dos dados coletados, permitindo o julgamento do processo a partir de princípios fundamentais e normas de 

contabilidade para refletir adequadamente a situação financeira do patrimônio auditado (FRANCO; MARRA, 

2001). 

Neste contexto, com o passar dos anos, dividiu-se em auditoria interna e externa, onde a externa é 

realizada pelas grandes organizações que conferem selos de qualidade do serviço prestado ou operadoras de 

plano de saúde no que se trata da auditoria em saúde; e a interna exerce um papel crucial na apuração de 

procedimentos irregulares, pois pode evidenciar fraudes realizadas nos procedimentos administrativos que 

visam mascarar os resultados esperados (SÁ, 2007). 

                                                           
1 Graduada em Enfermagem pela Universidade Ceuma (UniCEUMA). Pós-Graduanda em Auditoria, Planejamento e Gestão pela 
Faculdade Gianna Beretta (FGB). 
2 Graduada em Enfermagem pela Universidade Ceuma (UniCEUMA). Especialista em Auditoria, Planejamento e Gestão pela 
Faculdade Gianna Beretta (FGB) e em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Mestranda em Gestão 
de Programas e Serviços de Saúde (UniCEUMA). 
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A partir de uma imersão histórica, Caleman, Moreira e Sanches (1998) descreveram que a auditoria 

nos serviços de saúde, foi proposta pela primeira vez em 1956, por Lambeck, no intuito de avaliar a qualidade 

dos processos e os resultados desses nos serviços de saúde analisados inicialmente. Estas análises foram 

realizadas por meio da observação direta das anotações e registros sobre a histórica clínica do paciente, 

desde o início da sua assistência. 

Com a evolução dos sistemas de saúde pública e privada, o campo da auditoria em saúde foi 

apresentando uma diversidade de conceitos e modalidades, que acabam sofrendo alterações, segundo os 

autores e instituições que preconizam seus modelos específicos de auditoria. A auditoria passou de uma 

ferramenta fiscal de análise financeira para avaliação da qualidade da assistência em saúde, podendo ainda, 

estar vinculada aos processos gerenciais, assumindo funções de controle, gerência e fiscalização. Atualmente, 

seu emprego não sofre grandes alterações dentro do contexto da qualidade da assistência, mas tende a ser 

bem mais rigorosa em serviços de saúde privada, por parte das operadoras de planos de saúde (MARQUES; 

ALMEIDA, 2004). 

A anotação ou evolução de enfermagem são registros da condição clínica, psíquica e social de um 

indivíduo sob internação hospitalar, ou observação hospitalar por um período de 6, 12 ou 24 horas. Nestes 

registros, devem conter dados sobre sua saúde geral e, além disso, dados administrativos. Sendo assim, este 

tipo de anotação tem o objetivo de relatar o estado de saúde, a qualidade dos serviços prestados e os dados 

administrativos que incluem os procedimentos e materiais utilizados dentro do contexto da assistência à saúde 

do cliente, caracterizando a fonte fundamental de dados obtidos para a garantia dos procedimentos de 

auditoria (D`INNOCENZO et al., 2006). 

A auditoria de enfermagem vem atender às necessidades das instituições de saúde no controle dos 

fatores geradores de processos de alto custo, pois, no âmbito hospitalar, a enfermagem é usuária da maior 

parte dos materiais de consumo, devendo dispor atenção aos custos envolvidos no processo de cuidar, no 

intuito de garantir a provisão e adequação dos materiais de uso e, principalmente, da qualidade da assistência 

de enfermagem (MOTTA; LEÃO; ZAGATTO, 2005). 

Dessa forma, ressalta-se que a qualidade dos registros existentes nos programas ou serviços de 

saúde é uma referência fundamental tanto para a avaliação como para a auditoria, e que a qualidade desses 

registros vai impactar diretamente no processo de auditoria, visto que na maioria das situações, entende-se a 

má qualidade dos registros em prontuários médicos como a má qualidade dos serviços de saúde oferecidos 

pelos programas ou instituições de saúde (NORONHA, 2004). 

Dentro do contexto de qualidade, entra o conceito de glosa hospitalar, que devido à expansão da área 

da saúde, passou a exigir melhores resultados operacionais e administrativos, pois o maior envolvimento com 

a vida das pessoas acaba cobrando mais serviços e intervenções aos pacientes no ambiente hospitalar e 
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avanço tecnológico aumenta os custos de uma internação hospitalar, devido a necessidade de exames 

diagnósticos e procedimentos terapêuticos de alta relevância (VIANA et al., 2016). 

A glosa é um termo utilizado dentro das avaliações de auditoria, sendo considerada como o 

cancelamento parcial ou total de um orçamento apresentado pela instituição de saúde após a prestação de 

seus serviços. Nela, o agente auditor avalia o processo de concessão do benefício, seus exames diagnósticos 

e meios mais baratos de obtê-los, e a partir deste julgamento, considera como ilegal ou indevido, aplicando a 

glosa quando qualquer situação gera dúvida em relação à regra e à prática adotada pela instituição auditada 

(GALVÃO, 2002). 

A presente pesquisa justifica-se por considerar que os avanços históricos ampliam o espaço de 

trabalho para os profissionais da auditoria em saúde, bem como, as falhas no processo administrativo geram 

impactos negativos no patrimônio de empresas, cujos pilares que sustentam a qualidade da assistência 

oferecida para a população em geral. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo central, destacar a 

importância da auditoria de enfermagem para a qualidade da assistência e redução de glosas hospitalares, e 

seus objetivos específicos foram: descrever os principais fatores contribuintes para as glosas hospitalares e 

identificar as estratégias que favorecem a redução dessas glosas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização do delineamento metodológico do presente estudo, utilizou-se o pensamento de 

Zandonai et al. (2010), onde a Pesquisa Baseada em Evidências (PBE) aumenta o campo de modelos 

investigativos, que não as realizadas em campo, permitindo a elaboração de estudos como as revisões 

integrativas, sistemáticas com ou sem meta-análises e revisão de literatura com abordagem qualitativa ou 

descritiva, e cujo objetivo final é produzir a síntese do conhecimento científico já publicado.  

A presente revisão integrativa de literatura teve como base a teoria de Ganong (1987) que traduziu os 

primeiros conceitos de elaboração de pesquisas do tipo bibliográfica. A pesquisa do tipo revisão integrativa da 

literatura permite a elaboração de uma síntese do conhecimento, através de uma vasta busca nas plataformas 

de dados científicos, garantindo pesquisa baseada em evidências e com alta relevância para o meio 

acadêmico e científico. 

O estudo considera, hipoteticamente, que a auditoria de enfermagem produz um espaço de 

reconhecimento de barreiras que possam impedir falhas humanas como quando utilizados os protocolos 

assistenciais e reforçado através da educação continuada a necessidade de melhorar os registros e anotações 

realizadas pela equipe de enfermagem. 

A questão norteadora foi elaborada a partir da estratégia PICO. Conforme Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 – Elementos da estratégia PICO para construção da pergunta norteadora. São Luís, Maranhão, 
2020. 

Acrônimo Descrição Elemento Utilizado 

P Paciente Auditoria de enfermagem 

I Intervenção Análise dos registros de enfermagem 

C Comparação Não se aplica 

O Desfecho Qualidade da assistência e redução de glosas hospitalares 

Fonte: Elaborado pelas próprias pesquisadoras. 

 

Dessa forma, a pergunta norteadora foi definida como: qual a importância da auditoria de enfermagem 

para a qualidade da assistência e redução de glosas hospitalares? 

Em seguida, a fim de tornar a busca de dados mais específica nas bases de dados científicas, 

definiram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo eles: 

Enfermagem, Auditoria em saúde e Qualidade da assistência à saúde, combinados entre si, a partir do uso do 

operador booleano “AND”. 

A coleta de dados ocorreu no período de outubro a dezembro de 2019 e foi realizada conjuntamente 

por dois revisores. A utilização de dois revisores, mentores do estudo em questão, se dá a partir da detecção 

de possíveis vieses na construção do conhecimento, e tem como objetivo a sua eliminação.  

Os dados coletados foram obtidos a partir do cruzamento dos descritores com a utilização do operador 

booleano da seguinte forma: Enfermagem AND Auditoria em Saúde. Destaca-se que a combinação com o 

descritor “Qualidade da Assistência à Saúde” limitou as buscas e dificultou a identificação de artigos nas bases 

de dados, pois evidenciou estudos que não respondiam à pergunta norteadora desta investigação. 

Incluíram-se apenas artigos completos, disponibilizados na íntegra e de forma gratuita, publicados em 

português no período de 2015 a 2019 e que tivessem sido produzidos nas instituições de saúde brasileiras. 

Excluíram-se os artigos duplicados, trabalhos de conclusão de curso no formato de teses de doutorado, 

dissertações de mestrado e monografias de graduação, bem como foram excluídas as cartas ao editor, cartas 

em debates e resumos de trabalhos publicados em anais de eventos. 

Posteriormente, procedeu-se a leitura criteriosa dos artigos que foram obtidos a partir das bases de 

dados: Scientific Eletronic Library on Line (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS). Os estudos foram avaliados conforme a sua capacidade de contextualização a partir da 

leitura dos títulos e resumos. Após a leitura na íntegra dos artigos selecionados a partir da etapa anteriormente 

citada, aqueles que foram considerados elegíveis, tiveram sua interpretação e discussão a partir da extração 

das informações que respondessem direta ou indiretamente à pergunta norteadora. 
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Por fim, a revisão integrativa é apresentada juntamente com a síntese do conhecimento elaborado no 

decorrer das etapas anteriores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O total de artigos identificados nas bases de dados a partir do cruzamento dos descritores 

“Enfermagem AND Auditoria em Saúde” foi de 123 estudos, sendo 37 selecionados para leitura do título e 

resumo, dos quais 09 artigos foram considerados potencialmente relevantes para leitura na íntegra visando 

garantir maior confiabilidade e validação do material. Em seguida, as publicações que apresentaram alguma 

discordância foram novamente analisadas, sendo 03 excluídas por não contemplarem os critérios de 

elegibilidade, restando 06 publicações que comporam a amostra final desta revisão. A descrição do total de 

artigos desta etapa de busca são apresentados no Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma das etapas da busca de artigos científicos nas bases de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas próprias pesquisadoras. 

 

Os artigos incluídos foram identificados pela letra “E” de estudo, seguido do número de identificação da 

seleção que não caracteriza a ordem em que o artigo foi encontrado durante a pesquisa, pois a ordem não 

impacta na composição da amostra final. O Quadro 2 apresenta os artigos incluídos nesta revisão de acordo 

com o título, nome dos autores, ano de publicação, método e cenário do estudo. 
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Quadro 2 – Artigos incluídos na revisão integrativa, segundo o título, autores, ano de publicação, método e 
cenário do estudo. São Luís, 2020. 

Nº Título Autores/Ano Método Cenário do estudo 

E1 

Análise da qualidade do time de 
resposta rápida em hospital 

universitário: opiniões de 
enfermeiros. 

DIAS; GRION; 
MARTINS, 2015. 

Estudo descritivo 
exploratório, de abordagem 

quantitativa. 

Hospital 
Universitário de 

Londrina. Paraná. 
Brasil. 

E2 
Compreensões e desafios 

acerca da sistematização da 
assistência de enfermagem. 

CASTRO et al., 
2016. 

Estudo descritivo, 
transversal e de abordagem 

qualitativa. 

Hospital público do 
município de 

Mossoró. Rio Grande 
do Norte. Brasil. 

E3 
Implementação da auditoria 
concorrente de enfermagem: 
um relatório de experiência. 

VIANA et al., 2016. Relato de experiência. 

Hospital geral de um 
município do noroeste 

do estado do Rio 
Grande do Sul. Brasil. 

E4 

Indicadores para avaliação da 
qualidade da assistência de 

enfermagem: estudo descritivo-
exploratório. 

PINTO; FERREIRA, 
2017. 

Pesquisa descritivo-
exploratória, qualitativa. 

Hospital universitário 
localizado no estado 
do Rio de Janeiro. 

Brasil. 

E5 
Glosas em contas hospitalares: 

um desafio à gestão. 
RODRIGUES et al., 

2018. 

Pesquisa descritiva 
transversal, com 

abordagem quantitativa. 

Operadora de planos 
de saúde, de 

pequeno porte, 
localizada no norte do 

Paraná. Brasil. 

E6 

Impacto da inconformidade dos 
registros de enfermagem no 

contexto das glosas 
hospitalares. 

SPIGOLON et al., 
2019. 

Estudo retrospectivo, 
documental e descritivo. 

Hospital privado de 
um município da 

região Noroeste do 
Paraná. Brasil. 

Fonte: Elaborado pelas próprias pesquisadoras. 

 

Os artigos foram majoritariamente publicados em periódicos nacionais e, em sua maioria, no ano de 

2012. Quanto à classificação segundo a metodologia, notou-se uma variabilidade no delineamento 

metodológico dos estudos.  

No que se refere ao cenário de realização das pesquisas, apenas um estudo foi realizado em uma 

operadora de planos de saúde, os demais foram desenvolvidos em hospitais, onde se destacou aqueles 

localizados na região sul do Brasil, perfazendo um total de três publicações.  

O Quadro 3 traz a distribuição dos estudos selecionados de acordo com os objetivos e principais 

resultados. 
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Quadro 3 – Artigos incluídos na revisão integrativa, segundo os objetivos e principais resultados. São Luís, 
2020. 

Nº Objetivos Principais Resultados 

E1 

Analisar a qualidade do atendimento de um time de 
resposta rápida do Hospital Universitário de Londrina 
(PR) quanto às dimensões estrutura, processo e 
resultado segundo a opinião dos enfermeiros que 
vivenciam esse trabalho. 

A construção e uso de protocolos, bem como a 
capacitação de times de resposta rápida específicos 
para cada caso, auxiliam na qualidade da assistência e 
evitam utilização de recursos desnecessários ou a 
utilização de recursos mais avançados, quando os 
intermediários são eficazes para a solução procurada, 
contribuindo para a redução de glosas. 

E2 

Investigar a compreensão e operacionalização da 
sistematização da assistência de enfermagem em 
um Hospital do município de Mossoró, Rio Grande 
do Norte, Brasil. 

O uso da sistematização da assistência de 
enfermagem, uma importante ferramenta do processo 
de enfermagem, obrigatória para todo tipo de serviço 
de saúde que dispõe da assistência de enfermagem, 
favorece tanto a qualidade da assistência quanto à 
qualidade dos registros e anotações de enfermagem 
por já dispor de um formato que favorece o trabalho do 
enfermeiro. 

E3 
Descrever a experiência de enfermeiras acerca da 
implantação da auditoria concorrente de 
enfermagem em ambiente hospitalar. 

Elaboração de um instrumento para a auditoria interna, 
bem como a educação continuada na tentativa de 
sensibilização da equipe de enfermagem e 
operacionalização do auditor concorrente favorecem a 
redução de glosas hospitalares. 

E4 
Identificar os principais indicadores para avaliação 
da qualidade da assistência de enfermagem na 
perspectiva de enfermeiros. 

O desenvolvimento de estratégias preventivas que se 
alicerçam em protocolos de enfermagem favorecem a 
qualidade da assistência de enfermagem e a redução 
de glosas. Estratégias que podem ser utilizadas pela 
equipe de educação continuada e pelos gestores. 

E5 
Analisar glosas efetuadas por operadora de plano de 
saúde em contas hospitalares. 

Glosas são indicadores para as instituições verificarem 
os pontos críticos a serem melhorados e que é preciso 
atenção dos gestores para trabalhar aspectos 
causadores das glosas, como forma de prevenção de 
prejuízos maiores. 

E6 
Descrever o impacto da inconformidade dos registros 
de enfermagem no contexto das glosas hospitalares. 

Prevaleceram as glosas decorrentes de 
inconsistências e inconformidades nos registros de 
enfermagem, que perpassam desde a ausência de 
anotações e evoluções de enfermagem; ausência de 
checagem de medicações; e ausência de evidências 
de troca ou realização de curativo à ausência de 
justificativa do número de luvas estéreis utilizadas; 
glosa de visita por falta de evolução médica; e subdose 
de medicação em relação ao tempo de administração 
devido à estabilidade medicamentosa. 

Fonte: Elaborado pelas próprias pesquisadoras. 

 

Os estudos objetivaram analisar a qualidade dos serviços e seus indicadores, investigar a 

compreensão e operacionalização da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), descrever a 

experiência dos enfermeiros na implementação da auditoria de enfermagem no ambiente hospitalar, analisar 
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as glosas e descrever os impactos da inconformidade dos registros de enfermagem para a ocorrência das 

mesmas.  

Notou-se ainda que, os artigos incluídos apontaram problemas relacionados à equipe assistencial no 

que diz respeito às anotações de enfermagem, e para melhor discuti-los, após a análise de conteúdo temático, 

os resultados foram divididos nas seguintes categorias: uso de protocolos e indicadores de qualidade da 

assistência em saúde; sistematização da assistência de enfermagem; sensibilização da equipe de 

enfermagem; gerência de recursos humanos. 

. 

4.1 Uso de protocolos e indicadores da qualidade da assistência em saúde 

 

Sobre o uso de protocolos institucionais para a redução de glosas hospitalares, destacou-se que na 

atualidade, quando a enfermagem ganha o conceito de moderna e empoderada, e vem ampliando o seu 

espaço de atuação, podendo futuramente, deixar de ser exclusiva do contexto hospitalar, os protocolos 

ganham espaço e voz quando entram em discussão a qualidade da assistência e a segurança do paciente, 

pois são baseados em evidências científicas replicadas mundialmente e tentam reproduzir e implementar 

barreiras para impedir que falhas humanas alcancem os pacientes e favoreçam o surgimento de iatrogenias, 

por exemplo.  

Neste contexto, os protocolos além de garantir maior segurança aos pacientes, tem se mostrado 

importantes aliados no que diz respeito às reduções de glosas hospitalares, pois normatizam os procedimentos 

desde o tempo ao material específico que será utilizado para cada caso, já apresentando a devida justificativa 

do uso, o que rotineiramente é analisado por auditores para que se possa definir ou não a glosa. 

O estudo de Dias, Grion e Martins (2015) analisou a elaboração de protocolos e criação de times de 

resposta rápida em um hospital universitário em relação à opinião de enfermeiros. A pesquisa destacou que 

em relação aos times de resposta rápida, observou-se alta performance no desenvolvimento das suas 

respectivas funções, bem como os protocolos utilizados na rotina hospitalar que permitem a comunicação 

eficaz e uso de materiais e outros insumos hospitalares de forma racionalizada e devidamente justificada, 

limitando o seu uso desregulado e por consequência, a redução de glosas hospitalares. 

Destaca-se ainda que para alcançar a gestão da qualidade do serviço hospitalar em determinadas 

instituições de saúde, com indicadores satisfatórios/ideais, os serviços de saúde e instituições hospitalares 

deverão utilizar ferramentas que as possibilite o alcance de metas e a redução das glosas hospitalares por 

meio destes protocolos para cada situação clínica, além de contar com a participação e comprometimento dos 

profissionais. 

Na pesquisa de Pinto e Ferreira (2017) foi analisado o uso de indicadores de qualidade da assistência 

à saúde dos pacientes no contexto hospitalar. No que tange aos indicadores lesão por pressão e queda do 
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paciente, os entrevistados relacionaram a importância desses indicadores ao perfil dos pacientes internados na 

clínica médica, pois o setor dispõe de pacientes acamados, idosos, debilitados, mas cuja frequência está muito 

associada à prática de enfermagem, ou seja, as quedas estão associadas ao fato de deixar camas altas e com 

grades destravadas, e as lesões por pressão estão associadas à ausência da realização da mudança de 

decúbito para evitar a pressão em proeminências ósseas por tempo superior a duas horas, acometendo o 

tecido com perda de oxigênio e necrose. 

Segundo os autores, outro indicador importante a ser analisado, na perspectiva dos entrevistados, 

seria o aumento do número dos profissionais sobre a importância das dimensões estrutura e processos e sua 

relação com a qualidade da assistência de enfermagem prestada. Desta forma, uma maior quantidade de 

profissionais desempenhando suas atividades no contexto laboral, tende a reduzir os efeitos negativos que a 

sobrecarga de trabalho poderá imperar na vida destes trabalhadores. Desta forma, o aumento de profissionais 

favorece o andamento dos protocolos e melhora dos indicadores da qualidade da assistência de enfermagem. 

 

4.2 Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

As principais falhas no processo de enfermagem estão no fato de a própria equipe de enfermagem 

subutilizar ferramentas fundamentais para o desenvolvimento das atividades de enfermagem como a própria 

SAE, que dentro do processo de enfermagem, em uma das suas etapas como a de coleta de dados, permite 

ao enfermeiro a elaboração de uma análise aprofundada, reflexiva e crítica, permeando o campo científico do 

saber em enfermagem enquanto detentor do conhecimento e autonomia para a reorientação do cuidado. Neste 

momento, ao deixar de implementar a SAE, o profissional pode deixar de avaliar um contexto que permita 

descrevê-lo com maior tato, como ao descrever um curativo, o aspecto do mesmo, os materiais utilizados e 

sua respectiva indicação. 

Para Castro et al. (2016) a SAE pode e deve ser considerada como uma grande ferramenta de 

facilitação da auditoria concorrente, que deve ser realizada a cada final de plantão, conferindo ainda maior 

responsabilidade para a equipe de enfermagem no que diz respeito à importância da auditoria de enfermagem 

para a qualidade da assistência, em um ato fiscalizatório para verificar se todos os procedimentos foram 

devidamente implementados durante o plantão, e ainda, para a redução de glosas hospitalares, no sentido de 

checar se todos os itens como materiais e demais insumos utilizados, por exemplo em curativos, foram 

devidamente relatados e justificados conforme o uso e trocas. 

No entanto, embora a SAE apresente extrema importância no contexto da auditoria, a pesquisa de 

Castro et al. (2016) destacou que os profissionais possuem o entendimento que a SAE é importante para 

subsidiar e melhorar a assistência prestada pela equipe de enfermagem. Contudo, os próprios profissionais 

relataram que não faziam uso da SAE em setores como a clínica médica, devido ao número reduzido de 
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profissionais, à falta de qualificação e investimento adequado para operacionalização da SAE e à falta de 

compromisso de colegas de trabalho. 

Em contrapartida, a subutilização da SAE favorece o esquecimento de registros e etapas do 

atendimento ao cliente/paciente que por consequência terá um impacto negativo em relação à auditoria final, 

comprometendo o alcance de metas, a qualidade da assistência e o orçamento financeiro das instituições de 

saúde. 

 

4.3 Sensibilização da equipe de enfermagem e auditoria 

 

No contexto do hospital, a enfermagem é a maior mão de obra, ou seja, cabe aos profissionais de 

enfermagem a realização de cerca de quase 90% dos procedimentos mesmo sobre orientação e prescrição 

médica. Se a estes profissionais cabe a vigilância contínua à beira-leito, automaticamente, suas anotações, 

registros e evoluções deverão ser carregados de maior quantidade de dados brutos, que poderão ser utilizados 

respectivamente para o bem e para o mal em termos de qualidade da assistência oferecida pelo serviço de 

saúde. 

Dentre os estudos analisados para a construção desta pesquisa, as principais falhas relacionadas às 

glosas hospitalares estão nos registros e anotações de enfermagem realizadas de forma incompleta ou 

ineficaz, das quais não trazem relatos aprofundados que são fundamentais para avaliação da auditoria final, 

resultando em índices altos de glosas e prejuízos financeiros para as instituições de saúde privada. 

Estudo realizado por Spigolon et al. (2019) no intuito de descrever os impactos das inconformidades 

relacionadas aos registros de enfermagem no contexto das glosas hospitalares, mostrou que, entre as glosas 

apresentadas no estudo, as ações de responsabilidade da enfermagem merecem destaque e preocupação, 

pois as inconsistências das anotações apontam para a falta de conhecimento dos profissionais sobre a 

importância de manter os registros adequados.  

Tal fato justifica-se pela desmotivação profissional em dar continuidade à assistência, a inconsciência 

quanto à legalidade do prontuário como documento e a sobrecarga de trabalho devido à exiguidade de 

recursos humanos. Nesse contexto, a auditoria de enfermagem torna-se uma eficaz ferramenta de gestão, que 

impacta positivamente nas questões financeiras e na verificação do nível de qualidade assistencial por meio 

das anotações de enfermagem (SPIGOLON et al., 2019). 

Viana et al. (2016) destacaram que a auditoria concorrente realizada pela própria equipe de 

enfermagem gera um impacto positivo na redução das glosas hospitalares. Contudo, mesmo utilizando 

ferramentas importantes para a redução de glosas, faz-se necessária a sensibilização da equipe de 

enfermagem em todos os setores assistenciais com o objetivo de compartilhar a mudança na forma em que a 

auditoria de enfermagem é realizada diariamente. Para os autores, a sensibilização da equipe deve ser um 
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indicador de qualidade medido mensalmente e não focando a atenção apenas para os custos hospitalares, 

mas também para as questões éticas envolvidas no processo de "atender o cliente com qualidade". 

Ao sensibilizar a equipe em relação a um pensamento crítico e reflexivo, podem surgir novas formas 

de pensar a auditoria do enfermeiro no contexto hospitalar que também acabam por tornarem-se possíveis de 

implementar. Para isto, é necessário assumir um papel de educação continuada eficaz, permitindo a 

comunicação entre os membros da equipe e interação com a gestão do serviço, adotando medidas que 

objetivam as melhorias identificadas pela própria equipe assistencial. 

Nesse contexto, cabe destacar que a auditoria de enfermagem concorrente apresenta a relevância da 

adoção deste método de auditoria no contexto hospitalar, pois baseia-se no trabalho de enfermeiros de setor 

em setor (in loco) causando estreitamento das relações com os demais membros da equipe e entre turnos, 

pois a continuação da assistência é de extrema relevância para a obtenção dos resultados esperados (VIANA 

et al., 2016). 

 

4.4 Gerência de recursos humanos 

 

Rodrigues et al (2018) ao analisarem as glosas hospitalares, destacaram as ações da gerência de 

recursos humanos como importante aliada para a redução das glosas hospitalares. 

Sendo assim, as glosas verificadas nas contas hospitalares identificam os aspectos que devem ser 

trabalhados para reduzir os prejuízos financeiros das instituições e também para conhecer quais são as 

unidades de serviço que necessitam de educação continuada, comprovadamente uma estratégia eficaz a ser 

empregada nas instituições (RODRIGUES et al., 2018). 

No estudo em questão, destacou-se a necessidade de capacitações, que levam os profissionais a 

refletir sobre as práticas assistenciais cotidianas, a fim de desenvolverem métodos eficazes para a construção 

do cuidado com qualidade, valorizando a enfermagem como profissão que promove cuidados em saúde. 

Contudo, convém destacar que a equipe de enfermagem é a grande massa de trabalho em uma 

instituição de saúde, cabendo a ela a maior parte dos registros de procedimentos realizados, bem como a 

justificativa para a realização dos mesmos, sendo atribuída a esta equipe o constante índice de glosa nas 

contas hospitalares. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A auditoria de enfermagem é uma importante ferramenta a ser utilizada para a melhoria da qualidade 

da assistência de enfermagem e redução de glosas hospitalares.  
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No que diz respeito à enfermagem como ciência, a SAE, dentro do processo de enfermagem, é uma 

das principais ferramentas assistenciais que favorecem de forma benéfica as etapas da auditoria, 

especialmente a auditoria de enfermagem, devendo ser realizada diariamente e a cada final de plantão, pois 

permite à equipe o rápido acesso às falhas que podem ter ocorrido e a implementação de medidas que 

permitam a sua respectiva correção. 

Dessa forma, para citar falhas no processo de enfermagem, é necessário analisar rigorosamente os 

registros e anotações realizadas pela equipe, pois elas fundamentam as glosas hospitalares.  

Contudo, conclui-se que a auditoria de enfermagem é fundamental para criar barreiras de segurança 

não só para o paciente e família que estão submetidos à uma intervenção hospitalar, mas para as instituições 

de saúde, no que tange ao desperdício e atenção aos prejuízos financeiros que poderão impactar de forma 

negativa em seu patrimônio e na qualidade dos serviços prestados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CALEMAN, G; MOREIRA, M. L; SANCHEZ, M. C. Auditoria, controle e programação de serviços de 
saúde. São Paulo: Fundação Petrópolis, 1998. 
 
CASTRO, R. R et al. Compreensões e desafios acerca da sistematização da assistência de enfermagem. 
Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 24, n. 5, 2016. Disponível em: 
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-948047>. Acesso em: 17 dez 2019. 
 
DIAS, A. O; GRION, C. M. C; MARTINS, E. A. P. Análise da qualidade do time de resposta rápida em 
hospital universitário: opniões de enfermeiros. Ciência Cuidado e Saúde, Londrina, v. 14, n. 1, 2015. 
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-948336>. Acesso em: 17 dez 2019. 
 
D`INNOCENZO, M et al. Indicadores, auditorias, certificações: ferramentas de qualidade para 
gestão em saúde. São Paulo: Martinar; 2006. 
 
FRANCO, H; MARRA, E. Auditoria Contábil. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
GALVÃO, C. F. Estudo do papel da auditoria de enfermagem para a redução dos desperdícios em 
materiais e medicamento. Mundo saúde (Impr.). São Paulo, v. 26, n. 2, 2002. Disponível em: 
<http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSea
rch=366439&indexSearch=ID>. Acesso em 10 dez 2019. 
 
GANONG, L. H. Integrative reviews of nursing research. Research Nursing Health., São Paulo, v. 10, n. 
1, 1987. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3644366>. Acesso em 10 dez 2019. 
 
MARQUES, M. C. C; ALMEIDA, J. J. M. Auditoria no sector público: um instrumento para a melhoria da 
gestão pública. Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo, USP, v. 94, n. 35, p. 84-95, maio/ago. 
2004. 
 



 
23 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

MOTTA A. L. C; LEÃO, E; ZAGATTO, J. R. Auditoria Médica no Sistema Privado: abordagem prática para 
organizações de saúde. São Paulo: Iátria; 2005. 
 
NORONHA, M. P. O papel do Tribunal de Contas da União na avaliação de programas de governo: 
diferentes estágios e abordagens. 2004. 52 f. Monografia. Brasília: Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de 
Contas da União, 2004. 
 
PINTO, V. R; FERREIRA, S. C. M. Indicadores para a avaliação da qualidade da assistência de enfermagem: 
estudo descritivo-exploratório. Online Brazilian Journal Nursing (Online), Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, 2017. 
Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-876999>. Acesso em 17 dez 2019. 
 
RODRIGUES, J. A. R. M et al. Pagamentos diretos nas contas hospitalares: um desafio para a gerência. 
Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 71, n. 5, p. 2511-2518, outubro de 2018. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672018000502511&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 17 dez 2019. 
 
SÁ, A. L. Curso de Auditoria. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
SPIGOLON, Dandara Novakowski et al. Impacto da inconformidade dos registros de enfermagem no contexto 
das glosas hospitalares. Cienc Cuid Saude, v. 18, n. 1, 2019. Disponível em: 
<http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewFile/44748/751375139148>. Acesso em 17 
dez 2019. 
 
VIANA, C. D; BRAGAS, L. Z. T; LAZZARI, D. D; GARCIA, C. T. F; MOURA, G. M. S. Implementation of 
concurrent nursing audit: an experience report. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, v. 25, n. 1, 2016. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n1/0104-0707-tce-25-01-3250014.pdf>. Acesso em 10 dez 
2019. 
 
VIANA, C. D et al. Implementação da auditoria de enfermagem concorrente: um relatório de experiência. Texto 
contexto - enferm. , Florianópolis, v. 25, n. 1, e3250014, 2016. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072016000100702&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 17 dez 2019. 
 
ZANDONAI, P. A; CARDOZO, F. M. C; NIETO, I. N. G; SAWADA, N. O. Qualidade de vida nos pacientes 
oncológicos: revisão integrativa da literatura latino-americana. Revista Eletrônica de Enfermagem., São 
Paulo, v. 12, n. 3, 2010. Disponível em: <https://www.fen.ufg.br/revista/v12/n3/pdf/v12n3a20.pdf>. Acesso em 
10 dez 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

Capítulo 2 

A COMPATIBILIDADE DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ E OS CASOS INFECCIOSOS POR ZIKA 

VÍRUS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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RESUMO 
Introdução: o Zika Vírus (ZV) está em crescente incidência no mundo, fato que foi comprovado por  uma 
investigação sobre o surto de  Síndrome de Guillain-Barré (SGB), na Polinésia Francesa, forneceu evidências 
de uma possível associação etiológica entre o ZIKV e o grupo de casos de SGB. Relatórios subsequentes 
apoiaram ainda mais essa associação do ZIKV com sequelas neurológicas graves, como SGB e malformações 
congênitas. Objetivo: traçar uma revisão sistemática e  conhecer os indícios a respeito da cogitável 
compatibilidade entre infecção pelo ZV e posterior desenvolvimento da SGB. Metodologia: trata-se de uma 
revisão bibliográfica cujo método foi encontrar publicações dos últimos 10 anos, a respeito do tema nas 
seguintes bases de dados: Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Scielo e NCBI, utilizando como 
descritores Zika Vírus e Syndrome de Guillain-Barré. Resultados: foram investigadas 08 publicações, dentre as 
quais, havia revisões sistemáticas, estudos de casos controle, panoramas epidemiológicos, de forma que todos 
teve o propósito de investigar a verossimilhança entre o ZV e a SGB. Conclusão: existem fortes indícios de 
nexo causal entre o ZV e a SGB, ao ser observado grande incidência de ambas as patologias em um mesmo 
grupo de pacientes, no mesmo período, sem outro fator determinante, mais provável, identificado. Contudo, 
ainda há necessidade de estudos mais abrangentes em áreas e populações distintas. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré. Zika vírus. Epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

  

O ZV é um flavivírus transmitido por mosquitos da família Flaviviridae, principalmente por Aedes spp., 

e foi originalmente identificado em Uganda em 1947, na floresta de Zika, a partir do macaco Rhesus. 

Historicamente, tem sido associado a casos esporádicos de doenças exantemáticas na África e no Sudeste da 

Ásia, embora surtos de ZV tenham surgido na região do Pacífico Ocidental por volta do final do século XX. O 

ZV possui um ciclo silvestre e outro urbano, sendo, para o primeiro, o ser humano um hospedeiro acidental e, 

no segundo caso, os seres humanos são os hospedeiros primários e potenciais reservatórios (CHAVES FILHO 

ET AL, 2016). Comumente, a infecção por ZV é leve, contudo há possibilidade de evoluir para doenças 

neurológicas, como microcefalia em bebês e síndrome de Guillain-Barré (SGB) em adultos. O diagnóstico é 

feito através de critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais (MARTÍNEZ ET AL,2016). 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/zika-virus
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 A SGB é uma polineuropatia periférica de origem autoimune caracterizada por uma 

polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória de início agudo, com fraqueza bilateral e simétrica em 

membros, reflexos tendinosos profundos diminuídos ou ausentes, causando déficit no desenvolvimento 

sensório-motor (CHAVES FILHO ET AL, 2016). Há necessidade de diagnóstico clínico de forma urgente e a 

promoção de um acompanhamento permanente em uma unidade de terapia intensiva, devido a evolução 

rápida para possível emprego de respiração mecânica (PAHO/WHO,2016). 

   No cenário global em que é  envolvido a circulação do Zika Vírus (ZV), concomitantemente ao 

aumento dos casos de SGB, sobretudo no continente americano, corroborou com surgimento de pesquisas em 

que o crivo envolveu a hipótese de relação da infecção viral por ZV e a SGB, devido ao fator tempo e espaço, 

envolvidos nesta ocasião. Entre os meses de Fevereiro e Janeiro, de 2014 e 2016, respectivamente,18 países 

do território americano declararam infecção por casos autóctones  do ZV. Ademais, entre os anos de 2015 e 

2016, a transmissão “in loco” do ZV foi notificada e detectada em 14 novos países e território 

(PAHO/WHO,2016). 

    Durante a epidemia do ZV na região da Polinésia Francesa, entre os anos de 2013 a 2014, mais de 

70 pacientes apresentaram síndromes neuropatológicas após a manifestação de sintomas resistentes com a 

infecção pelo vírus. Não obstante, percebe-se que tal problemática não se restringe ao Pacífico Ocidental, 

posto que no Brasil, em julho de 2015, foi relatado o  encontro de pacientes com síndromes neurológicas com 

história recente de infecção pelo ZV, principalmente no Nordeste Brasileiro, sobretudo, nos estados da Bahia e 

Pernambuco (PAHO/WHO,2016). 

 

METODOLOGIA 

 

   Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica, de modo que tais publicações estudadas remontam 

o período de 2008 a 2019, por meio de buscas sistemáticas utilizando os bancos de dados eletrônicos: 

Lilacs(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e NCBI (National Center for Biotechnology Information). Foram 

encontrados um total de 17 artigos, dentre estes selecionou-se apenas aqueles cujo resumo estava disponível, 

aqueles publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, e apenas estudos em seres humanos. Foram 

obliterados os estudos em que a abordagem de forma integrada para com a temática do Zika Vírus e a 

Síndrome de Guillain-Barré não se mostrou efetivo. Desse modo, esta revisão contou com 08 artigos, dentre os 

quais 04 em português, 02 em inglês e 02 em espanhol. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A infecção viral pelo Zika é noticiada desde a década de 40 no continente africano e no continente 

asiático, sendo definido este nome devido ao isolamento do vírus por meio do  macaco Rhesus na floresta Zika 

na região de Entebbe, Uganda. Em meados dos anos 50, testes evidenciaram o neurotropismo viral, o que 

causa morte neuronal, e em 2013 foi observado acréscimo exacerbado da SGB durante surto na Polinésia 

Francesa (BROUTET ET AL, 2016) 

Como a dengue e a chikungunya, o vírus Zika causa uma doença febril com erupção cutânea. Durante 

o surto de zika vírus ,em 2013, na Polinésia Francesa, um aparente aumento da incidência da síndrome de 

Guillain-Barré foi observada, mas sem dados de linha de base para comparação. Um caso teve anticorpos 

contra vírus Zika e dengue (também podem desencadear Síndrome de Guillain-Barré), mas nenhum vírus foi 

detectado (MUSSO ET AL, 2015). 

A recorrência da SGB, de 1,2 casos por 100 mil hab., manteve-se entre os limites do intervalo da 

incidência global registrada, de acordo estudos realizados no continente europeu e no continente americano,na 

região da América do Norte, principalmente, e também em países árabes, no continente asiático, na região 

caribenha e na  Índia, desde meados dos anos 60, embora maior que a existência encontrada por um estudo 

realizado em São Paulo, entre 1995 e 2002 (ROCHA ET AL, 2004). 

No ano de 2014, foi confirmada de modo inédito a circulação autóctone do Zika Vírus nas Américas. 

No território brasileiro, os primeiros casos autóctones foram confirmados no final do primeiro semestre de 2015 

. Em dezembro do mesmo ano, mais de 17 estados brasileiros já haviam sido constatados com a circulação do 

vírus (PAHO/WHO,2015). Mais da metade dos pacientes que apresentaram síndromes neurológicas após 

histórico de infecção por ZV, foram diagnosticados com SGB, sendo registrado, no Brasil, 1708 casos até 

janeiro de 2016 (CHAVES FILHO ET AL, 2016). 

A especiação do Zika Vírus gerou duas linhagens distintas geograficamente - a africana e a asiática - 

que apresentam grande variabilidade de subtipos. No Brasil, foi detectado, a partir de pesquisas filogenéticas, 

o predomínio da circulação da cepa asiática (CHAVES FILHO ET AL, 2016). Ademais, a propagação do ZV 

nas Américas foi a maior já registrada, sendo a soroprevalência desse vírus em território brasileiro significativa 

(63%), fator este, que pode ter explicação em mutações genéticas e na alta susceptibilidade dos vetores, 

combinados com características populacionais e geográficas, que influenciam a sua transmissão e 

disseminação. (SAMPAIO ET AL, 2019). 

A gravidade das infecções por Zika Vírus no Brasil fez com que o Ministério da Saúde declarasse, em 

novembro de 2015, situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) emitisse, no mesmo período, um alerta quanto ao aumento do número de casos 

de microcefalia na região Nordeste do país ligados ao ZV. A posteriori, a Organização Mundial da Saúde 
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(OMS) e a OPAS comunicaram uma possível relação entre ZV com o aumento de casos de anomalias 

congênitas e a SGB (SAMPAIO ET AL, 2019). 

Após um alerta de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, declarado pela OMS, a 

comunidade científica e as autoridades salutares foram compelidas a estabelecer a relação causal entre a 

infecção por ZV com a microcefalia e outras anomalias do sistema nervoso central. Os estudos confirmaram a 

patogênese do vírus em ocasionar um amplo espectro de manifestações clínicas inespecíficas, gerando 

sintomas semelhantes à viroses, transtornos neurológicos e malformações congênitas (ARAÚJO ET AL, 2016; 

COSTELLO ET AL, 2016; MARTINES ET AL, 2016; OEHLER ET AL, 2014), sendo esta comprovação 

endossada pela OMS em junho de 2016 na reunião do comitê de emergência (WHO, 2016). 

Existem apontamentos de manifestações neurológicas decorridos de processos infecciosos pelos vírus 

da dengue e chikungunya desde a década de 1960 (BRASIL,2015). Um  estudo de 41 casos feito em uma 

unidade hospitalar pública na capital de Pernambuco, Recife, em que foi evidenciado 7 casos de 

manifestações neurológicas, as quais possuíam relato histórico de dengue na epidemia no final da década de 

90 e 34 casos no início dos anos 2000, entre estes, foram diagnosticados acometimentos encefálicos e de 

nervos periféricos em ambos períodos (FERREIRA ET AL, 2005). 

A Síndrome de Guillain-Barré, polineuropatia mais comumente em associação às infecções por 

arbovírus, é uma condição neurológica de provável origem autoimune, em que em torno de 60% dos casos 

podem estar relacionado a quadros infecciosos recentes. Trata-se da ocorrência mais habitual de paralisia 

flácida no mundo, com incidência anual de 0,81 a 1,89 casos por 100 mil habitantes, o que acomete 

principalmente as pessoas com idade entre 20 e 40 anos, de ambos os sexos (OLIVEIRA ET AL, 2019). Em 

situações normais, grande parte dos casos ocorre de maneira ocasional e parece não apresentar 

sazonalidade, com uma letalidade a variar entre 5 e 15.(SEJVAR ET AL, 2011). 

A SGB é uma patologia mediada pelo sistema imune, que geralmente acontece após infecções de 

natureza viral ou bacteriana, sobretudo aquelas que ocorre no trato respiratório e digestivo, e dentre os 

principais patógenos, encontram-se as influenzas, o Zika Vírus, o citomegalovírus, o Epstein-Barr e a 

Campyobacter jejuni ( CAO-LORMEAU ET AL, 2016). É caracterizada por déficit no desenvolvimento sensório-

motor inferior, bilateral, acompanhada por hiporreflexia ou arreflexia generalizada, de aspectos clínicos 

variáveis. A determinação da SGB é feita a partir da clínica e de exames complementares, como a dissociação 

albumino-citológica, e validada pelos critérios de Brighton, no qual o nível 1 é determinado como o patamar 

mais alto de certeza e o nível 4, que estabelece o diagnóstico de SGB pela insuficiência de dados para outra 

classificação (CHAVES FILHO ET AL, 2016). 

A infecção pelo ZV é relatada como sintomática em 18% dos casos somente. Quando sintomática, a 

infecção geralmente apresenta-se como uma síndrome do tipo influenza, frequentemente confundida com 

outras infecções arbovirais como dengue ou chikungunya, indicando que as mesmas respostas pró-



 
28 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

inflamatórias destas estão envolvidas na fisiopatologia da infecção por ZV (OLIVEIRA ET AL, 2019). A forma 

típica da doença associa uma febre baixa (entre 37,8 ° C e 38,5 ° C), artralgia, notadamente pequenas 

articulações das mãos e pés, com possíveis articulações inchadas, mialgia, dor de cabeça retroocular, cefaléia, 

conjuntivite e erupção cutânea maculopapular cutânea. Problemas digestivos (dor abdominal, diarréia, 

constipação), ulcerações da mucosa (aftas) e prurido pode ser mais raramente observado. Uma astenia pós-

infecção parece ser frequente (HEANG ET AL, 2012). O diagnóstico confirmado é dado por RT-PCR, que 

detecta especificamente o vírus durante a viremia. Internamente os testes sorológicos ELISA podem atestar a 

presença de ZIKA IgM e flavivírus IgG, em que a especificidade é determinada por soroneutralização 

(LANCIOTT ET AL, 2008). 

De maneira geral,o controle da infecção pelo Zika Vírus deve ser orientada para determinação da 

introdução viral em um espaço delimitado; de forma que, assim que  confirmada a transmissão de modo 

autóctone, deve ser monitorada e, além do mais, devidos aos relatos de complicações neurológicas e de 

natureza autoimune, durantes alguns surtos de ZV e da dengue,aconselha-se a contribuição da vigilância das 

síndromes neurológicas e a detecção de surtos anômalos nos casos nas diversas faixas etárias, de forma que 

a assistência de saúde esteja preparada para atender esses pacientes (PAHO/WHO, 2016). 

Ademais, é recomendável que seja feita a identificação de fatores de risco associados ao Zika Vírus e, 

assim que factível, o reconhecimento de linhagens circulantes nos países com transmissão autóctone 

(PAHO/WHO,2015). 

O Zika Vírus, de fato, já foi conhecido em diversos países, sobretudo nas Américas, associado à 

gênese de síndromes neurológicas, o que, de certa forma, leva ao evidenciamento do neurotropismo do vírus 

pelo sistema nervoso. Nos últimos anos foi evidenciado um aumento da Síndrome de Guillain-Barré atrelado 

aos surtos de Zika Vírus, não obstante, não foi ratificada a legitimação de que uma patologia seja precedente à 

outra, ainda que venha a existir evidências balizadoras deste nexo causal, constatando uma forte arguição dos 

pacientes com ambas as patologias no mesmo período sem outra possibilidade de determinação etiológica dos 

sinais e evidências clínicas. 

  

CONCLUSÃO 

 

A gravidade envolvida nas infecções por Zika Vírus gerou um precedente mundial diferenciado no 

campo das pesquisas científicas, diante das diversas epidemias. Antes dos surtos de infecções por ZV, 

ocorridos em 2014 a 2016, haviam poucos relatos de casos na literatura envolvendo complicações 

neurológicas a partir de infecções por viroses como a Zika, dengue e chikungunya. Fato até então constatado, 

já que tais infecções raramente atingem o sistema nervoso central. Contudo, após a disseminação de 

complicações neurológicas precedidas de infecção por Zika Vírus, na Micronésia e na Polinésia Francesa, e o 



 
29 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

aumento de casos de pacientes com SGB e histórico infeccioso por ZV no Brasil, em 2015, foi identificada uma 

relação latente entre tais fatores. 

A associação da gênese de síndromes neurológicas leva ao evidenciamento do neurotropismo do vírus 

pelo sistema nervoso. Nos últimos anos foi evidenciado um aumento da Síndrome de Guillain-Barré atrelado 

aos surtos de Zika Vírus, não sendo ratificada a legitimação de que uma patologia seja precedente à outra. 

A SGB apresenta-se como uma polineuropatia mediada pelo sistema imune precedida de infecção viral 

ou bacteriana e é considerada a paralisia flácida mais habitual do mundo. Por possuir características 

incapacitantes e, por vezes, letais, o diagnóstico de infecção por ZV, dado por RT-PCR, é de grande 

importância. 

As características do ZV e a sua incidência em alguns países, ainda não permitem elucidar como se 

deu a forma de disseminação do vírus e o aumento da sua capacidade patogênica. Alguns dos mecanismos 

que podem estar envolvidos estão a mutação do vírus, o meio geográfico e populacional propícios à 

transmissão, além da diversificação da forma de propagação. Mas, uma vez confirmada a transmissão de 

modo autóctone, torna-se imprescindível o monitoramento e a atenção quanto às síndromes neurológicas e a 

detecção de surtos anômalos devido à complicações neurológicas e de natureza autoimune. 

Ademais, mais pesquisas são necessárias para preencher os hiatos da história patogênica do ZV e 

conhecer os riscos envolvidos em seu ciclo de vida. Estudos de caráter soroprevalente, identificação de áreas 

vulneráveis e formas de controle em caso de futuras epidemias devem ser previstos. 
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Capítulo 3 
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RESUMO 
A saúde foi consagrada na Constituição Brasileira de 1988 como direito fundamental do cidadão, para 
concretizá-lo, o Estado criou o Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, existem algumas deficiências desse 
sistema que impedem que o direito à saúde digna seja proporcionado de forma universal, integral e justa. 
Diante do exposto, o presente trabalho buscará identificar como o poder judiciário alagoano lida com esse 
problema social, tendo em vista que, quando a população não tem suas pretensões atendidas pelo SUS, 
buscam concretizá-las pela via judicial. Dessa forma, a pesquisa será abordada seguindo a seguinte 
metodologia: quanto à coleta de dados, será adotada à revisão bibliográfica e documental, e quanto à 
abordagem da pesquisa, esta será qualitativa.  
Palavras-chave: Direito à saúde. Judicialização. Alagoas. 
 
ABSTRACT 
Health was enshrined in the Brazilian Constitution of 1988 as a fundamental right of the citizen, to make it 
happen, the State created the Unified Health System (SUS), however, there are some deficiencies in this 
system that prevent the right to dignified health from being provided universal, integral and fair way. In view of 
the above, the present work will seek to identify how the Alagoas judiciary deals with this social problem, 
considering that, when the population does not have its claims met by SUS, they seek to realize them through 
the judicial route. Thus, the research will be approached following the following methodology: as for data 
collection, it will be adopted for bibliographic and documentary review, and as for the research approach, it will 
be qualitative. 
Keywords: Right to health. Judicialization. Alagoas. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo realiza uma abordagem em relação a judicialização da saúde referente à 

concretização dos direitos fundamentais frente à (d)eficiência das instituições públicas de saúde de Alagoas, 

analisando o seu conceito, características e, principalmente, objetivando alcançar a quebra da perspectiva 

estruturada tanto da sociedade quanto dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro.  
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Diante do grande número de casos, processos e debates, repercutidos em torno do tema da saúde 

como sendo um direito fundamental e devendo ser obrigatoriamente consagrado, faz-se necessário sua 

discussão, pois é um tema peculiar no qual há o envolvimento com dinheiro público, englobando não apenas a 

esfera jurídica. Sendo assim, este tema acaba por gerar inúmeras discussões, devido as suas causas 

iminentes que passam pela baixa eficácia dos serviços públicos de saúde, a omissão do legislativo em regular 

o sistema, e principalmente a escassez de recursos devido ao fato da interferência do poder judiciário, visto 

que este deve assegurar que o direito fundamental em questão seja garantido, frente à esfera do gasto público, 

devido à (in)eficiência das instituições públicas do Estado alagoano.     

Será realizada uma análise sobre o conceito de direito fundamental em si e o direito a saúde e a 

respeito também da judicialização, observando o decorrer de processos no âmbito jurídico, trazendo-o para a 

realidade social. Em seguida, de maneira crítica, serão expostos os fatores que contribuem para a lacuna que 

estes tipos de casos deixam para decisões judiciais. Já que, uma das nuances do tema em pauta, conjectura-

sena efetivação dos direitos fundamentais pela via judiciária, ou seja, quando o poder judiciário com o intuito 

de ver efetivados valores constitucionais garantidos aos cidadãos ocasionalmente interfere na execução de 

políticas públicas. 

Tendo em vista, ainda, que a partir da introdução do direito à saúde como direito fundamental social na 

Constituição Federal, iniciou-se, por diversas explicações, uma procura desmedida, através do poder judiciário, 

com o intuito de incitar a concretização material desse direito, a qual vem normalmente sendo recepcionada, 

sem maiores preocupações com os limites presentes dos recursos disponíveis. Todavia, esse cenárioaflige, 

pela possibilidade de levar a tornar inviável o Sistema de Saúde Público. 

  

2 DIREITO A SAÚDE COMO GARANTIA FUNDAMENTAL 

  

Os direitos fundamentais foram disseminados e perseguidos entre as nações no período pós-guerra na 

década de 40, com o objetivo de se alcançar o princípio da dignidade humana, que como pondera Nunes, 

trata-se do princípio que tem dois sentidos, como aquele “que é inerente à pessoa, pelo simples fato de ser, 

nascer pessoa humana; e outro dirigido à vida das pessoas, à possibilidade e ao direito que têm as pessoas de 

viver uma vida digna7”. No Brasil, a teoria das garantias e direitos fundamentais se consolidaram com o 

advento da Constituição Federal de 1988, também denominada como Constituição Cidadã, que veio romper 

com os valores e práticas do passado ditatorial que suprimia direitos dos brasileiros, principalmente a liberdade 

de expressão, e fazendo transparecer uma sociedade democrática, colocando o homem como portador de 

direitos e garantias sociais, cabendo ao Estado desenvolver políticas públicas capazes de excluir ou inibir o 

                                                           
7NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. P. 37. 
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surgimento das desigualdades e ataques aos direitos e valores que colaboram para o alcance da dignidade 

humana.8 

Sob a égide doutrinária de Canotilho9, quando a Constituição positiva os direitos fundamentais, 

posiciona o homem como titular de direitos. Dessa forma, pode-se inferir que a saúde é sinônimo de 

pressuposto de vida, sem esta, o homem não faz jus a dignidade, sendo, portanto, um direito fundamental 

essencial a existência humana e elemento primordial para se ter qualidade de vida.  A Constituição brasileira 

incluiu o direito à saúde no art. 610, no título dos direitos sociais, colocando o Estado como provedor deste para 

toda a população, independente de classe, raça, religião, ou qualquer outra característica. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 11traz a saúde em seu art. 25 como elemento constituinte da 

cidadania, indispensável para que se atinja um padrão de vida digno, sendo núcleo de manutenção da vida.  

Para alcançar esse direito, o Estado criou o Sistema Único de Saúde (SUS) para atender a população 

nos mais variados procedimentos, garantindo assim a efetivação do direito na modalidade gratuita e universal. 

O SUS foi instituído visando a promoção e a prevenção da saúde, os atendimentos alcançam desde o mais 

simples procedimento ao mais complexo, como cirurgias de transplante de órgãos, sendo obrigação solidária 

das pessoas políticas (Estados, União, Distrito Federal e Municípios) prover esse sistema. O SUS é calcado 

em alguns princípios basilares, como: universalidade, que garante o atendimento de todos sem discriminação; 

equidade, os serviços de saúde visam a justiça social; integralidade, garantindo prevenção, promoção e todas 

as necessidades do indivíduo. 12 

 

2.1 As deficiências do SUS na concretização do direito à saúde 

 

No que tange a saúde pública do Brasil, regulamentada pelo Estado, sob o Ministério da Saúde e 

demais secretarias municipais e estaduais, com objetivo de garantir a sociedade um atendimento público 

adequado, acessível e gratuito, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado para que toda população pudesse 

ter um atendimento médico de melhor qualidade, tendo respaldo na Constituição Federal, na Lei nº 

8.080/90,que apesar de ser um direito do cidadão e consequentemente um dever de prestação pelo Estado, é 

possível verificar que ainda sofre grandes desafios. Segundo a Lei 8.080/90, que versa sobre o Sistema Único 

de Saúde (SUS), em seu artigo 5º consagra como seus principais objetivos: 

  

                                                           
8MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. P. 64.  
9CANOTILHO,Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 1998. P. 380.  
10 BRASIL. A constituição e o supremo. 4ª ed. Brasília: Secretaria de documentação, 2011. 
11ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 217 (III) A. Paris, 1948. Disponível 
em: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acesso em: 09 ago. 2019.  
12 SOALHA, Raphaela Karla de Toledo. Sistema U  nico de Sau  de - Componentes, Diretrizes e Poli  ticasPu  blicas. 1ª ed. São Paulo: 
Erica, 2014. P.11.  
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Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 
social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.13 
 

  

Outrora, apesar de ser uma grande conquista para a população brasileira, o Sistema SUS está longe 

de ser um dos melhores modelos, os problemas sociais pertinentes ao SUS é exemplo de um sistema falho e 

administrado incorretamente. Com base nisso, entre alguns problemas estão: longo tempo de espera para 

consultas médicas; escasso atendimento na emergência; atendimento pouco humanizado; falta de leitos e má 

administração financeira. As dificuldades existentes no cotidiano para a concretização do direito à saúde, como 

a ausência de novas Práticas Integrativas e Complementares, embora seja uma estratégia do Ministério da 

Saúde para prevenir o agravo de doenças e melhorar os serviços de saúde ofertados a população não se 

consolida, pois sua execução é insuficiente. Assim, há uma divergência onde se estabeleça um acordo entre a 

articulação da lei e o direito vigente, e isso, propicia a população recorrer à via judicial, no intuito de obter do 

Estado suas responsabilidades sanitárias. Por outro lado, a resposta do Estado, em geral, é a falta de recursos 

e como consequência se limita no seu cumprimento. Contudo, a alta demanda no âmbito do judiciário é 

constituída por pedidos de medicamentos, tanto individuais como coletivos, e isso reflete que a intensidade 

mais recorrente é uma das únicas alternativas no intuito de alcançar o objetivo desse direito.14 

O Conselho Federal de Medicina demonstrou que em 2018, 89% da população brasileira classifica a 

saúde pública como irregular15.Percebe-se então, que isso contraria a legislação, pois a incompatibilidade da 

lei com a prestação do serviço diverge. Portanto, a falta de garantia e dever do Estado em prestar e um 

atendimento digno para a sociedade através do SUS,tendo como função tratar o cidadão não apenas como 

paciente, mas acima de tudo como individuo, faz com que a população recorra para a saúde suplementar, ou 

seja, aos planos de saúdes privados.  

 

 

                                                           
13BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 
10 ago. 2019.  
14 JOTA. Judicialização da saúde: da crítica à busca de uma jurisprudência construtiva. Disponível 
emhttps://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/judicializacao-da-saude-da-critica-a-busca-de-
uma-jurisprudencia-construtiva-13082019. Acesso em: 10 ago. 2019.  
15 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.Com má avaliação da saúde no País, brasileiros cobram doscandidatos às eleições 
medidas para enfrentar crise na área. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=27696:2018-06-25-21-06-49&amp;catid=3. Acesso 
em: 10 ago. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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3 A RELAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL COM A RESERVA DO POSSÍVEL E DE QUE FORMA ISSO 

ATINGE OS REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO 

BRASIL DE 1988. 

O rol extenso e não taxativo de direitos, apesar de assegurados pela carta constitucional, não permite 

que o indivíduo tenha meios para concretizar tal obrigação estatal, visto a omissão do Estado em solidificar tais 

prerrogativas sob o argumento da “reserva do possível”. Essa expressão surge no direito alemão, que segundo 

o professor Dirley da Cunha Junior16, o Estado alegava que não seria razoável prover as pretensões da 

sociedade para  sustentar todas as necessidades da população, que na época eram de vagas para os cursos 

de medicina na Alemanha, isso porque o Estado, embora prometesse tais direitos, não conseguiria arcar com a 

demanda da procura pelos cursos nas universidades germânicas. Tal motivação aparece no direito brasileiro, 

quando o legislador não permite meios para que o cidadão obtenha a efetivação dos seus direitos. A maioria 

destes, de segunda geração, conhecidos por serem liberdades positivas, as quais solicitam o “fazer do 

Estado”, como os direitos econômicos, sociais e culturais, a exemplo da saúde, educação, alimentação e 

moradia, dentre outros. Como muitas vezes os entes federativos se eximem de cumprir determinada obrigação 

utilizando a argumentação da reserva do possível surge nesse contexto o mínimo existencial.De acordo com o 

professor Ricardo Lobo Torres17, o mínimo existencial é um direito o qual engloba as condições mínimas e 

essenciais para que seja possível uma pessoa viver com dignidade, mesmo que esse direito não seja 

fundamental.Destarte, o ente público deve arcar com esse mínimo perante a desobediência do fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana.  Um paralelo a isto são as normas programáticas que se 

destinam diretamente ao legislador, pois muitas vantagens legítimasnecessitam de complementação legal para 

que tenham eficácia plena e produzam efeitos a fim de que o indivíduo tenha possibilidade de ser diretamente 

beneficiado. 

Os indivíduos carecem usufruir o direito a saúde e encontram respaldo na Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil de 1988, porém, a efetividade desse direito não é possível ser alcançada por 

todos que necessitam. De modo que devem recorrer ao PoderJudiciário com a finalidade de obter acesso aos 

medicamentos, exames ou consultas decorrentes de sua condição de saúde. Portanto, a deficiência em prover 

a essencialidade dessa garantia traz consequências negativas, ocasionando assim a ineficiência deste direito. 

Logo, tal deficiência na prestação de serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por não ser propiciado de 

modo satisfatório ao cidadão, que não possui meios para arcar com sua própria enfermidade, faz com que o 

particular se direcione ao governo com o intuito de obter a procura para o seu caso concreto, como é o caso de 

                                                           
16JUNIOR, Dirley da Cunha. Efetividade dos Direitos Sociais e a reserva do possível. Disponível em 
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial/biblioteca/noticia/info/NoticiaWindow?cod=1409812&action=2&destaque=false. 
Acesso em: 17 ago. 2019. 
17TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito Administrativo, 177: 29; Rio de 
Janeiro, julho-setembro de 1989. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimo_existencial. Acesso em: 17 ago. 2019. 

http://www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial/biblioteca/noticia/info/NoticiaWindow?cod=1409812&action=2&destaque=false
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/46113/44271
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimo_existencial
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cerca de 1.105.91718 milhões de brasileiros de acordo com dados do ano de 2018, fornecidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). A carta magna traz em seu rol remédios constitucionais os quaispossuem o objetivo 

de sanar tais questões e podem ser impetrados por qualquer pessoa natural. O Mandado de Segurança19 é um 

remédio previsto no artigo 5º, inciso LXIX da CF/88, no qual pode ser um meio para que o cidadão alcance seu 

direito a saúde quando for impedido pelos órgãos públicos.  

Conforme o Prof. Hely Lopes Meirelles20, o Mandado de Segurança é um dispositivo constitucional que 

pode ser disposto por qualquer pessoa, física ou jurídica, para proteger direito, individual ou coletivo, líquido e 

certo que não seja protegido por habeas data ou habeas corpus, por ato ou omissão de agente público ou 

particular que exerça funções do Poder Público. Logo, esse remédio é um meio eficiente que pode ser utilizado 

pelo indivíduo com intenção de exercer seu direito a saúde quando este fora negado. Aplicando o supracitado 

remédio constitucional ao caso concreto, nota-se o exemplo do julgado concedido pelo Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, Mandado de Segurança nº 0010551-73.2019.8.19.0000, referente a um medicamento para 

paciente diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, sob o fundamento do princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CRFB. 
RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NA ANVISA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. 
CONCESSÃO DE ORDEM. (TJ – RJ – MS: 0010551-73.2019.8.19.0000, Relator: Des(a). 
FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de julgamento: 08/07/2019, DÉCIMA 
TERCEIRA CAMARA CIVEL). 
 

Em virtude dos aspectos analisados, é notório que a saúde é um direito constitucional, o qual deve ser 

prestado a todos os brasileiros, sem distinção, sendo extensível inclusive aos estrangeiros. Tal garantia, 

assegurada pela carta magna, em tese não possui eficácia para toda a população que a necessita, visto que 

as verbas as quais financiam o Sistema Único de Saúde – SUS não são aplicadas corretamente, além de não 

possuir fiscalização para tais.  Desse modo, os indivíduos são compelidos a buscar a concretização deste 

direito por intermédio das vias judiciais, utilizando, como mencionado acima, o Mandado de Segurança. 

 

4 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

No atual contexto democrático, é válido frisar a importante pressão que ocorreu fortemente durante a 

década de 80, ressaltando a necessidade de constitucionalização dos atuais direitos fundamentais, tal como o 

                                                           
18 CONJUR. Os números do CNJ sobre a judicialização da saúde em 2018. Publicado em 10/11/2018. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2018-nov-10/opiniao-numeros-judicializacao-saude-2018. Acesso em: 17 ago. 2019. 
19 Além de estar previsto na Constituição Federal de 1988, este remédio dispõe de legislação própria, conforme Lei 12.016/09.  
20MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. 
ed. São Paulo:Malheiros,1997.p.21-22.  

https://www.conjur.com.br/2018-nov-10/opiniao-numeros-judicializacao-saude-2018


 
38 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

direito à saúde, presente na Carta Magna de 1988 em seu artigo 6º21,que nasceu diante da necessidade da 

garantia de eficácia do mínimo existencial, uma vez que promove a dignidade do indivíduo e o direito à vida, 

conforme supracitado. Diante das diversas mazelas vivenciadas pelo Sistema Público de Saúde, para a 

efetivação desse direito fundamental ocorrer, desde a década de 90, com a crescente epidemia de HIV/AIDS 

no Brasil, houve uma maior submissão às instituições judiciárias22. Assim, de acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988, compete ao Estado adequar meios de efetivá-los:“A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.  

Apesar das políticas públicas de saúde, a judicialização nesta área é um fenômeno bastante recorrente 

nos últimos anos nos tribunais brasileiros. Conforme dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), as demandas processuais na área da saúde aumentaram cerca de 130% entre os anos de 2008 e 

2017.23.É notório que o planejamento e a gestão são de suma importância para a administração dos recursos 

concernentes à promoção de saúde aos usuários do sistema público de saúde. Entretanto, existem situações 

adversas que dificultam a execução desta organização pela administração. Como por exemplo, a falha na 

execução das políticas públicas de saúde, seja pela alta demanda de solicitaçãode insumos, medicamentos, 

cirurgias e equipamentos, como também condições de saúde que não plasmadas no sistema de saúde pública. 

Diante desta ineficácia, gera a intensificação do protagonismo do Judiciário na efetivação deste direito. 

De modo geral, a crescente demanda judicial na área da saúde, seja ela individual ou coletiva, vem 

causando um certo desequilíbrio nas contas públicas24, de modo a gerar uma ampla discussão acerca de até 

onde o judiciário deve intervir e promover o saneamento do problema do(s) indivíduo(s), tendo em vista que 

por um lado há uma ampliação de cidadania e concretização da democracia, e por outro, há críticas no que 

cerne à separação de poderes. Na prática, os tribunais vêm decidindo favoravelmente às demandas contra o 

Estado, vez que o direito à vida e à saúde são a maior preocupação neste sentido.25 Insta salientar também a 

discussão acerca da competência para figurar no polo passivo da demanda judicial. Na Carta Magna de 1988, 

em seu Título III são estabelecidas diversas funções a serem exercidas direta ou indiretamente pelos entes 

federativos. Em se tratando de norma específica, a lei nº 8.080/90 (Sofreu alterações no Título II, passando a 

                                                           
21 BRASIL. Constituição da República Federal do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
22JUNIOR, Reynaldo Mapelli. Judicialização da saúde e políticas públicas: assistência farmacêutica, integralidade e regime jurídico-
constitucional do SUS. Tese (Doutorado em Medicina) – USP, Universidade de São Paulo, p. 57. 2015. 
23CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Tribunais adotam boas práticas e reduzem processos na área da Saúde. Agência CNJ de 
Notícias. Publicado em: 21 jun 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89119-tribunais-adotam-boas-praticas-e-
reduzem-processos-na-area-da-saude>. Acesso em: 18 ago 2019. 
24FOLHA DE SÃO PAULO. Entenda a Judicialização da Saúde e debate do STF sobre acesso a remédios. Folha de São Paulo: São 
Paulo. Publicado em: 28 set 2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1817519-entenda-a-judicializacao-
da-saude-e-debate-do-stf-sobre-acesso-a-remedios.shtml>. Acesso em: 18 ago 2019. 
25LAFFIN, Nathália Helena Fernandes. BONACIM, Carlos Alberto Grespan. Custos da saúde: judicialização de medicamentos 
ofertados pelo SUS. Publicado em: Novembro de 2017.XXIV Congresso Brasileiro de Custos – Florianópolis, SC 
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vigorar acrescido do seguinte Capítulo VIII:lei 12.401) detalha a função de cada ente da federação no que 

cerne ao SUS, nos artigos 16, 17 e 18.26 Entretanto,a forte corrente doutrinária e jurisprudencial entende pela 

solidariedade entre os entes da federação, estando o município, o estado e a união sujeitos à quaisquer tipos 

de demandas judiciais27, conforme versa o Art. 23 CF/88: 

CF/88, Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
[...] 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência.  

 

Releva frisar o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da 

solidariedade dos entes federativos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À 
SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. 
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente 
programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do 
dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. (...). O 
Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e 
interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito 
seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de 
infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 
801676 AgR/PE, Relator Min. ROBERTO BARROSO, j. 19/08/2014, Primeira Turma, DJe 
03-09- 2014). 

 

Ademais, o Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto e o Juiz Federal Clênio JairSchulze, 

autores do livro “Direito à Saúde: Análise à luz da Judicialização”28, defendem na obra alguns meios para 

atenuar a quantidade de processos referentes à saúde no Brasil. Dentre esses meios, foi citado o método de 

medicina baseada em evidência, para auxiliar e reduzir a quantidade de demanda judicial. Esta técnica foi 

criada por médicos no Canadá, utilizada mundialmente, para resolução mais efetiva dos problemas da saúde 

pública de modo a prezar pela comprovação científica da condição do paciente.29Vale ressaltar também, o 

fomento às ações coletivas; Maior rigor na observância dos pedidos requeridos judicialmente; o fomento do 

                                                           
26BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 
1990. 
27CARVALHO, Rodrigo Pimentel de. O direito à saúde e a competência dos entes federativos. Conteúdo Jurídico. Publicado em: 09 
nov 2016. Disponível em: <https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/47765/o-direito-a-saude-e-a-competencia-dos-entes-
federativos>. Acesso em: 15 ago 2019. 
28NETO, João Pedro Gebran. SCHULZE, Clênio Jair. Direito à Saúde: Análise à luz da Judicialização. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 
2015. 
29SANTOS, Caroline Regina dos. Como a medic ina baseada em evidências contr ibui  para a racionalização da 
judicia l ização da saúde?. IPOG. Publicado em: 23 jan 2018. Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/saude/medicina-
baseada-em-evidencias-contribui-para-racionalizacao-da-judicializacao-da-saude/>. Acesso em: 16 ago 2019. 
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diálogo entre o sistema de saúde e o sistema de justiça; a capacitação dos atores do sistema de saúde para 

que conheçam suas políticas e incentivo à conciliação e mediação.30 

 

4.1 A necessidade do fenômeno da judicialização para a garantia do direito fundamental à saúde 

pública 

A priori cumpre esclarecer a respeito deste fenômeno, denominado judicialização, que eclodiu no 

Brasil a partir da década de 9031. Como é sabido, o cenário político brasileiro teve grande influência para o 

legislador constituinte originário, dado que o período ditatorial (1964- 1985) é conhecido como uma época de 

grande supressão de direitos inerentes ao ser humano. Deste modo, a proposta da Carta Magna de 1988 é a 

reinserção destes direitos e a positivação de novos direitos, de modo que o Estado se porte como “Estado 

garantidor”, mormente aos direitos de segunda geração (coletivos), como saúde, educação e moradia. No que 

cerne a saúde pública, vale ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído na Constituição de 88 

e posteriormente regulado pela Lei 8.080/90, logo, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde32, 

o período anterior a 1988, o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores 

vinculados à Previdência Social, isto é, aproximadamente 30 milhões de pessoas tinham acesso aos serviços 

hospitalares, cabendo o atendimento dos demais cidadãos às entidades filantrópicas. 

De acordo com um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)33, as ações judiciais, 

concernentes a saúde, aumentaram cerca de 130% durante os anos compreendidos entre 2008 a 2017, 

englobando demandas contra o SUS e planos de saúde privados. Isto posto, é relevante mencionar o 

posicionamento da desembargadora da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

Christine Santini34, no qual aduz que, hodiernamente, o cidadão enxerga o Poder Judiciário como a única via 

para garantir seus direitos, assim sendo, a Justiça tem o papel de conscientizar o Poder Público, e as demais 

categorias, e equilibrar as relações que envolvem o direito a saúde do cidadão.  

Em que pese a judicialização da saúde seja um meio para que o indivíduo obtenha o acesso a este 

direito, há que se falar na complexidade do Poder Judiciário em abarcar todas as demandas, visto que, 

conforme supracitada pesquisa, restou nítido que a medida em que o Poder Público não atende integralmente 

aos procedimentos solicitados, o mesmo torna-se réu em uma lide dirimida pelo Judiciário. Nesta seara, é 

                                                           
30VERBO EAD. Palavra do Professor - Judicialização na Saúde - Com João Pedro Gebran Neto. Publicado em: 08 set 
2015(16min14s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_h770c4fAVg&t=233s>. Acesso em: 16 ago 2019. 
31 CIEGLINSKI, Thaís. Judicialização da saúde: iniciativas do CNJ são destacadas em seminário no STJ. Publicado em 22/05/2018. 
Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86891-judicializacao-da-saude-iniciativas-do-cnj-sao-destacadas-em-seminario-no-
stj>. Acesso em: 17 ago. 2019.  
32 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona. Disponível em 
<http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>. Acesso em: 17 ago. 2019.  
33 COLLUCCI, Cláudia. Em uma década, judicialização da saúde pública e privada cresce 130%. Disponível em 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/em-uma-decada-judicializacao-da-saude-publica-e-privada-cresce-130.shtml>. 
Acesso em: 17 ago. 2019.  
34 IBIDEM 



 
41 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

válido pontuar a respeito da relevância em manter, mesmo com esse fenômeno da judicialização, o equilíbrio e 

a isonomia dos três poderes, em respeito ao preceito constitucional de que estes serão independentes e 

harmônicos entre si.  

 

4.2 A judicialização da saúde em alagoas: meios alternativos  

De acordo com o relatório da Justiça em Números de 2018, o judiciário brasileiro encontra-se com 

dificuldades em resolver as lides da sociedade de forma célere, gerando uma morosidade processual e 

concomitantemente prejuízos para os envolvidos do conflito. Não diferente da situação nacional, o estado de 

Alagoas também apresenta as mesmas anomalias processuais geradoras de transtornos para as partes, em 

2017 a média temporal para um processo receber uma sentença no Tribunal de Justiça de Alagoas- TJAL no 

primeiro grau é de três anos e onze meses, e no segundo grau é de seis meses. 35Deste modo, percebe-se a 

carência de vários recursos para garantir celeridade processual, como recursos humanos, materiais e 

práticosque são importantes para a manutenção da busca pela justiça.  

Essa insuficiência do judiciário em julgar um processo com maior celeridade as demandas sociais que 

tratam do ajuizamento do direito a saúde, pode comprometer a vida do cidadão, pois em sua maioria, os 

pedidos ajuizados tratam-se de uma necessidade latente que precisa ser resolvida com alta prioridade. Desta 

forma, é possível perceber que tanto o Estado enquanto provedor do direito a saúde possui falhas, o judiciário 

também não atende de forma eficiente as demandas da sociedade, gerando um transtorno e uma sensação de 

insatisfação do paciente sobre a atuação da justiça e das políticas públicas de saúde do país. Destarte, a 

Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas criou o Núcleo Interinstitucional de Judicialização da Saúde – 

NIJUS36, com vistas a garantia de uma celeridade processual, e extraprocessual, nos litígios referentes a 

saúde pública, no intuito de reduzir as demandas judiciais e solucionar essas questões de forma administrativa. 

Vale ressaltar que o atendimento é realizado por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Alagoas – 

DPE/AL, núcleo saúde pública.  Nesta oportunidade, os assistidos comparecem a DPE/AL para dar entrada em 

seu processo, que, ao invés de ser judicializado, será encaminhado ao NIJUS para que no prazo máximo de 

quarenta dias avalie a situação do protegido e, caso possível, oferte uma solução administrativa mais célere 

visando efetivar o direito constitucional a saúde de forma hábil. Ademais, ressalta-se que a inovação deste 

método alternativo para resolução de conflitos em Alagoas vem obtendo grandes êxitos. Pois, conforme citado 

pelo Secretário de Saúde, Christian Teixeira37, é necessário fomentar meios que garantam, com eficiência e 

qualidade, o direito constitucional mais valioso dos indivíduos, a vida.  

                                                           
35 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018. Ano-base 2017. Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018.  
36DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS. Parceria entre Saúde e Defensoria agiliza atendimento nutricional e 
fisioterapêutico. Disponível em: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/28874-parceria-entre-saude-e-defensoria-agiliza-
atendimento-nutricional-e-fisioterapeutico. Acessado em 27 de agosto de 2019. 
37 IBIDEM. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Conforme testemunhado no decorrer do artigo, à saúde é um direito social assegurado pela Carta 

Magna, de modo que, com a falta desta garantia para os cidadãos não é possível se viver com dignidade, além 

de ser um fundamento constitucional é também um princípio internacional, o qual não pode ser desvalorizado. 

Diante de tais considerações, a saúde é uma obrigação do Estado perante toda a sua população. Assim, para 

efetivar o direito à saúde, foi criado pelo Governo brasileiro o Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, como 

forma de cumprir o dispositivo já assegurado na Constituição Federal que em seu artigo 196 relata ser um 

privilégio de todos e dever do Estado, garanti-lo através de políticas sociais e econômicas. 

Embora o SUS, tenha sido criado para assegurar um bom fornecimento de serviços relacionados à 

saúde aos que necessitam independentemente de contraprestação, o seu serviço está remoto de ser um dos 

melhores, posto que ostente adversidade que está diretamente associada à má administração financeira, além 

de responder judicialmente aos processos que são impetrados pelos usuários dos seus serviços. Razões estas 

que cooperam para o mau fornecimento dessa prerrogativa estatal, de modo consequente à fração das 

pessoas que recebem esta péssima prestação de serviço acabam apresentando problemas pertinentes ao erro 

médico que segundo o CNJ no ano de 2018 foram aproximadamente 83.728 processos impetrados no Poder 

Judiciário contra os serviços de saúde no Brasil. 

O Estado brasileiro opera sob a égide de que a saúde deverá ser assegurada com base na maior lei 

constitucional vigente no país e esta garante isso em sua legislação. Contudo, é válido ressaltar que os entes 

políticos não dispõem de recursos suficientes para atender toda a sociedade brasileira, tendo essas obrigações 

estatais fundamentação no princípio da reserva do possível.  

Por conseguinte, pode-se concluir que com a ineficácia perante a prestação de saúde pelo SUS, as 

pessoas começaram a tomar uma iniciativa de provocar o judiciário em busca de ter acesso a este direito que, 

apesar de ter autorização legal e constitucional ainda há problemas com relação a sua utilização.  
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Capítulo 4 

A RELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Francimar Sousa da Silva1 
Aline Sharlon Maciel Batista Ramos2 

Isabela Bastos Jácome de Souza3 

Aíla Maria Castro Dias4 
Débora Luana Ribeiro Pessoa5 

 

RESUMO 
 A Classificação de Risco é considerada uma ferramenta importante para promover melhorias na organização 
dos serviços de emergência, onde os atendimentos são realizados conforme o grau de gravidade apresentado 
pelo paciente, por riscos de agravamento ou ainda pelo grau de vulnerabilidade deles. O principal propósito é 
promover um atendimento mais qualificado, organizado e humanizado, definindo prioridades de acordo com o 
grau de complexidade apresentado pelos usuários dos serviços de urgência e emergência e não pelo antigo 
sistema, no qual os pacientes eram atendidos por ordem de chegada, podendo acarretar riscos e agravos à 
saúde deles. O presente estudo teve como objetivo identificar problemas que reduz a qualidade e benefícios 
no atendimento utilizando a classificação de risco como instrumento na assistência e demonstrar sua 
relevância aos usuários que buscam esses serviços. A pesquisa realizada através de uma revisão integrativa 
buscando, com artigos publicados nas Bases de Dados; internet Online (SCIELO) e por publicações do 
Ministério da Saúde, correlacionando com as realidades vivenciadas em unidades de pronto atendimento – 
UPA que utilizam o sistema. O trabalho visou identificar por meio da produção científica de que forma vem 
sucedendo a prática da classificação de risco nos serviços de urgência e emergência. Avaliando a 
Classificação de Risco, à Superlotação dos serviços de urgência emergência. Verificam-se como aspectos 
negativos para atuação levando a profissionais de saúde fatores; estressante e desmotivador; ressaltando a 
classificação como um instrumento importante para organização dos serviços de urgência emergência por grau 
de gravidade e não por ordem de chegada e da valorização dos usuários durante o atendimento. A utilização 
dessa proposta nos serviços de emergência demonstra grande relevância, contudo ainda são muitos os 
desafios para promover uma assistência de acordo com os ideais das políticas de saúde do SUS, uma ação 
para resolutividade do problema seria uma atenção básica funcionante e atuante, conscientizando a população 
de suas atribuições. 
 
Palavras-chave: Relevância. Classificação de Risco. Emergência.  

 
 
ABSTRACT 
The welcoming with risk classification is an importance tool developed to promote the betterment of 
organization in emergency services. The attendances are performed according to the degree of severity 
presented by the patient, by aggravation risks or even by the patients’ degree of vulnerability. The main purpose 
is to promote a more qualified, organized and humanized attendance by defining priorities according to the 
degree of complexity presented by the emergency services users, and not by the previous system in which 
patients were seen in the order of their arrival. The previous system could entail risks and hazards to the 
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patients’ health. The goal of this study was to identify in literature the benefits of the welcoming with risk 
classification in emergency services practice and demonstrate its relevance to services users. The research 
was qualitative and carried out through a literature review of the past ten years with articles published in 
Nursing Databases from Latin American, Scientific Electronic Libra Online (SCIELO) and by publications of the 
Ministry of Health.  The Ministry of Health were analyzed within the period from January to March, totaling 
items. This work aimed to identify by means of scientific production how the welcoming with risk classification in 
emergency and urgency services practice has occurred. During research, three categories arose: the first, 
related to the welcoming with risk classification implementation; the second, related to the overcrowding in 
emergency services and the third, related to the humanized welcoming. It is verifiable information certain 
meaningful aspects about the attributed performance to the health care professionals, especially those in the 
nursing area; the emergency services organized according to the degree of severity and not by order of arrival 
and the appreciation of users by means of a qualified listening aiming to classify attendances in a more 
humanized way. The use of this proposal in emergency services demonstrates great relevance. However, there 
are still many challenges in promoting a service in accordance with the ideals of SUS health policies. 
 
Key-words: Welcoming. Risk classification. Emergency. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de classificação de risco é uma metodologia científica que confere assistência para os 

pacientes que buscam atendimento em uma unidade de pronto atendimento. O Sistema de Classificação de 

Risco (SCR) dispõe de uma equipe multidisciplinar que trabalha em regime de plantão 24hs no intuito de 

atender a demanda espontânea, porem respeitando critérios impostos por protocolos desenvolvido pela própria 

rede. O Protocolo é implantado de forma a identificar sinais, sintomas ou síndromes que habitualmente 

motivam a ida do paciente a um Pronto Atendimento. (ALBINO 2012). 

Cada cor de classificação determina um tempo máximo para o atendimento ao paciente, de forma a 

não comprometer a sua saúde”, quanto ao significado das cores, elas informam que o paciente classificado 

como vermelho deve ser atendido de imediato, ou seja, tempo zero. As demais cores amarelo, verde e azul 

devem ser atendidas em tempo máximo de 10 minutos, 120 minutos e 240 minutos respectivamente. (BACKES 

2012). 

A classificação de risco teve origem na Inglaterra, na cidade de Manchester. No Brasil, foi utilizado 

pela primeira vez em 2008, no Estado de Minas Gerais, como estratégia para reduzir a superlotação nas portas 

dos prontos-socorros e hospitais. Hoje, ele é acreditado pelo Ministério da Saúde, e é entendido como uma 

evolução no atendimento aos quem recorrem a um Serviço de Urgência e emergência. (CALLEGARO 2008) 

 A grande vantagem desta Triagem é separar os casos verdadeiramente urgentes dos não urgentes e 

garantir o atendimento prioritário dos casos mais graves” (BRASIL 2006) ela ainda informa que os pacientes 

deixam de ser atendidos pela ordem de chegada ao setor de urgência e passam a ser em função da gravidade 

da situação. “É um grande passo para a sistematização da assistência.  
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O fato de os doentes estarem ordenados por prioridades é vantajoso para os profissionais, que 

passam a ter uma imagem clara do número de doentes que se encontram no setor e da sua gravidade, 

permitindo gerir as tarefas a atuar de forma mais correta e responsável”. (BITTENCOURT 2009) 

A implantação da Classificação de risco também é vantajosa para o paciente, pois submetido a esta 

metodologia de classificação de risco está certamente assegurado que não correrão risco de vida, além de que 

o tempo de atendimento será determinante para uma melhor recuperação e intervenções mais assertivas para 

a queixa que o motivou a procura do serviço. (BRASIL 2004). 

 Outro benefício deste protocolo, que é a garantia de oferecer um serviço homogêneo, ou seja, 

independentemente do horário, do dia da semana ou do profissional que estará de plantão, a instituição de 

saúde terá a mesma padronização no atendimento. (BRASIL 2006). 

 O processo de classificação de risco se dá após verificação dos SSVV setor acolhimento com a 

abertura de ficha no setor recepção. Após, o paciente é direcionado para a sala da classificação onde um 

enfermeiro transcreve a queixa do paciente. “O enfermeiro identifica a queixa principal e através dela associa 

um fluxograma de Manchester a ser aplicado. Baseado nas respostas do paciente ele identificará uma cor para 

o risco”. O enfermeiro é o profissional responsável por este processo. (BRASIL 2009). 

Hoje, a Escala de Manchester assume um contexto de "boas práticas" e é uma forte ferramenta de 

Gestão. É muito importante ressaltar que instituições que utilizam o protocolo de Manchester precisam ter 

profissionais habilitados por meio de treinamento, teste formal e por escrito para a certificação de bom 

resultado. “As auditorias são periódicas para avaliação do sistema de classificação. (BRASIL 2004). E é ela 

quem informa aos profissionais que atuam nesta área que eles devem sempre buscar o aprimoramento 

constante das discussões referentes ao atendimento de urgências e emergências, discutir as metodologias 

hoje existentes e participar de treinamento valoriza os profissionais. (BRASIL 2004). 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A prática do Classificação de Risco é de total relevância, pois se trata de um processo dinâmico de 

identificação e priorização do atendimento, o qual visa discernir os casos críticos que necessitam de 

atendimento imediato dos não críticos. Esse método promove benefícios, porque modifica o antigo sistema, 

onde os pacientes eram atendidos por ordem de chegada e não de prioridades. Observa-se na prática alguns 

fatores que prejudicam a eficácia na assistência a superlotação por falta de serviços de atenção básica não 

atuantes, surgindo ambulatórios que pacientes confundem com urgências e emergências, com a redução de 

usuários de ambulatório nas unidades teremos um serviço com mais qualidade, o objetivo é melhoria dos 

serviços de urgência e emergência. Dentre estas podemos citar conscientização dos usuários aos serviços 

dispensados pelas unidades de pronto atendimento, atenção básica como ferramenta para assistência de 
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prevenção, promoção e recuperação saúde, que as unidades de urgência e emergência tenha como foco 

principal são os atendimentos especializados as cl graves utilizando de forma eficaz a classificação de risco. 

Outra meta do Ministério da Saúde é a de priorizar a qualidade na assistência, a participação integrada dos 

gestores, profissionais de saúde e usuários que procuram por esses serviços. (BRASIL, 2004). A classificação 

de risco fundamenta-se em protocolos internacionais como o de Manchester que objetiva estabelecer padrões 

para o atendimento nas emergências, portanto modifica os modelos tradicionais de triagem. (SHIROMA; 

PIRES, 2011). Outro fator importante observado sobre classificação de risco é que as mesmas visam 

desenvolver um serviço de classificação de risco pelo grau de necessidade do paciente, no qual os mais 

graves serão atendidos prioritariamente, propiciando maior agilidade no atendimento, além de reduzir riscos 

para a saúde dos pacientes que procuram por esses serviços. 

 

3. OBJETIVO  

 

Descrever dados disponíveis na literatura sobre a importância da classificação de risco. 

 

4. METODOLOGIA 

  

O presente estudo utiliza como método a revisão integrativa da literatura, a qual tem como finalidade 

reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, ou seja, permite buscar, 

avaliar e sintetizar as evidências disponíveis para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento na 

temática. Para a elaboração da presente revisão integrativa as seguintes etapas foram percorridas: definição 

da questão norteadora (dificuldades evidenciada no atendimento de urgência e emergência, durante 

classificação de risco) e objetivos da pesquisa;( esclarecer a relevância da classificação de risco ) Para guiar a 

pesquisa,  formulou-se a seguinte questão: Qual a relevância da classificação de risco no atendimento de 

urgência e emergências , quais os fatores existentes reduzem a qualidade no atendimento. Foram 

selecionados artigos entre o período 2004 a 2012 nas bases de dados Scielo, com os descritores “Relevância”, 

“Classificação de Risco” e “Emergência”, tendo como critério de seleção artigos voltados para essa temática 

(classificação de risco) em língua portuguesa e correlacionado com a realidade ou dificuldades encontradas 

durante o atendimento. 

 

5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise e interpretação dos dados permitiram-nos a identificação das dificuldades encontradas pela  

equipe  para exercer com eficácia essa pratica (classificação de risco) devido à falta de assistência dos 
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serviços de atenção básica, o propósito da unidades de urgência e emergência  é  de ser um local de 

atendimento rápido a casos graves em que o objetivo da assistência é a estabilização do quadro, e 

encaminhamento aos hospitais quando necessário, casos onde tem -se agir rápido, para controlar, estabilizar o 

paciente ; Não são pacientes rotineiros, há situações de tiroteio, de esfaqueamento, de alcoolismo, bastantes 

acidentes. Os primeiros socorros são realizados na unidade de urgência e emergência antes de ser transferido 

para uma unidade hospitalar. Essa compreensão vai ao encontro do que preconiza a Política Nacional de 

Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, que define esse atendimento pré-hospitalar fixo como: 

“assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes portadores de quadros agudos, de 

natureza clínica, traumática e graves em que possa levar a sofrimentos, sequelas, ou mesmo à morte, 

provendo um atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde hierarquizado, regulado e 

integrante do Sistema Estadual de Urgência e Emergência” (BRASIL 2004). 

Os casos atendidos, entretanto, nas unidades de urgência e emergência, frequentemente não se 

enquadram como urgência, gerando um fluxo de pacientes, que excedem à capacidade do serviço. O 

atendimento a esses casos torna-se demorado, causando estresse, não só para o paciente que aguarda, 

quanto para a equipe que se depara, diariamente, com essa situação, tendo que repetir, para cada paciente, a 

finalidade dos serviços; devendo só urgência e emergência para tentar estabilizar casos de pacientes mais 

graves, para encaminhar para o hospital, mas é bem diferente;.  isso reforça a tese que a atenção básica não 

vendo exercendo sua função com qualidade fragmentando e fragilizando sistemas de saúde, comprovando que 

essas unidades de urgência e emergência estão sendo usadas para as mais variadas demandas que não 

constituem um atendimento de urgência (BRASIL 2006). 

Os profissionais das unidades de urgência e emergências reconhecem que existe um déficit no 

atendimento de urgência e emergência devido absorver essa demanda da atenção básica, isso evidencia a 

afirmação que classificação tem sua relevância significativa para priorizar os usuários que buscam os serviços. 

Isso reduz comprimento da qualidade do atendimento prestado.  

 

Autor Ano Tipo de estudo Resultado 

ALBINO 2012 Revisão integrativa Resultados evidenciaram que 

principal meio para reduzir 

demanda em unidade de 

pronto atendimento 

classificação de risco 

BACKES 2012 Revisão bibliográfica Resultou no agrupamento de 

vários artigos com mesma 
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temática; classificação de 

risco, observando que nos 

quais foram selecionados o 

método mais fácil pra 

atendimento em urgência e 

emergência 

BITTENCOURT  2012 Revisão integrativa Os resultados encontrados 

demonstram que, serviços de 

saúde que tem como método 

de atendimento classificação 

de risco tem uma influência 

positiva para serviço, porém 

adesão do processo se faz 

difícil por motivos estruturais 

do sistema. 

SHIROMA; PIRES 2011 Revisão integrativa Classificação de risco é uma 

tentativa de melhorar e 

consolidar, o serviço de 

atendimento aos pacientes 

graves respeitando cada 

diagnósticos nas suas 

diferentes gravidades. 

 BRASIL 2004 Revisão bibliográfica A classificação de risco é um 

instrumento utilizado para 

agilizar e favorecer os 

usuários das unidades de 

urgência e emergência, 

contudo sofre modificação 

durante prática do 

atendimento. 

 

6.CONCLUSÃO 

A compreensão deste estudo mostrou que a equipe de profissionais das unidades de pronto 

atendimentos de urgências e emergências que utilizam a classificação de risco como ferramenta para otimizar 
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os serviços vêm trabalhando no caminho certo. O estudo demonstrou que os usuários veem a urgência e 

emergência como locais importantes de atendimento rápido e resolutivo a casos de urgência; mas chamam a 

atenção para a forma equivocada que as Unidades vêm sendo usadas, servindo de porta de entrada para 

casos ambulatoriais, os quais poderiam ser atendidos na rede básica de saúde. A procura por atendimento 

rápido e que não se enquadram como casos de urgência não é algo específico das unidades estudadas. Essa 

realidade é percebida em outras Unidades de Pronto Atendimento do Brasil, e em estudos realizados em 

outros países. Por isso, é preciso um suporte maior à Atenção Básica, garantindo recursos humanos 

suficientes e treinamento efetivo desses profissionais para que o serviço tenha a resolutividade para os casos 

previstos na política de atenção básica. Essa sobrecarga de trabalho pelo aumento da demanda de pacientes, 

buscando atendimento imediato que não se caracterizam como urgência, somado à falta de material, à 

estrutura física das Unidades e aos recursos humanos prejudica a agilidade e qualidade dos atendimentos. A 

falta de padronização do atendimento é algo que, também, preocupa, pois pode trazer problemas relacionados 

à segurança do paciente, desperdício de material, conflitos na equipe, entre outros. No entanto, que os 

profissionais que ali trabalham, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, gostam e querem estar ali por 

diversos motivos. Isso facilita a tentativa de envolvê-los em estratégias para melhorar o serviço, devendo a 

gestão se atentar para esse aspecto como oportunidade de mudança. O estudo da classificação de risco como 

instrumento para minimizar outros problemas existente, o sistema ajuda a qualificar o atendimento, porem se 

pratica fosse de acordo com a política criada pelos protocolos seria mais eficaz, uma situação que ajudaria 

seria a educação permanente atuando como estratégia de aproximação da equipe, orientando a população das 

as atribuições dos serviços de saúde oportunizando   crescimento, resolução de conflitos e participação na 

gestão. Entendemos que a educação permanente entra no cenário como ferramenta indispensável para essas 

e outras discussões. Todavia, novas pesquisas precisam ser realizadas nesse contexto, a fim de ampliar o 

conhecimento acerca dessa realidade, haja vista que se trata de um serviço urgência e emergência. 
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Capítulo 5 

A UNIVERSIDADE PÚBLICA NO SERTÃO DO SERIDÓ/RIO GRANDE DO NORTE COMO FRENTE DE 

RESISTÊNCIA, MOBILIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE 

 

Cassia Virgínia de Souza1 

Ana Carine Arruda Rolim2 

 

RESUMO 
O controle social enquanto princípio e diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído para fortalecê-lo 
na efetivação dos seus princípios básicos. A Atenção Primária à Saúde se caracteriza como um importante 
espaço para desenvolver ações que venham a fortalecer o controle social, voltadas para as necessidades reais 
dos(as) usuários(as). As universidades públicas tem sido uma ferramenta potente na defesa do SUS e na 
resistência contra os ataques às políticas públicas. Dentre as a atividades desenvolvidas pela Escola 
Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) do Rio Grande do Norte, que têm por objetivo fortalecer o SUS local, 
destacam-se as ações de apoio e qualificação do controle social em saúde de Caicó/RN. O objetivo nesse 
estudo apresentar um relato de experiência empreendido a partir de ações de extensão na mobilização social e 
no fortalecimento da participação popular e do controle social em saúde de Caicó/RN, com o apoio e 
protagonismo da Residência Multiprofissional em Atenção Básica. Tem-se a organização e participação nas 
Conferências Locais e 7ª Conferência Municipal de Saúde de Caicó/RN, participação na 9ª Conferência 
Estadual de Saúde e na 16ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 2019, além da participação ativa e 
política na representação dos(as) usuários(as) nesses espaços. Temos que os atores da EMCM/UFRN vem 
atuando de forma política, ocupando os espaços públicos, dos debates, da poesia, da manifestação, das ruas, 
das praças e dos cenários de atenção à saúde, colaborando para um sistema de saúde que seja capaz de 
responder com qualidade às necessidades da população do Sertão do Seridó/RN. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Controle Social; Universidades; Extensão Comunitária; Direito à Saúde. 
 
ABSTRACT 
Social control was instituted to strengthen the Brazilian Unified Health System (SUS) in implementing its basic 
principles. Primary Health Care is an important space to develop actions to strengthen social control, focused 
on the real needs of users. Public universities have been a powerful tool in defending the SUS and in resisting 
attacks on public policies. Among the activities developed by the Multicampi School of Medical Sciences 
(EMCM) in Rio Grande do Norte State, the support and qualification actions of social control in health in 
Caicó/RN stand out. The objective of this study is to present an experience report of extension actions in social 
mobilization and in strengthening popular participation and social control in health in Caicó/RN, with the support 
and protagonism of the Multiprofessional Residence in Primary Care.  There is the organization and 
participation in the Local Conferences and the 7th Municipal Health Conference of Caicó / RN, participation in 
the 9th State Health Conference and the 16th National Health Conference in 2019, in addition to active and 
political participation in the representation of users in these spaces. The actors of EMCM / UFRN have been 
acting in a political way, occupying public spaces, debates, poetry, demonstrations, streets, squares and health 
care settings, collaborating for a health system that is able to respond with quality to the needs of the population 
of Seridó/RN. 
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2 Enfermeira. Mestra e Doutora em Saúde Coletiva. Docente na Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: <anacarine.rolim@gmail.com> 
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1. INTRODUÇÃO 

O controle social em saúde no Brasil se institucionalizou a partir da VIII Conferência de Saúde em 

1986. Esse momento é considerado histórico para a política de saúde, pois a população brasileira pela primeira 

vez pôde participar de forma ativa, criativa e política para discutir de forma coletiva e deliberativa as questões 

que envolviam a saúde e a sua relação com as demais políticas sociais (SANTIAGO DSL et al,  2017). 

A partir dessa conferência foi-se criando mecanismos para o exercício da cidadania e da participação 

popular na política de saúde através do fortalecimento do controle social com o Movimento de Reforma 

Sanitária Brasileira (RSB) na década de 1980, o qual representou um grande marco na saúde brasileira, 

culminando na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A partir disso, a saúde passou a ser um direito do cidadão e dever do Estado garantido na Constituição 

Federal (CF) de 1988 através da intensificação das lutas sociais que alcançaram a redemocratização do papel 

do Estado na manutenção da política de saúde. Após dois anos da publicação da CF, foram aprovadas as Leis 

Orgânicas Nº 8.080/1990 e nº 8.142 de 1990 as quais contribuem de forma direta para a estruturação do SUS. 

A Lei 8.080/1990 determina que a garantia do direito a saúde deve se dar a partir da formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso público, universal, integral e equânime às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1990a). 

A Lei 8.142/1990 assegura a participação popular na política de saúde partir das Conferências e dos 

Conselhos de saúde, dando legitimidade ao controle social para a formulação, fiscalização e mobilização da 

sociedade no fortalecimento do SUS. As conferências e os conselhos de saúde se apresentam como 

ferramentas potentes de luta, pois possibilitam a mobilização de atores dos diferentes segmentos sociais para 

a defesa do SUS e da saúde enquanto direito humano e social (BRASIL, 1990b).  

A partir desse momento, foram legitimadas as possibilidades do controle social para a população na 

política de saúde em âmbito nacional, estadual, municipal e local. Os conselhos de saúde e as conferências 

são instâncias colegiadas, deliberativas e de caráter permanente, passam a ter a sua organização de forma 

paritária com composição de 50% dos(as) usuários (as), 25% representantes do governo e/ou prestadores de 

serviço e 25% profissionais de saúde, com a finalidade de atuar na formulação de estratégias, no controle e na 

execução da política de saúde (BRASIL, 1990b).  

O controle social passou a ser exercido pela sociedade sobre o Estado democrático de direitos, 

possibilitando a população acompanhar, contribuir e deliberar sobre as suas necessidades sociais e de saúde 
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nesses espaços e a lutar que para que seus direitos possam ser garantidos, já que todo o poder emana do 

povo, devendo este exercê-lo de por de forma participativa, buscando alcançar a emancipação humana.  

O controle social enquanto princípio e diretriz do SUS foi instituído para fortalecê-lo na efetivação dos 

seus princípios básicos, a saber, a universalidade, equidade e integralidade, com incentivo à participação 

social na fiscalização, acompanhamento e avaliação das ações e aplicação dos recursos financeiros 

destinados à implementação da política de saúde. 

A participação social em saúde no Brasil passou a ser garantida através de mecanismos formais. 

Porém, seria um equívoco reduzi-la unicamente a espaços formais de controle social, pois somente estes não 

são capazes de assegurar a participação política da sociedade levando em consideração o processo de 

contrarreforma do Estado a partir da década de 1990. 

Diante disso, dentro da política de saúde, consideramos que a Atenção Primária à Saúde (APS), se 

caracteriza, como um importante espaço para desenvolver ações que venham a fortalecer o controle social, 

voltadas para as necessidades reais dos(as) usuários(as) numa perspectiva biopsicossocial e de 

empoderamento dos sujeitos, efetivando assim, o exercício da cidadania, de modo que possam transformar a 

realidade do SUS vivenciada em seus territórios por meio da participação popular. 

A APS se apresenta como porta de entrada preferencial do SUS, é de base territorial, atua como 

coordenadora da rede e ordenadora do cuidado e é um lugar privilegiado para trabalhar a saúde em seu 

conceito amplo a partir dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS).  

As universidades públicas tem sido uma ferramenta potente na defesa do SUS e na resistência contra 

os ataques às políticas públicas. Nesse sentido, a Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus Caicó/Rio Grande do Norte(RN), tem 

colaborado na defesa do SUS no Sertão do Seridó/RN a partir da sua proposta pedagógica de integração do 

ensino-serviço-comunidade (IESC) com as Redes de Atenção a Saúde de Caicó/RN, através dos seus 

programas de residência médica e multiprofissionais (Programa de Atenção Básica e Programa de Saúde 

Materno Infantil), Programa de Pós-graduação em nível Mestrado Profissional e Graduação em Medicina. 

Dentre as a atividades desenvolvidas pela Universidade que tem por objetivo fortalecer o SUS local, 

destacamos as ações que tem por finalidade apoiar e qualificar o controle social em saúde de Caicó/RN, as 

quais vem sendo realizadas desde março de 2019 até o presente momento por residentes multiprofissionais 

em Atenção Básica, estudantes docentes em articulação com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e 

Conselho Municipal de Saúde (CMS), a partir da inserção longitudinal da Universidade no contexto da atenção 

primária. Vale destacar que a agenda de atividades forma intensificadas de abril a agosto de 2019, período em 

que ocorreu as etapas conferenciais de saúde a nível local, estadual e nacional, em que os atores da EMCM 

tanto colaboraram na organização como na participação desses movimentos históricos. 
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As Conferências de Saúde têm sua relevância reconhecida para fortalecimento do processo 

democrático de participação social na gestão do SUS, e na construção de diretrizes para a formulação de 

políticas públicas de saúde que atendam as demandas e necessidades da população. As Conferências de 

Saúde constituem-se, portanto, como espaços potentes de participação política e ativa da população em 

defesa da democracia brasileira, do estado de bem-estar social, da saúde como direito das pessoas e das 

coletividades, e do SUS como política pública e patrimônio público brasileiro. 

A partir dessas vivências, temos como objetivo nesse estudo apresentar um relato de experiência 

empreendido a partir de ações de extensão da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) na mobilização 

social e no fortalecimento da participação popular e do controle social em saúde de Caicó/RN a partir da 

organização e participação das Conferências Locais e 7ª Conferência Municipal de Saúde de Caicó/RN, 

participação na 9ª Conferência Estadual de Saúde e na 16ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 2019, 

além da participação ativa e politica na condição de delegada representante dos(as) usuários(as) nesses 

espaços.  

A relação entre Universidade, por meio do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção 

Básica (PRMAB), Programa de Residência em Saúde Materno – Infantil (PRMSMI), Graduação em Medicina e 

Atenção Primária à Saúde de Caicó/RN se apresenta como fio condutor da experiência descrita, a partir das 

vivências acumuladas em torno do contato com os serviços de saúde e com a comunidade e da inserção 

longitudinal de residentes e estudantes no Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do RN.   

As atividades de responsabilidade social aqui descritas possuem a finalidade de fortalecer o controle 

social em saúde e a participação popular em Caicó/RN, sendo viabilizadas, com destaque, através do apoio da 

Residência Multiprofissional em Atenção Básica, revelando o potencial da interação da Universidade com o 

Sistema Único de Saúde (SUS) na transformação de vidas, cenários e realidades. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, empreendido a partir de ações de extensão que 

vem sendo sistematicamente realizadas no controle social em saúde de Caicó/RN, nas Unidades Básicas de 

Saúde3 que possuem a atuação do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da 

EMCM/UFRN, configurando-se enquanto ações de extensão.  

                                                           
3 Na conformação da Atenção Primária à Saúde (APS), Caicó/RN conta com vinte e quatro UBS, sendo vinte e uma distribuídas na 
zona urbana e três na zona rural. Cinco UBS da zona urbana são cenários de prática e formação das turmas de graduação em 
Medicina, a partir do desenvolvimento de atividades curriculares práticas obrigatórias e atividades de extensão, e de vinte e dois 
residentes do PRMAB, distribuídos em dez categorias profissionais, a saber: assistentes sociais, psicólogos(as), dentistas, 
enfermeiros(as), nutricionistas, farmacêuticos(as), fisioterapeutas, fonoaudiólogos(as), profissionais da educação física e médicos(as) 
veterinários(as).  
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As atividades detalhadas nesse relato de experiência enfocam estratégias de fortalecimento do 

controle social em saúde que vêm sendo protagonizadas pelo PRMAB em articulação com as equipes da ESF, 

docentes, estudantes de graduação em Medicina da EMCM/UFRN e conselheiros(as) Municipais e Estaduais 

de saúde. Dessa forma, a nossa atuação enquanto residente multiprofissional vem contribuindo para dar 

visibilidade a importância da participação popular e do controle social em saúde, colaborando para que este 

seja reconhecido pelas equipes de saúde como parte do processo de trabalho e do exercício da cidadania, 

com incentivo permanente para a adoção de práticas de controle social no planejamento de atividades 

ofertadas pelos(as) profissionais nos serviços. 

Assim, demarcamos nossa experiência de março de 2019 até o presente momento, em que vem 

sendo desenvolvidas, com o apoio dos membros de um projeto de extensão4, ações que possam contribuir na 

garantia do direito a saúde por meio do controle social. Durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2019, a 

agenda de atividades foi intensificada, período em que ocorreram as conferências locais, 7ª Conferência 

municipal de saúde de Caicó/RN e 9ª Conferência Estadual de Saúde, uma vez que houve importante 

engajamento nesses espaços democráticos e deliberativos colaborando na mobilização da população, de 

profissionais de saúde, gestores(as) e da universidade para a avaliação da política loco-regional e estadual e 

para a construção de propostas de acordo com as necessidades reais dos sujeitos 

Os resultados das ações empreendidas foram apresentados em dimensões considerando o 

protagonismo enquanto Residente do PRMAB, membro do projeto de extensão e inserida na comunidade 

EMCM e nas suas ações de responsabilidade social. Portanto enquanto militante do SUS e pesquisadoras, 

temos circulado nesses espaços, nos quais pudemos refletir sobre como tem se dado o controle social em 

saúde em Caicó/RN, suas fragilidades e potencialidades e os desafios para a qualificação do controle social 

loco-regional, criação dos conselhos locais de saúde, contribuindo com atividades que tenham como objetivo 

fortalecer o controle social e consequentemente, o SUS local.  

A coleta de dados desse estudos se deu por meio da observação participante em espaços de controle 

social em Caicó/RN, como reuniões ordinárias do CMS, diário de campo, realização de um diagnóstico 

situacional e realização e participação nas Conferências Locais e Conferência Municipal, além da participação 

nas Conferências Estadual do RN  e Nacional de saúde no ano de 2019. 

                                                           
4 O projeto de extensão “Fortalecendo o controle social em Caicó-RN: participação popular pela garantia do direito à saúde” da 
EMCM/UFRN visa desenvolver ações voltadas para o fortalecimento do controle social no município de Caicó-RN, em que tem 
colaborado na articulação de docentes, estudantes de graduação, residentes multiprofissionais, mestrandos(as) profissionais da 
saúde no município e população usuária do SUS, fomentando a participação nas instâncias colegiadas, quais sejam Conferência de 
Saúde e Conselho de Saúde do referido Município. Tem como objetivo geral fortalecer a participação popular no controle social em 
saúde no município de Caicó-RN; e, para tanto os objetivos específicos são: reconhecer o cenário municipal no tocante ao controle 
social; Criar e/ou fortalecer conselhos locais de saúde no município de Caicó-RN, bem como fortalecer o Conselho Municipal de 
Saúde; realizar, em articulação ao conselho municipal e locais de saúde, conferências temáticas em territórios do município de 
Caicó-RN para fomentar a conferência municipal de saúde, além de fortalecer a plenária Regional de conselhos municipais de saúde 
da 4ª Região de Saúde Norte Rio Grandense. 
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As informações aqui contidas estão relacionadas às implicações das autoras nas observações e 

condução das atividades, portanto se insere nas condições previstas pela Resolução 510/2016, no que se 

refere às pesquisas em saúde, como aquela que objetiva o aprofundamento de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Os resultados foram organizados segundo a abordagem direcionada ao público alvo e a natureza das 

ações coletivas e de mobilização social. No tocante às experiências de controle social trabalhadas na APS de 

Caicó/RN, podemos identificá-las: Salas de espera sobre o papel do conselho de saúde; mobilização para as 

conferências locais e 7ª Conferência municipal de saúde; sensibilização das equipes de saúde em reuniões 

para atuação no Conselho Municipal de Saúde, inserção nos grupos de promoção da saúde das unidades para 

falar sobre a necessidade do engajamento político da população nos processos decisórios de saúde, além da 

nossa articulação com o CMS de Natal/RN e com Conselho Estadual de Saúde (CES) para socializar com os 

membros do projeto de extensão “Fortalecendo o controle social em Caicó-RN: participação popular pela 

garantia do direito à saúde”  as experiências na implantação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS)  da grande 

capital e para pensarmos coletivamente em estratégias para a consolidação do controle social em Caicó/RN, 

considerando as singularidades locais. 

 

3.1  Fortalecendo a participação popular em saúde: a experiência nas conferências locais e 7ª 
conferência municipal de saúde de Caicó/RN, 9ª conferência estadual de saúde e 16ª 
conferência nacional de saúde 
 
A Universidade com destaque para a Residência Multiprofissional em Atenção Básica da EMCM/UFRN 

vem se apresentando como espaço de construção e valorização de práticas inovadoras que vem assegurando 

e garantindo o direito dos cidadãos a participação e controle social no SUS, colaborando na democratização do 

poder e na perspectiva de estabelecer novas bases de relação Estado-sociedade a partir da introdução de 

novos sujeitos políticos (BRAVO, MENEZES, 2013). 

Em 2019, a EMCM/UFRN incluindo o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, 

Programa de Residência em Saúde Materno-Infantil (PRSMI), Graduação em Medicina e colegiado de 

Docentes, contribuiu de forma significativa na mobilização social e atuação ativa e política na realização das 

Conferências Locais e da VII Conferência Municipal de Saúde de Caicó/RN, colaborando na defesa da justiça 

social e no fortalecimento do SUS. 

As Conferências Locais de saúde foram espaços que ocorreram no território vivo das comunidades e 

foram essenciais para discutir o tema da 16ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) “Democracia e Saúde”, 
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para avaliar a situação de saúde dos bairros e do município de Caicó/RN, discutir a saúde a partir do seu 

conceito ampliado, possibilitando a discussão nos grupos de trabalho através dos 3 eixos temáticos propostos 

pelo CNS, a saber: 1) Saúde como direito, 2) Consolidação dos princípios do SUS e 3) Financiamento do SUS, 

bem como, na elaboração de propostas pelos(as) usuários(as), profissionais de saúde e gestores de 

competência municipal, estadual e nacional, construção das diretrizes para o SUS municipal, escolha dos(as) 

delegados(as), estimulando e sensibilizando os envolvidos para a participação da conferência municipal.  

Representando a Residência Multiprofissional em Atenção Básica, estivemos engajadas no controle 

social em saúde nas etapas conferenciais, colaborando na divulgação desses momentos, a partir da 

elaboração de materiais de exposição, divulgação nas mídias sociais, na mobilização do(as) usuários(as), na 

condução das palestras das conferências locais e conferência municipal. A participação se deu, ainda, na 

qualidade de facilitadoras e coordenadoras dos grupos de trabalho para discussão dos eixos e elaboração do 

Relatório Final, o qual contou com nossa colaboração enquanto membro do projeto de extensão da 

EMCM/UFRN “Fortalecendo o controle social em Caicó-RN: participação popular pela garantia do direito à 

saúde”.  

A 7ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada em Caicó, no dia 30 de abril de 2019, se apresentou 

como espaço democrático, capaz de reunir usuários(as), representantes da Gestão, prestadores de serviços e 

trabalhadores(as) de saúde para a elaboração de propostas, em defesa do direito à saúde de forma universal e 

gratuita. As propostas construídas coletivamente nas conferências locais e aprovadas na plenária da 

conferência, incidirão sobre as políticas de saúde, projetando ações a serem desenvolvidas no âmbito 

municipal, estadual e nacional.  

No processo de participação nas etapas das Conferências Locais de saúde, período que antecedeu a 

7ª Conferência Municipal de Saúde de Caicó (ocorrida em maio de 2019), nos fez enxergar o frágil 

envolvimento dos(as) profissionais de saúde  usuários(as) nesses espaços de democracia. Foi possível 

perceber a baixa adesão dos(as) usuários(as) e trabalhadores(as) nesses momentos e o insuficiente 

envolvimento dos mesmos com o controle social. 

O que tem chamado mais atenção é que muitos(as) usuários(as) nessas etapas relataram nunca ter 

participado de uma reunião ordinária do CMS e/ou desconhecer o papel do controle social em saúde, apesar 

do o conselho de saúde em Caicó/RN existir desde 1991, pouco depois da criação do SUS e mesmo de 28 

anos as pessoas não conhecem ou pouco conhecem a finalidade desse espaço democrático e de direitos. 

Além disso, pudemos perceber a falta de clareza sobre a organização do CMS por parte de alguns 

profissionais, a qual deve ser de forma paritária com composição de 50% dos(as) usuários (as), 25% 

representantes do governo e/ou prestadores de serviço e 25% profissionais de saúde, com a finalidade de 

atuar na fiscalização, acompanhamento e avaliação das ações e aplicação dos recursos financeiros destinados 

à implementação dessa política (SERAFIM, TEIXEIRA, 2008). Identificamos essa falta de clareza quando 
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alguns/as trabalhadores/as em seus discursos culpabilizavam a não participação dos(as) usuários(as) nestes 

espaços, como se somente estes fizessem parte dessa organização.  

Desse modo, temos percebido que em Caicó/RN muitos(as) profissionais trabalham em um Sistema o 

qual desconhecem. O resultado desse desconhecimento é a falta de consciência5 quanto ao seu papel 

enquanto trabalhador/cidadão, passando a atuar apenas em atividades técnico-operativas, fortalecendo uma 

imagem da saúde pautado num ideal fragmentado e curativista (NASCIMENTO, 2019). A realidade vem 

demonstrando que para que possamos alcançar o SUS constitucional a nível local, é necessário que não se 

esgote as estratégias criadas pela universidade, gestão municipal, usuários(as) e CMS para o envolvimento 

desses sujeitos nas atividades para além do biológico e da doença.   

Mesmo diante de tais fragilidades, acreditamos que a VII Conferência Municipal de Saúde de Caicó 

promoveu a participação social no Sertão do Seridó/RN na construção do sistema de saúde, na aprovação de 

propostas em nível municipal para a reafirmação dos princípios do SUS: universalidade; equidade; igualdade; 

regionalização, hierarquização, descentralização e participação social, enfatizando a necessidade de se 

avançar no controle social em Caicó/RN através da criação dos Conselhos Locais de Saúde e do 

fortalecimento da atenção básica. Dentre as propostas aprovadas podemos citar:  

 

EIXO 1 – DEMOCRACIA E SAÚDE COMO DIREITO 
Proposta 1 – Instituir uma Lei Municipal para criação dos Conselhos Locais de Saúde em 
todos os equipamentos de saúde do município e Fórum popular permanente para fortalecer 
as ações de saúde na perspectiva do conceito de saúde ampliada, e o controle social nas 
Unidades e Serviços de Saúde, implementando, ampliando e qualificando os conselhos 
locais nos serviços de saúde (CMS, 2019).  

 
EIXO 2 – CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SUS  
Proposta 2 – Fortalecer o controle social através de: Criação de instâncias locais de controle 
social para a garantia de participação da comunidade através de Fórum Permanente Popular 
de Saúde e Conselhos Locais de Saúde; e garantia do pleno exercício do Conselho 
Municipal de Saúde, sobretudo de seu caráter fiscalizador do orçamento público, através da 
estruturação necessária (CMS, 2019). 

 
 
Diante disso, demonstramos a necessidade de toda a comunidade usuária do SUS, gestores, 

profissionais e universidade envolvidos na mobilização para se alcançar garantia legal através de lei ou 

portaria para a criação dos Conselhos Locais de Saúde, levando a pauta para discussão no poder legislativo 

de Caicó/RN6. Tais propostas foram consultadas no Relatório da 7ª Conferência Municipal de Saúde de 

                                                           
5 Partimos a compreensão da falta de consciência a partir de Mauro Iasi, em que o autor afirma que vivemos um processo de 
apassivamento das luta de classes, decorrente da insuficiente consciência de classe, resultado de uma “pacificação social” em que 
as classes subalternas se submetem passivamente a manutenção da ordem do capital, necessária esta para a sua própria 
exploração, ou seja, a consciência dos(as) trabalhadores(as), muitas vezes, é uma consciência burguesa, antagônica aos interesses 
do proletariado, sendo uma ameaça a própria existência humana (IASI, 2013). 
6 Em 2012, após inclusão de outros serviços e programas no SUS, se fez necessário revê-la, assim o Ministério da Saúde aprovou a 
Resolução nº 453, que trata da reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos (Brasil, 2012), substituindo a Resolução 
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Caicó/RN, elaborado com a participação de docentes, estudantes e residentes da EMCM/UFRN. Acreditamos 

que a VII Conferência Municipal de Saúde de Caicó, promoveu a participação social efetiva na construção do 

SUS, representando o exercício pleno da democracia e de comprometimento e valorização do SUS. 

Além das conferências locais e 7ª Conferência Municipal de Saúde, destacamos a nossa participação 

na condição de delegada representando a categoria de usuários(as) na 9ª Conferência Estadual de Saúde e 

da 16ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). Cabe aqui registrar que na 16ª CNS, representamos os(as) 

usuários dos vinte e cinco7 municípios da IV Região de Saúde do Rio Grande do Norte.  

A 9ª Conferência Estadual e 16ª Conferência Nacional de Saúde serviram de inspiração para ampliar 

sua contribuição na luta em defesa da vida e do direito à saúde e para refletirmos que não se luta pela saúde 

sem lutar pela democracia e sobre a necessidade urgente de construirmos de forma coletiva um processo de 

luta em contraposição à onda de retrocessos aos mais violentos ataques às políticas sociais as quais dão 

materialidade ao conceito ampliado de saúde.  

O processo de conferências de 2019 nos possibilitou enxergar o quanto precisamos colaborar na 

construção de relações mais saudáveis e democráticas no interior de sistemas e serviços de saúde e na 

sociedade como um todo. Precisamos fortalecer as bases da sociedade para a conjuntura perversa a qual 

estamos vivenciando, precisamos construir estratégias para a efetividade dos resultados e das resoluções das 

Conferências. É preciso ter voz, garra e muita resistência para que possamos romper com a dicotomia entre o 

SUS legal e o SUS real. 

 Assim, participar das conferências, sobretudo da 16ª CNS foi fazer história. Foi levar a voz, as 

necessidades de saúde de uma nação para ser discutida, foi levantar a bandeira dos violentados, 

negligenciados, sonhar e lutar com uma nova sociedade, a qual sejamos livres de todas as formas de violência 

e opressão e possamos ter nossos direitos sociais garantidos. 

 

4. CONCLUSÃO 

As universidades públicas tem sido uma ferramenta potente na defesa do SUS e na resistência contra 

os ataques às políticas públicas e sociais. A EMCM/UFRN se apresenta como um celeiro de práticas 

ancoradas na defesa da justiça social, emancipação humana e de um SUS público, estatal, universal, integral e 

humanizado.  

                                                                                                                                                                                                   
nº 333 de 2003. Apesar de mencionar o CLS, ela não traz especificações sobre sua atuação, composição ou área de abrangência, 
ficando sob responsabilidade dos municípios legislar sobre os CLS por meio de decreto, lei municipal ou portaria da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
7  São eles: Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim do 
Seridó, Jardim de Piranhas, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, 
São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicenti, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas.   
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Os atores da EMCM/UFRN vem atuando de forma política, ocupando os espaços públicos, dos 

debates, da poesia, da manifestação, das ruas, das praças e dos cenários de atenção a saúde, colaborando 

para um sistema de saúde que seja capaz de responder com qualidade às necessidades da população do 

Sertão do Seridó/RN. Acreditamos que as Conferências Locais e 7ª Conferência Municipal de Saúde de Caicó, 

9ª Conferência Estadual de Saúde e 16ª Conferência Nacional de Saúde, promoveram a participação social 

efetiva na construção do SUS, representando o exercício pleno da democracia e de comprometimento e 

valorização do SUS. 

O PRMAB tem como uma de suas prioridades tornar visível a função social do controle social em 

saúde, incluído o Conselho Municipal de Saúde e necessidade da criação dos CLS, com a finalidade fortalecer 

a APS com vistas à consolidação desse espaço como lócus de emancipação dos sujeitos e de combate às 

variadas formas de desigualdade de saúde, sendo um importante marcador dessa relação o ensino-serviço-

comunidade no cenário relatado. 

A Residência Multiprofissional em Atenção Básica da EMCM/UFRN, enquanto espaço privilegiado de 

formação de trabalhadores(as) para atuação no SUS, vem atuando na defesa do movimento de reforma 

sanitária, integralidade no cuidado e a interdisplinariedade de saberes e diante disso, destacamos a relevância 

dos Programas de Residência Multiprofissional na garantia ao acesso à saúda, reafirmando esse direito 

político historicamente conquistado.  

É necessário reconhecermos como limites para o fortalecimento do controle social e da criação dos 

CLS o contexto adverso de desmonte de políticas públicas que tem contribuído para naturalizar as 

desigualdades presentes no cotidiano das relações sociais. Não se teve como objetivo esgotar o tema, menos 

ainda produzir um manual de soluções, mas refletir sobre as contribuições das conferências a nível municipal, 

estadual e nacional de saúde, colaboraram no reconhecimento das fragilidades e potencialidades do controle 

social em saúde em Caicó/RN, as quais acontecem em uma arena conflituosa, onde necessariamente se 

expressam relações de poder, as quais devem ser encaradas não como algo estanque ou determinado, mas 

algo flexível, portanto modificável pela ação e reflexão. 
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Capítulo 6 

ADOECIMENTO MENTAL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Rafaela Vieira de Sousa1  
Hulianna Ximendes Escórcio de Brito2  

Tatiana dos Santos Souza3  

Katiúscia dos Santos Souza4  

 

RESUMO 
No Brasil, o adoecimento mental é a terceira causa de invalidez no trabalho. Entre os anos de 2012 a 2016 o 
estresse grave, episódios depressivos e outros transtornos ansiosos causaram 79% dos afastamentos dos 
trabalhadores no labor. O objetivo desse estudo foi conhecer as causas do adoecimento mental no enfermeiro, 
assim como, analisar métodos para minimizar o adoecimento mental no enfermeiro e coletar informações das 
consequências do adoecimento mental do enfermeiro. Para isso utilizou-se de pesquisa integrativa e foram 
usadas pesquisas entre os anos de 2015 a 2019 escritos em Língua Portuguesa, Espanhol e Inglês que 
abordassem a temática referente à pesquisa e às bases de dados, excluindo-se artigos não relacionados ao 
âmbito hospitalar, categorias de enfermagem, como auxiliares e enfermeiro obstétrico, artigos que infringissem 
os códigos de ética referentes ao estudo, concluindo que a falha dos gestores, da equipe e do profissional da 
saúde são os intensificadores para o adoecimento mental, assim como, frente aos conflitos vivenciados os 
trabalhadores da saúde buscam o lazer, terapia e um bom relacionamento com a família como formas de 
escapes para amenizar o adoecimento psíquico. E, assim, manter o equilíbrio das emoções internas com o 
meio externo, favorecendo qualidade de vida no ambiente laboral. 
 
Palavras-chaves: Ambulatório. Transtorno mental. Carga de trabalho. Enfermeiro. Ansiedade 
 
ABSTRACT  

In Brazil, mental illness is the third cause of disability at work. From 2012 to 2016, severe stress, depressive 
episodes, and other anxiety disorders caused 79% of workers to leave work. The objective of this study was to 
know the causes of mental illness in nurses, as well as to analyze methods to minimize mental illness in nurses 
and collect information on the consequences of mental illness of nurses The study was an integrative literature 
review research was established between 2015 and 2019 written in Portuguese, Spanish and English that 
addressed the research theme and databases, excluding articles not related to the hospital scope, nursing 
categories, such as : assistants and obstetric nurses and articles that violated the codes of ethics regarding the 
study concluding that the failure of managers, staff and health professionals are the intensifiers for mental 
illness, as well as, faced with the conflicts experienced, health workers seek leisure, therapy and a good 
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relationship with the family. as ways of escape to alleviate the mental illness and thus maintain the balance of 
internal emotions with the external environment favoring quality of life in the workplace. 
 
Keywords: Ambulatory. Mental disorder. Work load. Nurse. Anxiety 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As manifestações do adoecimento psíquico entre os enfermeiros no local de trabalho veem se 

tornando cada vez mais relevante ao longo do tempo (SANTOS&SANTOS, 2016). Nos anos de 2012 a 2016 o 

estresse grave, episódios depressivos e outros transtornos ansiosos causaram 79% dos afastamentos de 

trabalhadores no labor (BRASIL, 2017), portanto, o processo saúde-doença desencadeado pelo local de 

trabalho requer uma numerosa avaliação, mas carece de uma análise holística do indivíduo. Assim sendo, o 

trabalhador pode encontrar-se doente mesmo que não haja evidências físicas que comprovem a enfermidade, 

visto que a saúde mental é parte integrante e essencial da saúde (MARTA et al., 2018). 

O ambiente de trabalho hospitalar pode causar prazer e sofrimento aos enfermeiros levando ao 

desequilíbrio mental. O labor no hospital para os profissionais da saúde pode se tornar árduo, devido a 

múltiplos fatores existentes na esfera hospitalar, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, riscos biológicos e 

plantão noturno que pode favorecer o aparecimento dos transtornos mentais. 

 Mediante a isto, questiona-se: quais os impactos psíquicos relacionado ao ambiente laboral dos 

enfermeiros? Pois, esse ambiente pode ter um destaque negativo sobre a vida do enfermeiro favorecendo seu 

adoecimento mental, afetando a assistência ao paciente e prejuízo ao hospital. 

.Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2019), aumentou os casos de suicídios entre 

os profissionais da saúde no início do ano de 2019, mediante a isso, é importante procurar verificar esses 

transtornos mentais que acometem os trabalhadores enfermeiros, pois esses profissionais são de grande 

relevância na equipe multiprofissional e quando acometido por problemas mentais muitos podem cometer erros 

relacionados aos pacientes ou os mesmos podem se afastar do trabalho ocasionando desfalque na equipe da 

saúde e aumentando a carga de trabalho dos outros profissionais da referida equipe do hospital.  

O objetivo desse estudo foi conhecer as causas do adoecimento mental no enfermeiro, assim como, 

analisar métodos para minimizar o adoecimento mental no enfermeiro e coletar informações das 

consequências do adoecimento mental do enfermeiro no trabalho. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A enfermagem tem um papel de assistir o paciente e com isso o mesmo pode adquirir desgaste físico 

e emocional, o ambiente laboral por si só em condições desfavoráveis de trabalho geram ansiedade, 
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insatisfação e sofrimento ao trabalhador que querendo ou não, torna-se frágil. O enfermeiro atua em lugares 

onde existem sofrimento, dor e morte afetando seu equilíbrio emocional assim como demandas mentais 

constantes e sublime, número insuficiente de recursos humanos e trocas de turnos de trabalho favorece ao 

aparecimento da doença mental no trabalhador (ALVIM et al., 2017). 

 É incontestável a forma como o trabalho adentra na saúde física e mental dos profissionais de 

enfermagem, pois esse trabalho pode ocupar grande parte de tempo e da vida dos trabalhadores, assim como, 

o convívio social e muitas vezes o trabalho não possibilita realização profissional e isso pode desencadear 

problemas que levam ao desiquilíbrio e exaustão, essa exaustão pode ser conceituada como a Síndrome de 

Burnout que descreve a exaustão e esgotamento crônico que surge em respostas aos estressores de trabalhos 

laborais que se manifestam, como: exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal 

(SILVA et al., 2018). 

Um olhar holístico ao profissional enfermeiro pode identificar sinais de comprometimento da saúde 

mental por isso se faz necessário conhecer os transtornos mentais, pois assim terão medidas previas na 

detecção dos sinais e sintomas no trabalho para melhorar a vida no labor e prevenir ocorrências de 

absenteísmo e problemas psíquicos. Intervenções institucionais e o apoio dos gestores se faz necessário para 

que os profissionais possam lidar com os fatores de risco no âmbito hospitalar. Ressaltando que o vínculo 

profissional / paciente e profissional / instituição pode influenciar na qualidade de vida do trabalho bem como 

melhor cuidado ao paciente e família (MORENO et al., 2018). 

Ao observar os fatores responsáveis pelo sofrimento entre a categoria dos enfermeiros em ambiente 

hospitalar, constata-se que o reconhecimento do labor pelas chefias e pacientes traz prazer e maior 

valorização no trabalho, o reconhecimento das realizações no trabalho não é apenas uma reivindicação, mas 

esse fato contribui na cognição e personalidade do trabalhador, pode-se também perceber que a não 

participação de enfermeiros na organização do trabalho determina o peso de carga psíquica, mediante a isso 

percebe-se que enfermeiro atuantes na organização do trabalho tem menor estresse no labor (MORAIS et al.,  

2016). 

O desgaste ocasionado pelas cargas de trabalho resulta na perda da capacidade mental do 

trabalhador implicando na queda da capacidade para o trabalho, adoecimento, diminuição da produtividade e 

afastamento (VANDA et al., 2015).  

O risco do suicídio e a depressão tem relevância na saúde do trabalhador, seu índice é alto entre os 

profissionais da saúde sendo sua prevalência associada ao estresse no trabalho afetando sua vida laboral e 

qualidade de vida, entre os trabalhadores da saúde a enfermagem tem destaque aos riscos de problemas 

mentais, pois esses profissionais estão mais próximos dos pacientes vivenciando a dor e sofrimento dos 

mesmos. Ressaltando que a sobrecarga no labor tem forte relação com a depressão, além dos riscos mentais 

e físicos, também os baixos salários geram carga horaria elevada e cansaço físico e emocional nos 



 
68 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

enfermeiros (SANTOS&SANTOS, 2016). Portanto, o presente estudo tratou-se de uma pesquisa de revisão 

integrativa da literatura. Segundo Mendes et al. (2008) essa pesquisa consiste na construção de uma análise 

ampla da literatura. Al qual o pesquisador escolhe um tema e mediante a isso procura publicações anteriores 

sobre a temática escolhida podendo assim fazer uma análise e interpretação dos estudos selecionadas para 

poder realizar uma nova pesquisa. 

Para a coleta de dados utilizou-se os bancos de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciência da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis ande 

Retrival Sytem Online (PubMed/Medline). As palavras-chaves utilizadas seguirão os Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS), sendo elas: Ambulatório. Transtorno mental. Carga de trabalho. Enfermeiro. Depressão. 

Ansiedade.   

Para critérios de inclusão utilizou-se artigos publicados entre os anos de 2015 e 2019 escritos na 

língua portuguesa, espanhol e inglês; artigos que abordassem a temática referente à revisão integrativa e 

artigo e as bases de dados. Para critérios de exclusão foram artigos que relatassem outros campos de 

trabalhos não relacionado ao ambiente hospitalar, outras categorias de enfermagem como: auxiliares e 

enfermeiro obstétrico, artigos que infringissem os códigos de éticas, não relacionado com o tema proposto e 

artigos de revisão.   

Quantidade de artigos referentes a cada banco de dados 

-- Achados Descartados Selecionado pós 

critérios 

Lilacs 71 69 01 

Sciello 192 181 03 

Pub 

Med 

59 51 03 

BVS 383 375 03 

Total 705 676 10 

                           Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a revisão foi observada a importância de conhecer as causas do adoecimento mental no 

enfermeiro. Assim como, analisar métodos para minimizar o adoecimento mental no enfermeiro e coletar 

informações das consequências do adoecimento mental do enfermeiro no trabalho. 

Para melhor análise dos resultados foi elaborado quadros separados por oito categorias, sendo elas: 

título, autores, revistas, ano, tipo de estudo, técnica utilizadas, objetivos e conclusão, ressaltando, que foi 

utilizado artigos que não estão presentes nos quadros para melhor fundamentação dos resultados colhidos.  
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Assim como, os estudos foram agrupados por similaridade e organizados em três categorias de 

discussão, a saber: causas do adoecimento mental nos enfermeiros; estratégias para minimizar o adoecimento 

mental nos trabalhadores de enfermagem; consequências do adoecimento mental no enfermeiro. 

 

N

º 

TÍTULO AUTORES REVISTA  ANO 

0

1 

As associações de 

suporte de supervisor e 

sobrecarga de trabalho com 

burnout e depressão: estudo 

transversal em dois grupos 

de enfermagem 

configurações. 

WEIGL M; STAB 

N; HERMS I; ANGERER P; 

HACKER W; GLASER J. 

Diário de 

enfermagem 

avançada. 

2016 

0

2 

Processo de 

trabalho: fundamentação 

para compreender os erros 

de enfermagem. 

FORTE E.C.N; 

PIRES D.E.P; MARTINS 

M.M.F.P; PADILHA M.I.C; 

SCHEIDER D.G; 

TRINDADE L.L. 

Revista 

da escola de 

enfermagem da 

USP. 

2019 

0

3 

Sintomas de 

depressão e fatores 

intervenientes entre 

enfermeiros de serviço 

hospitalar de emergência. 

Oliveira F.P; 

Mazzaia M.C; Marcolan 

J.F. 

Acta Paul 

Enferm 

2015 

0

4 

Uso de substâncias 

psicoativas entre 

trabalhadores de 

enfermagem 

SCHOLZE A; 

MARTINS J; GRANDI A.L; 

GALDINO M.J; ROBAZZI 

M.L. 

Revista 

portuguesa de 

enfermagem de 

saúde mental. 

2017 

0

5 

O trabalho em 

emergência hospitalar. 

Sofrimento e estratégias 

defensivas dos enfermeiros. 

DUARTE M.L.C; 

GLANZNER C.H; 

PEREIRA L.P. 

Ver 

gaúcha 

enfermagem. 

2018 

0

6 

Serviços de saúde 

mental: percepção da 

enfermagem em relação à 

sobrecarga e condições de 

trabalho. 

ALVES S.R; 

SANTOS R.P; OLIVEIRA 

R.G; YAMAGUCHI M.U. 

Rev fund 

care online. 

2018 

0

7 

Sentido de 

coerência vs. carga mental 

em enfermeiros que 

DEBSKA G; 

PASEK M; RUZYCZKA 

E.W. 

Saúde 

pública cent eur J. 
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Nº TIPO DE ESTUDO INSTRUMENTOS  OBJETIVOS CONCLUSÃO 

01 Pesquisa transversal 
consecutiva. 

Questionários. Investigar os efeitos da 
sobrecarga de trabalho e 
do apoio do supervisor na 
relação exaustão 
emocional e estado 
depressivo dos 
profissionais. 

O apoio do 
supervisor 
exerce efeito 
tampão no link 
burnout-
depression. 

02 Estudo documental, 
qualitativo.  

Foram analisadas 112 
notícias de 21 jornais de 
grande circulação no 
Brasil. 

Identificar as causas 
relacionadas ao processo 
de trabalho que estão 
associadas aos erros de 
enfermagem pelos jornais. 

Foi importante 
conhecer os 
erros de 
enfermagem 
para preveni-
los. 

03 Estudo transversal. Questionário 
semiestruturado.  

Verificar sintomas 
depressivos nos 
enfermeiros; analisar a 
percepção sobre o 
sofrimento psíquico. 

A maioria dos 
enfermeiros 
apresentaram 
quadro 
depressivo. 

04 Estudo transversal.  Ficha sociodemográfica e 
ocupacional e do Alcohol, 
Smoking and Substance 
Involvemente Screning 
Test (ASSISTI). 

Identificar o uso de 
substâncias psicoativas 
entre trabalhadores da 
enfermagem. 

O álcool foi a 
substância mais 
consumida. 

05 Investigação qualitativa. Entrevistas. Analisar fatores de 
sofrimento e estratégias 
defensivas dos 
enfermeiros. 

O desgaste 
emocional 
requer 
estratégias 
defensivas. 
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06 Estudo descritivo, analítico e 
exploratório. 

Questionário.  Identificar a percepção dos 
profissionais de 
enfermagem sobre a 
sobrecarga de trabalho em 
hospitais psiquiátricos. 

A sobrecarga se 
refere á falta de 
recursos 
humanos.  

07 O estudo foi baseado em 
uma pesquisa diagnóstica. 

Questionários. 
 

Analisar a relação entre o 
nível de carga mental entre 
os enfermeiros 

Experiência 
associada a 
sobrecarga 
mental. 

08 Abordagem qualitativa.  
 
 

Entrevista 
semiestruturado com 12 
participantes. 

Compreender como 
funciona a assistência à 
saúde mental do 
trabalhador. 

 construir 
articulações 
entre os 
serviços de 
saúde. 

19 Estudo comparativo 
preditivo. 

Analise entre a 
consolidação das leis 
trabalhista e seus 
impactos na saúde do 
trabalhador.  

Analisar os impactos que a 
reforma trabalhista poderá 
trazer para a saúde do 
trabalhador. 

Dado o impacto 
negativo na 
qualidade de 
vida do 
trabalhador. 

10 Pesquisa qualitativa 
descritiva e comparativa. 

Questionário, teste de 
identificação para 
transtornos e escala de 
avaliação do contexto do 
trabalho. 

Comparar o adoecimento 
mental entre os 
trabalhadores do setor 
público e privado. 

O adoecimento 
mental se 
relaciona mais 
ao setor público  

Fonte; próprio autor, 2019 

 

4.1 Causas do Adoecimento Mental nos Enfermeiros 

 

Segundo DEBSKA et al. (2017) A sobrecarga mental e física se revela como o principal fator causador 

de insatisfação no trabalho. Além de inúmeras causas que pode interferir na saúde do trabalhador, assim 

como, a reforma trabalhista aprovada em 2017 que tem um peso na vida laboral. 

Pois, segundo Costa et al. (2018) a carga horária aumentada e a redução do intervalo para descanso e 

refeição provocam danos à saúde física e mental do trabalhador, gerando cansaço e prejudicando a qualidade 

de vida dos mesmos. Segundo Santos et al. (2017) o adoecimento mental pode estar relacionado ao contexto 

de trabalho (público ou privado), em sua pesquisa foi possível analisar uma dificuldade maior no setor público 

do que no privado, levando em conta a infraestrutura e materiais que podem ser precário no setor público 

ocasionando frustração e consequentemente adoecimento mental. 

Segundo os principais achados dos artigos analisados o esforço físico tem seus impactos, além dos 

psíquicos que podem acontecer, as condições precárias de trabalho podem favorecer problemas 

osteomusculares. A etiologia desse problema pode ser dar ao local pequeno na hora da realização dos 

procedimentos deis do levantar um paciente para colocá-lo em uma maca ou uma simples mudança de 

decúbito, que as vezes não é fácil, entretanto, isso tudo ocasiona problemas a longo prazo no profissional. 

 Segundo Miorin et al. (2018) as altas exigências do trabalho ocasionam problemas osteomusculares 

devido a movimentos repetitivos e ao uso da força postural de maneira errada. No entanto, Oliveira et al. 
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(2015) relata em seu estudo que os enfermeiros se submetia à dupla jornada de trabalho, nesse sentido, essa 

jornada se intensifica quando o cenário é o sexo feminino, pois as mesmas podem realizar além do labor, 

atividades domésticas e cuidados com filhos duplicando assim o cansaço físico. 

 

4.2 Estratégias Para Minimizar o Adoecimento Mental nos Trabalhadores de Enfermagem 

 

A psicodinâmica no trabalho podem minimizar os efeitos do adoecimento mental devido a estratégias 

defensivas dos profissionais, como: o modo de pensar, sentir e agir sendo elas formas compensatória 

utilizadas, ressaltando, que essas estratégias também podem ser coletiva ofertando o trabalho em equipe com 

divisão de tarefas diminuindo assim a sobrecarga de trabalho (DUARTE et al., 2018). 

Na pesquisa analisada acima pode-se compreender que os enfermeiros encontram formas de 

escapes, mas isso pode não persentir por muito tempo precisando de melhorias no labor. 

Segundo Melo et al. (2019) Os órgãos responsáveis pela saúde do trabalhador, os Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST); Centro de Ação Psicossocial (CAPS), Estratégia Saúde da Família (ESF); Projeto Terapêutico 

Singular (PTS); Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), ocorre falha na coordenação desses órgãos.  

Melo et al. (2019) ainda relata a falha dos trabalhadores desses órgãos, como: a falta de preparo dos 

mesmo em reconhecer uma doença mental ocasionada pelo trabalho e o fato dos usuários dos órgãos não 

retornar aos tratamentos fazendo com que os usuários  se ‘’perda’’ na rede de apoio dificultando assim o 

tratamento. 

Segundo Alves et al. (2018) há estratégias para minimizar os impactos psíquicos, entre eles: a 

melhoria na infraestrutura física e redução da carga de trabalho. Nota-se que as melhorias no labor deve-se 

buscar um olhar mais amplo como sua vida pessoal, pois Ferreira et al. (2015)  relata que o cuidado de si 

depende do contexto que o envolve, sendo importante sempre está atendo ao planejamento da saúde tanto 

física como mental, porque isso é verdadeiro cuidado de si. 

O adoecimento mental se intensifica quando problemas pessoais adentra na vida profissional, 

portanto, é importante o uso de exercício físico, terapia e momentos de lazer na vida pessoal para colher 

benefícios satisfatório na saúde do trabalhador enfermeiro. 

Em 2014 foi aprovada uma lei para diminuição da carga horária da enfermagem, reduzindo para 30h 

semanais (AMERICANAS, 2019). Os enfermeiros trabalham 40h semanais e isso ocasiona mais demanda e 

pressão na vida laboral dos profissionais, no entanto, com a diminuição da carga horária os profissionais teria 

mais tempo para o lazer que seria essencial para uma boa saúde mental. 
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4.3 Consequências do adoecimento Mental no Enfermeiro 

 

O Conselho Regional de Enfermagem-COREN (2019) de São Paulo constatou que 60% dos 

trabalhadores da área de enfermagem sofrem de algum transtorno mental (AMERICANA., 2019).  

No entanto, nota-se que os transtornos mentais vêm aumentando, e o motivo chega a ser questionado, 

como um deles: falha em buscar ajuda, com isso a adesão ao tratamento é diminuída surtindo efeito negativo 

no profissional, ressaltando, que enfermeiros que passam pelos transtornos podem ser imprudentes e 

ocasionar acidentes no labor. 

A sobrecarga de trabalho foi analisada em dois artigos como uma das principais causa de incidentes 

que resultam em erros de enfermagem (FORTE et al., 2019 WEIGL et al., 2016), assim como, a falta de 

comunicação na equipe. 

O ambiente estressante pode favorecer o uso de substâncias psicoativas que geram sensação 

momentânea de prazer, mas o uso dessas drogas pode trazer resultados em um espaço de tempo, como: 

falha na memória e tomada de decisão gerando problemas psíquicos (SCHOLZE et al., 2017).  

Com isso, os profissionais tem mais probabilidade de dependência química, devido ao labor referido, a 

afinidade com medicações facilita o acesso as drogas, como os sedativos, que causam dependência. 

Segundo Mirion (2018) os enfermeiros descansavam ao menos por 5 min, no entanto, nota-se que 

esse tempo se torna insignificante visto que os enfermeiros acabam tento pouco tempo para descansar e 

realizar os procedimentos, esse quadro pode gerar adoecimento mental. 

 

5 CONCLUSÃO   

  

Através do estudo realizado, foi possível observar o peso que o adoecimento mental causa no 

profissional enfermeiro além de interferir no ambiente a sua volta. Buscou-se explanar sobre a causa do 

adoecimento mental, estratégias para minimiza-los e suas consequências. 

Portanto, os objetivos do estudo foram alcançados, sendo contemplados todos os tópicos explanados, 

no entanto, percebeu-se uma carência sobre intervenções inovadoras para minimização dos transtornos 

mentais, mas mediante a isso foi observados métodos de escapes dos profissionais para combater o ambiente 

hostil no labor, como: terapia, momentos de lazer e exercícios físicos. 
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RESUMO 
Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença provocada por protozoários 
intracelulares e transmitida por um flebotomíneo, conhecida por ser uma doença negligenciada, tem enorme 
impacto psicossocial e aflige especialmente populações pobres localizadas em locais próximos à áreas de 
desmatamento e de floresta densa. Métodos: Este trabalho buscou realizar uma revisão bibliográfica e 
compará-la com os dados obtidos a partir do SINAN, de todos acometidos por LTA entre 2014 a 2018 em 
Rondônia. Resultados e discussão: Foram identificados 5.433 pacientes com casos confirmados de 
leishmaniose no período estudado. Desses, a maioria foi de homens, acometidos pela forma cutânea e 
residiam em Zona Urbana ou Rural. Conclusão: Este estudo tem resultados alinhados com outras pesquisas 
epidemiológicas a respeito da leishmaniose e reitera a importância da doença e seu caráter negligenciado. 
Reforça também a necessidade de conscientização multidisciplinar e social a respeito da doença abordada. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Leishmaniose; Doenças Negligenciadas; Epidemiologia; Saúde Coletiva. 
 
ABSTRACT 
Introduction: American cutaneous leishmaniasis (ATL) is a disease caused by intracellular protozoa and 
transmitted by a phlebotomine, known to be a neglected disease, has a huge psychosocial impact and 
especially afflicts poor populations located near areas of deforestation and dense forest. Methods: This work 
sought to carry out a bibliographic review and compare it with the data obtained from SINAN, of all affected by 
ATL between 2014 and 2018 in Rondônia. Results and discussion: 5,433 patients were identified with 
confirmed cases of leishmaniasis in the studied period. Of these, the majority were men, affected by the 
cutaneous form and residing in Urban or Rural Zone. Conclusion: This study has results in line with other 
epidemiological research on leishmaniasis and reiterates the importance of the disease and its neglected 
character. It also reinforces the need for multidisciplinary and social awareness about the disease addressed. 
 
KEYWORDS 
Leishmaniasis; Neglected Diseases; Epidemiology; Collective Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As doenças tropicais negligenciadas fazem parte de um conjunto de moléstias que afetam populações 

vulneráveis, principalmente aquelas com carência de saneamento e que estão expostas ao contato próximo 

com vetores e reservatórios de diversos agentes infecciosos e parasitários. A expressão “negligenciadas” faz 

referência à escassez de interesse das grandes indústrias e do governo no financiamento de produtos e 

tecnologias voltados para o diagnóstico, tratamento, prevenção e controle dessas doenças, que são 

enfermidades conhecidas pela sua alta morbidade, ocasionam danos à qualidade de vida e exercem impacto 

negativo socioeconômico em populações já pobres, sendo a leishmaniose um exemplo desse grupo (ROCHA, 

2015). A leishmaniose pode estar relacionada a fatores ambientais, como a precariedade do saneamento, 

deslocamento populacional e a condições de moradia. Ações insuficientes de vigilância epidemiológica 

(controle de vetores e das migrações) e as habitações precárias favorecem a presença de animais 

reservatórios e culminam com a ocorrência e disseminação da doença (RIBEIRO, 2017). 

A leishmaniose é classificada em duas formas, visceral e tegumentar, essa última tendo outra divisão 

em tegumentar do velho mundo e tegumentar americana (FONTES, 2014). A leishmaniose tegumentar 

americana (LTA) é uma patologia de caráter infeccioso, porém não contagioso, tendo como agente etiológico 

protozoários do gênero Leishmania, transmitidos por vetores flebotomíneos, pertencentes à ordem Diptera, 

família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero Lutzomyia, conhecidos como mosquito palha, 

tatuquira, cangalhinha entre outros (NASSER, 2017). Havendo no Brasil duas espécies de maior relevância 

médica, que são: Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis (PADILHA, 2010). 

Os protozoários causadores da LTA são parasitas intracelulares obrigatórios das células do sistema 

fagocítico mononuclear, o desenvolvimento da leishmaniose e consequentemente manifestação da doença 

depende da resposta imune do hospedeiro. As lesões podem variar em número e em grau de acordo com a 

resposta imune mediada por células do indivíduo. Sendo assim, em pacientes com resposta imune 

inadequada, como nos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a doença pode 

progredir com quadro clínico atípico, tendência à disseminação, uma resposta inadequada dos esquemas de 

tratamento e até mesmo disseminação com envolvimento de órgãos, raramente relatada em 

imunocompetentes (SILVEIRA et al., 2008). 

O período de incubação da doença, após a picada da fêmea hematófaga, é em média de dois a três 

meses, podendo variar de duas semanas até dois anos. Sendo que o protozoário pode ser encontrado em 

animais silvestres e domésticos, considerados reservatórios do parasita. A doença pode se manifestar de 

diversas maneiras, sendo a mais comum, a forma cutânea localizada, que apresenta lesão típica, indolor, 

ulcerada com fundo granuloso, podendo ser única ou múltipla (MURBACK, 2011). 
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 A cutânea disseminada é caracterizada por úlceras múltiplas e pequenas, em decorrência de 

disseminação hematogênica ou linfática. Pode também se manifestar na forma cutânea difusa, caracterizada 

por inúmeras lesões nodulares não-ulceradas, é associada a resposta imune celular deprimida e pode levar o 

paciente a um quadro de anergia imunológica e é causada pela L. amazonensis (SILVA JÚNIOR, 2014). 

A forma cutaneomucosa apresenta-se como lesões na mucosa da nasofaringe, sendo a principal 

responsável por lesões desfigurantes. Seu principal agente etiológico é a L. brasiliensis. É importante ressaltar 

que os dois principais agentes etiológicos causadores das formas cutânea difusa e cutânea mucosa estão 

presentes no Estado de Rondônia, de acordo com o Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar 

Americana (2017). 

O diagnóstico da leishmaniose é uma combinação da clínica apresentada, a epidemiologia do local de 

residência e dos exames complementares. A LTA pode ocorrer em todos os sexos e faixas etárias, no entanto, 

na média do Brasil, predominam os maiores de 10 anos, representando 90% dos casos e o sexo masculino, 

74% (COSTA et al., 2009). Já os exames complementares específicos, podem ser divididos em três classes: 

parasitológicos, imunológicos e moleculares (reação de cadeia em polimerase – PCR). Os parasitológicos são 

mais comuns, principalmente devido à facilidade e o baixo custo. O de primeira escolha é a demonstração 

direta do parasita e a probabilidade de encontrá-lo é inversamente proporcional ao tempo da lesão; quanto 

maior o tempo de apresentação, menor a possibilidade de encontrar. Outro método parasitológico é o 

isolamento em cultivo in vitro e é utilizado para confirmação do agente etiológico e identificação da espécie de 

Leishmania. Para confirmar o resultado negativo, é preciso um mês de observação. 

Os exames imunológicos, como a Intradermorreação de Montenegro (IDRM) e os testes sorológicos 

também podem ser utilizados para diagnóstico. No entanto, os sorológicos, que são aqueles que detectam 

anticorpos anti-Leishmania, como a técnica de ELISA, estão disponíveis apenas para pesquisa. Já a IDRM, 

associa-se a resposta de hipersensibilidade celular retardada e continua positiva mesmo após resolução 

espontânea ou tratamento. A PCR é amplamente utilizada em pesquisa e pouco na rotina de diagnóstico, 

porém aumenta significativamente a sensibilidade quando associada com os parasitológicos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007). 

As drogas de primeira escolha para o tratamento da LTA são os antimoniais pentavalentes, que são 

consideradas leishmanicidas e possivelmente estimulam os mecanismos de defesa do indivíduo infectado 

(macrófagos, células T e citocinas). A dose e o tempo de administração variam de acordo com o peso do 

paciente e a forma clínica de apresentação da doença, com tratamento mínimo de 20 dias. A via de 

administração é preferencialmente a intramuscular, mas em exceções pode ser utilizada endovenosa. Em caso 

de gestação ou outras contraindicações pode ser utilizada a Anfotericina B ou Pentadimina, no entanto, podem 

não apresentar caráter curativo (LIMA, 2007). 
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Nos últimos anos, tem-se observado, no Brasil, surtos epidêmicos em todas as regiões, com um 

destaque para a área amazônica. Sendo assim, algo de grande impacto na sociedade seja por fator econômico 

e/ou psicossocial, gerados pelas lesões desfigurantes e incapacitantes (BRITO, 2012). O impacto da falta de 

serviços públicos básicos e de condições precárias de moradia têm se tornado cada vez mais frequentes, 

principalmente nas comunidades mais carentes, agravando a incidência de doenças relacionadas à ausência 

desses serviços, direta, ou indiretamente, como a LTA (GROTT, 2013). Segundo o IBGE (2010), a Região 

Norte é a que apresenta os piores indicadores para os serviços públicos básicos, que são correlacionados com 

coleta de resíduos sólidos, energia elétrica, abastecimento de água e coleta de esgoto, sendo ainda mais 

crítico nas zonas rurais dessa região. 

Portanto, a associação entre as condições inadequadas de moradia e a ocorrência da LTA pode 

justificar, em partes, a incidência aumentada da doença nessa região, especialmente no Estado de Rondônia 

(SANTOS, 2016). Dentre o período de 2014 a 2018, de acordo com dados do DATASUS, foram registrados 

5.433 casos no estado de Rondônia, demonstrando o potencial de impacto que essa enfermidade tem na 

região. 

 

METODOLOGIA 

O primeiro estágio deste estudo, consistiu em revisão bibliográfica para compreender a epidemiologia 

da LTA no Brasil e também no Estado de Rondônia em específico, utilizando buscadores como “leishmaniose 

tegumentar americana”, “antimonial pentavalente” e “LTA” em plataformas de busca como o PubMed 

CentralⓇ, SciELO e Periódicos CAPES, para encontrar artigos indexados. Foram incluídos os artigos que 

tinham os buscadores em seu título ou nas palavras chaves e que possuíam como tema central a LTA, e 

excluídos aqueles que não tratavam diretamente do assunto em questão. Além disso, foram consultados os 

Manuais do Ministério da Saúde que abordavam a leishmaniose.  

 A partir disso foi realizado levantamento epidemiológico no Sistema de Agravos de Notificações 

(SINAN), que estão disponíveis em plataforma virtual no Departamento de Informática do SIstema Único de 

Saúde (DATASUS). A amostra contempla 100% dos casos notificados e registrados de LTA de 2014 a 2018 

em Rondônia. 

Reuniu-se então esses dados teóricos e epidemiológicos para a construção deste trabalho, buscando 

compreender melhor a apresentação da LTA no Brasil e especialmente em Rondônia. É importante ressaltar 

que como essa pesquisa foi produzida a partir de dados secundários disponíveis livremente não foi realizada 

apreciação ao comitê de ética. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o DATASUS, dentre o período de 2014 a 2018 foram registrados 5.433 casos no 

Estado de Rondônia, sendo 4.749 do sexo masculino e 683 feminino, e um caso ignorado (Tabela 1). 

  

Tabela 1 - Casos diagnosticados de LTA no Estado de Rondônia entre os anos de 2014 e 2018, estratificados por sexo.  

ANO IGNORADO MASCULINO FEMININO TOTAL 

2014  1069 170 1239 

2015  954 145 1099 

2016  855 116 971 

2017 1 996 109 1106 

2018  875 143 1018 

TOTAL 1 4749 683 5433 

Fonte: DATASUS. 

O Brasil é um dos 85 países em que a leishmaniose é considerada um problema de saúde pública. 

Nos últimos vinte anos a LTA apresenta crescimento em todas as regiões do Brasil. Esse crescimento é tanto 

no número de casos, quanto na disposição geográfica. Observa-se surtos epidêmicos, na maioria das vezes 

relacionados ao processo predatório  de ocupação das matas. As regiões Norte e Centro-oeste concentram o 

maior número de casos (VASCONCELOS et al., 2019)   

A grande maioria do padrão de acometimento deste estudo foi de lesões cutâneas, sendo de 5.000 

casos, e 433 casos para manifestações de mucosa (Tabela 2). Esse que também foi retratado em outros 

estados como no Maranhão, Paraná e Mato Grosso. Autores argumentam que essa predominância se deve ao 

fato de que a forma mucosa é na maioria das vezes a evolução da cutânea, se a infecção não for contida 

precocemente (SANTOS, 2018). 

  

Tabela 2 - Formas da LTA em casos diagnosticados no Estado de Rondônia entre os anos de 2014 a 2018. 

ANO CUTÂNEA MUCOSA TOTAL 

2014 1136 103 1239 

2015 964 135 1099 

2016 897 74 971 
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2017 1040 66 1106 

2018 963 55 1018 

TOTAL 5000 433 5433 

Fonte: DATASUS. 

O tempo de incubação da forma cutânea é variável, podendo ocorrer na primeira semana ou até o fim 

do primeiro mês, enquanto que as mucosas cursam com início mais tardio, geralmente entre um a dois anos 

após a infecção pelo mosquito. O espectro das formas de manifestação da doença é influenciado 

principalmente pelo status imunológico do doente e às espécies do protozoário. Desta forma, a suspeição e 

reconhecimento clínico da patologia pode não ser algo tão simples, sendo necessária a busca de teste 

diagnóstico frente a uma lesão suspeita (PONTELLO, 2013). 

Sobre uma melhor caracterização da população acometida, a maior parte dos indivíduos que procura 

atendimento e recebe o diagnóstico de LTA é composta por homens, jovens e que trabalham em contato direto 

com a mata ou com resquícios dela. (BRASIL, 2017)  

Quanto aos locais de moradia registrados; urbano, 2.688 casos; rural, 2.637 casos; periurbano, 27 

casos; e 81 casos foram ignorados (Tabela 3).  

No Brasil, é possível identificar três perfis epidemiológicos para a leishmaniose. O perfil silvestre, em 

que os acometidos são principalmente os trabalhadores que estão em contato direto com as matas, seja no 

extrativismo, desmatamento ou agropecuária. Já o perfil relacionado às atividades de lazer é referente aos 

pacientes que se deslocam para a região rural em busca de lazer e atividades recreativas. Por fim, o perfil 

relacionado ao local de moradia rural ou periurbana (RIBEIRO; FERRAUDO; DE ANDRADE, 2018). 

  

Tabela 3 - Locais de moradia dos casos de LTA no Estado de Rondônia dentre os anos de 2014 a 2018.  

ANO IGNORADO URBANA RURAL PERIURBANA TOTAL 

2014 21 569 641 8 1239 

2015 14 550 532 3 1099 

2016 14 509 441 7 971 

2017 13 570 519 4 1106 

2018 19 490 504 5 1018 

TOTAL 81 2688 2637 27 5433 

Fonte: DATASUS. 
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É importante ressaltar que a ocorrência do perfil periurbano está intimamente relacionada com a falta 

de saneamento básico, situação socioeconômica deficitária, migração populacional para locais periféricos e 

materiais inadequados de construção civil, aliados a grande concentração de lixões que aumentam a 

quantidade de ratos e outros mamíferos, potenciais reservatórios da doença (BASANO, 2004)  . Ou seja, os 

ciclos de transmissão tem se adaptado ao ambiente peridoméstico como consequência do desmatamento e 

urbanização, além dos animais domésticos que são reservatórios em potencial (MOKNI, 2019)  . 

A doença está ligada predominantemente ao fator ocupacional e os homens têm maior exposição aos 

fatores de risco já que ficam dentro ou próximo da mata durante sua atividade laboral (PEZETE, G.L; 

BENEDITTI, 2019). Corroborando com os dados encontrados. 

Dentre as modalidades de diagnóstico registradas pelo DATASUS, a sua grande maioria foi clínica-

laboratorial com 5.092 casos, e o restante de 341 casos por clínico-epidemiológico. Basano (2004), cita que a 

maioria das unidades não está preparada para o diagnóstico da LTA e muitos profissionais não conseguem 

pensar na doença como diagnóstico diferencial das lesões levando a um aumento no tempo médio da lesão e 

diagnóstico tardio. 

  

Tabela 4 - Método de diagnóstico de LTA no Estado de Rondônia entre os anos de 2014 a 2018.   

ANO CLÍNICO LABORATORIAL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO TOTAL 

2014 1182 57 1239 

2015 1042 57 1099 

2016 899 72 971 

2017 1027 79 1106 

2018 942 76 1018 

TOTAL 5092 341 5433 

FONTE: DATASUS. 

Os responsáveis pela transmissão da leishmaniose são os flebotomíneos, uma espécie de inseto 

hematófago que geralmente não ultrapassa 0,5cm de comprimento, tendo pernas longas e delgadas com o 

corpo piloso, geralmente é de cor parda, e recebe o nome de “mosquito-palha” pela população em geral. É 

necessário o conhecimento do vetor para conseguir combatê-lo e é imprescindível para reduzir o número de 

casos de LTA. As medidas educacionais são fundamentais para um maior controle do grupo social a respeito 
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de sua saúde, sendo ponto de partida para adquirir novos hábitos preventivos e consciências destes (UCHÔA 

et al., 2004)  . 

Medidas de proteção individual como mosquiteiros, uso de telas finas nas janelas, repelentes e roupas 

que protejam as áreas expostas do corpo. Nas áreas periurbanas com notificação de casos de menores de 10 

anos, o uso de inseticidas do tipo residual é um importante aliado no controle do vetor. Além disso, a melhora 

nas situações de saneamento e destino adequado do lixo urbano e detritos que atraem roedores e outros 

pequenos mamíferos (VASCONCELOS et al., 2019)  . 

No que se refere às manifestações clínicas, como citado anteriormente, as lesões mucosas surgem 

após um longo período de infecção, na maioria das vezes, após quadro cutâneo cicatrizado ou ainda 

concomitante, e além das morbidades causadas como perfuração ou desabamento de septo nasal, também 

possui uma pior resposta ao tratamento medicamentoso, sendo necessárias doses maiores, e maior 

susceptibilidade a complicações, sobretudo infecções e associado a um maior risco de óbito, fatores esses que 

reforçam a importância de um diagnóstico e tratamento precoces e adequados (MOREIRA, 2002). 

Pelissari (2011) cita que as drogas disponíveis para o tratamento da LTA são restritas e não possuem 

um status de segurança satisfatório, tendo como características a administração parenteral e por longo 

período.  O medicamento de primeira escolha é o Antimoniato-N-metilglucamina, em doses de 15 a 20 

mg/kg/dia por 20 a 30 dias de acordo com a manifestação clínica, e utilizadas como segunda escolha 

anfotericina B desoxicolato, anfotericina B lipossomal, isotionato de pentamidina e há pouco tempo também se 

iniciou a utilização de pentoxifilina, como adjuvante na terapêutica da LMA. Dentre os principais efeitos 

colaterais do o Antimoniato-N-metilglucamina, podemos citar: dor muscular, náusea, vômito, diarreia, dor de 

cabeça, anorexia, astenia, fadiga, febre, exantema, eritema e urticária, fatores esses que associados ao longo 

período do tratamento podem justificar o abandono dos 174 pacientes referidos no DATASUS.  

O uso de anfotericina B desoxicolato é feito em pacientes com contraindicação aos antimoniais, mas é 

um fármaco com alta toxicidade renal que necessita internação para uso. Apesar de possuir um menor tempo 

de administração em relação aos antimoniais, tem um alto custo, outro fator limitante de sua aplicabilidade e 

dentre efeitos adversos os mais comuns são febre, cefaleia, vômito, anorexia e tremores (OLIVEIRA et al., 

2011). Sobre novas perspectivas no tratamento da LTA, em 2016, a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias do Sistema único de Saúde (CONITEC) foi a favor da adição da miltefosina na terapêutica da LTA. 

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o medicamento demonstrou a mesma taxa de cura em 6 meses 

quando comparada àquela do antimoniato de meglumina e menor número de efeitos adversos, sendo ainda 

administrado por via oral e maior segurança, mas não foi relatado a sua utilização no nosso trabalho (BRASIL, 

2016). 



 
84 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

Apesar de a LTA ser uma enfermidade que possui muito mais morbidade do que mortalidade, 

evidenciado nosso estudo com 3 óbitos em 5.433 casos, há uma carência no entendimento dos fatores 

relacionadas a essas mortes pela pouca quantidade de estudos. De acordo com Souza (2018), existem 

prenúncios de que essa mortalidade esteja relacionada a condições socioeconômicas, à qualidade dos 

serviços de atenção à saúde e à toxicidade na utilização do antimonial pentavalente. 

Com a discussão desses fatores clínicos da LTA, ressalta-se que diagnóstico precoce dos infectados, 

associado a tratamento instantâneo e adequado dos enfermos contribui para a diminuição do impacto do 

alargamento desta doença. Podemos citar ainda algumas ações que auxiliam na diminuição à exposição aos 

vetores, como roupas que cubram as partes expostas do corpo, evadir dos períodos de maior circulação dos 

mosquitos transmissores. 

  

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa permitiu a discussão de informações pertinentes no entendimento da dinâmica clínica e 

epidemiológica dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana do estado de Rondônia, refletindo o 

impacto causado por essa doença endêmica na região. Apesar de a LTA ser uma doença de baixa 

mortalidade, caso não seja diagnosticada e tratada precocemente, pode se manifestar em outras formas além 

da forma cutânea aumentando seu grau de morbidade. Demonstrando assim a importância de esforços para o 

controle dessa doença, seja por conscientização da população sobre profilaxia, como utilização de roupas 

protetoras, e capacitação dos profissionais de saúde para suspeição, diagnóstico e tratamento adequado 

dessa moléstia.   

Não obstante, a população pouco conhece a respeito da doença e do seu meio de transmissão. 

Causando atraso no diagnóstico e tratamento, diminuição e/ou ausência nas medidas de proteção e, 

consequentemente, aumento na incidência da LTA e diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio aumenta a 

vulnerabilidade desses pacientes às complicações da LTA, especialmente às lesões desfigurantes e 

incapacitantes no caso da leishmaniose mucosa e/ou cutâneo-mucosa. Culminando em grande impacto, 

especialmente psicossocial. 
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Capítulo 8 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COMO FATOR DE IMPACTO PARA REDUÇÃO DE DEPRESSÃO PÓS-

PARTO: UM OLHAR A LUZ DAS EVIDÊNCIAS 
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Mariana Silva Souza² 
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RESUMO 
Introdução: A Depressão Pós-Parto (DPP) é um distúrbio mental de ampla prevalência que pode causar 
alterações tanto emocionais, cognitivas, comportamentais como físicas. Sob esse viés, é destacada a 
importância da equipe de enfermagem no acompanhamento das puérperas, sendo essa habilitada a deliberar 
suporte profissional que afirme estratégias de adaptação a tal fase da maternidade, atenuando os transtornos 
causados pela enfermidade.  (SERRATINI; INVENÇÃO, 2019). Objetivo: Constatar a assistência de 
enfermagem como fator de impacto para redução de DPP. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura sobre a assistência de enfermagem como fator de impacto para redução de 
depressão pós-parto. Realizou-se uma seleção de publicações na plataforma de dados online Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS) e nos seguintes bancos de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); por meio do cruzamento de três termos 
cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo estes: Depressão, Enfermagem, 
Gestantes. Os critérios de inclusão determinados para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em 
português, que retratassem a temática e publicados por completo nos referidos bancos de dados, entre os 
anos de 2009 à 2019 e de acesso gratuito; foram excluídos os trabalhos que não se adequaram a esses 
critérios. Desenvolvimento: Mediante a análise dos artigos estudados, inferiu-se que a depressão é 
considerada uma problemática séria de saúde pública, acometendo de 2 a 5% da população em geral, com 
predominância no gênero feminino, que comumente vem precedida por fatores fundamentais, como a 
gestação, o parto e o puerpério. Em vista disso, o profissional da saúde, sobretudo o enfermeiro, encontra-se 
numa posição privilegiada para obter informações de cunho clínico e sociocultural das gestantes. Além disso, a 
enfermagem deve priorizar com empatia a realidade da mulher, mediante uma escuta acolhedora, bem como 
baseado no relato da mesma, observar, investigar e avaliar a sua condição psíquica com o intuito de intervir de 
forma efetiva no processo de DPP, dessa forma, evitando o seu agravo. Conclusão: A assistência do 
enfermeiro diretamente na fase do puerpério é eficaz no tratamento da patologia. Sendo assim, fica esclarecido 
que o processo de reconhecimento precoce dos sinais e sintomas da depressão é impactante para redução 
deste transtorno em puérperas. 

 
Palavras-chave: Depressão. Enfermagem. Gestantes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Depressão Pós-Parto (DPP) é um distúrbio mental de ampla prevalência que pode causar alterações 

tanto emocionais, cognitivas, comportamentais como físicas. Pode-se considerar a mesma como uma 
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patologia derivada da combinação de elementos biopsicossociais, dificilmente controláveis, que agem de forma 

implacável no seu surgimento (ZANOTTI, 2003).  

De acordo Rodrigues (2006), a doença é definida como transtorno de humor que se inicia, 

normalmente, nas primeiras quatro semanas pós-parto, alcançando veemência máxima nos seis primeiros 

meses, podendo ser de intensidade leve e transitória ou agravar-se até uma neurose ou psicose.  

De acordo com as pesquisas estudadas e corroboradas por Costa, Pacheco e Figueiredo (2007) a 

prevalência da DPP em mulheres após o parto se situa em volta de 18 a 39,4%, podendo haver variações ao 

depender dos critérios usados nos diagnósticos. Evidenciado pelos altos índices deste tipo de depressão em 

puérperas, observa-se a necessidade de que haja precocidade na identificação dos sinais e sintomas por parte 

de um profissional enfermeiro.  

Na maioria das vezes, o diagnóstico dessa doença é ignorado tanto pela parturiente, cônjuge e 

familiares, conferindo os sintomas ao “cansaço” próprios do período puerperal, provocado pelas atividades 

diárias e dedicações ao recém-nascido (BALLONE, 2001). 

Além dos fatores fisiológicos que acontecem no corpo da mulher, como a diminuição dos níveis 

hormonais também existe as questões familiares, sociais e da própria puérpera. Sendo assim, cabe à mulher 

reconhecer as necessidades do bebê, além de enfrentar comentários de familiares, amigos e sociais que vão 

ser intensificados após o parto. 

Múltiplas condições de risco estão relacionadas com as mudanças no período de DPP. Entre as 

principais, encontram-se: idade menor que dezesseis anos, histórico de transtorno psiquiátrico preexistente, 

eventualidades estressantes experimentadas nos últimos doze meses, situações conflituosas conjugais, estado 

civil de solteira ou divorciada, desemprego (puérpera ou seu cônjuge) e carência ou pouco suporte social. 

Inclui-se ainda a espera de um bebê do sexo oposto ao desejado, personalidade materna desestabilizada, 

relações afetivas desestruturadas, suporte emocional carente e abortamentos espontâneos ou de repetição 

(CAMACHO et al., 2006). 

O presente trabalho trata de como a DPP se manifesta em puérperas, ressaltando o impacto da 

assistência à saúde no puerpério, como forma de minimizar a ocorrência de agravos. É destacada a 

importância da equipe de enfermagem no acompanhamento das mulheres, sendo essa habilitada a deliberar 

suporte profissional que afirme estratégias de adaptação a tal fase da maternidade, atenuando os transtornos 

causados pela enfermidade. (SERRATINI; INVENÇÃO, 2019). 

Partindo do princípio de que o enfermeiro tem papel relevante na promoção da saúde, prevenção de 

agravos, assistência e reabilitação do cliente, da família e sua coletividade, é de suma importância sua atuação 

em todas as etapas do cuidar, sendo assim, tratando-se das gestantes o acompanhamento deve vir desde a 

etapa do planejamento familiar, pré-natal até o período puerperal, apropriando-se do reconhecimento das 

informações, crenças e valores familiares, valorizando os processos subjetivos. De forma delimitada será 
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abordada a assistência de enfermagem na identificação precoce de sinais e sintomas da DPP como auxílio 

para evitar a doença.  

Para isso, percebe-se a importância que se tem em responder o seguinte questionamento: De que 

modo às evidências científicas abordam a assistência de enfermagem como fator de impacto para 

redução de depressão pós-parto? 

Esse problema social motivou a elaboração desse estudo como forma de incentivo para a aplicação na 

prática profissional dos cuidadores atuantes, como para os futuros ingressantes no cuidar, assim como uma 

maneira de transformação da realidade vivida no âmbito da saúde, a fim de que o tema seja visto com maior 

atenção e seja trabalhado mais seriamente, bem como fomentar e expandir pesquisas científicas a respeito da 

problemática abordada. 

Tendo em vista que os dados evidenciam o crescimento deste tipo de depressão entre as mulheres, a 

relevância desta pesquisa representa o fato de que quanto mais previamente ocorrer a assimilação dos sinais 

e sintomas depressivos e a busca de assistência qualificada, mais precocemente poderá suceder a remição do 

quadro, interrompendo-se, assim, a isolação social da mulher e as consequências no contato com o bebê, pai 

e familiares. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

A enfermagem constitui uma área em que as pesquisas estão amplamente integradas na prática do 

cuidar; auxiliando e promovendo subsídios para que uma melhor assistência seja ofertada. Nessa perspectiva, 

a Prática Baseada em Evidências (PBE) visa sumarizar o estudo aliado à assistência de enfermagem praticada 

nos diversos níveis de atenção à saúde. A revisão integrativa da literatura, de modo similar, apresenta-se como 

um dos métodos de pesquisa utilizados na PBE que obtém a incorporação das evidências na prática clínica 

(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

De acordo com o afirmado por Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa, compreende uma 

abordagem metodológica ampla em comparação às demais revisões, possibilitando a integração de estudos 

experimentais e não-experimentais para um entendimento completo do evento avaliado. Também, apresenta 

informações da literatura teórica e empírica, além de agregar várias finalidades, como: definição de conceitos, 

reavaliação de teorias e evidências, e investigação de problemas metodológicos de uma temática particular.  

Partindo desse conceito, a revisão integrativa de literatura foi escolhida como método para o presente 

estudo, com o intuito de sintetizar conhecimentos e ideias de diversos autores, além de conciliar seus 

pensamentos e paradigmas para responder aos questionamentos manifestados durante a pesquisa. 
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Com o propósito de obter bibliografia relevante, realizou-se buscas por meio da plataforma de dados 

online Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nos bancos de dados da Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizou-se 

para a pesquisa dos artigos, os seguintes descritores: “depressão”, “gestantes” e “enfermagem”, presentes e 

corroborados pelo vocabulário estruturado DeCS – Descritores em Ciência da Saúde. 

Os critérios de inclusão determinados para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em 

português, que retratassem a temática e publicados por completo nos referidos bancos de dados, entre os 

anos de 2009 a 2019 e de acesso gratuito. Excluiu-se da pesquisa, os artigos publicados em idiomas 

diferentes do citado anteriormente, fora da temática abordada, aqueles não completos, como por exemplo, 

apenas os resumos, fora do corte temporal e quando na presença de duplicidade, optou-se por apenas um 

artigo da base de dados.  

Mediante a plataforma acessada, com os recursos de pesquisa previamente citados, obteve-se um 

resultado de 6 achados. Posteriormente, foi realizada uma avaliação desses artigos, por meio da leitura de 

títulos e resumos, observando a associação com o tema escolhido. Logo após essa análise, observou-se a 

correlação dos 6 artigos com tema abordado nesse presente estudo, assim concretizando os objetivos da 

pesquisa.  

 

2.2 Resultados e Discussão 

2.2.1 Caracterização dos estudos  

 

A análise das informações possibilitou obter dados relevantes sobre os objetivos do estudo (Quadro 1) 

apresentando a seguinte sistemática: 

 

Quadro 1 – Estudos inclusos na revisão integrativa sobre assistência de enfermagem como fator de impacto 
para redução de depressão pós-parto. 

Autores e Ano Tipo de estudo Título Objetivos Conclusões 

Alfaia, 

Rodrigues; 

Magalhães 

(2016) 

Revisão 

Integrativa da 

Literatura  

“Uso da escala de 

Edimburgh pelo 

enfermeiro na 

identificação da 

depressão pós-parto: 

revisão integrativa da 

literatura” 

Analisar a partir de uma 

revisão integrativa de 

literatura o uso da EPDS 

pelo enfermeiro na 

identificação da depressão 

pós-parto. 

Constatou-se que o enfermeiro 

pode utilizar a escala de Edimburg 

como estratégia para o rastreio 

precoce da depressão pós-parto 

durante as consultas de pré-natal.  

Greinert et al., 

(2018) 

Estudo qualitativo “A relação mãe-bebê 

no contexto da 

depressão pós-parto: 

estudo qualitativo” 

Analisar como a 

sintomatologia depressiva 

em mulheres no período 

pós-parto afeta a relação 

Conclui-se que é importante a 

mulher receber apoio psicológico 

durante o período da gestação e 

puerpério, para detectar, prevenir e 
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mãe-bebê. intervir em aspectos que acometem 

a saúde psíquica materna, logo 

promovendo uma relação mãe-bebê 

saudável.  

Guerra et al., 

(2014) 

Revisão 

integrativa da 

literatura 

“Promoção da saúde 

mental na gravidez e 

no pós-parto” 

Identificar os fatores de 

risco para a saúde mental 

e bem-estar da 

grávida/puérpera, e ainda 

os achados sobre as 

estratégias promotoras da 

saúde mental da 

população alvo. 

Enfatizou-se que o enfermeiro 

possui uma função importante 

desde o planejamento da gestação 

até o puerpério, além de detectar, 

intervir e encaminhar mulheres em 

situações de risco na gravidez.  

Lima et al., 

(2017) 

Estudo 

longitudinal 

“Sintomas depressivos 

na gestação e fatores 

associados: estudo 

longitudinal” 

Identificar a frequência de 

sintomas depressivos no 

decorrer da gestação e 

verificar sua associação 

com as variáveis sócio 

demográficas, obstétrica e 

de saúde. 

Constatou-se que o nível de maior 

escolaridade, gravidez planejada e 

continuada foram fatores de 

proteção para DPP. Como fator de 

risco, foi citada a violência 

psicológica ao longo da gravidez. 

Santos Junior; 

Silveira; 

Gualda (2009) 

 

Revisão 

sistemática 

“Depressão pós-parto: 

um problema latente” 

Verificar como a temática 

vem sendo abordada e a 

produção de enfermeiros 

nessa área, contribuir com 

a consolidação de dados 

sobre o tema e identificar 

qual o foco mais explorado 

e apontar possíveis 

lacunas. 

Concluiu-se que o enfermeiro ocupa 

um cargo imprescindível para a 

detecção e intervenção precoce e 

do agravo da DPP, sobretudo na 

Atenção Básica.  

Schardosim; 

Heldt (2011) 

 

Revisão 

sistemática 

“Escalas de 

rastreamento para 

depressão pós-parto: 

uma revisão 

sistemática” 

Realizar uma revisão 

sistemática sobre as 

escalas de rastreamento 

de depressão pós-parto 

aplicadas até 16 semanas 

após o parto em puérperas 

acima de 15 anos. 

Finalizou-se que diante do contato 

diário enfermeiro-paciente é 

importante a qualificação e 

capacitação desses profissionais 

para identificar características de 

DPP, pois é um instrumento de 

rastreio rápido no período puerperal.  

Fonte: próprio autor, 2020. 
 

2.2.2 Categorização dos Estudos 

2.2.2.1 A prevalência e os aspectos biopsicossociais da depressão pós-parto (DPP) 

 

No artigo 1, segundo Alfaia, Rodrigues e Magalhães (2016), a depressão é considerada uma 

problemática séria de saúde pública, acometendo de 2 a 5% da população em geral, com predominância no 
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gênero feminino, que comumente vem precedida por fatores fundamentais, como a gestação, o parto e o 

puerpério. 

De acordo com as pesquisas do artigo 6, Santos Junior, Silveira e Gualda (2009) reiteram que a 

predominância da depressão pós parto em mulheres, gira em torno de 18 a 39,4% podendo ter divergência 

segundo os critérios de diagnóstico. 

No artigo 7, de acordo com Schardosim e Heldt (2011) no período de puerpério, constatam-se 

alterações biológicas e modificações de ordem subjetiva, o que aumenta os riscos para o surgimento de 

doenças mentais. As síndromes psiquiátricas pós-parto são os distúrbios mentais que acontecem durante o 

primeiro ano da criança, sendo as mais recorrentes, a melancolia de maternidade (Pos partum blues), 

atingindo cerca de 50 a 80% das puérperas; a psicose após o parto (mais atípica, acometendo entre 1 a 2 

casos por 1.000); e a depressão pós-parto, tendo variância entre 18 a 39,4%. 

 

2.2.2.2 Sintomas, fatores de risco da DPP: detecção precoce pelo enfermeiro 

 

No artigo 2, Greinert et al., (2018) cita que uma puérpera com DPP exibe comportamentos diversos 

que irão permear sua convivência com o filho, como maior agressividade, rejeição e negligência, bem como 

menor afetividade e maior ansiedade nos cuidados maternos. 

No artigo 3, Lima et al., (2017) disseram que durante a gravidez, 10% a 15% de todas as mulheres 

convivem com sintomas de ansiedade e depressão leves a moderados. Os sintomas, no geral, assemelham-se 

aos que acontecem na depressão em qualquer outra fase da vida da mulher, como inapetência, falta de 

energia e sentimento de culpa.  

No artigo 7, Schardosim e Heldt (2011) descrevem que o quadro clínico pode variar, podendo 

apresentar alterações físicas, cognitivas e comportamentais, tais como melancolia, choro fácil, humor lábil, 

isolamento, hipersônia ou insônia, anorexia, alterações gastrintestinais, imaginação suicida ou filicida. 

A origem da DPP não é inteiramente conhecida, mas estudos indicam que seja multifatorial, incluindo 

aspectos biológicos e psicossociais. Segundo Lima et al., (2017) alegam que os principais fatores de risco para 

a presença da sintomatologia depressiva são: depressão ou doença mental anterior, falta de planejamento 

familiar ou quando a gravidez não é aceita pela gestante e/ou pela família, ausência de parceiro ou de suporte 

social, história de abuso ou violência doméstica, complicações gestacionais passada e/ou presente e perda 

fetal. Além desses fatores, também foram apontadas complicações financeiras, baixa ou ausência de 

escolaridade, desemprego e dependência de substâncias psicoativas. 

No artigo 6, Santos Junior, Silveira e Gualda (2009) afirmam que o diagnóstico da depressão é de 

difícil constatação, pois esta não segue parâmetros fisiológicos fixos. Então, foram criadas escalas para medir 

e caracterizar a sintomatologia da DPP. A Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgh (EPDS) é a mais 



 
93 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

utilizada na maioria dos países. No Brasil, ela foi validada no ano de 2003 e seu estudo é predominante na 

pesquisa nacional, por apresentar grande acessibilidade, simplicidade, fácil aplicação e interpretação clínica. 

Os autores Santos Junior, Silveira e Gualda (2009) ressaltaram ainda, que o profissional da 

enfermagem pode empregar a EPDS na Atenção Primária em saúde, durante o contato com a mulher e, 

particularmente, na consulta puerperal, por ser um método eficaz para o diagnóstico da DPP. 

 

2.2.2.3 Assistência de enfermagem como fator de impacto para redução de depressão pós-parto 

 

No artigo 6, Segundo Santos Junior, Silveira e Gualda (2009) relatam que o profissional da saúde, 

sobretudo, o enfermeiro, encontra-se numa posição privilegiada para obter informações de cunho clínico e 

sociocultural das gestantes. Além disso, ressaltam que a enfermagem deve priorizar com empatia a realidade 

da mulher, mediante uma escuta acolhedora, bem como baseado no relato dela, observar, investigar e avaliar 

a sua condição psíquica com o intuito de intervir de forma efetiva no processo de DPP, dessa forma, evitando o 

seu agravo.  

No artigo 4, de acordo com Guerra et al., (2014) o processo do pós-parto é o momento em que a mãe 

vivencia mudanças psicológicas, além da transição do papel na qual ela necessita expressar desempenho; tal 

mudança afeta o bem-estar da puérpera a nível físico, psicossocial e emocional. Ademais, o enfermeiro pode 

orientar e observar situações de risco com intuito de evitar que uma possível DPP se inicie, além de realizar 

um plano de cuidados que diminua os efeitos da doença.  

Como possibilidades terapêuticas, os autores Santos Junior, Silveira e Gualda (2009) apontam a 

utilização de quatro medicamentos antidepressivos: Citalopram, Fluoxetina, Sertralina e Paroxetina; todos 

esses contidos nas diretrizes atuais. Sendo os dois primeiros não recomendados para puérperas que 

amamentam. A conduta clínica apropriada consiste em prescrever a Sertralina e a Paroxetina, pois são 

antidepressivos não detectados no plasma do bebê. Outra terapêutica, simultânea à medicamentosa, seria a 

criação de grupos de apoio, objetivando a participação de mulheres com experiências semelhantes em relação 

à maternidade, afim de aliviar os sentimentos depressivos. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas, conclui-se que há um escasso acervo 

bibliográfico para abordar a temática, todavia os objetivos almejados com esta investigação foram alcançados, 

ficando esclarecido que as atribuições do enfermeiro no processo de reconhecimento precoce dos sinais e 

sintomas da depressão têm grande impacto para a redução deste transtorno em puérperas, devendo haver 
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uma busca ativa com relação ao trabalho em equipe, para que a assistência ao paciente, família e coletividade 

seja efetiva e perspicaz.   

Acredita-se que com essa pesquisa conseguir-se-á contribuir com a motivação de graduandos e 

graduados na área da enfermagem enriquecendo bibliograficamente a literatura com trabalhos que abordem a 

temática. Além disso, pretende-se subsidiar informações de valor científico para outros profissionais da área da 

saúde partindo do princípio que o tema do presente estudo é abordado de maneira ampla. 
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Capítulo 9 

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL PARA DETECÇÃO PRECOCE DA SÍFILIS 

Kelly Ferreira Silva1 
Magda Rogéria Pereira Viana2 

Mara Regina Pereira Viana Damasceno Feitosa3 
 

RESUMO 

Conhecida por ser uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), a sífilis é originada pela bactéria 

espiroqueta Treponema Pallidum. Transmitida por via sexual ou vertical, resulta nas formas adquirida e 

congênita. Este estudo tem por objetivo identificar as condutas do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) no atendimento pré-natal para detecção precoce da sífilis, além de relacionar os meios utilizados para 

captação precoce da gestante para o pré-natal, discernir o conhecimento prévio do enfermeiro no atendimento 

à gestante com sífilis, traçar as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro na adesão do parceiro ao tratamento 

da sífilis. Tratou-se de uma revisão integrativa. A qual foi realizada busca na literatura nas bases de dados 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e LILACS (Literatura Latino-

americana) Encontrou-se 96 artigos e foram selecionados 10 para a discussão através de categorias. 

Concluiu-se que ainda existem dificuldades para a realização do tratamento adequado, entre elas início do pré-

natal tardio, falta de informação, tratamento inadequado do parceiro, acarretando a Sífilis Congênita. 

 

Palavras-chaves: Sífilis. Tratamento. Assistência de Enfermagem. Atenção Primária. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecida por ser uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), a sífilis é considerada um problema 

de saúde pública no Brasil, de evolução crônica originada pela bactéria espiroqueta Treponema Pallidum, 

afetando exclusivamente o ser humano. Transmitida por via sexual ou vertical, resulta nas formas adquirida e 

congênita, respectivamente, além de apresentar diversas manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis 

primária, secundária, latente e terciária). (RODRIGUES et al., 2016). 

No intervalo de 2016 a 2018, notificou-se na Região Nordeste 21.347 casos de sífilis em mulheres 

grávidas. Sendo diagnosticados 24,8% dos casos no primeiro trimestre, 27,8% no segundo trimestre, 40,8% no 

terceiro trimestre e 6,6% em idade gestacional ignorada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).  

O atendimento de pré-natal visa promover ações para as gestantes na rede de atenção básica, 

coordenando e proporcionando acessibilidade aos serviços de saúde, com o intuito de garantir assistência de 

                                                           
1 Discente do curso de Enfermagem da Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. 
2 Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialização em Programa Saúde da Família, Educação 
Profissional na Área da Saúde, Auditoria em Serviços de Saúde, Saúde baseada em Evidências e Docência Superior e Enfermagem 
Obstétrica, Docente da Cristo Faculdade do Piauí (CHRISFAPI). 
3 Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
Professora da Associação Teresinense de Ensino e Enfermeira da Maternidade Evangelina Rosa. Mestre em Saúde da Família pelo 
Centro Universitário (UNINOVAFAPI). Doutoranda em Engenharia Biomédica pela UNIVAP-São Paulo. 
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qualidade na gestação e no parto (GUIMARÃES et al., 2018). Os exames que são solicitados na primeira 

consulta são: hemograma completo, tipagem sanguínea/fator Rh, teste sorológico para sífilis, anti-Hiv, glicemia 

de jejum, toxoplasmose IgM e IgG, sumário de urina, citopatológico de colo do útero (se necessário), sorologia 

para hepatite B (SEDICIAIS, 2018) 

Na assistência pré-natal a sífilis é uma patologia que, através dos recursos disponíveis, pode ser 

evitada. Porém, estudos apontam falhas no diagnóstico e no tratamento dos casos. O Ministério da Saúde 

preconiza que no decorrer do prénatal sejam realizados pelo menos dois exames Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL), um na primeira consulta e outro no terceiro trimestre. E no caso de resultado positivo o 

medicamento de escolha é o antibiótico Penicilina G Benzatina que, dependendo do estágio em que se 

encontra a doença, a dose é diferente (LOPES; MANDUCA, 2018). 

O enfermeiro atua constantemente na prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento adequado 

das gestantes com sífilis, em especial nas consultas de enfermagem de pré-natal, objetivando a prevenção da 

Sífilis Congênita (SC). Logo, sua atuação visa não só o controle da sífilis, mas também na promoção de 

atividades de educação, abordando a questão das IST e a importância do uso do preservativo nas relações 

sexuais (SOUZA et al., 2018).  Diante do exposto, fica o seguinte questionamento: Quais as condutas do 

enfermeiro no atendimento pré-natal para a detecção precoce da sífilis? 

Frente ao exposto e procurando apresentar contribuições à construção da revisão integrativa no 

cenário de enfermagem, o presente estudo tem como objetivo geral identificar as condutas do enfermeiro da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) no atendimento pré-natal para detecção precoce da sífilis e como objetivos 

específicos relacionar os meios utilizados para captação precoce da gestante para o pré-natal, bem como 

promoção e prevenção da sífilis, assim como discernir o conhecimento prévio do enfermeiro no atendimento à 

gestante com sífilis, além de traçar as dificuldades enfrentadas para adesão do parceiro ao tratamento da 

sífilis. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Brasil (2015), a sífilis primária é caracterizada por uma úlcera no local em que a bactéria 

adentrou, indolor, base endurecida, com vários treponemas em seu interior, podendo chegar de duas a seis 

semanas de duração, desaparecendo de forma espontânea. Sífilis secundária, as lesões podem ser erupções 

cutâneas no formato de máculas ou pápulas, lesões eritemo-escamosa, placas eritematosas nas mucosas, 

febre, mal-estar, cefaleia, entre outras. Podendo haver o comprometimento hepático e quadros de meningite. 

Sífilis latente, fase assintomática, porém, encontra-se reação nos testes imunológicos que detectam os 

anticorpos. Na maioria das vezes, o diagnóstico ocorre nessa fase. E Sífilis terciária, considerada rara, 

manifesta-se em forma de inflamação e destruição dos tecidos, sendo capaz de comprometer o sistema 

nervoso e cardiovascular, além de tumorações com tendência a liquefação em alguns tecidos. 
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O estágio da doença influencia nos métodos que serão utilizados para diagnosticar a sífilis. O mais 

solicitado é o exame do VDRL, que é realizado no início do pré-natal e no terceiro trimestre e momento do 

parto, como Ministério da Saúde preconiza em seus protocolos. A realização do exame no primeiro e terceiro 

trimestre tem como objetivo garantir o diagnóstico precoce da gestante com sífilis e a realização do mesmo 

durante o parto visa o tratamento precoce do bebê (NUNES et al., 2017). 

A Portaria N° 3.161, de 27 de dezembro de 2011, dispõe sobre a administração da Penicilina nas 

unidades de Atenção Básica à Saúde, envolvendo o Sistema Único da Saúde (SUS),que  diz: “Art. 1°: Fica 

determinado que a Penicilina G Benzatina seja administrada em todas as unidades básicas de saúde no 

âmbito SUS, nas situações em que seu uso é indicado.” Essa portaria define que a administração deve ser 

realizada pela equipe de enfermagem, médico ou farmacêutico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Na gestação pode ocorrer a disseminação hematogênica do Treponema Pallidum para o feto, 

ocorrendo a transmissão por via placentária, comprometendo a saúde materna e fetal, ocasionando assim a 

SC (MACHADO et al., 2018).  

A transmissão por via transplacentária ocorre a qualquer momento da gestação ou estágio clínico da 

doença ou até mesmo durante o parto, a partir de lesões presentes no canal de parto nas gestantes que não 

foram tratadas ou que realizaram tratamento inadequado, sendo responsável pela alta taxa de morbidade na 

vida intrauterina, levando ao abortamento, natimortalidade, complicações precoces e tardias para os nascidos 

vivos (FRANÇA et al., 2015). 

Segundo Horta et al.; 2017, a abordagem do parceiro é uma das principais dificuldades que existe no 

controle da IST, durante a gestação. A enfermagem tem o papel essencial de incluir o parceiro no pré-natal e 

convencer da necessidade de realizar os exames sorológicos para diagnóstico precoce e adesão ao 

tratamento, evitando complicações para o trinômio (gestante-bebê-parceiro).  

Estudos revelam que os profissionais de enfermagem enfrentam barreiras em dar seguimento ao 

tratamento da gestante diagnosticada com sífilis, citando a falta de responsabilidade da mesma, seja na 

frequência às consultas, realização de exames e na frequência da medicação. É importante ressaltar que o 

tratamento adequado do parceiro influencia na prevenção da SC, sendo que a não adesão faz com que o 

tratamento seja ineficaz, aumentando as chances de transmissão vertical (MESQUITA et al.,2018).  

Existem várias barreiras que interferem na realização do tratamento, entre elas, o nível de 

escolaridade, ausência do conhecimento sobre a patologia e o seu impacto, que muitas vezes pode gerar 

conflito quando os parceiros relacionam ao caso de infidelidade da parceira. Destaca-se também a quebra de 

vínculo quando os parceiros são encaminhados para realizar o tratamento no hospital, pois pode resultar na 

dificuldade do parceiro em confirmar se realizou o tratamento (FIGUEREDO et al., 2015). 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa. A qual tem como finalidade, reunir e sintetizar 

resultados de pesquisa sobre um determinado tema ou questão (MENDES; SILVEIRA, 2008). 
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A busca aconteceu mediante a pesquisa nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO). As Palavras chaves utilizadas seguiram a descrição dos termos Descritores em ciências da 

Saúde (DeCS). Foram elas: assistência de enfermagem, pré-natal, sífilis, tratamento e atenção primária. 

Para a seleção dos estudos, os critérios de inclusão utilizados foram artigos, publicados nos últimos 

cinco anos (2014 - novembro de 2019), disponibilizados de forma integral e com livre acesso ao texto e que 

estiveram adequados ao tema proposto. Para exclusão dos artigos os critérios aplicados foram estudos que 

não estivessem de acordo com o tema proposto, que desrespeitassem os códigos de éticas, artigos de revisão, 

e preservou-se apenas o estudo de uma base nos casos de duplicidade dos estudos nas devidas bases de 

dados. 

Os artigos selecionados foram encontrados nas três bases de dados SciELO, BVS e LILACS, que 

após leitura e análise foram descartados os que não respondiam ao objetivo deste estudo. Encontrou-se 96 

artigos e foram selecionados 10 artigos para discussão de acordo com os critérios de inclusão. 

Os artigos selecionados foram agrupados em um quadro, contendo estudo, base de dados, título, 

autores e ano de publicação, de acordo com o quadro 01. Em seguida, em outro quadro (quadro 02), foram 

agrupados os objetivos e os principais achados de acordo com os respectivos estudos do quadro 01 e, 

posteriormente, apresentados nas categorias de discussão. 

 

QUADRO 01: Artigos selecionados, com número do estudo, base de dados, título, autores e ano de publicação do ano 

2014 a 2019. 

Estudo Base de dados Título Autor(es) Ano de publicação 

01 LILACS Adequação do processo da 
assistência pré-natal 
segundo os critérios do 
Programa de Humanização 
do Pré-natal e Nascimento 
e Rede Cegonha 

MARTINELLI, K. G; 
NETO, E. T. S; GAMA 
S. G. N; OLIVEIRA, A. 
E. 

2014 

02 SciELO Educational intervention in 
Primary Care for the 
prevention of congenital 
syphilis 

LAZARINI, F. M; 
BARBOSA, D. A. 

2017 

03 SciELO Acesso de gestantes às 
tecnologias para prevenção 
e controle da sífilis 
congênita – CE, Brasil. 

GUANABARA M. A. O; 
ARAÚJO M. A .L; 
MATSUE R. Y; 
BARROS V. L; 
OLIVEIRA F. A. 

2017 

04 SciELO Syphilis in Pregnancy: The 
Reality in a Public Hospital 

TORRES, R. G; 
MENDONÇA, A. L. N; 
MONTES, G. C; 
MANZAN, J. J; 
RIBEIRO, J. U; 
PASCHOINI, M. C. 

2018 

05 LILACS O enfermeiro frente ao MIRANDA, A. P; 2018 



 
100 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

acompanhamento de 
mulheres com sífilis na 
estratégia saúde da família 

NASCIMENTO, H, H, G; 
ROCHA, M. I. S. 

06 LILACS Frequência de sífilis em 
gestantes 

SANTOS. K. K; ALVES, 
L. C; VILANO, L. S; 
BORGES, N. A; 
SOARES, J. P; 
SILVEIRA, L. H. A; 
NASCIMENTO, R. P. M; 
MARANGONI, M. C; 
ZIMMERMMANN, J. B. 

2018 

07 SciELO Sífilis na gestação: 
associação das 
características maternas e 
perinatais em região do sul 
do Brasil 

PADOVANI, C; 
OLIVEIRA, R. R; 
PELLOSO, S. M. 

2018 

08 BVS Conhecimento dos 
profissionais que realizam 
pré-natal na atenção básica 
sobre o manejo da sífilis 

COSTA, L. D; FARUCH, 
S. B; TEIXEIRA, G. T; 
CARVALHERI, J. C; 
MARCHI, A. D. A; 
BENEDETTI, V. P. 

2018 

09 BVS Percepção dos 
Profissionais para 
Implantação do Teste 
Rápido para HIV e Sífilis na 
Rede Cegonha. 

ROCHA, K. B; 
SANTOS, R. G; 
FREIRE, I; PIZZINATO, 
A. 

2018 

10 LILACS Sífilis congênita: realização 
do pré-natal e tratamento 
da gestante e de seu 
parceiro 

HOLZTRATTNER, J. S; 
LINCH, G. F. C; PAZ, A. 
A; GOUVEIA, H. G; 
COELHO, D. F. 

2019 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

QUADRO 02 – Referente aos objetivos dos estudos e principais achados do ano 2014 a 2019. 

Estudo Objetivos Principais achados 

01 Avaliar adequação do processo da assistência pré-natal 
segundo os parâmetros do Programa de Humanização do Pré-
natal e Nascimento (PHPN, complementando os 
procedimentos da Rede Cegonha no Sistema Único de Saúde 
de uma microrregião do ES. 

Observou-se baixa adesão aos 
parâmetros propostos pelo PHPN e 
Rede Cegonha, incluindo escassez 
na assistência pré-natal, 
principalmente para as gestantes 
de baixa renda, devido ao difícil 
acesso. Falha nos exames 
sorológicos e evidenciou-se 
desproporção relativa em relação à 
imunização antitetânica e ações 
educativas. 

02 Avaliar a eficiência da intervenção educacional no 
conhecimento dos profissionais de saúde da Atenção Básica e 
verificar o impacto nas taxas de transmissão vertical da sífilis 
congênita. 

Concluiu-se que antes da 
aplicação da intervenção 
educacional os profissionais 
desconheciam sobre como 
proceder com uma gestante 
diagnosticada com sífilis, além de 
apresentar conhecimentos 
insuficientes em relação à 
realização de ações para controlar 
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e evitar a transmissão da sífilis. 
Após a aplicação da intervenção 
educacional os profissionais 
demonstraram melhorias nas 
respostas sobre o manejo da sífilis 
gestacional e congênita.  

03 Avaliar o acesso das gestantes às tecnologias para prevenção 
e controle da SC em Fortaleza-CE. 

 O pré-natal ocorre de maneira 
inadequada, comprometendo o 
vínculo profissional-paciente, além 
de acontecer de forma tardia, 
dificulta o acesso das gestantes à 
realização do teste para 
diagnóstico da sífilis, citando ainda 
a dificuldade de captar o parceiro 
para o tratamento. 

04 Avaliar dados epidemiológicos e obstétricos de gestantes com 
sífilis no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro. 

A maioria dos casos de sífilis são 
diagnosticados no terceiro 
trimestre da gestação, mostrando a 
dificuldade ao acesso para testes 
sorológicos, e consequentemente 
um tratamento inadequado. Além 
da escassez da penicilina, 
trazendo a ceftriaxona como 
segundo medicamento de escolha 
na gestação. 

05 Identificar o perfil do enfermeiro frente à sífilis em unidade de 
atenção primária e ações realizadas com abordagem às 
pacientes. 

Os profissionais de enfermagem 
abordam sobre a sífilis para as 
mulheres, com intuito de prevenir 
essa patologia. Além do mais 
recebem capacitação para a 
realização dos testes rápidos. 
Porém, a incidência de SC 
aumenta devido a não realização 
do tratamento dos parceiros 
sexuais. 

06 Avaliar a frequência de sífilis em gestantes atendidas pelos 
serviços de obstetrícia da Faculdade de Medicina de 
Barbacena e da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

As gestantes diagnosticadas com 
sífilis receberam tratamento com 
Penicilina, evoluíram bem e não 
houve casos de SC. O que mostra 
que o pré-natal foi realizado de 
forma eficaz, em tempo hábil para 
o diagnóstico e início do pré-natal. 
E percebeu-se que quanto menor a 
escolaridade mais risco de adquirir 
a infecção. 

07 Analisar a prevalência de sífilis na gestação e sua associação 
com características socioeconômicas, histórico reprodutivo, 
assistência no pré-natal e no parto e características do recém-
nascido. 

Ainda é notório o número de casos 
de sífilis na gestação, que evolui 
para a transmissão vertical, o que 
se torna difícil a erradicação da SC 
e entre os parâmetro mais 
acometidos encontra-se a pouca 
idade, raça, baixa escolaridade e 
pré-natal ineficaz, revelando a 
prematuridade e o baixo peso de 
recém-nascidos acometidos pela 
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SC. 

08 Identificar o conhecimento dos profissionais que realizam pré-
natal na atenção básica sobre o manejo da sífilis. 

Identificou-se que os profissionais 
entrevistados possuíam 
conhecimento slobre o manejo da 
sífilis, porém, existem algumas 
fragilidades no diagnóstico precoce 
e tratamento da sífilis, entre eles, a 
não adesão do parceiro ao 
tratamento e a falta de 
comunicação com os demais 
profissionais. 

09 Investigar a avaliação que os profissionais da Atenção Primária 
em saúde fazem sobre a implantação do aconselhamento e do 
teste rápido de HIV, Sífilis e hepatites virais na Rede Cegonha 
durante o pré-natal, no município de Porto Alegre – RS. 

Observou-se a ausência do 
conhecimento sobre a política da 
Rede Cegonha. Alguns relataram 
que essa política ainda é irrestrita 
na atenção primária. Os testes 
rápidos são solicitados de acordo 
com o protocolo, porém, notou-se a 
escassez do aconselhamento pré e 
pós teste. Alguns relataram que 
realizam o aconselhamento pré-
teste, mas o aconselhamento pós-
teste é ignorado, sendo realizado 
somente nos resultados positivos, 
o que torna difícil a prevenção e 
promoção de saúde.  

10 Analisar a ocorrência e a associação da sífilis congênita com a 
realização do pré-natal e tratamento das gestantes e de seus 
parceiros. 

Os casos de sífilis gestacional e 
congênita evoluíram em todo o 
território nacional, indicando que 
mesmo realizando o pré-natal, o 
tratamento foi de forma ineficaz 
tanto para a gestante como para o 
parceiro, concluindo que a não 
realização do tratamento do 
parceiro é determinante para 
reinfecção da gestante, ocorrendo 
assim a transmissão vertical. 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

Assistência pré-natal na atenção primária 
 

O pré-natal representa um momento muito importante, pois garante o desenvolvimento saudável da 

gestação. Na atenção primária as gestantes possuem um maior contato com o profissional, contemplando 

ações de promoção à saúde e prevenção, além de promover escuta ativa e estabelecer um vínculo. Para isso, 

o estudo 01, relata os parâmetros traçados pela Rede Cegonha e o PHPN, com o objetivo de garantir uma 

assistência de qualidade à gestante e ao recém-nascido. Este estudo apresentou que esses critérios ainda não 

foram atingidos de forma satisfatória, revelando que as gestantes são captadas de forma precoce, porém a 

qualidade do atendimento não demonstra bons resultados, incluindo falha nos exames sorológicos e na 

imunização antitetânica.  
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Segundo o estudo 03, em uma pesquisa realizada na cidade de Fortaleza, CE, o pré-natal não ocorre 

de maneira adequada, dificultando a comunicação e o vínculo entre o profissional e a gestante, revelando que 

o início tardio do pré-natal é a principal consequência para a falha na assistência e, por conseguinte, a 

realização do teste sorológico para diagnóstico da sífilis torna-se difícil. Porém, o estudo 05, aponta que o 

enfermeiro informa às mulheres acerca da patologia, ressaltando como identificar os sinais e o tratamento, 

investigando a eficácia do recurso terapêutico, assim como a adesão do parceiro ao tratamento. Conforme o 

estudo 06, na pesquisa realizada em Minas Gerais, os casos identificados de sífilis gestacional foram todos 

tratados com penicilina e nenhum caso evoluiu para SC, demostrando que a assistência pré-natal foi de 

qualidade.  

 

Relação da sífilis congênita com a assistência pré-natal 

 

O Ministério da Saúde preconiza que no primeiro trimestre da gestação sejam realizados os exames 

complementares nas gestantes, incluindo o teste sorológico para sífilis, o VDRL, HIV, toxoplasmose e hepatites 

B e C. É importante que esses exames sejam realizados no início, para que o tratamento seja iniciado 

precocemente se algum resultado for positivo, evitando consequências para o binômio mãe-filho. Além de 

ressaltar a relevância do aconselhamento pré e pós-teste, o estudo 09 expõe a importância dessa 

comunicação como um parâmetro significativo dentro do pré-natal. Porém, o que se observou nesse estudo é 

que os profissionais entrevistados demonstraram dificuldades em realizar o aconselhamento. Alguns relataram 

que no aconselhamento pré-teste abordam sobre parceiros sexuais, antecedentes familiares, conhecimento 

sobre as IST e uso do preservativo. Já no pós-teste, apenas informam o diagnóstico e dão orientações para as 

gestantes das quais o resultado foi positivo. 

Como mostra o estudo 04, uma pesquisa realizada em um hospital de Minas Gerais, comprovou que 

apenas 53 (19,8%) parceiros realizaram o tratamento adequado, em comparação dos casos de sífilis nas 

gestações, que foram 268 para cada 1000 gestações. Entre os fatores que interferem nessa adesão ao 

tratamento pode-se destacar a desconfiança, a não participação do mesmo nas consultas de pré-natal ou 

resistência em aceitar o tratamento. O aumento no número de casos de sífilis gestacional e congênita é visível 

em todo o território nacional. Os casos de SC estão relacionados com a qualidade do pré-natal, mostrando a 

necessidade de capacitação dos profissionais para melhor atendimento, assim como a realização de ações 

estratégicas e educativas com as mulheres, garantindo um tratamento mais efetivo (ESTUDOS 08 e 10). 

Entretanto, o estudo 02, mostra em uma pesquisa realizada com profissionais, a necessidade de uma 

intervenção educacional, que seria um questionário com perguntas sobre assuntos relacionados à sífilis. 

Muitos revelaram a dificuldade em prestar assistência a uma gestante diagnosticada com a patologia, sobre os 

testes sorológicos, tratamento, dificultando assim a assistência pré-natal.  Após aplicação da intervenção 

percebeu-se que os profissionais demonstraram interesse em buscar mais conhecimentos, para que doenças 



 
104 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

como essas sejam diagnosticas e tratadas de forma precoce. Mostrando a necessidade dos enfermeiros 

desenvolverem uma comunicação efetiva com os parceiros, para que saibam da importância do tratamento. O 

estudo 08 revelou algumas dificuldades dos profissionais, como a realização do VDRL não seguia o modelo 

preconizado pelo Ministério da Saúde, além da falta de apoio dos órgãos do estado. Os profissionais citaram 

que o principal obstáculo para redução dos casos da SC é a ausência do parceiro da gestante no pré-natal, 

mostrando resistência ao tratamento da sífilis.  

 

Ações realizadas pelo enfermeiro para a abordagem da paciente com sífilis  

 

O enfermeiro da ESF possui um vínculo mais próximo com a população, planejando e implementando 

ações educativas. No pré-natal é um dos responsáveis pelo acolhimento, atendimento humanizado, solicitando 

os exames complementares e os testes sorológicos, seguindo a orientação de proceder à primeira consulta 

pré-natal de acordo com o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. Assim como mostra o estudo 05, o 

enfermeiro é um dos profissionais que realiza o primeiro contato com a gestante nas consultas de pré-natal. 

Diante disso, desempenha uma atribuição essencial na prevenção e no diagnóstico da SC, além de realizar 

atividades educativas sobre as IST’s, com o objetivo de informar à população as consequências dessas 

patologias que, não tratadas de maneira eficaz, acarreta sérias complicações, como por exemplo a sífilis. 

O estudo 10 menciona que, os casos de SC aumentaram devido à falta de informação, interação 

profissional e gestante, dificultando a captação precoce da gestante, assim como a escassez de ações sobre 

orientação sexual, a importância da adesão ao tratamento, abordando também o parceiro, para que o mesmo 

saiba das complicações que essa patologia pode trazer para o bebê. Compreendeu-se através dos estudos 

analisados que, se a gestante com sífilis não realizar o tratamento adequado, ocorre a transmissão placentária 

do treponema pallidum para o feto, ocasionando a SC, como cita o estudo 07, os desfechos perinatais 

advindos do tratamento inadequado da sífilis na gestação, como óbito fetal e neonatal, prematuridade, baixo 

peso ao nascer, além de outras malformações congênitas. Notou-se a relevância do tratamento adequado na 

gestação, para que a SC seja evitada e não provoque sérios problemas para o bebê após nascimento. O 

profissional deve estar qualificado para que o seguimento do tratamento seja de forma eficaz. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Observou-se que o pré-natal não se inicia precocemente porque os profissionais não fazem as buscas 

ativas das gestantes e as mesmas não demonstram conhecimentos sobre a importância desse momento. Na 

maioria dos artigos analisados, a realização do pré-natal não possibilitou o tratamento correto, devido à falta de 

informação, sobre a importância do tratamento da gestante e do parceiro para prevenir a reinfecção, o uso de 

preservativos nas relações sexuais, o que evitaria o risco da SC. A escassez de conhecimento interfere no 
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manejo correto da sífilis, os profissionais demostraram não saber do esquema terapêutico da sífilis, de como 

abordar a gestante e o parceiro para o tratamento. Observou-se que o principal fator agravante do tratamento 

inadequado da gestante é a não realização do tratamento do parceiro. Os estudos mostraram que o número de 

parceiros não tratados superou o número de parceiros tratados, o que se torna um agravante, pois resulta em 

um entrave, para que a SC seja erradicada. Acredita-se que seja necessária a educação continuada dos 

profissionais que realizam pré-natais em vista que a ESF é o âmbito em que existe uma maior aproximação 

com a mulher. Com o objetivo de realizar ações educativas e preventivas, a fim de estender a busca ativa dos 

parceiros sexuais das gestantes, além de garantir o acolhimento eficaz e, consequentemente, o tratamento 

adequado. 
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Capítulo 10 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE CICATRIZANTE DA Platonia insignis: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Jairelda Sousa Rodrigues 4 

 

RESUMO 
A Platonia insignis (bacuri) pertence à família Clusiaceae, subfamília Clusioideae e ao gênero Platonia. família 
botânica Clusiaceae. Tem origem na região norte e nordeste do Brasil, podendo também ser encontradas em 
outros países da América do Sul, pertencente à família Clusiaceae, subfamília Clusioideae e ao gênero 
Platonia. No Brasil o uso o bacuri vem sendo estudado profundamente devido as suas diversas atribuições 
farmacológicas, que conferem, antioxidação, antimicrobiana, citotóxica entre outras. Com o crescimento do uso 
de produtos naturais tem crescido pois traz ao homem uma reconexão com a natureza, onde para muitos a 
promoção da desintoxicação é atribuída a plantas, pois para boa parte da população considera que os 
medicamentos sintéticos promovem agressão ao organismo. Os óleos essenciais que são considerados a alma 
da planta, já são usados pelo homem desde muito antes, usavam como incensos, produção de perfume, a 
técnica de extração que podem ser obtidos desde o isolamento por destilação, pressão ou por solvente. O 
processo de reparo tecidual é objetivo de estudo há anos, devido à alta morbidade relacionada às alterações 
no curso natural da cicatrização. A pesquisa é do tipo qualitativo, de modo experimental, destinada a analisar, 
evidenciar e confirmar as variáveis de interesse no estudo dos animais investigados. O bacuri em sua casca e 
sementes apresentam propriedades anti-inflamatória, antibacteriana. Em virtude desses fatos o presente 
trabalho propiciará a verificação dos constituintes farmacológicos das sementes e cascas em lesões cutâneas. 

 
Palavras chaves: Bacuri. Lesões cutâneas. Cicatrização. 
 
INTRODUÇÃO  

 

A Platonia insignis, pertence à família Clusiaceae, subfamília Clusioideae e ao gênero Platonia. família 

botânica Clusiaceae, possui o nome popular bacuri é uma arvore frutífera de médio porte dispersos em regiões 

tropicais, subtropicais e temperadas (MOURA, 2007).  

Podendo ser considerada de médio a grande porte é constituída de fruto ovoide a arredondado com 

casca de 1 a 2 com de espessura, semente de formato oval, oleaginosas, com sutil cavidade e recoberto de 

uma polpa branca. Os diterpenos de esqueleto caurano e lábdano são alguns dos constituintes presente no 

fruto onde possui relatos de atividade antibacteriana e anti-inflamatório (CORADIN, 2018).   

Sousa et al. (2011) destacam principalmente a presença de metabólitos secundários biologicamente 

ativos como, por exemplo, carotenoides e compostos fenólicos, nesses vegetais, podem trazer benefícios à 

saúde ou efeitos fisiológicos desejáveis, como atividade vitamínica A, atividade antioxidante, fortalecimento do 

                                                           
1 Graduando do curso de farmácia pelo Centro Universitário Faculdade Integral Diferencial - UniFacid Wyden 
2 Graduanda do curso de farmácia pelo Centro Universitário Faculdade Integral Diferencial - UniFacid Wyden 
3 Graduando do curso de farmácia pelo Centro Universitário Faculdade Integral Diferencial - UniFacid Wyden 
4 Doutora, docente do Centro Universitário Faculdade Integral Diferencial- Facid wyden 
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sistema imunológico (GOMES, 2007) e a prevenção de doenças degenerativas como câncer, doenças 

cardiovasculares, degeneração macular, inflamações crônicas, entre outras (AMAYA, 2010). 

A dor, calor, rubor, edema e a perda da função do tecido são sintomas clássicos que caracteriza 

processos fisiológicos de uma inflamação, tipicamente em um período de tempo de três a seis dias, são 

resultados de uma resposta a processos infecciosos, traumas físicos entre vários outros fatores que podem 

acometer um corpo em homeostase (NOURSHARGH, et al., 2010).  

Com o passar dos anos várias moléculas tem sido procuradas com a intenção de melhorar e assim 

posteriormente conseguir uma baixa nos custos, tendo sempre em vista moléculas de origem natural (MAIA 

FILHO, et al., 2010).  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Farmacobotânica 

A Platonia insignis Mart, tem origem na região norte e nordeste do Brasil, podendo também ser 

encontrada em outros países da América do Sul, pertencente à família Clusiaceae, subfamília Clusioideae e ao 

gênero Platonia. No Brasil o uso o bacuri vem sendo estudado profundamente devido as suas diversas 

atribuições farmacológicas, que conferem, antioxidação, antimicrobiana, citotóxica entre outras (SANTOS, 

2013). 

 

Flor 

A flor do bacuri possuindo até oito cm de comprimento pode ser perpendicular, dividida em cinco 

lóbulos que estão dispostos acima dos estames, contendo também gineceu siricárpico, ovário súpero, 

pluricarpelar e plurilocular, placentação marginal-central, óvulo reto ou ortótropo, nectários grandes, mesófilos, 

que envolvem toda a base ovariana da flor, com coloração rosada na parte externa. O Androceu possuindo 

vários estames com uma base de cinco feixes que ficam no lado oposto das pétalas. Envolvidos por camada 

oleosa os grãos de pólen encontram-se aglomerados, impedindo que o vento com facilidade os leve, e apenas 

desprendendo da antera longitudinal pela força mecânica do vetor biótico para o transporte (MAUÉS, 1996). 

  FIGURA 1: Imagem da flor do bacuri. 

 

Fonte: Julceia, 2016. 
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Fruto 

O fruto do bacuri possui formato e tamanho variados sendo ovoide levemente arredondados, com 

diâmetro podendo variar entre 7 a 15 cm. Em sua composição estão presentes vários minerais essenciais 

como, cálcio, zinco, fosforo, manganês, potássio, magnésio, cobre e ferro (CORADIN, 2018). 

 

Semente 

Com um comprimento médio de 5,5 cm possuindo formato ovoide, ligeiramente côncavas, as 

sementes encontram-se recobertas por uma polpa branca onde o número de semente depende da quantidade 

de fecundação do ovulo. Na flor, a transformação óvulo para semente é baixa, por mais que em um ovário 

possa se encontrar em torno de setenta óvulos, que estão distribuídos em cinco lóculos (CARVALHO, 2002). 

Com propriedades farmacológicas e atividades biológicas que ajudam na melhoria da diarreia, 

problemas de pele, dores de ouvido; picadas de insetos, aranhas e cobras; reumatismos e artrites; cicatrizante; 

atividade leishmanicida; antioxidante; anti-inflamatória; citotoxicidade em Artemia salina; efeito genotoxico em 

fibroblastos de pulmão de hamster chinês; atividade anticonvulsivante; polpa atividade antioxidante (COSTA 

JÚNIOR et al., 2013) 

 

Ação Farmacologia 

Sendo rico em inúmeras substancias que possuem atividades biológicas o gênero Platonia é 

constituído de xantonas que representam propriedades anti-inflamatória, antimicrobiana inibindo o 

desenvolvimento de algumas bactérias gram negativas, antitrombótica e neurofarmacológicas que promove no 

tecido nervoso a indução de neurites,  triglicerídeos e ácidos graxos, com estudos recentes detectou a 

presença de polifenóis e de ácido ascórbico, destacando também a foto-proteção da pele quando usada a 

extração etanólica das cascas (YAMAGUCHI et al., 2014). 

Nas recentes pesquisas a vitamina C e polifenóis são os constituintes que são considerados os 

principais entre os demais, como, flavonoides, antocianinas vitamina E, quando realizados as extrações 

metanólicas, apresenta também uma mistura representando 44.2% do ácido graxo como o ácido palmítico, 

ácido palmitolênico, ácido oleico, linoleico, esteárico, linolênico sendo suas porcentagens respectivas, 13,2%, 

37,8%, 2,5%, 2,3%, 10%. Relatados também álcoois graxos com eicosanol, octadecanol e hidrocarbonetos 

C15, C25 e C28, conferindo a essa fração oleosa ação na cicatrização em feridas cutâneas de ratos. Nos 

agentes causadores de doenças por gram negativos os extratos e os compostos tiveram comprovação em 

melhoria terapêutica (SANTOS, 2013). 
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Fitoterápicos 

A fitoterapia vem crescendo com o passar dos tempos, em meio a uma onda naturalista tem 

arrecadado bilhões de dólares no mercado mundial, acarretados pelas diversas pesquisas realizadas com a 

busca de finalidade terapêutica das plantas medicinais, devido a crenças populares onde curandeiros, 

raizeiros, parteiras usavam plantas devido a tradição vinda dos seus ancestrais. O crescimento do uso de 

produtos naturais tem crescido pois traz ao homem uma reconexão com a natureza, onde para muitos a 

promoção da desintoxicação é atribuída a plantas, pois para boa parte da população considera que os 

medicamentos sintéticos promovem agressão ao organismo 

A portaria 971, de 03 de maio de 2006 diz que: 

 “A fitoterapia é uma “terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas 
diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que 
de origem vegetal”. O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento 
de origens muito antigas, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no 
acúmulo de informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem 
vegetal constituíram as bases para tratamento de diferentes doenças” (ANVISA, 2006). 

 

Devido as muitas preparações de derivados vegetais, os estudos científicos visão a padronização 

química envolvendo teste de controle de qualidade que se torna um teste indispensável, a avaliação de testes 

biológicos in vitro e em animais. Tais testes estão descritos em muitas monografias que tem como finalidade 

de validação do controle de qualidade, encontradas na Farmacopeia dos Estados Unidos, Farmacopeia 

Chinesa, monografias da OMS, Farmacopeia Japonesa e Farmacopeia Brasileira que estão incluídas plantas 

nativas brasileiras (MOREIRA, 2010). 

Esses medicamentos são conhecidos como fitoterápicos que utilizam exclusivamente, como princípio 

ativo, a planta (ANVISA). É também considerado como a prática do uso de plantas e suas partes com 

finalidade terapêutica. A fitoterapia sobreviveu no Brasil devido às raízes profundas na consciência popular que 

reconheceu sua eficácia e legitimidade. Essa terapia é regulamentada pela Resolução de Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 17, de 24 de fevereiro de 2000 que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos  

Com a aprovação da resolução de nº 14, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre o registro de 

medicamentos fitoterápicos, entre outros pontos pertinentes a sua elaboração com um fitofármaco, estão 

dispostos inúmeros paramentos para segurança do paciente e uma delas é: 

 “Art. 17. Os ensaios pré-clínicos e clínicos de segurança e eficácia deverão ser realizados 
conforme os seguintes parâmetros: I - quando não existirem estudos que comprovem a 
segurança pré-clínica, os mesmos deverão ser realizados seguindo, como parâmetro 
mínimo, o "Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos" 
publicado pela ANVISA na RE 90, de 16 de março de 2004, ou suas atualizações; e II - os 
ensaios clínicos deverão seguir as Boas Práticas de Pesquisa Clínica (BPPC) e as normas 
vigentes para realização de pesquisa clínica” (ANVISA, 2010). 
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Inflamação 

Os organismos vivos apresentam como defesa a inflamação mecanismos de defesa para responder a 

essa moléstia causada por estímulos induzidos ou agressivos, levando o corpo a sofrer reações fisiológicas, 

imunológicas e bioquímicas, visando de forma rápida o estado de homeostase do corpo. Tais mecanismos 

agem localmente no intuito de garantir que o tecido lesado não tenha danos maiores que os inicialmente 

ocorridos através de mediadores inflamatórios que são os mecanismos do ácido araquidônico/prostaglandina, 

os leucócitos e plaquetas (BIAN et al., 2012).   

 

Óleos Essenciais 

 

Os óleos essenciais que são considerados a alma da planta, já são usados pelo homem desde muito 

antes, usavam como incensos, produção de perfume, a técnica de extração que podem ser obtidos desde o 

isolamento por destilação, pressão ou por solvente. Extraídos desde o início da civilização. No antigo Egito era 

usado pelo Cleópatra, eram usados ainda como embalsamo para propósitos espirituais em práticas religiosas. 

Advindo desses conhecimentos milenares são os que ditam para as indústrias de cosméticos modelos para 

procura de novos produtos que serão combinados com técnicas no intuito de conseguir chegar a novas 

formulações (SILVA, 2018). 

 

ESTRUTURA DA PELE 

 

Epiderme 

Constituída anatomicamente várias camadas a epiderme é o maior órgão do corpo humano, contendo 

uma camada superficial, estrato córneo que promove a proteção primaria contra contaminantes do organismo, 

atuando também no controle de água, juntamente com os ácidos, enzimas, lipídeos constituem uma barreira 

imunológica. Logo em seguida encontra-se os queratinócitos formada de 80% onde proliferam do estrato basal 

e dão origem a primeira camada da pele após se diferenciarem em corneócitos, estrato córneo (SOUSA, 

2018). 

As camada germinativa, a espinhosa, a granulosa e a córnea fazem parte da composição da pele 

humana, que respectivamente, a primeira é composta por uma membrana única que está disposta entre a 

epiderme e a derme, essas células absorve elementos que ajudaram na sua nutrição e possui um alto poder 

de divisão, a segunda é constituída por inúmeras células da primeira camada descrita. A granulosa é 

constituída de células planas, e promove a elaboração de queratina e proteína fibrosa. Por fim, a córnea que 

por sua vez não tem papel vital para o organismo (FRANCO, 2018). 
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Melanócito 

Sendo responsáveis pela pigmentação da pele os melanócitos conferem a proteção direta dos raios 

UV. Derivadas dos melanoblastos são caracterizadas como células dendríticas que são provindas da crista 

neural e migra para a pele após o fechamento o tubo neural. Quando desenvolvidas totalmente não ficam fixos 

na epiderme e se distribuem em locais diferentes como o olho, ouvido, SNC, mucosas e pele. Projetando seus 

dendritos na camada malpighiana onde seus melanossomas são transferidos aos ceratinóides (MIOT, 2007). 

 

Derme 

FIGURA 2: Estrutura da pele humana. 

  

 Fonte: Tortora, 2017. 

 

Possuindo rica suplementação sanguínea a derme se localiza abaixo da epiderme sendo formada por 

três camadas: papilar, subpapilar e reticular. Na camada papilar entre as cristas epidérmicas é projetadas 

fibras, nervos sensoriais terminais. A subpapilar constituída dos mesmos componentes da camada papilar, e 

por fim, a camada reticular que está representa a derme em sua maior parte sendo constituída de denso 

conectivo de fibras. Sendo responsável pelo fornecimento de energia e nutrição que em virtude dos arranjos 

das fibras colágenas confere forma considerável a pele (SOUSA, 2018). 

 

Cicatrização 

O processo de reparo tecidual é objetivo de estudo há anos, devido à alta morbidade relacionada às 

alterações no curso natural da cicatrização. Percebe-se uma crescente contribuição multidisciplinar para esse 

dinâmico fenômeno fisiológico, que continua desafiando pesquisadores (LEAL; BEZERRA; LEMOS, 2012). 

Buscando a hemostasia após a lesão, a cascata de coagulação sanguínea é ativada e 

consequentemente as células que compõe essa cascata migram para a lesão no intuito de estagnar o 

ferimento com a formação do coagulo através das proteínas vitronectina, trombospondina e fibrina. Uma serie 

de citocinas e quimiocinas são liberadas também com o papel de recrutar leucócitos circulantes para a ferida. 

Macrófagos, mastócitos e células dendríticas fazem o reconhecimento de moléculas e microrganismo e em 
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resposta a esse reconhecimento mediadores são excretados e promovem reações que ajudaram no processo 

de cura (VIEIRA, 2018). 

 

Processos de Reparação Tecidual 

Uma série de eventos biológicos acontecem, após uma injuria no tecido, ocorre vasoconstrição, 

tamponamento da lesão com trombo rico em plaquetas, infiltração de fibrina, e consequentemente o trombo 

fibroso que tem o papel de captura de eritrócitos. A quimiotaxia é decorrente das plaquetas que são as 

primeiras a chegarem no local que ocorreu a lesão, liberando medicadores químicos, conseguinte a migração 

de células que produzem citocinas decorrentes dos neutrófilos e monócitos que migrarão para a superfície da 

ferida. Apesar de cicatrizada e promover proteção cutânea os ferimentos a lesão nas camadas profundas 

levam meses ou até mesmo anos para estar totalmente revitalizadas onde a maturação e a remodelação da 

matriz extracelular estão finalizadas (MIRANDA, 2016). 

 

Pomada Cicatrizante 

NEBACETIN COMPOSIÇÃO: Cada grama da pomada contém 5mg de sulfato de neomicina 

(equivalente a 3,5mg de neomicina base.), 250UI de bacitracina zíncica. Excipientes: álcool cetílico, óleo 

mineral e petrolato branco. INDICAÇÕES No tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, 

causadas por microorganismos sensíveis: piodermites, impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções 

da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e 

queimaduras infectadas. Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas decorrentes de ferimentos cortantes 

(inclusive cirúrgicos), abrasões, queimaduras pouco extensas, dentre outros (BULA). 

 

METODOLOGIA 

 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo com intervalo de tempo de 1996-2019, 

foram utilizados descritores como bacuri, inflamação, cicatrização, Platonia insignis e atividades além de 

critérios de inclusão que são artigos no período de tempo de 1996 a 2019, artigos que falavam sobre plantas 

medicinais e artigos que falavam sobre o bacuri e suas propriedades medicinais em geral e critério de exclusão 

que são artigos que falavam sobre plantas medicinais mas de período inferior ao ano de 1996. Em seguida foi 

utilizado Excel, para tabelar os resultados. 

 

RESULTADOS 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo, totalizando 28 artigos. 
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TABELA 1: Quantidade de artigos encontrados com relação ao ano de publicação 

ANOS QUANTIDADES 

1996 1 

2011 1 

2002 1 

2014 1 

2006 1 

2000 1 

2016 1 

2017 1 

2012 2 

2007 3 

2013 3 

2010 5 

2018 7 

     Tabela 1 - Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Com a tabela 1 é possível observar o ano de publicação dos artigos utilizados na pesquisa sendo que 

a maior quantidade foi no ano de 2018 e uma menor nos anos de 1996 ao ano de 2016, com significativo 

crescimento a partir do ano de 2007, isso mostra uma dificuldade de dados mais atualizados principalmente 

sobre as propriedades da planta medicinal com destaque maior na pesquisa das propriedade dos bacuri. 

Diversos foram os temas procurados para o artigo, conforme mostra a tabela 2, dentre eles a temática  

bacuri/Platonia insignis foi a mais encontrado após soma dos resultados, seguido do tema anti-inflamatório(a), 

e sendo equivalente os temas inflamação, plantas medicinais e cicatrização mostrando que  existe uma 

diversidade de artigos e estudos sobre o tema, seguido de artigos sobre a planta questão e suas propriedades 

farmacológicas. 

 

TABELA 2: Temas pesquisados nos artigos e suas quantidades 

TEMAS QUANTIDADES 

Bacuri / Platonia insignis 6 

Anti-inflamatório(a) 3 

Plantas Medicinais 3 

Cicatrização 3 

Inflamação 3 

     Tabela 2 - Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
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Os anos de publicações dos artigos juntamente com suas temáticas demonstram quais temas tem um 

tempo de pesquisa de cerca de 7 a 9 anos atrás como alguns sobre plantas medicinais, alguns relacionados ao 

gengibre e sobre antieméticos, conforme mostra a tabela 3. Entretanto nessa mesma temática sobre gengibre 

e plantas medicinais também há artigos mais atualizados dos anos de 2016 e 2017 mostrando que é um tema 

que é pesquisado há alguns anos e que ainda possui atualizações na área, sendo de grande relevância. 

Os anos de publicações dos artigos juntamente com suas temáticas demonstraram quais temas foram 

os mais pesquisados, fazendo um paralelo entre todas as temáticas pesquisadas na Tabela 2, sendo mostrado 

na Tabela 3 os temas dos pesquisados e o ano de publicação. Sendo os temas bastante pesquisados durante 

todo o período de inclusão dos artigos em questão. 

 

TABELA 2: Temas pesquisados nos artigos e ano de publicação 

TEMAS ANO DE PUBLICAÇÃO 

Bacuri / Platonia insignis 1996, 2007, 2013, 2018 

Anti-inflamatório(a) 2013, 2014, 2018 

Plantas Medicinais 2006 

Cicatrização 2012, 2013 

Inflamação 2010, 2012, 2017 

Tabela 3 - Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em concordância com os artigos pesquisados, identifica-se que as plantas medicinais auxiliam de 

forma positiva no tratamento das enfermidades da população e que existe uma crescente necessidade de 

estudos no que se refere a plantas medicinais e suas propriedades farmacológicas, e uma ênfase nos estudos 

de tais propriedades da Platonia insignis (bacuri). 
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Capítulo 11 

AVALIAÇÃO DA DEMANDA CLÍNICA SEGUNDO O PROTOCOLO MANCHESTER DA UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO EM ARAGUARI – MINAS GERAIS 

Christhyane Diniz Santos1 
Déborah Helena Kichese Silva Santos2 

Manoelina Queiroz dos Santos3 
Paula Fleury Jubé Leal4 

Renatha Miranda Chaves Teles5 
Victor Costa Monteiro6 

 

RESUMO 
O artigo objetiva estratificar e quantificar as principais demandas clinicas em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) localizada no município de Araguari, no período entre janeiro a junho de 2018, seguindo a 
classificação do protocolo de Manchester. Um estudo transversal descritivo quantitativo analisou os 
procedimentos de triagem realizados segundo o protocolo de Manchester, onde foram considerados os 
prontuários eletrônicos da UPA de Araguari durante o período de 1° de janeiro de 2018 à 30 de junho de 2018. 
Foram analisadas 49697 consultas em sua totalidade e dispostas em gráficos de acordo com o tempo máximo 
necessário para atendimento de cada queixa. Após as averiguações necessárias constatou-se um 
subaproveitamento da unidade, uma vez que, a maioria dos acolhimentos apresentavam baixo grau de 
complexidade devendo, portanto, ser responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde. Conclui-se que ao 
inferir que exista desinformação a respeito de cada nível de atenção à saúde e de suas prioridades, o artigo 
aponta para a necessidade de esclarecer a população, assim como os profissionais da saúde local, a respeito 
da forma como o serviço que lhes é fornecido é organizado. 
 
Palavras – chave: Atenção Secundária à Saúde, Grupos de risco, Serviços Médicos de Emergência, Triagem. 
 

Abstract 
The article intended to stratify and quantify the main clinical demands in an Emergency Care Unit (UPA) located 
in the municipality of Araguari, from January to June 2018, according the classification of the Manchester 
Protocol. A quantitative descriptive cross-sectional study analyzed the screening procedures according to the 
Manchester protocol, where the electronic records of the Araguari UPA were examined during the period from 
January 1, 2018 to June 30, 2018.  A total of 49697 consultations were analyzed and plotted in graphs 
according to the maximum time required to attend to each complaint. After the necessary investigations, it was 
found that the unit was underutilized, since the majority of the host units had a low degree of complexity and 
should therefore be the responsibility of the Basic Health Units. It is concluded that when inferring that there is 
misinformation about each level of health care and its priorities, the article points to the need to clarify the 
population, as well as the local health professionals, about the way the service they provide provided to them is 
organized. 
 
Keywords: Secondary Care, Risk Groups, Emergency Medical Service, Triage.1 Introdução  
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O protocolo de Manchester é uma classificação de risco utilizada de maneira ampla no território 

brasileiro. Médicos e enfermeiros ingleses que trabalhavam em unidades de pronto atendimento à luz da 

necessidade de estratificar os pacientes elaboraram tal protocolo a fim de diminuir a mortalidade durante a 

espera de atendimento (DINIZ et al., 2014). 

Esse protocolo estratifica os pacientes por cores, assim divididas: azul, verde, amarelo, alaranjado, 

vermelho. Tais cores classificam os pacientes em risco decrescente, sendo a cor vermelha sugerindo 

atendimento imediato por ser considerado de emergência, a cor laranja indicando que o tempo de espera 

deverá ser menor do que 10 minutos, logo se referindo a um atendimento de urgência, a cor amarela, da 

mesma forma que a cor alaranjado sugere atendimento de urgência em casos que o paciente pode esperar até 

60 minutos. A cor verde designa pacientes de pouca urgência cujo tempo de espera pode chegar a 120 

minutos e aqueles classificados pela cor azul sinalizam pacientes não urgentes com um tempo de espera 

preconizado de até 240 minutos (ANZILIERO et al., 2016).  

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é uma unidade de atendimento pré-hospitalar que tem a 

finalidade de atender urgências e emergências na lógica atual dos serviços de atenção à saúde sendo, 

portanto, classificada como uma unidade de média complexidade que tem seu horário de atendimento 

estendido por 24 horas, inclusive aos finais de semana e pontos facultativos. Em teoria, esse tipo de 

atendimento deveria priorizar pacientes de características clínicas urgentes e emergentes, no entanto, por ter 

garantido o livre acesso, adicionado à expectativa de resolução rápida e efetiva de suas demandas particulares 

de saúde, a população acaba por utilizar esse serviço de maneira indiscriminada, impactando no bom 

andamento dos serviços e gerando longas filas de espera (MEGIER et al., 2017). 

Observando na prática essa superlotação e a desinformação da população sobre a real utilização dos 

serviços que preconizam urgência e emergência optou-se pela realização de um trabalho que levantasse 

dados sobre a porcentagem de pacientes enquadrados na estratificação de risco em questão e verificar se o 

papel atribuído a UPA estaria sendo cumprido em sua totalidade. Procurou-se analisar os dados estatísticos 

acerca do quantitativo de pacientes atendidos e classificados conforme o protocolo de Manchester em uma 

Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Araguari – MG com o objetivo de verificar se a unidade de saúde 

apresenta uma utilização adequada de seus serviços pela população, priorizando os atendimentos de urgência 

e emergência, tendo como referência as respectivas colorações: amarelo, laranja e vermelho. 

 

2 Materiais e métodos  

Estudo transversal descritivo e quantitativo que analisou as triagens realizadas segundo o protocolo de 

classificação de risco Manchester. Para isso foram considerados os prontuários eletrônicos da unidade de 

pronto atendimento de Araguari durante o período de 1º de janeiro de 2018 à 30 de junho de 2018. 
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3 Resultados 

Obteve-se os seguintes dados: o nível de risco referente à cor vermelha contou com o atendimento de 

311 pessoas, à cor laranja 2393 pessoas, à cor amarela 16 318 pessoas, à cor verde 30 184 pessoas, e à cor 

azul de 491 pessoas. Esses dados foram detalhados na tabela 1 e no gráfico 1, e de forma desagregada, mês 

a mês, no gráfico 2. 

 

Cor Prevalência 

Azul 491 (0.99%) 

Verde 30 184 (60.73%) 

Amarelo 16 318 (32.83%) 

Laranja  2 393 (4.82%) 

Vermelho 311 (0.63%) 

Total de atendimentos  49 697 (100%) 

Tabela 1 – Total de atendimentos de jan/18 a jun/18. 

 

Gráfico 1 – Total de atendimentos de jan/2018 a jun/2018. 
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Gráfico 2 - Acolhimento com classificação de risco mês a mês. 

 

4 Discussão 

O sistema de saúde brasileiro é, em especial, sobrecarregado pelos serviços de urgência e 

emergência, sobretudo na falta de informação pelos próprios pacientes em discernir a gravidade da situação. 

Isso gerou um baixo índice de satisfação dos usuários pelo SUS. Na tentativa de reorganizar os serviços de 

urgência e emergência para uma melhor eficiência, o Ministério da Saúde introduziu em 2004 um sistema de 

triagem baseado no Protocolo de Manchester (MTS) (DE SOUZA et al., 2015), que consiste na avaliação de 

um enfermeiro sobre o quadro do paciente e sua gravidade, disponibilizando um tempo máximo para que este 

seja atendido (DINIZ et al., 2014). 

A escala de triagem do MTS classifica o paciente em cinco níveis de prioridade: nível 1 (emergente, 

deve receber atendimento médico imediato); nível 2 (muito urgente, avaliação médica em até 10 minutos); 

nível 3 (urgente, avaliação médica em até 60 minutos); nível 4 (pouco urgente, avaliação médica em até 120 

minutos); nível 5 (não urgente e que pode aguardar até 240 minutos para atendimento médico). Assim, o MTS 

constitui-se como uma ferramenta de gestão do risco clínico para administrar a espera para o atendimento, 

priorizando os doentes mais graves (DE SOUZA et al., 2015).   

Para a realização dessa triagem, o enfermeiro realiza uma abordagem inicial a qual contempla, dentre 

outras coisas: queixa principal, história da moléstia atual e sinais e sintomas. Sendo que os principais 

discriminadores são: risco de morte, dor, hemorragias, nível de consciência, temperatura e agravamento 

(COUTINHO et al., 2012).   
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Devido à subjetividade de alguns critérios, como a dor e a presença de hemorragias internas, é 

fundamental que o enfermeiro responsável por essa triagem seja experiente. Deve-se salientar que o tempo de 

espera serve como medida indireta para outros indicadores ou informações, como a infraestrutura da unidade 

de saúde e a capacitação de seus colaboradores, demonstrando a necessidade de implantar o protocolo 

(COUTINHO et al., 2012).  Diante disso, procedeu-se a verificação da vigência do MTS na UPA da cidade de 

Araguari – MG.  Portanto, analisou-se a assertividade dos procedimentos de triagem, verificando-se as queixas 

principais existentes e o tempo de espera para cada atendimento. 

Em virtude do Programa de Aceleração de Crescimento 2, elevou-se as expectativas de investimentos 

em obras de infraestrutura. O processo envolve o planejamento, montagem da agenda, tomada de decisão, 

implementação e avaliação. O orçamento para ser aprovado deve passar pelas câmaras públicas, através de 

um plano plurianual que define as diretrizes, objetivos e metas: lei de diretriz orçamentaria, especifica as metas 

e as prioridades para cada exercício e lei orçamentaria anual, que prevê os recursos para execução das 

metas. Essas três leis compõem o planejamento da ação governamental (PAULO, 2016).    

A partir dos anos 90, as normas de operações básicas passaram a estabelecer critérios para o repasse 

da verba, obrigando os Estados e os Municípios a se tornarem corresponsáveis pela gestão do fundo. Deve-se 

ressaltar que essa verba é composta de uma parte fixa e outra variável (PAULO, 2016).    

As Diretrizes do Ministério da Saúde definem a estrutura mínima e o fluxo dessas unidades. Elas são 

divididas por porte, que podem ser I, II ou III, sendo essa classificação feita de acordo com a população do 

município sede, a capacidade instalada, o número de leitos disponíveis, a gestão de pessoas e a capacidade 

diária de realizar atendimentos médicos que, inclusive, servem como parâmetros para a definição do valor do 

recurso aprovado para o repasse (BRASIL, 2009).   

A função da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é priorizar atendimentos de urgência e 

emergência. De acordo com a análise do gráfico e com as porcentagens das classificações de risco, a 

prevalência de casos pouco urgentes é bem maior que os casos de urgência e emergência. Sendo assim, 

conclui-se que o serviço está sendo usado inadequadamente pela população. Tal fato gera transtorno para os 

profissionais de saúde que fazem parte da equipe da UPA e para os usuários dos serviços fornecidos. Isso 

culmina na demora do atendimento, na sobrecarga do sistema, no aumento de custos e no prejuízo do 

atendimento dos casos mais graves. A constatação de OLIVEIRA, et al. (2013) corroboram com os achados 

durante a realização deste trabalho. Os pesquisadores afirmam que as Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs), na maioria das vezes, dão respostas rápidas às necessidades dos usuários, principalmente nas 

queixas agudas e graves, promovendo-lhes cuidados paliativos, acesso a diferentes tecnologias no serviço em 

vigência ou em articulação com outros. Porém, situa-se aquém do seu perfil de urgência e emergência ao 

realizar atendimento a usuários com patologias que necessitam de atenção básica e não de serviços de pronto 

atendimento. 
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5 Conclusões  

Considerando-se a melhoria do atendimento em contextos de urgência e emergência, o artigo 

contribuiu para apontar os possíveis motivos que levam a superlotação da UPA de Araguari - MG. Ao inferir 

que exista desinformação a respeito de cada nível de atenção à saúde e suas prioridades, o trabalho contribuiu 

para o esclarecimento da necessidade de informar tanto à população quanto aos colaboradores das unidades 

básicas de saúde (UBS) a respeito da organização dos serviços e do que efetivamente é oferecido à 

população. 

Segundo Figueiredo et al. (2012) acredita-se que a justificativa para a procura do Pronto Atendimento 

(PA) nas situações não urgentes é de que, embora superlotadas, impessoais e atuando somente sobre a 

queixa principal, essas unidades de saúde também reúnem um somatório de recursos, como consultas, 

medicamentos, procedimentos de enfermagem, exames laboratoriais e radiológicos, que satisfazem as 

necessidades imediatas da população, garantindo, assim, maiores possibilidades de se constituir como porta 

de entrada da rede dos serviços de saúde frente às unidades básicas de saúde.  

Isso reafirma o que foi encontrado no desfecho da análise de dados. Apesar do longo tempo de espera 

e não seguimento do tratamento, o Pronto Socorro atrai de forma significativa a população pela sua rápida e 

eficiente resolução de casos.  Portanto, há condições de verificar que o sistema se sobrecarrega pela falta de 

acesso ou desinformação de seus usuários. 

Diversas ações são necessárias para combater esse quadro. A incorporação de princípios acerca dos 

primeiros socorros nas escolas, campanhas de conscientização vinculadas às grandes redes de informações e 

uma maior intimidade entre a população e os profissionais de saúde, poderiam aumentar a eficiência da UPA. 
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Capítulo 12 

COBERTURA E AMPLITUDE DA DOENÇA DE ALZHEIMER ENTRE IDOSOS:  

REVISÃO DE LITERATURA 

Leilanir de Sousa Carvalho1 
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Thais Emanuele Lopes de Oliveira3 
 

RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo expor a cerca do que é Doença de Alzheimer (DA), o sujeito com DA, e 
os levantamentos mundiais sobre a doença, bem como os marcos legais nacionais. O estudo objetiva ainda 
caracterizar o grupo mais acometido pela DA, os idosos, a fim de realizar uma melhor caracterização da 
doença. 
Palavras-Chave: Alzheimer, Idoso, Cuidado em Saúde. 
 

Introdução 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é responsável por mais de 50% de todos os tipos de demência e estima-

se que a prevalência entre os idosos é duplicada a cada cinco anos após a idade igual ou superior a 65 anos, 

chegando a 26 e 45% naqueles maiores de 85 anos. E os fatores de risco são: idade, sexo, histórico familiar e 

fatores genéticos (CARAMELLI & BARBOSA, 2002; FUENTES, 2008).  

Considera-se a DA um tipo de demência neurodegenerativa, com instalação insidiosa dos sintomas, 

para progressiva, apesar de poder apresentar períodos de relativa estabilidade. Como a cura não foi 

descoberta, os maiores esforços estão voltados para o diagnóstico dos casos leves e muito leves (HOLOTIAN, 

BOTTINO & AZEVEDO, 2006). 

Estudos epidemiológicos da DA tornam-se relevantes para orientar políticas de saúde pública, e seu 

alcance tendem a ser maiores, pois podem fornecer pistas para a compreensão dos processos etiopatogênicos 

(NITRINI, 2000). Pois existem poucos estudos que examinam alterações relacionadas à DA na população 

brasileira, entre os estudos, observa-se que os conceitos não são homogêneos e os procedimentos e 

instrumentos utilizados não são padronizados na área de gerontologia. 

O presente trabalho se refere a um estudo bibliográfico no qual tenta uma aproximação  com o tema 

Doença de Alzheimer (DA) como causa principal da demência em idosos. Tem como objetivo geral a 

caracterização da própria doença bem como definição da população que sofre com esta doença na sociedade 

atual bem como os maiores sintomas e cuidados necessários para cuidado com os pacientes. 

O levantamento foi realizado tomando como critério de levantamento os estudos realizados 

disponibilizados para o público geral, para se tomar conhecimento dos estudos públicos acessíveis de forma 

simples. 
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Método 
 

A pesquisa bibliográfica aqui relatada seguiu alguns critérios de levantamento, seleção e análise da 

literatura, conforme descrito a seguir. 

Foram consultadas as seguintes bases de dados eletrônicos: Scielo; Periódicos CAPES; Web of 

Science; Pepsic; PsychInfo. Os descritores utilizados foram: Idoso; Doença de Alzheimer, e seus equivalentes 

em inglês. 

Após a obtenção dos artigos que abordavam o tema, foram selecionados os textos com base no 

conteúdo contido em seu resumo/abstract e que refletiam o objetivo traçado nessa revisão. Ao todo foram 

obtidos 36 artigos que preenchiam o critério temático. Dos 36 textos encontrados, doze deles falavam sobre as 

características da doença; oito discorreram sobre epidemiologia e prevalência da DA no Brasil e no mundo; 

dezesseis textos abordaram o diagnóstico; oito falaram sobre tratamento e somente quatro abordaram com um 

viés psicológico o tema, discorrendo sobre reabilitação neuropsicológica ou como um levantamento de testes 

cognitivos e funcionais utilizados no Brasil para diagnóstico de demência; sendo alguns deles computados em 

mais de uma categoria. 

Realizou-se uma leitura analítica e comparativa das informações obtidas. Essa leitura envolveu dois 

momentos: (a) leitura de reconhecimento e familiarização com o conteúdo de cada artigo; (b) nova leitura a fim 

de pontuar os aspectos relevantes sobre DA. Primeiramente traçamos a caracterização do idoso; a seguir 

procuramos identificar caracterizar a DA. Avaliamos, então, dados importantes acerca da DA na população 

brasileira e do tema em geral. O que se segue é o resultado do levantamento e análise bibliográfica realizados, 

tendo em vista a sistematização de conhecimentos sobre idoso e DA em forma de revisão da literatura. 

 

Caracterização do Idoso  

O ser humano passa por muitas fases ao longo do seu desenvolvimento, desde gestação, infância, 

puberdade, vida adulta e velhice, e boa parte dessas fases da vida possuem muitos estudos sobre. A 

população idosa ao longo dos anos vem crescendo significativamente, esses dados podem ser verificados em 

estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2009) atualmente ultrapassa os 29 

milhões dos brasileiros, quase triplicado do registrado em 1991, quando a faixa etária contabilizava 10,7 

milhões de pessoas como se pode ver na figura 01: 

Figura 01: População de 1999 a 2011 
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Fonte: Pnad/IBGE. 

 

Contudo acerca da temática velhice existem poucos estudos que a caracterizem e se aprofundem 

sobre, até o século XIX velhice era entendida como a não possibilidade de se manter financeiramente. Em um 

dado momento da história o termo velho também definia o bom cidadão, houve ainda a mudança de 

nomenclatura de velhice para melhor idade ou terceira idade (CAROLINO, SOARES & CÂNDIDO, 2011).  

De acordo com a legislação atual caracteriza-se por idoso às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos (BRASIL, 2004) de acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, idoso é legitimado 

com 60 anos ou mais em países desenvolvidos e 65 anos em países em desenvolvimento. No que é se refere 

a política nacional de saúde da pessoa idosa (2006) e o Estatuto do Idoso se referem a idoso os indivíduos 

com 60 anos ou mais de idade.  

 A Lei 10.741, que assegura o direito da pessoa idosa garante ainda que: 

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. 
 Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2003) 

 
A refererida Lei traz ainda disposições sobre o direito a saúde desses indivíduos, fala que: 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único 
de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da 
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os 
idosos.(BRASIL, 2006) 
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Certifica-se então ser assegurado por lei aos idosos condições dignas de acesso a saúde, bem como 

instituições que possam gerenciar e cobrar para que estes direitos assegurados por lei sejam executados. 

Direitos estes que tem se ampliado juntamente com o aumento da expectativa de vida dos seres humanos a 

cada ano, representando assim um grande desafio para os governos (CONFORTIN, et al., 2017). 

 

A Doença de Alzheimer 

Em alguns momentos da vida ter um breve esquecimento de nomes, lugares ou situações se tem 

como algo normal e corriqueiro, podendo ser associados a fatores estressores e cansaço, contudo, ao passar 

a ter esquecimento aliado ao envelhecimento passa-se a ter indícios de uma doença (APA, 2014). Com o 

aumento da população idosa ao longo dos anos vem surgindo novas implicações, mudança de hábitos e 

algumas doenças. Segundo DSM-V (2014) este processo natural faz com que o indivíduo passe por 

mudanças/alterações psicológicas e biológicas que podem estar associadas a doenças crônico-degenerativas 

que podem estar seguidas por dependências e/ou transtornos mentais.  

Uma dessas doenças é Alzheimer, que é caracterizada pela neurodegeneração, progressiva ligada ao 

avanço da idade, Chaves (2000) coloca como um dos principais sintomas a demência, que representaria de 

50% a 70% dos casos. Há ainda outros autores que aponta que Alzheimer não se dá por condições ligadas ao 

envelhecimento (CARAMELLI & BARBOSA, 2002;  GONÇALVES & CARMO, 2012). 

A DA não é um processo natural do envelhecimento, mas um transtorno mental 
caracterizado por uma atrofia cerebral, que apresenta configuração cerebral com sulcos 
corticais mais largos e ventrículos cerebrais maiores do que o esperado pelo processo 
normal de envelhecimento, demonstrado a partir de Tomografia Computadorizada (TC) ou 
Ressonância Magnética (RM) (APA, 2014). 

 

A OMS no ano de 2012 alertou sobre o crescimento de demência/Alzheimer aumentaria nos próximos 

anos cerca de 100%: 

The total number of people with dementia worldwide in 2010 is estimated at 35.6 million and 
is projected to nearly double every 20 years, to 65.7 million in 2030 and 115.4 million in 2050. 
The total number of new cases of dementia each year worldwide is nearly 7.7 million, 
implying one new case every four seconds. (OMS, p.11, 2012) 

 

 

Em livre tradução se tem que o número total de pessoas com demência em 2010 é estimado em um 

total de 35, 6 milhões e está projetada para dobro a cada 20 anos, e que a cada ano no mundo inteiro a cerca 

de 7,7 milhões de novos casos (OMS, 2012). 

O mesmo relatório alerta ainda para a necessidade do aumento de políticas direcionadas para este 

evento natural, ações estas considerando o contexto e cultura de cada local: 
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A range of actions is required to improve care and services for people with dementia and their 
caregivers. These actions include advocacy and awareness-raising, developing and 
implementing dementia policies and plans, health system strengthening, capacity-building, 
supporting caregivers and research. The actions need to be context-specific and culturally 
relevant (OMS, p. 13, 2012) 

 

Em tradução livre tem-se que existir a necessidade de aumetar gama de ações necessária para 

melhorar cuidados e serviços para pessoas com demência e seus cuidadores. Essas ações incluem a 

advocacia e sensibilização , desenvolvimento e implementação de políticas de demência e planos, sistema de 

saúde fortalecimento , capacitação , apoio a cuidadores e pesquisa. As ações precisam ser específicas do 

contexto e culturalmente relevante. Percebe-se então a necessidade de aumetar as políticas públicas e 

pesquisas nesta área (OMS, 2012). 

De acordo com a figura 02, indica a prevalência de demência para pessoas com 60 anos ou mais. 

 

 Figura 02: Prevalência da demência em idosos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OMS 

 

Contudo, é necessário uma serie de cuidados para com esta doença, caso o contrário é possível que 

ela possa levar a óbito. Onde a figura 03 constituída por Teixeira, Souza Júnior, Higa, e Theme Filha (2015) 

aponta a taxa de mortalidade padronizada (por 100 mil habitantes) tendo doença de Alzheimer como causa 

básica e causa mencionada, na população de 60 anos e mais nas capitais do Brasil entre os anos de 2000 e 

2009. 
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      Figura 03: Taxa de mortalidade causada pela doença de Alzheimer. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, SOUZA JUNIOR, HIGA, & THEME FILHA, 2015. 

 

O que se percebe é o aumento constante da taxa de mortalidade nas capitais brasileiras no período do 

referido estudo, considerando a DA como causa mencionada. Enquanto a taxa de mortalidade para pessoas 

com Alzheimer cresce é perceptível o decréscimo de doenças crônicas não transmissíveis como AVC e 

Neoplastias (TEIXEIRA, SOUZA JUNIOR, HIGA, & THEME FILHA, 2015). 

Entretanto é desafiador perceber que enquanto se tem o aumento da taxa de longevidade, em 

contrário se tem aumentado a taxa de pessoas que morrem em decorrência da DA, já que seria de se esperar 

o aumento de direcionamentos para o cuidado da saúde de pessoas idosas (GONÇALVES & CARMO, 2012). 

 

Conclusão 

 

Ao longo deste trabalho foi proposto a caracterização da Doença de Alzheimer e seu principal público 

e os estudos que se tinham levantados. Dentro deste estudo foi perceptível o aumento da taxa de longevidade 

e em contraponto o aumento da taxa de mortalidade por Alzheimer, o que traz a reflexão sobre a existência de 

políticas públicas/cuidados direcionados para este público em especial. 

Foi verificado ainda a existência de leis especificas para este público tanto no que tangia a sua 

caracterização e especificação, bem como garantia ao acesso ao Sistema Público de Saúde. Todavia não se 

viu a execução plena destes direitos. 
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É relevante ainda ressaltar mais uma vez a necessidade de se tratar o Alzheimer como prioridade, já 

que a população mundial tem envelhecido e continuará a envelhecer e a diminuir sua taxa de fecundidade, 

seria como de já se pensar em ações que promovam a qualidade de vida futura. 

Destarte o referido estudo foi feito com intuito de contribuir para as pesquisas na área, já que se 

percebeu a necessidade de se aumentá-los, e aumentar a divulgação da ciência. 
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Capítulo 13 

EPIDEMIOLOGIA DAS HEPATITES VIRAIS EM FRANCA, SÃO PAULO, BRASIL: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO PARA CONTROLE E REDUÇÃO DE CASOS 
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RESUMO 
Introdução: As hepatites virais são doenças de grande importância ao redor do mundo e no Brasil. Sendo 
enfermidades de alta morbimortalidade, principalmente as infecções relacionadas ao vírus B e C, destacando-
se aqui o município de Franca-São Paulo. O artigo objetiva analisar os dados em relação a esses agravos e 
elaborar uma proposta de intervenção factível. Métodos: Realizaram-se um estudo transversal, epidemiológico 
e quantitativo (através da busca de casos notificados e confirmados de hepatites virais no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação) e uma revisão sistemática, para subsidiar o estudo, em relação a esse 
mesmo tema nas bases de dados Scielo, Pubmed e LILACS. Resultados: A realização do levantamento 
evidenciou a ocorrência de 715 casos de hepatites virais no período entre 2008 e 2018, destacando-se os 
casos de hepatite B e C, que somados representam 711 casos. A proposta de intervenção foi embasada em 
três artigos levando em consideração, principalmente, aspectos diagnósticos e vacinais. Discussão: Notou-se 
uma alta taxa de incidência das hepatites B e C principalmente. As limitações do estudo envolveram 
principalmente a não especificação das formas de transmissão e das faixas etárias mais atingidas. 
Palavras chaves: “Hepatite Viral Humana” e “/prevenção & controle”. 
 

ABSTRACT  
Introduction: Viral hepatitis are diseases of major importance around the world and in Brazil. Being diseases of 
high morbidity and mortality, mainly as infections related to viruses B and C, highlighted in the city of Franca-
SP. The article aims to analyze the data regarding these problems and to elaborate a feasible intervention 
proposal. Methods: Carry out a cross-sectional epidemiological and quantitative study (through the search for 
cases reported and confirmed by viral hepatitis in the Notification Recording Information System) and a 
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systematic review to support the study in Scielo, Pubmed and LILACS databases. Results: The survey showed 
715 cases of viral hepatitis between 2008 and 2018, highlighting the cases of hepatitis B and C, which 
represent 711 cases. An intervention proposal was based on three articles, mainly considering diagnostic and 
vaccine aspects. Discussion: Note a high incidence rate of hepatitis B and C mainly. As limitations of the study 
mainly involved, the most affected forms of transmission and age groups are not allowed. 
Keywords: “Hepatitis, Viral, Human” e “/prevention & control”. 
 

Introdução 

 

As hepatites virais são um grave problema no Brasil e em todo mundo, sendo que 10% da população 

mundial sofrem dessas enfermidades. Possuem grande importância para os sistemas de saúde, tanto pelo 

grande número de infectados, quanto pela morbimortalidade gerada nesses indivíduos; no curto e no longo 

prazo, o que resulta em um alto custo aos serviços de saúde de vários países. Essas doenças são provocadas 

por agentes etiológicos diferentes, mas com tropismo preferencial para o tecido hepático. A distribuição das 

hepatites virais é universal, sendo que há variação na prevalência de cada tipo de vírus por região, inclusive no 

território brasileiro. Os principais agentes, em todo o globo, são os vírus A, B, C, D e E (BRASIL, 2008). 

A hepatite A é causa pelo RNA-vírus HVA, que causa uma inflamação aguda no fígado. A principal via 

de contágio é a fecal-oral seja por consumo de água e alimentos contaminados, seja pelo contato inter-

humano. Na maioria dos casos, a doença é autolimitada e de caráter benigno, com apenas 1% dos casos 

evoluindo para insuficiência hepática aguda grave. Estima-se que, globalmente, existam 126 milhões de casos 

de hepatite aguda por HVA e 35.000 mortes anualmente (AGGARWAL; GOEL, 2015). A disseminação dessa 

enfermidade está ligada com a infraestrutura de saneamento básico e a aspectos relacionados a condições de 

higiene praticadas. Dessa forma, a hepatite A é mais prevalente em países e regiões subdesenvolvidas do 

mundo. A epidemiologia dessa doença mudou bastante nos últimos 20 anos, devido às melhoras das 

condições sanitárias, do saneamento básico e com o programa de vacinação, com um declínio na transmissão 

do vírus; diminuindo a incidência dessa doença principalmente nas faixas etárias mais baixas (THUENER, 

2017). 

A hepatite B é uma epidemia global, causada pelo DNA-vírus HBV, o qual gera inflamação, tanto 

aguda quanto crônica, do tecido hepático. No mundo todo, estima-se que haja 248 milhões de portadores do 

vírus, sendo que 600.000 pessoas vão a óbito anualmente por doenças no fígado relacionadas ao HBV (OTT 

et al., 2012). No contexto brasileiro há aproximadamente 2 milhões de portadores crônicos do vírus (JÚNIOR et 

al., 2019). A transmissão se faz por via parenteral e principalmente por via sexual, sendo considerada uma 

infecção sexualmente transmissível (IST). Assim, a hepatite B pode ser transmitida por relações sexuais 

desprotegidas, por soluções de continuidade (pele e mucosas), e por via parenteral (compartilhamento de 

seringas e agulhas, piercings, tatuagens, procedimentos cirúrgicos etc.). A transmissão vertical também é 

causa frequente de contaminação em regiões endêmicas. Semelhante às outras hepatites de etiologia viral, as 
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infecções pelo vírus B são anictéricas, com apenas 30% dos indivíduos evoluindo pra essa forma. A 

cronificação da doença, definida como a persistência do vírus por mais de 6 meses, acontece em 

aproximadamente 5 a 10% dos adultos infectados. Caso a contaminação se dê de forma vertical, de mãe para 

filho durante a gestação, o risco é de cerca de 70% a 90%, no caso de gestantes com evidências de replicação 

viral (HbeAg reagente), e entre 10% a 40% nos casos sem evidências de replicação viral. Aproximadamente 

20% a 25% dos casos de infecção crônica com replicação viral evoluem para doença hepática lesiva de alto 

grau (cirrose e hepatocarcinoma). A possibilidade de evolução para câncer hepático, independentemente de 

cirrose ou não, é uma particularidade dessa enfermidade que não ocorre nos casos de doença pelo vírus C. A 

cobertura vacinal mudou consideravelmente o número de casos e o perfil epidemiológico dessa doença nos 

últimos 20 anos. 

A hepatite C é causa por um RNA-vírus, da família dos Flaviviridae, o HCV. Foi identificada em 1989 

nos Estados Unidos. Principal causa de hepatite crônica não-A e não-B, sua transmissão se dá principalmente 

por via parenteral (usuários de drogas injetáveis ou inaláveis, transfusões de sangue ou hemoderivados antes 

de 1993, tatuagens, piercings, ou outras formas de exposição perfuro-cutânea pela não obediência às normas 

de biossegurança). A transmissão sexual é muito pouco frequente, menor que 1% em pessoas com parceiros 

estáveis, sendo mais importante em indivíduos com comportamento sexual de risco. A coinfecção com HIV, 

que gera um aumento da morbimortalidade na forma crônica, ou com outras Infecções sexualmente 

transmissíveis é um importante facilitador da transmissão. A transmissão vertical é rara se comparada à 

hepatite B. No mundo todo, estima-se que existam 170 milhões de pessoas no estágio crônico do HCV, sendo 

que dessas 350.000 morrem por doenças hepáticas relacionadas ao vírus (BOURLIERE et al., 2014) e há 

aproximadamente 3 milhões de infectados no Brasil (JÚNIOR et al., 2019). A evolução para a lesão crônica 

ocorre em 70 a 85% dos casos, sendo que em média, de um quarto a um terço pode evoluir para formas 

hepáticas graves (cirrose e hepatocarcinoma) em um período de duas décadas, caso não haja intervenção. Na 

segunda metade da década de 2010, a história natural da doença foi drasticamente alterada, principalmente 

pelo surgimento de nova terapia oral antiviral potente e eficaz, a DAA (Direct Acting Antivirals), com cerca de 

95% dos casos passíveis de cura, o que leva ao objetivo da erradicação do HCV nos próximos 20 anos 

(HESAMIZADEH et al., 2016). 

A hepatite D é causada por um vírus defectivo da hepatite delta (HDV), satélite do HBV e que 

necessita do HbsAg para realizar sua replicação. Tem formas de transmissão idênticas ao HBV, devido à 

relação funcional entre os dois. Pode apresentar-se como infecção assintomática, sintomática e com formas 

graves agudas (hepatite fulminante, vulgarmente chamada de Febre Negra de Lábrea) e crônicas (cirrose). É 

endêmica de algumas regiões do globo, principalmente a área amazônica brasileira. A hepatite E, por sua vez, 

é um RNA-vírus que tem sua transmissão pela rota fecal-oral. Essa enfermidade é autolimitada, mas pode 
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apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes. É endêmica de regiões da Ásia e da África, 

com destaque para a Índia (BRASIL, 2008). 

Segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) os casos de hepatite 

A no Brasil concentram-se nas regiões Nordeste e Norte, que juntas têm 55,7% de todos os casos confirmados 

no período de 1999 a 2018. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste contém 17,7%, 15,4% e 11,2% dos casos, 

por sua vez. Os de hepatite B têm 233.027 casos confirmados, concentrando-se na região Sudeste (34,9%), 

seguidas das regiões Sul (31,6%), Norte (14,4%), Nordeste (9,9%) e Centro-Oeste (9,1%), de 1999 a 2018. Os 

de hepatite C têm 359.673 casos com um dos marcadores reagentes (anti-HCV ou HCV-RNA) e 174.703 com 

ambos reagentes, dos quais 63,1% destes ocorreram no Sudeste, 25,2% no Sul, 6,1% no Nordeste, 3,2% no 

Centro-Oeste e 2,5% no Norte (BRASIL, 2019). 

Com tudo isso em mãos, este estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico dos casos de 

Hepatites Virais na cidade de Franca, em São Paulo, com base em dados de 2008 a 2018 fornecidos pelo 

SINAN e, com base nos achados e relações de maior relevância, propor medidas de intervenção factíveis 

tendo em vista a prevenção, o controle e o rastreamento precoce dessas enfermidades, com o fim de observar-

se uma queda nas taxas de incidência, prevalência e morbimortalidade associadas à essas doenças. 

 

Material e Métodos 

O município de Franca, localizado no interior de São Paulo a aproximadamente 400 km da capital, tem 

a população estimada de 353.187 habitantes segundo os dados do IBGE (2019). De acordo com o censo de 

2010 da mesma instituição, a cidade possui uma densidade demográfica de 526,09 hab/km². O PIB per capita, 

registrado em 2016, é de R$ 28.108,23. A economia francana destaca-se na indústria de calçados, na 

agricultura (como uma das regiões mais importantes produtoras de café), além do desenvolvimento tecnológico 

relacionado a startups segundo o IBGE (2016). 

No âmbito da saúde, a cidade conta com 53 estabelecimentos de saúde, sendo 16 Unidades Básicas 

de Saúde, 4 Unidades do SAMU, 2 Unidades de Pronto Atendimento, 5 Ambulatórios, 2 Pronto Socorros, 2 

Hospitais Municipais, entre outros (Prefeitura de Franca, 2019). 

Objetivando avaliar o padrão epidemiológico das hepatites virais do município, foi realizado um 

levantamento de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o qual é gerenciado 

pelo Departamento de Informática do Ministério da Saúde (DATASUS), no período correspondente entre 2008 

a 2018. Utilizou-se, após a coleta dos dados, o programa Excel da Microsoft Office para que se organizasse 

melhor as informações a fim de que se obtivesse uma interpretação mais adequada da conjuntura na qual se 

insere esse tipo de enfermidade. 
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Dessa forma, buscou-se construir um estudo quantitativo, epidemiológico e descritivo, na medida em 

que se optou por quantificar o problema em questão por meio da geração de dados numéricos ou dados que 

podem ser transformados em estatísticas utilizáveis. Além disso, o respectivo estudo tem um cunho 

epidemiológico pois objetiva analisar a dinâmica dos casos relacionados à enfermidade e como ela se dá no 

tempo e no espaço. 

Primeiramente, buscou-se realizar uma verificação geral dos casos de hepatites virais, avaliando-se o 

número absoluto de casos, a taxa de incidência de acordo com o sexo e o número de óbitos relacionados à 

doença através do uso do Tabulador de Dados do DATASUS (Tabnet). Dessa forma, foi possível verificar o 

destaque para os casos de hepatites B e C em relação aos demais tipos de hepatites virais, ou seja, A, D e E. 

Porém, não se pode excluir os outros casos, visto que existem episódios esporádicos destas últimas etiologias 

em relação a esse tipo de enfermidade. 

Segundo o SINAN, a notificação deve ser feita em caso de suspeita clínica/bioquímica ou suspeita com 

marcador sorológico reagente. No primeiro exemplo, dividem-se os casos em sintomático ictérico (indivíduo 

que desenvolveu icterícia subitamente com ou sem febre, mal-estar, náuseas, vômitos, mialgia, colúria e 

hipocolia fecal) e sintomático anictérico (Indivíduo sem icterícia, com um ou mais sintomas como febre, mal-

estar, náusea, vômitos, mialgia e valor aumentado das aminotransferases). 

Além disso, existem os casos assintomáticos (indivíduo exposto a uma fonte de infecção bem 

documentada como hemodiálise, acidente ocupacional, transfusão de sangue ou hemoderivados, 

procedimentos cirúrgicos, odontológicos, colocação de "piercing", tatuagem com material contaminado, uso de 

drogas com compartilhamento de instrumentos ou no caso de um comunicante de caso confirmado de 

hepatite, independente da forma clínica e evolutiva do caso índice, ou indivíduo com alteração de 

aminotransferases igual ou superior a três vezes o valor máximo normal destas enzimas ou ainda indivíduo 

que desenvolveu icterícia subitamente e evoluiu para óbito, sem outro diagnóstico etiológico confirmado). No 

caso suspeito com marcador sorológico reagente podem ser enquadradas duas situações: indivíduo 

assintomático doador de sangue, com um ou mais marcadores reagentes de hepatite B e C ou indivíduo 

assintomático com marcador: reagente para hepatite viral A, B, C, D ou E. 

Para a realização da revisão da Literatura e desenvolvimento do projeto de intervenção, foi realizada a 

busca de artigos científicos nas bases de dados Scielo, Pubmed e LILACS, utilizando os descritores “Hepatite 

Viral Humana” e “/prevenção & controle”. Buscou-se os textos publicados no período entre os anos de 2008 a 

2018. 

Foram utilizados como critérios de exclusão a inexistência de correlação entre o resumo dos textos e 

as formas de prevenção das hepatites virais, ou seja, não se usaram os estudos em que havia uma 

discrepância tanto em relação à epidemiologia das respectivas enfermidades para o território brasileiro, quanto 

às estratégias de controle das hepatites. Além disso, não foram usados aqueles textos nos quais as propostas 
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apresentadas não eram condizentes com a realidade e com o contexto socioeconômico brasileiro. Instituíram-

se, como critérios de inclusão, aqueles textos que propunham medidas bem fundamentadas, com descrição 

completa e seus potenciais resultados positivos. 

A realização da pesquisa foi mediada pela utilização de uma base de dados pertencente ao governo 

brasileiro, não ocorrendo a busca de dados referentes à identificação dos pacientes. Nessa situação, não foi 

necessário a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por seguimento das normas éticas do País, de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 510, de 7 de abril de 2016. 

Depois de se realizar a busca nas bases de dados citadas, foram encontrados 126 artigos e/ou teses 

acadêmicas utilizando os dois descritores simultaneamente. Aos textos encontrados foram aplicados os 

critérios de exclusão pré-estabelecidos, de modo que apenas 7 textos se adequaram à busca. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão, apenas 3 textos se adequaram às buscas e foram utilizados para propor 

intervenções para as hepatites virais, mas mais especificamente para as hepatites B e C, cujas incidências são 

bem maiores quando comparadas com os outros tipos. 

 

Resultados 

 Levando em consideração dados provenientes desde o ano de 1999 é possível observar que a 

hepatites virais é um problema enfrentado pelos órgãos de saúde do município desde aquele tempo, 

predominando sempre as hepatites B e C (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Casos de hepatites virais por tipo e ano de notificação em Franca-SP, 1999-2018. 

Casos de Hepatites Virais Total A B C D 

Total de casos 1.071 34 231 804 2 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

 

De acordo com levantamento de dados do SINAN/DATASUS, foi verificado que ocorreram 715 casos 

de hepatites virais em Franca - São Paulo no período de 2008 a 2018. Percebeu-se a predominância das 

hepatites B e C, havendo 168 e 543 casos respectivamente. Além disso, foram verificadas as taxas de 

incidência no período citado (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número de casos e taxa de incidência de hepatites virais em Franca-SP, 2008-2018 

Ano Hepatite A Hepatite B Hepatite C 

 Número de 

casos 

Taxa de 

incidência 

Número de 

casos 

Taxa de 

incidência 

Número de 

casos 

Taxa de 

incidência 
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2008 1 0,3 19 5,8 38 11,6 

2009 3 0,9 19 5,7 74 22,4 

2010 1 0,3 10 3,1 50 15,7 

2011 2 0,6 16 5,0 48 15,0 

2012 4 1,2 16 4,9 33 10,2 

2013 - - 14 4,2 41 12,2 

2014 1 0,3 14 4,1 31 9,1 

2015 - - 14 4,1 54 15,8 

2016 - - 19 5,5 51 14,8 

2017 2 0,6 17 4,9 76 21,9 

2018 2 0,6 10 2,9 47 13,4 

*Taxa de incidência a cada 100.000 habitantes 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

Também foi traçado o perfil de acordo com o sexo dos indivíduos atingidos por essa enfermidade 

(Tabela 3).  

Tabela 3 – Número de casos de hepatites virais por sexo em Franca-SP,  

2008-2018 

Ano Hepatite A Hepatite B Hepatite C 

 Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2008 1 - 9 10 35 3 

2009 3 - 13 6 47 27 

2010 - 1 5 5 33 17 

2011 1 1 6 10 28 20 

2012 3 1 6 10 19 14 

2013 - - 10 4 23 18 

2014 1 - 7 7 23 8 

2015 - - 7 7 36 18 

2016 - - 10 9 32 19 

2017 2 - 10 7 50 26 

2018 2 - 6 4 32 15 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/DATASUS. 

Considerando a alta prevalência e incidência das hepatites B e C foi diagnosticada sua relação com o 

número de óbitos. 
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação -SINAN/DATASUS. 

 As taxas de incidência de hepatite B em Franca-SP foram comparadas com a capital de seu estado 

para melhor esclarecimento e avaliação epidemiológica da situação (Gráfico 2), o mesmo foi feito com a taxa 

de incidência de hepatite C (Gráfico 3). 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação -SINAN/DATASUS. 
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação -SINAN/DATASUS. 

Depois de um processo de revisão extensivo e de análise na Literatura, por mais que os textos que se 

enquadravam no padrão proposto por este estudo fossem escassos, a maioria deles focava no diagnóstico, na 

prevenção e no tratamento precoces das enfermidades. Tais medidas objetivam diminuir tanto o número de doentes 

quanto o número de óbitos decorrentes desses quadros de hepatites virais. Na Tabela 4 estão representadas as 

principais propostas encontradas. A partir de tais resultados foi possível estruturar essa proposta de intervenção. 

 

Tabela 4 – Principais resultados obtidos mediante a busca sistematizada da Literatura a fim 

de levantar propostas de intervenção para a redução dos casos de hepatites virais em Franca-

SP 

Proposta de 

Intervenção 

Recursos 

Necessários 

Resultados 

 Esperados 

Referência 

Bibliográfica 

 

Aumento da 

disponibilidade de 

testes diagnósticos 

Investimento 

técnico, financeiro, 

dando também 

ênfase na vigilância 

epidemiológica 

Diagnóstico e 

tratamento precoce 

com o objetivo de evitar 

complicações e a 

progressão da 

transmissão 

 

 

MARQUES; 

CARVALHEIRO, 

2017 

 

 Maior competência A maior ênfase para   
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Cobertura vacinal 

mais rigorosa contra 

a doença 

em relação aos 

serviços da atenção 

primária em detectar 

os grupos de risco 

a vacinação de grupos 

prioritários, como os 

portadores de diabetes 

mellitus diminuiria muito 

o número de óbitos 

 

ARRELIAS et al., 

2016 

Maior disponibilização 

de técnicas de PCR - 

qualitativa e 

quantitativa e 

genotipagem para 

detecção e 

monitoramento dos 

agentes das hepatites 

virais 

 

 

 

Investimento 

tecnológico e 

governamental 

 

 

Diagnóstico precoce e 

melhor prosseguimento 

de tratamento 

 

 

 

 

MARQUES, 2014 

 

Discussão 

Partindo das informações obtidas nas bases de dados citadas e representadas nos gráficos e tabelas 

anteriormente, pode-se observar uma prevalência de casos de hepatite B e C na cidade de Franca-SP, 

segundo as notificações nos anos de 2008 a 2018. Também é importante notar a maior quantidade de homens 

com hepatites virais em relação às mulheres. 

Analisando-se os dados das Tabelas 1, 2 e 3, vê-se que os índices sofreram certa flutuação com o 

passar do tempo, ora comportando-se com alta incidência, ora diminuindo. Pode-se perceber, além disso, que, 

comparando-se os resultados de Franca com a capital do estado, o município do interior de São Paulo 

apresenta índices mais baixos, fortemente ligados ao número de habitantes, o qual também é bem menor em 

relação à capital São Paulo.  

Analisando os dados em comparação com o resto do país, pode-se observar que em algumas regiões, 

como no Norte e Nordeste, pode ocorrer uma alteração nos padrões de incidência dos tipos de hepatites. Um 

exemplo disso são os altos índices de hepatite A em Juriti, no Pará, em contraste com Franca, uma cidade 

paulista (NUNES et al., 2010). É importante analisar também um aumento no número de óbitos por hepatites B 

e C em Franca-SP aproximadamente entre 2010 a 2012, sendo que em 2018 tais índices sofreram certa 

redução. 

Também pode ser feita uma comparação, em relação à hepatite A, considerando-se as regiões do 

país. Analisou-se a soroprevalência da hepatite A em aproximadamente 3.600 indivíduos, entre 1 e 40 anos de 



 
144 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

idade, em quatro diferentes capitais do país, e obteve-se uma soroprevalência geral de 64,7%. O padrão foi 

muito heterogêneo, sendo alto na região Norte (92,8%) e Nordeste (76,5%), enquanto endemicidades menores 

foram observadas no Sul e Sudeste (55,7%) (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 

É interessante notar um comportamento semelhante em relação à hepatite B no que tange às regiões 

políticas do Brasil, sendo que a distribuição dessa enfermidade é parecida no país inteiro. Foi evidenciado que 

na região Norte, por exemplo, a taxa de mortalidade padronizada foi maior segundo um artigo de 2012, e a 

mortalidade proporcional foi maior no sexo masculino, como em Franca-SP (TAUIL et al., 2012). A alta taxa de 

mortalidade padronizada detectada na Região Norte pode se dever à elevada prevalência de hepatite B nessa 

região, além da coinfecção/superinfecção por hepatite D, principalmente entre as populações indígenas. Com 

relação ao grupo etário, na Região Norte a mortalidade proporcional foi maior no grupo de 30 a 39 anos, 

enquanto nas regiões Nordeste e Centro-oeste, no grupo de 40 a 49 anos. Já nas regiões Sudeste e Sul, a 

mortalidade proporcional foi maior no grupo de 50 a 59 anos, o que reflete a própria realidade da cidade de 

Franca-SP (TAUIL et al., 2012). 

Além disso, pode ser feita outra comparação em relação ao perfil epidemiológico das hepatites B e C, 

buscando dados levantados no que tange à incidência dessas enfermidades em um serviço público da cidade 

de São Paulo. Os dados analisados são provenientes das fichas de notificação de hepatite viral preenchidas no 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Serviço de Medicina Social do HSPE no período de janeiro de 2004 a 

abril de 2007. Dentre eles, ocorreram 112 casos de hepatite B, 651 de hepatite C, 16 apresentaram hepatite B 

e C e 1 caso foi diagnosticado como hepatite A. Tais dados refletem uma similaridade entre a dinâmica 

epidemiológica entre as cidades paulistas, incluindo a capital São Paulo e o município de Franca (CRUZ; 

SHIRASSU; MARTINS, 2009).  

O diagnóstico laboratorial constitui uma das estratégias para identificar portadores, determinar a forma 

da doença, prescrever e acompanhar a progressão do tratamento das hepatites virais. Em relação às 

sorologias, a sua maior um aumento de procedimentos associado a uma maior homogeneidade de cobertura, o 

que reflete em um aumento das notificações de hepatites virais (MARQUES; CARVALHEIRO, 2017). Além 

disso, um grande progresso na prevenção e na promoção em saúde tem sido romper a sequência de 

transmissão de doenças por meio da administração de imunobiológicos (SOUZA et al., 2015). 

Visando melhorar os resultados aqui apresentados seria de bom proveito a aquisição de dados que 

demonstram os índices de doenças divididos pelas suas respectivas modalidades de transmissão. Desse 

modo, seria possível intervir de maneira mais assertiva no problema, atuando em sua origem. Além disso, 

também é de grande importância reconhecer as faixas etárias às quais essas doenças atingem. 

Portanto, as hepatites virais constituem um conjunto de moléstias que demandam a elaboração de 

ações que visem o diagnóstico precoce, investimento governamental nas modalidades diagnósticas e maior 

disponibilização de vacinas. Vale ressaltar, que apesar de não citadas, as campanhas de conscientização que 
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evidenciam as formas de transmissão e as maneiras de prevenção são fundamentais no controle dessas 

enfermidades. É importante relatar a essencialidade da busca de dados em bancos confiáveis e a necessidade 

de profissionais de saúde capacitados para que através da interpretação desses dados tracem a melhores 

medidas intervencionistas possíveis. Por fim, ressalta-se a necessidade de maior aprofundamento das análises 

em estudos futuros com objetivo de entender completamente a dinâmica da apresentação das hepatites virais 

no território brasileiro. 
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Capítulo 14 

ESTADO DA ARTE SOBRE AUTOLESÃO NA PESQUISA EM PSICOLOGIA NO BRASIL 

Dayse Marinho Martins1 
 

RESUMO 
Pesquisa bibliográfica sobre a atual produção científica em Psicologia Clínica no Brasil nos últimos 20 anos 
acerca da autolesão com levantamento no Portal de Periódicos da CAPES. O estudo buscou identificar artigos 
em Língua Portuguesa, indexados acerca do tema. A coleta de dados ocorreu em agosto de 2019, com 
periódicos indexados entre 1999 e 2019, utilizando os descritores autolesão e automutilação. A pesquisa 
problematiza a autolesão no cerne dos processos de constituição da subjetividade na contemporaneidade 
apresentando concepções sobre autolesão. O breve panorama da produção científica sobre autolesão 
demonstra inserção no campo da psicopatologia pautada no saber médico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Clínica. Automutilação. Autolesão.  

 

Introdução 

A produção literária do século XXI em periódicos científicos apresenta a autolesão enquanto fenômeno 

retratado em relatos de casos clínicos nos estudos de Nucci e Dalgalarrondo (2000), Diniz e Krelling (2006), 

Goi e Scharlau (2007), Teixeira, Meneguette e Dalgalarrondo (2012), evidenciando a relevância de discussões 

sobre o tema. Os estudos apresentam a autolesão enquanto fenômeno crescente na atualidade, iniciando no 

período da adolescência com desdobramentos em danos psicossociais (REIS, 2018). 

A questão consta na BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (2015) retratada no descritor automutilação 

enquanto “ato de lesar o próprio corpo, até o ponto de cortar ou destruir permanentemente um membro ou 

outra parte essencial do corpo”. Por sua vez, Thyssen e Camp (2014) ressaltam a autolesão enquanto tema 

escasso na literatura científica e ao mesmo tempo, tabu: as pessoas que se autolesionam resistem à busca de 

ajuda profissional e, quando procuram, relatam outros transtornos e por vezes, omitem que os ferimentos 

foram auto infligidos, gerando ausência de dados ou classificações equivocadas sob a forma de tentativas de 

suicídio. 

O DSM 5 define a autolesão enquanto comportamento não suicida, repetido pelo indivíduo ao infligir 

lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do seu corpo. A autolesão é situada como estratégia de 

redução de emoções negativas, como tensão, ansiedade e autocensura: autopunição acompanhada de 

sensação imediata de alívio emocional (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

                                                           
1 Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Doutoranda em História pelo Programa de Pós-

Graduação em História e Conexões Atlânticas: culturas e poderes (PPGHIS−UFMA), Graduada em Pedagogia, História, Filosofia, 

Sociologia e Psicologia. Especialista em Educação da SEDUC/MA, no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IEMA). E-mail: daysemarinho@yahoo.com.br. 
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O dispositivo classificatório da Psiquiatria estabelece critérios para o diagnóstico de autolesão. Deve 

ser considerado se no último ano, o indivíduo se engajou, em cinco ou mais dias, em dano intencional auto 

infligido à superfície do seu corpo, induzindo sangramento, contusão ou dor. Se para tanto, fez uso de 

estratégias como cortar, queimar, fincar, bater, esfregar excessivamente, com a expectativa de um dano físico 

menor ou moderado sem intenção suicida. 

A autolesão é um comportamento não aprovado socialmente, pela associação a atos simbólicos 

vinculados ao suicídio, diferente de práticas como piercing corporal, tatuagem, e escarificação, comuns em 

rituais religiosos ou culturais que objetivam comunicar identidade, status, crença ou valores (SANTOS et al, 

2018). 

Conforme o DSM-5, a autolesão intencional está associada a fatores tais como: dificuldades 

interpessoais, sentimentos ou pensamentos negativos, depressão, ansiedade, tensão, raiva, angústia ou 

autocrítica. Cabe perceber, se o indivíduo se autolesiona considerando enquanto expectativas: obter alívio de 

um estado de sentimento negativo ou resolver dificuldades interpessoais. Cedaro e Nascimento (2013, p. 206) 

afirmam que a principal distinção entre suicídio e autolesão é que: “uma pessoa que tenta suicídio procura 

acabar com todos os sentimentos, mas uma pessoa que se autolesiona procura se sentir melhor”.  

O breve panorama da produção científica sobre autolesão demonstra inserção no campo da 

psicopatologia pautada no saber médico. Há preocupação em classificar, definir, enquadrar, associar o 

fenômeno a variáveis, subsidiando o diagnóstico. A autolesão é percebida como comportamento de caráter 

objetivo, biológico e obedecendo a classificações nosológicas. Tais interpretações reduzem as possibilidades 

de compreensão do fenômeno e de acordo com Araujo et al (2016), ao tratarmos a autolesão como um 

sintoma no âmbito médico ou psiquiátrico, corremos o risco de silenciar o que essas práticas auto agressivas 

podem estar tentando comunicar. 

Cabe perceber, portanto, como o fenômeno da autolesão tem sido retratado no âmbito das pesquisas 

acadêmicas no Brasil. A partir desse cenário, é possível evidenciar as formas de enfrentamento da questão em 

termos de saúde pública. Assim. Este artigo objetiva apresentar o panorama das pesquisas sobre autolesão no 

cenário científico brasileiro. 

 

As pesquisas brasileiras sobre autolesão 

Torna-se essencial, nessa conjuntura, a realização de pesquisas que abordem a percepção sobre a 

autolesão. Assim, cabe considerar a produção científica brasileira, caracterizando o estado da arte das 

pesquisas sobre o tema a fim de que se perceba a concepção que norteia a compreensão desse fenômeno no 

âmbito da saúde mental. Para tanto, realizei nesta pesquisa, revisão da literatura especializada sobre o tema, 

com levantamento de publicações dos últimos 20 anos, buscando identificar artigos em Língua Portuguesa, 
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indexados acerca do tema. A coleta de dados ocorreu em agosto de 2019, com levantamento na base digital 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (CAPES) com periódicos indexados entre 

1999 e 2019.  

Na busca, utilizei os descritores autolesão e automutilação. Foram excluídos artigos com fuga ao tema, 

ou seja, não relacionados ao aspecto da saúde mental, como por exemplo, abordagens sobre enfermagem e 

segurança no trabalho em ambiente hospitalar; sendo incluídos somente, estudos publicados em Língua 

Portuguesa e produzidos no Brasil. 

 

Figura 1 – Seleção de estudos sobre autolesão e automutilação. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, conforme levantamento bibliográfico no portal de periódico da CAPES. 
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Após observar a presença dos descritores no resumo dos artigos, selecionei os estudos para fins de 

categorização e realizei a leitura dos artigos na íntegra. Na organização dos dados, descrevi o nome da 

instituição, ano, autor, tipo de estudo, categorias definidas para análise e resumo. Em seguida, procedi à 

análise de cada estudo. 

Com a leitura dos artigos, delimitei as seguintes categorias de investigações de estudos: (1) Teóricos; 

(2) Aplicados: 

Quadro 1 – Categorias de artigos sobre autolesão e automutilação 

Categoria Definição 

(1) Teóricos  
Levantamentos das formulações conceituais sobre autolesão e 

automutilação. 

(2) Aplicados 
Pesquisas aplicadas com índices e práticas sobre autolesão e 

automutilação. 

Fonte: Elaborada pela autora, conforme levantamento bibliográfico no portal de periódico da CAPES. 

 

A partir da elaboração da síntese das pesquisas selecionadas, realizo a descrição do material 

selecionado, analisando as peculiaridades dos artigos, tais como o tipo de pesquisa desenvolvida em cada um 

deles e a discussão empreendida sobre autolesão e automutilação. Do número inicial de 23 artigos, mediante 

os critérios de seleção, restaram 12 para a leitura integral, assim categorizados: 

 

Quadro 2 – Quantidade de estudos por categorias de análise 

Categorias de análise Artigos (%) 

(1) Teóricos  05 (42%) 

(2) Aplicados 07 (58%) 

Total 12 (100%) 

Fonte: Elaborada pela autora, conforme levantamento bibliográfico no portal de periódico da CAPES. 

 

A análise demonstrou que as categorias (1) Teóricos e (2) Aplicados apresentavam sutil diferença 

quanto à ocorrência no levantamento. Os artigos quantitativos de caráter aplicado representaram 42% do total 

de estudos selecionados, demonstrando predominância em relação às pesquisas qualitativas de perspectiva 

teórica cuja ocorrência foi de 58%. 

Na categoria (1), Teóricos, o primeiro artigo localizado, foi publicado em 2006 na Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, vinculada à Associação Universitária de Pesquisa em 
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Psicopatologia Fundamental em São Paulo. Intitulado Corpo e automutilação na esquizofrenia, o estudo 

discute a relação com o corpo na esquizofrenia durante episódios de automutilação. Para tanto, Milagres 

(2006) considera referenciais da Psicanálise em Freud e Lacan sobre narcisismo e Estádio do Espelho, 

argumentando sobre falhas na função psíquica. A autora toma por base personagens de romance e pinturas 

francesas com narrativas imagéticas marcadas por automutilação para ilustrar a constituição do corpo como 

superfície na qual algo se inscreve e nesse caso, introduzindo um sinal negativo. 

No segundo artigo dessa categoria, Funções neuropsicológicas associadas a condutas autolesivas: 

revisão integrativa de literatura, Arcoverde; Soares (2012) descrevem fatores neuropsicológicos associados a 

condutas autolesivas, a partir de revisão integrativa da literatura de dados eletrônicos da Biblioteca Virtual em 

Saúde. A publicação compõe o periódico Psicologia: Reflexão e Crítica do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As autoras evidenciam que dificuldades 

relacionadas a resolução de problemas e tomada de decisão, impulsividade, regulação emocional e estresse 

psicológico caracterizam fatores associados à autolesão, correlacionando-a com mecanismos neurais a partir 

de estudos da neurociência. 

Ainda no grupo de estudos teóricos, identifiquei o artigo Dor e Gozo: relatos de mulheres jovens sobre 

automutilações, publicado na Revista de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). No estudo, Cedaro; 

Nascimento (2013) abordam a prática da automutilação, por meio de relatos de mulheres jovens (entre 15 e 21 

anos), atendidas em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). As autoras analisam falas e sentimentos das 

clientes no setting terapêutico. Para tanto, se fundamentam em concepções psicanalíticas de gozo e 

masoquismo, segundo Freud e Lacan, ressaltando a função da dor autoprovocada na dinâmica psíquica. 

Prosseguindo nessa vertente, localizei o artigo Corpo como tela... navalha como pincel: a escuta do 

corpo na clínica psicanalítica, publicado na Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental. Vilhena 

(2016) retrata por meio de caso clínico, a automutilação conceituando-a como cutting. Considerando elementos 

psicanalíticos, compreende o fenômeno como mecanismo de redução da tensão interna. Assim, busca 

referência em Roussilon, Winnicott, Ferenczi e Berlinck para teorizar acerca do lugar do analista no setting 

terapêutico. 

Finalizando a categoria (1), Teóricos, identifiquei o artigo Autolesão não suicida na 

adolescência e a atuação do psicólogo escolar: uma revisão narrativa, publicado na Revista de Psicologia 

da IMED vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, pertencente à Escola de 

Saúde da Faculdade Meridional de Passo Fundo – RS. No estudo Sant'ana (2019) teoriza sobre a autolesão 

não suicida na adolescência, a partir de revisão narrativa, para tratar das perspectivas de intervenção do 

psicólogo escolar em casos de autolesão.  Com isso, elenca ações dirigidas a alunos, famílias e educadores a 

serem promovidas pelo psicólogo no contexto educativo. 
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Na categoria (2), Aplicados, localizei a publicação Automutilação ocular: relato de seis casos de 

enucleação ocular da Revista Brasileira de Psiquiatria, periódico científico da Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP). No estudo, Nucci & Dalgalarrondo (2000) apresentam numa perspectiva qualitativa, 

estudo de caso sobre seis pacientes psiquiátricos que cometeram auto-enucleação, isto é, remoção do 

globo ocular. Com base em discussão crítica comparativa, os autores relacionam o fenômeno à 

esquizofrenia durante episódios psicóticos agudos em casos de longo tempo de evolução da doença e 

mediante delírios fundados em crenças religiosas. 

Outro estudo situado nessa categoria é o artigo Mutilação genital e psicose publicado na Revista de 

Psiquiatria Clínica da USP. Na pesquisa, Lima et.al. (2005) associam a automutilação em esquizofrênicos, a 

delírios fundados em crenças religiosas, comportamentos impulsivos, abuso de substâncias e sintomas 

psicóticos.  

Ainda na Revista de Psiquiatria Clínica da USP, outro trabalho da categoria (2), Aplicados, é o artigo 

Automutilação de dedos e lábio em paciente esquizofrênico. A abordagem de Diniz & Krelling (2006) relatam o 

caso de um paciente portador de esquizofrenia paranoide com quadro associado de auto-amputação de lábios 

e falanges, secundário a alucinações auditivas de comando e delírios místico-religiosos. Os autores 

argumentam que a automutilação em pacientes esquizofrênicos caracterizam eventos raros. Com isso, cabe 

reconhecer fatores desencadeantes de comportamentos violentos na perspectiva de realizar intervenções 

rápidas para prevenir a ocorrência dos episódios. 

No levantamento, constatei o artigo Síndrome de Ekbom acompanhada de automutilação, publicado na 

Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul da Sociedade de Psiquiatria daquele Estado. No estudo, Goi; 

Scharlau (2007) abordam a síndrome de Ekbom caracterizada por delírio parasitário no qual o paciente relata 

convicção acerca de infestação por parasitas. Os autores apresentam um relato de caso e ressaltam que a 

intensidade das crises pode resultar em automutilação.  

A categoria (2), Aplicados, apresenta dois estudos de caráter quantitativo. O artigo Condutas 

autolesivas entre detentas da Colônia Penal Feminina do Recife da Revista Psicologia em Estudo, 

administrada pelo Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM). No artigo, Caldas et al. (2009) analisam fatores de influência para condutas 

autolesivas entre detentas, a fim de formular estratégias de intervenção para redução da incidência dessa 

prática. Assim, no estudo são aplicados questionários em amostragem para análise estatística dos fatores 

correlacionados à autolesão. Os autores ressaltam como resultados a identificação de aspectos como: alívio 

de sofrimento psíquico advindo do ambiente carcerário; raiva de si ou de outros; uso de drogas; afirmação da 

individualidade num ambiente coletivo (CALDAS et al, 2009). 

Outro estudo aplicado de caráter quantitativo foi o artigo Queimaduras autoinfligidas: tentativa de 

suicídio da Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O artigo se reporta a pacientes com autolesão por 
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queimaduras internados no Centro de Queimaduras de Brasília. Nesse sentido, Macedo; Rosa; Silva (2011) 

evidenciam a incidência, características, conduta e taxa de mortalidade dos referidos pacientes. Com base em 

dados da internação, os autores instituíram índices relacionados à média de idade, gênero, estado civil, motivo, 

característica da autolesão por queimadura, taxa de mortalidade, duração do tratamento, prognóstico e área 

média de superfície corporal queimada, bem como, agente utilizado. A pesquisa demonstrou que pacientes 

com autolesão por queimaduras apresentam maiores complicações e letalidade do que pacientes com 

queimaduras acidentais. Dessa forma, o estudo reafirma a necessidade de constante suporte psiquiátrico para 

tais pacientes na prevenção de episódios recorrentes de autoagressão. 

Finalizando a categoria (2), Aplicados, localizei o artigo Matricídio, seguido de canibalismo e 

automutilação de pênis e mão em paciente esquizofrênico publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria 

vinculado ao Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Teixeira; 

Meneguette; Dalgalarrondo (2012) reafirmam a associação entre automutilação em pacientes psiquiátricos e 

psicoses esquizofrênicas relacionadas a crenças religiosas, impulsividade, abuso de substâncias e sintomas 

psicóticos como alucinações ou delírios. No artigo, os autores apresentam o caso de um jovem em seu 

primeiro surto psicótico, motivado por delírio religioso. O relato caracteriza o episódio como grave, complexo e 

único na literatura médica por evidenciar matricídio seguido de canibalismo e automutilação do pênis e da mão. 

Conforme Teixeira; Meneguette; Dalgalarrondo (2012), ocorrência de mutilação genital e nos olhos pode 

ocorrer em pacientes esquizofrênicos após processo de avanço da enfermidade, tornando raro o episodio 

referido por evidenciar um primeiro surto. 

De modo geral, os artigos da categoria (1), Teóricos em sua totalidade representam pesquisas 

realizadas no campo da Psicologia seja em pós-graduação ou em associações acadêmicas e profissionais. Na 

delimitação de 20 anos situada para o levantamento, as pesquisas teóricas evidenciam fundamentação no 

referencial da Psicanálise em Freud e Lacan. Apenas um artigo toma por base estudos da neurociência, 

demonstrando um breve movimento de ampliação dos referenciais de análise. Outro ponto de avanço em 

abordagens recentes concerne no estudo vinculado à Psicologia Escolar no qual os autores analisam os 

episódios de autolesão no contexto da escola para traçar ações de enfrentamento pelos profissionais desse 

microcosmo social que suscitem intervenções em outros âmbitos, especialmente, a família. 

Por outro lado, os artigos avaliados demonstram predominância de abordagens da Psiquiatria, 

especialmente na categoria (2), Aplicados na qual foi identificado apenas um estudo desenvolvido por 

pesquisadores de Psicologia. Nos artigos dessa categoria, a partir do referencial psicanalítico, se sobrepõem 

os estudos de casos com análise qualitativa de pacientes que apresentam transtorno mental, notadamente 

esquizofrenia. Apenas dois estudos demonstram análise quantitativa sobre automutilação, com determinação 

de índices obtidos em espaços de serviço público: sistema penitenciário e instituição hospitalar. 
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Conclusão 

Um aspecto notável na caracterização dos estudos consiste na utilização dos termos autolesão e 

automutilação. O primeiro é predominante em abordagens da Psicologia, marcadamente estudos teóricos que 

denotam a preocupação em suscitar posturas de acolhimento em contextos de atendimento e no setting 

terapêutico. Por sua vez, o segundo remete ao enfoque da Psiquiatria, no que tange a quadros 

sintomatológicos associados a transtornos mentais. O emprego das expressões não foge ao que os manuais 

como o DSM-V e a BVS preconizam: autolesão para atos de intenção não suicida e automutilação, sintoma de 

crise em transtorno mental. 

O Estado da Arte evidenciado no levantamento remete à utilização, neste estudo, da expressão 

autolesão por retratar processo não vinculado à intenção suicida, e não necessariamente, sintoma de crise 

psiquiátrica tal como a automutilação. Mas, antes de suscitar reflexões sobre a abordagem da autolesão que 

sobreponha a naturalização do fenômeno e da pessoa atendida, cabe perceber como as políticas públicas de 

saúde no Brasil abordam a questão e de que forma se reportam a ela em seus registros, normas e ações. 
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Capítulo 15 

FATORES ASSOCIADOS AO USO DE CIGARRO E NARGUILÉ ENTRE UNIVERSITÁRIOS DE ALTA 

FLORESTA – MT1 

 Luis Fernando De-Farias2 
Valeska Marques Arruda3 

 
 

RESUMO 
O uso de drogas psicotrópicas lícitas pode causar diversos problemas graves ou letais a saúde. Além disso, o 
ingresso na universidade pode ser um período de maior vulnerabilidade para o consumo de drogas, como o 
cigarro e narguilé. Assim, objetiva-se com esse trabalho conhecer a prevalência, fatores associados e os 
hábitos do uso de duas drogas psicotrópicas de estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso. Para 
isso, aplicou-se um questionário estruturado a 121 estudantes no ano de 2014, onde houve uma prevalência 
de experimentação média para o cigarro (29,75%) e alta para o narguilé (42,98%). A experimentação das 
drogas ocorreu geralmente antes dos 23 anos, influenciados pela curiosidade e amigos. Assim, devido ao 
consumo das substâncias entre os universitários ser comum, é necessário o desenvolvimento de campanhas 
para conscientizar a população sobre os malefícios do uso, tanto a forma ativa (Álcool, cigarro e narguilé) 
como a forma passiva (Cigarro e narguilé).   
 
Palavras-Chave: Saúde Coletiva, Drogas psicoativas, Tabagismo, Cachimbo D’água. 
 
ABSTRACT 
The use of licit psychotropic drugs can cause several serious or lethal health problems. In addition, entering 
university may be a period of greater vulnerability for drug use, such as cigarettes and hookah. Thus, the 
objective of this work is to work the prevalence, associated factors, and habits of using two psychotropic drugs 
by students at the Universidade do Estado de Mato Grosso. For this, a structured questionnaire was applied to 
121 students in 2014, where there was a prevalence of average experimentation for a cigarette (29.75%), and 
high for hookah (42.98%). Drug experimentation generally occurred before 23 years old, influenced by curiosity 
and friends. Thus, due to substance use among university students being common, it is necessary to develop 
campaigns to make the population aware of the harm of use, both the active form (alcohol, cigarette and 
hookah) and the passive form (cigarette and hookah). 
 
Keywords: Collective Health, Psychoactive Drugs, Smoking, Waterpipe. 
 
 
Introdução 
 
  

Nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas que tem adoecido ou que veio à óbito devido 

a doenças crônicas não transmissíveis - DCNT (IBGE, 2014; WHO, 2011; WHO, 2018). Essas doenças são 

causadas principalmente pelo estilo de vida, como sedentarismo, má alimentação e consumo de drogas 

psicotrópicas lícitas (WHO, 2011; IBGE, 2014), com destaque para o alcoolismo e o tabagismo (WHO, 2011; 

LARANJEIRA et al., 2014). Assim, devido as consequências do uso excessivo, a utilização de tabaco causa 7 
                                                           
1 Projeto Add Saúde: Promoção e prevenção de saúde nas escolas da rede pública 
2 Licenciado em Ciências Biológicas (UNEMAT), Mestre em Ciências Agrárias (UFRB). luisfernandodefarias@gmail.com 
3 Docente da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Nova Mutum (UNEMAT). 
 

mailto:luisfernandodefarias@gmail.com


 
157 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

milhões de mortes decorrentes do uso ativo e 1,2 milhão do fumo passivo (WHO, 2019). Esses valores são 

superiores ao número de óbitos provocado por doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, violência 

física e uso de drogas ilícitas (LARANJEIRA et al., 2014).  

Dentre os produtos derivados do tabaco, o cigarro é o que apresenta maior número de usuários (INCA, 

2017; INCA, 2019). Entretanto, tem ocorrido uma queda no consumo (LEVY et al., 2012; INCA, 2019), 

provavelmente devido à efetividade das campanhas de prevenção e políticas restritivas do cigarro 

industrializado (LEVY et al., 2012; REVELES et al. 2013). Contudo, em pesquisas recentes, tem se observado 

um crescimento da prevalência de experimentação de outros produtos de tabaco (uso na vida), principalmente 

o narguilé (SZKLO et al., 2011; MALTA et al., 2018), sendo provável que esteja ocorrendo uma migração do 

uso de cigarro industrializado para outros derivados de tabaco mais agradáveis (SZKLO et al., 2011; REVELES 

et al., 2013; INCA, 2017).  

Assim, devido ao ingresso na universidade ser um período de alta vulnerabilidade a experimentação 

de drogas, como o álcool, tabaco e ilícitas (PEUKER et al., 2006), é necessário compreender os fatores 

relacionados da experimentação/utilização das drogas (demográficos, comportamentais, psicossociais e 

familiares), a fim de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas na saúde educacional, prevenção, 

intervenção e tratamento do consumo de substâncias psicotrópicas dessa população (WAGNER & ANDRADE, 

2008; MENEZES et al., 2014).   

Entretanto, não são todos os estudantes que experimentam as drogas que irão se tornar fumantes 

ativos, contudo, este contato é o primeiro passo para uma futura adesão ao consumo frequente (INCA, 2011), 

onde pode ser potencializado no ambiente universitário, devido as alterações biológicas, comportamentais e 

instabilidade psicossocial na maioria dos universitários, relacionada à fase da adolescência e juventude 

(VIEIRA et al., 2002; RAMIS et al., 2012). Portanto, é de extrema importância compreender os fatores da 

experimentação/utilização de drogas psicotrópicas no ambiente universitário, além disso, devido a carência de 

estudos epidemiológicos em relação as drogas no Mato Grosso, objetivou-se com este trabalho mensurar a 

prevalência e conhecer os fatores associados e hábitos da utilização de duas drogas psicotrópicas (Cigarro e 

Narguilé) entre estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso, no Campus de Alta Floresta. 

 

Material e Métodos 

 

Essa pesquisa foi realizada em 2014, com 121 discentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, 

localizada no munícipio de Alta Floresta. Para a coleta de dados, aplicou-se um questionário estruturado, auto 

preenchível e anônimo, composto por questões objetivas/fechadas de uma ou múltipla escolha. Este 

instrumento de coleta foi aplicado para investigar a prevalência, fatores associados e hábitos de uso de Cigarro 

e Narguilé entre os universitários.  
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Antes do preenchimento dos questionários, foi esclarecido aos estudantes o objetivo do trabalho, e 

fornecido todas as informações necessárias. A participação foi voluntária, onde o estudante ficou livre para 

decidir sobre a participação da pesquisa, com garantia da confidencialidade de seus dados. Além disso, os 

estudantes puderam esclarecer possíveis duvidas a respeito do tabagismo (cigarro e narguilé).  

Os dados foram calculados por estatística descritiva (frequência relativa, média, desvio padrão) e Qui-

quadrado de Pearson para comparar as respostas dos estudantes em cada questionamento, onde foi 

considerado o nível de significância a 5% (p < 0,05). As análises foram realizadas com auxílio do Programa R 

(R CORE TEAM, 2017). 

 

Resultados 

Dados sociodemográficos 

 Dentre os 121 universitários, constatou-se que a idade variou de 17 aos 56 anos (22,57 ± 5,84 anos), 

composta predominantemente por indivíduos solteiros (87,61%), jovens (17|-|26 anos; 87,61%) e com renda 

familiar de dois a três salários mínimos (43,14%), entretanto, não houve diferença significativa entre o gênero 

(Tabela 1). 

 

Hábitos/Comportamentos com as drogas  

 Em relação à experimentação das drogas (hábito tabágico), 50,41% dos entrevistados relataram que 

nunca experimentaram cigarro ou narguilé (p <0,05), entretanto, 42,98% usaram narguilé e 29,75% fumaram 

cigarro. Além disso, os estudantes relataram em sua maioria que as duas drogas possuem o mesmo potencial 

para prejudicar o organismo (65,49%), outros informaram que o narguilé é mais prejudicial (24,78%) e 9,73% 

relataram que o cigarro traz maiores prejuízos (p <0,01).  

 

Tabela 1 – Distribuição dos acadêmicos em relação as variáveis sociodemográficas, Universidade do Estado 
de Mato Grosso, Alta Floresta. 

Categorias Variável Frequência p valor 

Gênero Masculino 51,24% 0,79 
 Feminino 48,76%  
Faixa Etária 17 |-| 26 87,61% <0,01 
 27 |-| 36 8,26%  
 37 |-| 46 2,48%  
 47 |-| 56 1,65%  
Renda Familiar < 1 salário 1,96% <0,01 
 1 |-| 2 salários 18,63%  
 2 |-| 3 salários 43,14%  
 > 3 salários 36,27%  
Estado Civil Solteiro 87,61% <0,01 
 Casado 10,74%  
 Divorciado 1,65%  
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Cigarro 

Dentre os estudantes que experimentaram cigarro durante a sua vida (24,16%), estes possuíam idade 

entre 17 e 43 anos (24,89 ± 7,43 anos), onde a maioria pertenciam ao gênero masculino com 69,44% (p 

<0,05). Além disso, verificou-se que os estudantes experimentaram esta droga entre 12 a 23 anos (16,3 ± 2,5 

anos), onde 67,86% fumou antes dos 18 anos e 32,14% após completar 18 anos (p = 0,06). Em relação aos 

motivos de experimentar cigarro, a razão mais citada foi a curiosidade com 45% das respostas (p <0,01), 

seguido de influência dos amigos (27,50%), para se sentir bem (12,50%), sentir-se incluso em um grupo (10%), 

influência da mídia (2,50%) e família (2,50%).  

Os discentes foram questionados se tinham pessoas próximas que fumavam cigarro, onde a maior 

proporção dos discentes relataram os amigos como principais fumantes (46,67%), seguidos dos professores 

(16,67%), pais (10,67%), irmãos (3,33%), tios (2,67%), cônjuge (1,33%) e primos (0,67%), no entanto, apenas 

18% não possuem pessoas próximas que possuem esse hábito (p <0,01). 

Os entrevistados foram questionados se ficavam expostos a fumaça do cigarro diariamente, onde não 

foi verificado diferença estatística (p = 0,64), sendo que alguns inalam essa fumaça indiretamente (47,86%) e 

outros não tem esse contato diário (52,14%). Em relação a exposição da fumaça do cigarro, a maior proporção 

ocorre na universidade com 27,91% (p <0,01), mas, também houve relatos de exposição na casa dos 

estudantes (25,58%), rua (12,79%), trabalho (10,47%), bares (8,14%), festas (8,14%), e casa dos amigos 

(6,98%). Entretanto, quando fumantes ativos começam a fumar próximo aos discentes entrevistados, 47,93% 

relataram que geralmente se incomodam e mudam de lugar (p <0,01), entretanto, outros não se importam 

(20,66%), se incomodam, mas não mudam de lugar (16,53%), falam sobre os malefícios do cigarro (9,09%), ou 

sentem vontade de fumar (5,79%). 

 

Narguilé 

Os estudantes que experimentaram o narguilé (34,90%), tinham idade entre 17 e 51 anos (22,19 ± 

5,94 anos), sem diferença estatística para gênero (p = 0,43). A experimentação ocorreu entre os 12 e 35 anos 

(18,4 ± 3,9 anos), principalmente entre os 18 e 23 anos com 51,29% (p <0,05), seguido daqueles que fumaram 

antes de completar 18 anos (43,59%), além dos universitários com idade entre 24 e 29 (2,56%) e entre 30 e 35 

anos (2,56%). 

Referente aos motivos citados para a experimentação de narguilé, 60,98% dos entrevistados iniciaram 

a fumar devido a curiosidade (p <0,01), seguido pela influência de amigos (26,83%), para se sentir bem 

(7,32%), incluir-se em um grupo de amigos (4,88%). Apesar disso, relataram que conhecem os malefícios do 

uso do narguilé a saúde (78,85%), e não se sentem dependentes do uso desta droga (88,46%). Entretanto, 

mesmo 74% citarem que os seus familiares ou responsáveis não aceitam este hábito tabágico (p < 0,01), 
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alguns já experimentaram o narguilé (42,98%), onde fumavam de forma semanal (48%), quinzenal (32%), 

mensal (20%) ou diária (8%).  

A utilização de narguilé é praticada de forma coletiva (p <0,01), sendo que os universitários consomem 

esta droga geralmente com duas a quatro pessoas (73,53%), mais de dez pessoas (20,59%) ou entre seis e 

oito pessoas (5,88%). No entanto, verificou-se que a maioria dos usuários (p <0,01) fumam o narguilé por mais 

de uma hora (88,10%), principalmente na casa de amigos (42,59%), mas alguns utilizam o narguilé em sua 

própria casa (18,52%), rua (18,52%), praças (11,11%), e em bares (9,26%).  

Deve-se destacar que apesar da maioria dos universitários nessa pesquisa (p <0,01), não utilizar 

outras substâncias no narguilé (41,67%), alguns utilizaram bebidas alcoólicas (26,67%), balas (20%), sucos 

(6,67%), e leite (5%). Em relação aos efeitos adversos do uso do narguilé, a maior parcela não sentiu nada 

após o uso (36,07%) ou sentiram-se bem (16,39%), no entanto, 47,54% dos entrevistados tiveram sensações 

adversas, relatando tontura (22,95%), dor de cabeça (13,11%), tosse (8,20%) e dores no corpo (3,28%).  

  

Discussão 

  

Conforme estudos prévios, a maior prevalência da experimentação do narguilé ocorre com frequência 

entre 32% e 51% (BARNETT et al., 2013; JAWAD et al., 2013; DE-FARIAS et al., 2015) em relação ao cigarro 

com frequência entre 22 e 43% (BARNETT et al., 2013; SANTOS et al., 2013; BARRETO et al., 2014).  

Adicionalmente, tem sido verificado em algumas regiões brasileiras, uma prevalência da experimentação de 

narguilé semelhante e até superior aos obtidos em países do oriente médio que tem essa prática como parte 

de sua cultura e religião (SABAHY et al., 2011; MOHAMMADPOORASL et al., 2014; TUCKTUCK et al., 2018). 

Os resultados desta pesquisa mostraram que grande parte dos universitários entrevistados 

experimentaram cigarro e narguilé, antes de completarem 18 anos (a maioria experimentou até os 23 anos), 

sendo que os fatores principais para a experimentação foram a curiosidade e a influência de pessoas próximas 

(amigos). De forma semelhante, verifica-se  na literatura que a experimentação do cigarro (BARROS & LIMA, 

2011; LARANJEIRA et al., 2014) e narguilé geralmente ocorre nessa faixa etária (AZAB et al., 2010; SABAHY 

et al., 2011; JAWAD et al., 2013). Esse achado é preocupante pois, este é o período que esses hábitos se 

instalam, e caso não houver intervenção para cessar o uso, pode ocorrer uma dependência na fase jovem e 

adulta (VIEIRA et al., 2002; NAPPO et al., 2010), e gerar consequências nas relações sociais, desempenho 

escolar e aumento dos problemas de saúde (CABRERIZO & IOCCA,2014; DEMIR et al., 2015).   

Além disso, nos últimos anos, têm se observado uma redução da experimentação do cigarro, e um 

aumento na experimentação do narguilé, de forma que tem ocorrido uma popularização desse produto 

tabágico (REVELES et al., 2013; MENEZES et al., 2015). Essa transição do consumo de cigarro para a prática 

de narguilé, pode estar ocorrendo devido à eficácia das políticas públicas do uso do cigarro; e o narguilé 
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apresentar odor mais agradável; ser uma droga de consumo coletivo; além do promover uma falsa sensação 

de segurança, devido ao pouco conhecimento da população sobre os malefícios (MAZIAK, 2012; REVELES et 

al., 2013; MENEZES et al., 2015; INCA, 2017).  

Os fatores associados/risco para a experimentação de cigarro e narguilé na literatura foi semelhante 

aos dados aqui obtidos, onde as pessoas do gênero masculino com pessoas próximas que fumam têm maior 

risco para o início do hábito (DE-FARIAS et al., 2015; JAWAD & POWEL, 2016; TUCKTUCK et al., 2018). Isso 

ocorre, porque os estudantes com amigos/pais usuários de drogas lícitas tem maior chance de fazer o uso, 

pois possuem mais oportunidades para fazê-lo, devido à maior oferta para a experimentação (RAMIS et al., 

2012; NADER et al., 2013; ROSA et al.,2014; DE-FARIAS et al., 2015), logo, o início do hábito ocorre 

principalmente devido a curiosidade despertada nos estudantes. Contudo, há outros fatores que são fatores de 

risco para a iniciação do consumo dessas drogas lícitas, como a não pratica de exercícios físicos (MALTA et 

al., 2018), e não frequentar qualquer tipo de religião (DALGALARRONDO et al., 2004). 

Apesar da maioria dos entrevistados não praticar o tabagismo de cigarro de forma ativa, quase 2/4 

inalam a fumaça de forma passiva principalmente nos espaços da universidade e nas suas residências. 

Portanto, deve-se atentar ao fato que não é apenas o fumo ativo que traz malefícios a saúde, mas inalar a 

fumaça de tabaco de forma passiva também pode causar problemas (VIEGAS, 2008; ROSA et al., 2014; WHO, 

2019), isso está relacionado tanto para cigarro quanto para narguilé. Vale salientar que a exposição passiva de 

tabaco é a terceira causa conhecida de morte evitável no mundo (ROSA et al., 2014). 

Embora a experimentação de narguilé tenha alguns fatores associados semelhantes, ela é uma droga 

de consumo coletivo, diferente do cigarro que é utilizado de forma individual (MAGRI et al., 2017), sendo um 

dos grandes motivos para a sua maior popularização entre os jovens. Dessa forma, as pessoas preferem 

consumir o narguilé com várias pessoas do que realizar o uso de forma solitária (AHMED et al., 2011; 

REVELES et al., 2013).  Além disso, diferente do cigarro que é utilizado várias vezes ao dia, o narguilé é 

fumado apenas eventualmente (MAGRI et al., 2017), geralmente de forma semanal ou quinzenal, com uso de 

essências, permitindo o uso coletivo por bastante tempo, onde cada sessão perdura por mais de uma hora 

(SMITH-SIMONE et al., 2008; AHMED et al., 2011).  

Nesse contexto, é importante salientar que o uso do narguilé pode provocar as mesmas doenças 

evitáveis causadas pelo hábito de fumar cigarros (KNISHKOWY & AMITAI, 2005; RAAD et al., 2011; INCA, 

2017), devido à alta quantidade de nicotina, monóxido de carbono, alcatrão e metais pesados em sua 

composição (KNISHKOWY & AMITAI, 2005; SHIHADEH & SALEH, 2005; INCA, 2017). Adicionalmente, muitos 

usuários fumam com outras substâncias lícitas ou ilícitas em conjunto (VAN DER MERWE et al., 2013; JAWAD 

et al., 2016), isso é preocupante, pois o consumo tabágico traz riscos à saúde usado de forma isolada, 

portanto, o uso em conjunto com outras substâncias, irão potencializar os prejuízos à saúde de seus usuários. 
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Outro problema do uso do narguilé, é o hábito de compartilhar a mangueira do narguilé (JAWAD et al., 

2013; JAWAD & POWEL, 2016), sem qualquer tipo de cuidado, onde a mesma piteira é utilizada por todos os 

participantes sem esterilização adequada (KNISHKOWY & AMITAI, 2005). Essa prática pode causar diversas 

doenças ao corpo, pois, a ausência de esterilização pode predispor a contaminação por bactérias, fungos e 

vírus causando resfriado, tuberculose, pneumonia, herpes e hepatite (DE-FARIAS et al., 2015; INCA, 2017).  

Dentre os sintomas relatados pelos estudantes relacionados ao hábito tabágico, a maioria não sentiu 

nenhum efeito adverso, mas, alguns sentiram tontura, dor de cabeça, tosse e dores no corpo, sensações 

semelhantes relatadas por usuários em estudos prévios (AHMED et al., 2011; VAN DER MERWE et al., 2013). 

Os efeitos citados podem ser devido a intoxicação pelo monóxido de carbono e nicotina na fumaça desse 

artefato (SHAFAGOJ & MOHAMMED, 2002; BARNETT et al., 2011).  

Embora os universitários relatarem que conhecem os malefícios da droga, e que o narguilé tem o 

mesmo potencial maléfico que o cigarro, acredita-se que esse resultado esteja equivocado, pois, foi constatado 

em estudos anteriores que estudantes acreditam que o narguilé tem um baixo risco de dependência (MARTINS 

et al., 2014). Ademais, mesmo tendo esse conhecimento, e os pais/responsáveis não apoiarem o consumo do 

narguilé, a maioria dos estudantes experimentaram ou continuaram utilizando o narguilé, ignorando as 

orientações recebidas pelos seus antecessores. 

Vale ressaltar que os universitários geralmente apresentam melhores níveis socioeconômicos e 

possuem mais conhecimento em relação a população geral, isso torna os resultados obtidos ainda mais 

preocupantes (ROSA et al., 2014), pois, mesmo sabendo que o narguilé causa prejuízos à saúde, os 

estudantes continuam o hábito. Dessa forma, é imprescindível a elaboração de políticas públicas e campanhas 

para ensinar sobre os malefícios do uso ao corpo humano, com ações educativas para alertar que o narguilé é 

uma porta de entrada para outras drogas mais perigosas e de uso mais frequente (CHKHAIDZE et al., 2013; 

REVELES et al., 2013). 

Adicionalmente, a fim de incentivar comportamentos mais saudáveis, pode-se utilizar a mídia (Tv, 

rádio, jornais, internet), e campanhas tradicionais, expondo os malefícios das drogas, principalmente o narguilé 

(FALCÃO & COSTA, 2008). Entretanto, é necessário o desenvolvimento de mais estudos clínicos a fim de 

conhecer todos os malefícios para auxiliar na criação de campanhas de educação em saúde mais abrangentes 

e completas (AHMED et al., 2011; MARTINS et al., 2014).  

 

Conclusão 

 

Portanto, é perceptível que tem ocorrido o uso de drogas lícitas pelos universitários que participaram 

desta pesquisa, influenciados pela curiosidade, e amigos, com isso, é necessário a realização de campanhas 

de conscientização com essa população. Dessa forma, estudos para verificar a percepção e conhecer os 
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fatores associados ao uso de drogas lícitas é de extrema importância, a fim de desenvolver propostas de 

políticas públicas e campanhas de prevenção para dissipar o conhecimento e diminuir o consumo de forma 

abusiva e irresponsável. 
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RESUMO 
O câncer do colo do útero é um tumor que se inicia nas células basais do epitélio que reveste a cérvice uterina. 
Sendo responsável por cerca de 500 mil novos casos no mundo a cada ano, tornando-se também, 
encarregado por 230 mil óbitos entre as mulheres. A pesquisa tem como objetivo investigar quais os fatores 
epigenéticos que interferem na avaliação da Frequência de Micronúcleos em Células basais da mucosa 
Uterina. Trata-se de um estudo experimental, realizado após aprovação do comitê de ética e pesquisa com o 
número de parecer: 3.679.998. Foram coletadas 49 amostras cervicais obtidas de pacientes que realizaram o 
exame ginecológico de rotina em uma UBS da cidade de Teresina-PI. A coleta de dados foi efetuada através 
de questionário e da realização do exame citológico. A análise citológica foi realizada através da microscopia 
óptica (200X) e/em teste cego em relação aos dados alcançados no questionário. Utilizou-se o teste Qui-
quadrado, de Shapiro- Wilk e o teste U de Mann Whitney. Os resultados foram distribuídos em tabelas, 
demonstrando a caracterização dos fatores epigenéticos, a associação da presença de Micronúcleos com as 
características sociodemograficas e clínicas, foi utilizado o Teste de Normalidade para os números de 
Micronúcleo em mulheres e a caracterização entre a presença dos fatores epigenéticos. De acordo com os 
testes utilizados teve-se evidência estatística relevante de que o uso do Raio X aumentou significativamente a 
frequência de Micronúcleos em relação aos outros fatores estudados.  O presente estudo alcançou os 
objetivos elencados, observou-se que é necessário realizar um alerta sobre os riscos da realização frequente 
de Raio x, porque estes podem estar associados ao surgimento de doenças. A realização do estudo é 
importante, visto que existem poucos estudos que explorem a temática na mucosa cervical. 
 
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Papiloma Vírus Humano. Micronúcleos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer constitui um grave problema de saúde pública, que compromete o bem-estar da população, 

alterando a qualidade de vida. O câncer tem seu início a partir de uma alteração genética no DNA de uma 

célula, que acontece nos genes proto-oncogenes, que quando atacado, vai se transformar em oncogenes, 

modificando células saudáveis em células com câncer (INCA, 2019). 
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O CCU é responsável por cerca de 500 mil casos novos no mundo a cada ano, tornando-se também 

encarregado por 230 mil óbitos entre as mulheres (SOARES et al., 2011). Em nível nacional, esta doença 

ocupa o 3° lugar em morbidade, ficando atrás somente do Câncer de Mama e Colorretal, e ocupa a 4° causa 

de morte mais incessante entre mulheres em todo o território brasileiro. Para o biênio (2018-2019),estima-se 

que ainda irá ocorrer cerca de 16.370 novos casos no Brasil (INCA, 2019). 

A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), é considerada uma das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST´s) mais frequentes no mundo. Sua prevalência na população mundial pode variar de 3,7% 

a 57,7%, dependendo da região analisada, sendo mais comum em pacientes jovens menores que 25 anos de 

idade. Aproximadamente 40% das mulheres sexualmente ativas são infectadas pelo HPV (RODRIGUES et al., 

2014). 

De acordo com Nunes et al., (2013) o vírus HPV divide-se em subgrupos de alto e baixo grau, de 

acordo com seu potencial oncogênico. Os de baixo grau são os tipos 6, 11, 42, 43 e 44 que restringem-se 

somente a alterações dermatológicas podendo ocasionar verrugas, já os de alto grau 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

46, 51, 52, 56, 58, 59 e 68 provocam lesões precursoras do câncer, sendo importante acentuar que 

especialmente o HPV-16 e o HPV-18, são responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais, podendo ser 

potencializado com fatores de risco indefinidos como o tabagismo, início precoce da atividade sexual, múltiplos 

parceiros, etilismo, imunodepressão, aumento da expectativa de vida, explicando assim o significado de fatores 

epigenéticos, que se constitui a junção de fatores epidemiológicos e genéticos (INCA, 2019). 

Devido a essas alterações cromossômicas das células basais acometidas pelo vírus HPV no colo do 

útero, pode ocorrer a formação de micronúcleos (MN), são estruturas que ficam presentes no citoplasma da 

célula, essa formação dá-se devido à perda dos cromossomos inteiros ou fragmentados. Para Teodemiro 

(2016), a presença de MN nas células em multiplicação é um considerável marcador de anomalia 

cromossômica espontânea ou induzida, essas alterações costumam ser provocadas pela exposição à diversos 

fatores de risco, daí a importância da realização do estudo, para a proteção contra os fatores que podem levar 

ao aparecimento de doenças. 

O objetivo do estudo é investigar quais os Fatores Epigenéticos que interferem na avaliação da 

Frequência de Micronúcleos em Células basais da mucosa Uterina, além de caracterizar as participantes do 

estudo, descrever e analisar os fatores epigénticos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 Câncer do colo do útero 

 

O câncer é uma patologia que ainda causa muito medo na população, porque tem ceifado muitas vidas 

em um curto espaço de tempo. A palavra câncer vem do latim que tem o significado de caranguejo, este nome 

https://www.sinonimos.com.br/acentuar/
https://www.sinonimos.com.br/consideravel/
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está relacionado devido à semelhança entre as pernas do crustáceo e os tentáculos do tumor, que penetram 

os tecidos sadios do corpo (SILVA et al., 2010). 

De acordo com o INCA (2019), trata- se de um tumor que se desenvolve a partir de alterações no colo 

do útero, sendo principalmente ocasionadas através da infecção pelo vírus HPV, que são denominadas de 

lesões precursoras, podendo ser totalmente curáveis na maioria das vezes, porém se não tratadas, podem 

após muitos anos se transformar em câncer. Essas lesões precursoras ou o câncer em estágio inicial não 

apresentam sinais ou sintomas, mas conforme a doença avança podem aparecer sangramento vaginal, 

corrimento e dor, nem sempre nessa ordem. 

Dentre os tratamentos apresentados para esse tipo de câncer são a radioterapia, a cirurgia, 

quimioterapia ou a combinação dessas modalidades (FERNANDES; KIMURA, 2010). A radioterapia vem 

sendo usada de forma adjuvante, exclusiva ou concomitante à quimioterapia no tratamento do CCU. Existem 

casos em que no tratamento é realizada a cirurgia, para a retirada do órgão ou de parte do órgão afetado 

(SANTOS et al., 2012). 

  

2.2  Papiloma vírus humano 

 

O HPV está relacionado com a evolução em torno de 98% dos casos de câncer do colo de útero, é um 

patógeno que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões percursoras de câncer, como o 

CCU, pênis ou ânus, sendo estas infecções frequentes e quase sempre regridem naturalmente (LIBERA et al., 

2016). 

A relação do HPV com o CCU está, sobretudo, relacionada com a carga e tipo viral (alto ou baixo risco 

oncogênico), de sua persistência e também a integração com a célula hospedeira. O HPV é um vírus DNA da 

família papillomaviridae, com mais de 150 tipos reconhecidos atualmente (BERNARDY et al., 2018). Esses 

tipos de HPVs são antigênicamente semelhantes, a classificação dentro de uma mesma espécie de HPV é 

baseada na homologia de seu genoma, para serem considerados de um mesmo tipo não podem variar mais do 

que 2% na região codificante Open Read Frames (ORF) e 5% na região Long Control Region (LCR). Sendo 

assim, pequenas variações no seu genoma originam diferentes tipos de HPV (ROSA et al., 2009). 

A principal forma de contaminação por esse vírus dá-se pelo contato genital com a pessoa infectada, 

incluindo sexo oral, permitindo a penetração do vírus na camada profunda do tecido epitelial, podendo também 

ser transmitido pelo contato direto ou indireto com lesões em outras partes do corpo, por transmissão vertical 

durante a gestação por via sanguínea, no momento do parto ou por meio de instrumentos ginecológicos não 

estéreis. A infecção por este vírus tem sido diretamente ligada ao desenvolvimento de cânceres de colo de 

útero (LUZ et al., 2014). 
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2.3 Descrevendo a formação de micronúcleos 

 

A palavra MN foi recomendada por Boller et al (1970), que segundo ele constitui-se de corpos 

cromáticos com diâmetro menor que 1/3 do diâmetro do núcleo celular, gerado ao longo da anáfase devido às 

falhas no centrômetro ou fragmentos cromossômicos ou cromossomos inteiros desaparecidos em função de 

danos recentemente induzidos (ARALDI et al., 2013). 

Para Mendes et al., (2011) estes danos nos cromossomos podem ser causados pela exposição a 

diferentes agentes genotóxicos, como radiações ionizantes, materiais químicos ou biológicos, são 

considerados marcadores morfológicos de lesão celular com potencial genotóxico de desenvolvimento 

neoplásico.  

O teste é executado em mamíferos e identifica alterações mutagênicas que quebram os cromossomos 

ou que interferem nos cromossomos na elaboração do fuso mitótico, transfazendo o ordenamento equitativa 

dos cromossomos durante a divisão celular. Sendo assim, o teste é originalmente, entre os testes citogênicos 

(FLORES; YAMAGUCHI, 2009). 

 

3  METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo experimental, que é quando se determina um objeto de estudo e selecionam-se 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto (GIL, 2008). 

O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Carlos Alberto Cordeiro da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) da Zona Sudeste, no Bairro Dirceu Arcoverde da Cidade de Teresina – PI, no mês de 

Novembro (2019).  

Foram coletadas 49 amostras cervicais, obtidas de pacientes que realizaram o exame ginecológico de 

rotina na UBS referida. A coleta foi realizada após solicitação da consulta Médica e/ou de Enfermagem. As 

pacientes foram indagadas na unidade sobre sua participação e convidadas a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) as mesmas ceitaram e assinarem, foi marcado na própria unidade 

um horário e local reservado para as pacientes responderem um questionário e depois foi feita a coleta, em 

sala própria de coleta de citologia na UBS. O material foi coletado com espátula de Ayre e escova 

endocervical. Uma parte deste material coletado foi colocado em lâmina própria para a realização da citologia 

oncótica a outra parte foi armazenada em tubos de coleta, em isopor com gelox, para confecção de lâminas 

que foram analisadas em relação ao MN no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Santo 

Agostinho -UNIFSA. 
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Participaram deste estudo mulheres que atenderem aos critérios de inclusão como: idade entre 18 a 

64 anos de idade, que sejam cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS), com vida sexual ativa; mulheres 

com suspeita clínica de HPV e/ou com lesão cervical, bem como pacientes sem nenhum problema 

ginecológico. Os critérios de exclusão serão: Mulheres no período menstrual, com neoplasia uterina maligna 

pré-existente e doenças infectocontagiosas; portadoras de outras IST´s já confirmadas, como HIV e pacientes 

que estejam no período gravídico. 

Todas as participantes do estudo foram submetidas ao exame ginecológico de rotina, que foi realizado 

pelo pesquisador após responderem um questionário aplicado pelos pesquisadores participantes, contendo 

informações, como idade, peso, altura, data da última menstruação, naturalidade, raça, estado civil, paridade, 

ocupação, sono, atividade física, frequência do exercício físico, tabagismo ou não, uso de medicamentos, 

bebida alcoólica, estado de saúde, doenças na família, câncer na família, doença hereditária, sexarca, 

ocorrência de aborto, raio x no último ano, tencionando correlacionar, por meio estatístico alguns desses 

fatores com a presença de resultados epigenéticos nas lâminas confeccionadas.  

Este estudo seguiu as normas de Biossegurança e foi realizado mediante a autorização da Comissão 

de Ética e Pesquisa da Fundação Municipal de Saúde da cidade de Teresina e do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Santo Agostinho com o número de parecer 3.679.998, atendeu à 

Resolução CNS/MS 466/2012. A coleta das amostras foi realizada nas UBS da ESF, após terem sido 

especificadas informações sobre a pesquisa a cada paciente que por sua vez manifestaram o desejo 

espontâneo em participar, mediante assinatura do TCLE. 

A partir da coleta do material da cérvice uterina (utilizando-se escova cytobrush) foi feito pelos 

pesquisadores um esfregaço em lâmina de vidro, na qual foram adicionadas duas gotas de solução de Soro 

Fisiológico (NaCl a 0,9%). A fixação do material foi realizada em solução de metanol/ácido acético (3:1) e após 

24h, as preparações foram coradas pelo método de Feulgen & Rossenbeck (1924) e contra¬coradas com Fast  

green a 1%, em álcool absoluto,  por 1 min. 

As lâminas com o material coletado secaram à temperatura ambiente, e foram fixadas com fixador 

Sacomã, em solução de metanol/ácido acético na concentração de 3/1. Transcorridas 24 h foi feita hidrólise em 

solução de ácido clorídrico (5N), por 15 min, seguindo-se lavagem em água destilada por três vezes. A 

coloração foi feita utilizando-se o reativo de Shiff e a contra-coloração, com Fast Green a 0,2% 1%. As 

lamínulas foram montadas com Entelan®.  

A análise citológica aconteceu no Laboratório de Biologia Geral do UNIFSA sob microscopia óptica 

(200X) e em teste cego em relação aos dados obtidos no questionário. Foram analisadas 2.000 células por 

paciente. Os critérios de identificação de micronúcleo adotados foram os descritos por Tolbert, Shy e Allen 

(1991; 1992), que consideram micronúcleos, estruturas arredondadas e distintamente separadas do núcleo, 
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com limites bem definidos, com estrutura cromatinica e coloração similar, além de serem visualizados no 

mesmo plano. 

Os dados coletados foram transferidos da ficha de captação dos dados para a planilha Microsoft Excel 

para em seguida serem exportados para o programa IBM SPSS Statistics 21.0. A análise estatística aconteceu 

pela leitura das frequências absolutas (N) e relativa (%) quando se trata de variável categórica, no caso de 

variável quantitativa foi calculada as medidas de posição, média, e de dispersão, desvio padrão. E foi também 

utilizado o teste de associação Qui-quidrado, ao nível de significância de 5%, que segundo Beiguelman (1996) 

é  um teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis categóricas 

nominais e avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas e o teste de normalidade, que são usados 

para determinar se um conjunto de dados de uma dada variável aleatória, é bem modelada por uma 

distribuição normal ou não, ou para calcular a probabilidade da variável aleatória subjacente estar normalmente 

distribuída (NASCIMENTO et al., 2017), além do Teste U de Mann Whitney. 

RESULTADOS  

 

Inicialmente, será mostrada na Tabela 1 a caracterização socioeconômica das amostras em mulheres 

que realizaram o exame ginecológico na UBS.  

Tabela 1: Caracterização socioeconômica das amostras cervicais em mulheres que realizaram o exame ginecológico na 
UBS. (n= 49). Teresina- PI, 2019. 

 

Variáveis  N (%) Média Mín Máx Dp 

Apresenta MN 
 Sim 22 (44,9) 

    Não 27 (55,1) 

    Faixa Etária 
 Jovem (<20 anos) 8 (16,3) 

    Adulto Jovem (20|-40 anos) 25 (51,0) 

    Adulto Idoso (40|-60 anos) 16 (32,7) 

    Raça 
     Branca 7 (14,3) 

    Negra 9 (18,4) 

    Parda 33 (67,3) 

    Estado Civil 
     Casada 22 (44,9) 

    Solteira 26 (53,1) 

    Viúva 1 (2,0) 

    Nº de Filhos 
 

2 0 6 1 

Atividade Física 
     Sim 24 (49,0) 

    



 
173 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

Não 25 (51,0) 

    Escolaridade 
     Ens. Fundamental  10 (20,4) 

    Ens. Médio  28 (57,1) 

    Superior  11 (22,4)         

Fonte: Pesquisa direta (2019). 

 

Na Tabela 1 as pacientes foram caracterizadas quanto à presença de MN, faixa etária, raça, estado 

civil, número de filhos, prática de atividade física, escolaridade. Em relação ao número de MN o estudo revelou 

que 44,9% das pacientes apresentaram MN. Quanto à faixa etária foi observado que 51,0% fazem parte de 

adulto jovem (20 – 40 anos).  A raça parda destacou-se, ficando com 67,3%, quanto ao estado civil a grande 

maioria são casadas e solteiras, compondo 98% da amostra. Em média as participantes possuem 2 filhos e 

51% não praticam atividade física. No que diz respeito à escolaridade das participantes 57,1% tem ensino 

médio completo ou não concluíram.  

 

Tabela 2: Caracterização clínica das amostras cervicais em mulheres que realizaram o exame ginecológico na UBS. (n= 
49).  Teresina- PI, 2019.  

 

Variáveis N (%) 

Raio x 
 Sim 9 (18,4) 

Não 40 (81,6) 

Fumo 
 Sim 9 (18,4) 

Não 40 (81,6) 

Bebidas 
 Não 28 (57,1) 

Sim 21 (42,9) 

Contraceptivos Orais 

Sim 8 (16,3) 

Não 41 (83,7) 

Doenças 
 Sim 19 (38,8) 

Não 30 (61,2) 

Câncer 
 Sim 15 (36,6) 

Não 26 (63,4) 

Aborto 
 Sim 12 (24,5) 

Não 37 (75,5) 

Fonte: Pesquisa direta (2019). 
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Na tabela 2 observou-se a caracterização clínica das pacientes que foram submetidas ao exame 

citopatológico de rotina na UBS referida. Em relação ao câncer, 63,4% das participantes não apresentam esta 

doença (8 mulheres não souberam responde quando questionadas sobre tal pergunta) e 83,7% não fazem uso 

contínuo de hormônios. No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas 42,9% não fazem o uso desta. 

81,6% negam o uso de tabaco e 61,2% não apresentam comorbidades. Podemos observar também que 75,5 

% das mulheres sofreram aborto. Em relação ao uso de raio x, foram evidenciadas diferenças significativas 

para anomalias genéticas das pacientes que realizaram esse exame no último ano com 81,6% da amostra. 

Tabela 3: Associação da presença de MN e das características sociodemográficas e clinicas das amostras cervicais em 
mulheres, que realizaram o exame ginecológico de rotina na UBS). (n= 49). Teresina- PI, 2019. 

 

  Apresenta MN   

 
Sim Não 

 Variáveis N % N % p-valor 

Faixa Etária         0,131 

Jovem (<20 anos) 5 10,20% 3 6,10% 
 Adulto Jovem (20|-40 anos) 13 26,50% 12 24,50% 
 Adulto Idoso (40|-60 anos) 4 8,20% 12 24,50% 
 Raça 

    
0,076 

Branca 4 8,20% 3 6,10% 
 Negra 1 2,00% 8 16,30% 
 Parda 17 34,70% 16 32,70% 
 Estado Civil 

   
0,388 

Casada 11 22,40% 11 22,40% 
 Solteira 10 20,40% 16 32,70% 
 Viuva 1 2,00% 0 0,00% 
 Atividade Física 

   
0,897 

Sim 11 22,40% 13 26,50% 
 Não 11 22,40% 14 28,60% 
 Escolaridade 

   
0,512 

Ens. Fundamental (Incompleto/Completo) 3 6,10% 7 14,30% 
 Ens. Médio (Incompleto/Completo) 13 26,50% 15 30,60% 
 Superior (Incompleto/Completo) 6 12,20% 5 10,20% 
 Raio x 

    
0,024 

Sim 1 2,00% 8 16,30% 
 Não 21 42,90% 19 38,80% 

 Fumo 
    

0,44 

Sim 3 6,10% 6 12,20% 
 Não 19 38,80% 21 42,90% 
 Bebidas 

    
0,74 

Não 12 24,50% 16 32,70% 
 Sim 10 20,40% 11 22,40% 
 Contraceptivo Oral 

   
0,751 
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Sim 4 8,20% 4 8,20% 
 Não 18 36,70% 23 46,90% 
 Doenças 

    
0,367 

Sim 7 14,30% 12 24,50% 
 Não 15 30,60% 15 30,60% 
 Câncer 

    
0,786 

Sim 7 17,10% 8 19,50% 
 Tabela 3, continua. 

     Não 11 26,80% 15 36,60% 
 Aborto 

    
0,282 

Sim 7 14,30% 5 10,20% 
 Não 15 30,60% 22 44,90%   

Fonte: Pesquisa direta (2019) 

*Teste de associação Qui-quadrado, ao nível de significância de 5%. 

 
A tabela 3 descreve a relação dos fatores epigenéticos sociodemográficos e clínicos pesquisados na 

amostra com a frequência de MN em células basais da mucosa uterina. Essa relação é observada quando o p- 

valor é menor que 5%, esses dados mostraram uma tendência não significativa entre a baixa frequência de MN 

e a ausência de fatores de risco como idade, raça, estado civil, escolaridade, prática de atividade física, 

câncer, uso de hormônios, bebidas, fumo, doenças e aborto. O uso de Raio X aumentou significativamente a 

frequência de MN em relação aos grupos que não apresentaram esse fator. Portanto, com base no teste Qui-

quadrado de associação há um nível de significância de 5%, evidências estatísticas mostram que existe uma 

conexão entre a presença de MN e o uso de Raio X.  

 

Tabela 4- Comparação entre o número de MN e os Fatores Epigenéticos em mulheres que realizaram o exame 
ginecológico de rotina na UBS. (n= 49). Teresina- PI, 2019.  

 

 Variáveis Média (DP) Mediana p-valor 

RAIO X   0,044 
Sim 0,22 (0,667) 0 

 Não 4,28 (7,72) 1 

 Fumo   0,379 
Sim 0,66 (1,118) 0 

 Não 4,175 (7,769) 0 

 Bebidas   0,782 
Sim 4,52 (8,495) 0 

 Não 2,79 (6,00) 0 

 Contraceptivo Oral 

 
0,905 

Sim 3,5 (7,95) 1  

Não 3,53 (7,09) 0  

Câncer 

  
0,841 
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Sim 4,46 (8,34) 0 

 Não 2,46 (5,874) 0   

Fonte: Pesquisa direta (2019) 

*Teste U de Mann Whitney, ao nível de 5% de significância. 

 

Na tabela 5, quando feita a comparação entre o número de MN e os fatores epigenéticos em mulheres 

que realizaram o exame. Os fatores como câncer, fumo, uso de hormônios e bebidas não apresentaram 

relação estatística significativa no número de MN, diferenciando das pacientes que realizaram o exame de 

Raio X no ultimo ano que, apresentou relevância estatística conforme questionário proposto. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo alcançou os objetivos elencados, pois foi possível investigar os fatores epigenéticos 

que interferem na avaliação da frequência de MN, além de caracterizar as participantes do estudo e descrever 

estes fatores. Tendo como resultado a exposição ao Raio X para o aumento de MN nas participantes da 

pesquisa, que realizaram esse exame no último ano, confirmado através do teste Qui-quadrado de associação 

a um nível de significância de 5%. 

Como a população feminina é a mais frequente na busca de prevenção e tratamento de doenças, é 

necessário realizar uma alerta a elas sobre os riscos que o Raio x traz, porque o aumento de MN, pode está 

associado a outras patologias, que se não diagnosticadas precocemente podem trazer danos irreversíveis à 

saúde destas mulheres e levá-las até a morte.  

É importante que as mulheres conheçam todos os fatores que podem ocasionar uma alteração 

genética em seu corpo, considerando que estas alterações estão associadas ao surgimento de patologias 

graves que são capazes de comprometer sua qualidade de vida.   

Portanto, a realização deste estudo é pertinente por possibilitar o seguimento de novas pesquisas que 

levem a complementar as entrelinhas manifestadas a partir deste, e servir como suporte para profissionais de 

saúde e estudantes, exacerbando o conhecimento dos mesmo sobre o tema exposto, visto que, existem 

poucos que exploram a temática da mucosa cervical.  
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Capítulo 17 

GEOGRAFIA E SAÚDE PÚBLICA: UM ESTUDO SOBRE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

(LTA) NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BAHIA1 

Ismael Mendes Andrade2 
Rozilda Vieira Oliveira Sacramento3 

 
 

RESUMO 
O estudo geográfico da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) tem sua importância para o estudo 
preventivo na saúde pública. A LTA é uma doença parasitária de caráter zoonótico, causada por protozoário de 
várias espécies do gênero Leishmania, que acometem o indivíduo e diversas espécies de animais domésticos 
e silvestres. O objetivo principal do trabalho foi analisar os fatores ambientais que influenciam a LTA no 
município de Presidente Tancredo Neves – BA. No método fez-se o levantamento geográfico in loco para 
identificar os comportamentos ambientais de risco, observando as características das condições das 
residências em relação à ocupação rural e seu conhecimento sobre a LTA. O resultado permitiu observar os 
fatores de risco como casa próxima da lavoura e das matas, além da presença de animais domésticos nos 
periodomicílio e domicilio. Falta de informação perante a doença da área endêmica, sem nenhuma ação de 
promoção a saúde e prevenção, principalmente em intervenção nas localidades de maiores riscos.    
 
Palavras-Chave: Geografia; Saúde pública; Leishmaniose; Fatores Ambientais. 
 

ABSTRACT 
The geographic study of american aegumentary aeishmaniasis (ATL) has its importance for preventive study in 
public health. ATL is a contagious disease of  zoonotic character, it caused by protozoa of several species of 
the kind Leishmania, that affect the man and various domestic and wild species of animals. The main objective 
of this study was to analyze the environmental factors that influence the ATL in the municipality of Presidente 
Tancredo Neves - BA. In the method became a geographical survey in place to identify environmental risk 
behavior, observing the characteristics of the conditions of households in relation to rural occupation and their 
knowledge before the LTA. The result allowed us to observe the risk factors as next crop home and forests, and 
the presence of domestic animals in periodomicílio and address. Lack of information before the disease 
endemic area, without any action to promote health and prevention, particularly for intervention in higher greater 
risks. 
 
Key-words: Geography; Public health; Leishmaniasis; Environmental Factors. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
               

Este trabalho foi desenvolvido no município de Presidente Tancredo Neves onde possui duas espécies 

de Leishmaniose; a Leishmania (Viannia) brasiliensis, (Cuba e col., 1985; Hoch e col., 1986) e raramente a 

Leishmania (Leishmania) amazonensis, (Barreto e col., 1984; Rosa e col., 1988). Essas espécies podem 

                                                           
1 Resultado do Trabalho de Conclusão do Curso de Geografia (UNEB, CAMPUS V). 
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adaptar-se a ambientes agrícolas, sendo, estes em sua maioria reproduzem condições favoráveis iguais aos 

do seu habitat natural. Em Presidente Tancredo Neves existem várias áreas de plantio de lavouras, além da 

presença de animais domésticos na zona rural do município que pode estar contribuindo para um aumento dos 

números de flebotomíneos, sendo um risco para a população local (ANDRADE, 2011).  

Os fatores ambientais estudado na área endêmica de Leishmaniose Tegumentar Americana do 

município de Presidente Tancredo Neves tem a relação da transmissão homem-ambiente. De acordo com os 

dados do Centro de Referência em Leishmaniose Doutor Jackson M. L. Costa, obtido no mês de janeiro de 

2010 o município em Presidente Tancredo Neves apresentou, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 

2009, 1.358 casos. 

Os fatores ambientais estão amplamente relacionados com a epidemiologia da LTA, representados 

pelos os fatores físicos e biológicos, sendo estes, analisados como ambiente físico a exemplo da situação 

geográfica como solo, temperatura, umidade, pluviosidade, relevo e hidrografia e a biogeografia (ANDRADE, 

2011).   

O estudo da LTA em nosso País tem várias vertentes em relação ao fator ambiente. Neste aspecto 

Negrão (2009) chamada atenção para a presença das “condições sociais negativas” onde facilita vários 

“complexos patogênicos”, buscando a correlação dos fatores geográficos na ocorrência da LTA nas áreas 

urbanas. Dos vários artigos relacionados aos fatores risco, destacam-se os estudos sobre o ambiente e as 

transformações constantes feitas pelo individuo, onde os autores tentam buscar respostas ao aumento dos 

números de casos de LTA (NEGRÃO, 2009; ANDRADE, 2011).  

Para tanto, o presente trabalho tem como objetivos: 

a) Caracterizar o perfil socioeconômico de pacientes infectados pela LTA, no município de Presidente 

Tancredo Neves, no período de 2000 a 2009; 

b) Analisar os fatores ambientais e sua possível correlação com os altos índices da enfermidade, no 

período de 2000 a 2009; 

 

2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa teve início a partir de um levantamento de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana, 

no período de 2000 a 2009, junto ao Centro de Referência em Leishmaniose Dr. Jackson M. L. Costa 

(CRLDJML) no distrito de Corte Pedra no município de Presidente Tancredo Neves. Durante essa etapa 

identificou-se os nomes e endereços das pessoas que tiveram os casos confirmados da LTA. 

A população pesquisada foram os pacientes que tiveram a doença entre os anos de 2000 a 2009. 

Esses pacientes foram selecionados aleatoriamente no fichário do CRLDJML, obtendo quinzes pessoas por 

grupo de comunidades para aplicação de questionários, totalizando 60 entrevistados.   
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Para caracterização socioeconômica foram aplicados questionários conforme amostra das pessoas 

acometida por LTA no município, as respostas foram obtidas por chefe da família e, na ausência deste, pela 

dona de casa ou pelo adulto mais velho presente. As perguntas feitas às pessoas que mostraram dificuldade 

de compreensão foram reformuladas para melhor entendimento do entrevistado. Interrogou-se sobre: idade, 

gênero, profissão, tempo de moradia, existência de energia elétrica na residência, costumes de deixar a 

lâmpada acesa a noite, destino do esgoto, destino do lixo da residência, conhecimento do que é Leishmaniose, 

presença de animais no periodomicílio. Questões relacionadas aos produtos cultivados no terreno, período de 

colheita, tipo de adubação utilizada nas culturas, presença de mata no terreno, prática de correção do solo, a 

análise de proximidade da residência em relação a lavouras e/ou matas foram também observadas, além dos 

registros fotográficos. Esses dados foram analisados estatisticamente, gerando gráficos para verificar a 

correlação entre as variáveis e o número de casos. 

 

3 OCUPAÇÃO HISTÓRICA DO USO DO SOLO E AVALIAÇÃO TEMPORAL DOS CASOS DA 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. 

  

A informação obtida por meio das entrevistas com os moradores mais antigos no município de 

Presidente Tancredo Neves permitiu relacionar a história com o crescimento da produção agrícola.  De acordo 

com os registros dos moradores, os primeiros núcleos de povoamentos surgiram a partir da construção da BR 

101 por volta de 1957, proporcionando um maior desenvolvimento econômico em função da facilidade no 

transporte de cargas. Nessa época, ainda como distrito de Valença, sendo elevado à categoria de município a 

partir 1989. 

 Esse processo de crescimento e valorização das terras proporcionou maior produção e circulação de 

produtos agrícolas, iniciando a transformação espacial do território modificada pelos fluxos de mercadorias, 

aumentando a extensão de terras cultivadas.  

Com esse processo histórico de ocupação e modificação do espaço geográfico, em meados da década 

de 1987, surge uma epidemia na região que poucos tinham conhecimento, uma ferida que deformava e 

deixava marcas na pele, ou seja, a leishmaniose tegumentar americana, tornando-se uma área endêmica. 

Com esse aumento de números de casos na região, houve a necessidade da implantação de um centro de 

saúde para o atendimento e tratamento das pessoas, sendo implantado nesse mesmo ano, o Centro de 

Referência em Leishmaniose, localizado no distrito de Corte Pedra, área de maior concentração dos números 

de LTA na época. Esse Centro de Referência atende pacientes de 18 municípios circunvizinhos. 

Avaliando a expansão da área cultivada e a ocorrência dos casos de LTA no município durante o 

período de 2000 a 2009 percebe-se na figura 1, similaridade entre as linhas. Este comportamento indica uma 
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tendência de elevação dos índices da doença com a retirada da vegetação natural interferindo no habitat dos 

flebotomíneos.   

 

 

 

 

 

 

A ocupação do uso do solo para a produção agrícola no município de Presidente Tancredo Neves, 

apresenta alteração nos últimos dez anos, entre os anos 2000 a 2005 verifica-se uma estabilidade na produção 

do cacau e um aumento significativo no plantio da mandioca (Figura 2). No período de 2006 a 2009 houve um 

aumento significativo na área de plantio da banana. A expansão de área desmatada para o cultivo agrícola, 

pode estar relacionado com o aumento de casos da LTA no município em estudo.  

 

 

 

 

          

 

A não expansão da área cultivada com cacau deve-se, provavelmente, a incidência da praga da 

“vassoura de bruxa”, nome dado pelos os agricultores, conforme formato nas folhas de cacau, causada por um 

Figura 2 – Área plantada (ha) no período de 2000 a 2009. 

Figura 1 – Área plantada (ha) e números de casos da LTA no período de 2000 a _2009. 
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fungo denominado Moniliophtora perniciosa (Stahel Aime & Phillips-Mora, 2005). Essa praga trouxe problemas 

aos agricultores, principalmente na região do Sul da Bahia, causando uma diminuição da produção e no 

plantio, dando espaço para o surgimento de outras culturas, a exemplo da mandioca e a banana (Figura 2). 

A mandioca começa a ocupar o território a partir do surgimento de um projeto realizado pela Fundação 

Odebrecht em parceira com a prefeitura municipal e os produtores rurais. Esse projeto resultou na formação de 

uma cooperativa para a compra da mandioca e dos produtos agrícolas da região. A Cooperativa dos 

Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (COOPATAN), faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável do Baixo Sul da Bahia (DIS BAIXO SUL) que tem como objetivo prestar serviço aos 

seus associados com base na ajuda mútua, visando o bem estar social. Em sua sede existe a Fábrica de 

Farinha, que foi inaugurada em agosto de 2005 com produção de 400 toneladas de raízes processadas ao 

mês, estimulando a produção em larga escala. Com essa Fábrica a área de plantio vem expandindo desde o 

ano de 2004.  

O plantio da banana tem sua expansão no ano de 2006 com o apoio do Governo Federal, através do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que financia projetos individuais ou 

coletivos gerando mais renda ao agricultor familiar, assim aumentado a sua produção. Esse projeto existe no 

município com o apoio da Secretaria Municipal da Agricultura que incentiva para o plantio da banana e outras 

culturas.  

Segundo o diagnóstico das políticas públicas da Secretaria Municipal de Agricultura, atualmente 

existem vários programas de incentivo ao agricultor familiar, como: o Programa de Microcrédito Rural do Banco 

do Nordeste (Agroamigo), idealizado em parceria com o MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, que 

visa à concessão de financiamento para a área rural, o PRONAF conforme citado anteriormente, o Programa 

Mata Verde Semeando, idealizado pelo Governo Estadual para incentivar o agricultor, distribuindo sementes 

de milho e feijão e mudas de seringueiras e árvore frutífera, o objetivo é para o reflorestamento, proteção de 

nascentes e a permanência dos agricultores na zona rural. Em relação às outras produções agrícolas no 

município, o Secretário de Agricultura informou que tem incentivado o pequeno agricultor no plantio da 

seringueira doando mais de dez mil mudas e na produção frutífera da Graviola que atualmente o município é o 

segundo maior produtor do estado da Bahia. 

Outro fator que favoreceu o crescimento das atividades rurais deve-se à implantação da energia 

elétrica, financiada pelo o Governo Federal no Programa Luz para Todos que beneficiou 90% das 

comunidades que não tinha o acesso ao benefício no município, segundo a Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia (Coelba). Esse programa foi iniciado no período de 31/03/2004 a 29/05/2011, totalizando sete 

anos de implantação de energia elétrica para a zona rural.   

Esses acontecimentos trouxeram desenvolvimento para o município na produção e circulação dos 

produtos agrícolas, estando diretamente ligada à ocupação e o uso do solo. Estes fatores podem estar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moniliophtora_perniciosa
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pautados na expansão de áreas de desmatamento dando lugar as lavouras e/ou as pastagens, com isso, 

interferindo o ciclo natural dos flebotomíneos e do seu habitat.  

Após avaliação dos questionários aplicados durante a entrevista observou-se que 88% dos 

entrevistados infectados apresentavam na sua propriedade uma área de cultivo agrícola a uma distância de 5 

metros de sua residência. Cabe ainda ressaltar que, de acordo com o Manual de Controle da Leishmaniose 

Tegumentar Americana (2007) recomenda-se uma faixa segurança de distanciamento de áreas de matas, 

mínima 200 a 300 metros. Situação semelhante às observadas neste trabalho foi verificada por Corte (1996) e 

Miranda e colaboradores (1996) ao detectaram em suas pesquisas, proximidade entre casa-lavoura ou casa-

mata, relacionando o número de casos ao desmatamento e crescimento agrícola. Contudo, podemos afirmar 

que existem várias áreas de risco casa-lavoura no município, permitindo o vetor ter um maior contato com as 

pessoas, sendo esta uma zona de temeridade. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO MUNICÍPIO 

DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

 

Atualmente o número de casos de LTA no município vêm crescendo, existindo uma expansão da área 

geográfica e também novos casos de incidência. Observa-se na figura 9 que no ano de 2002 houve um baixo 

coeficiente de incidência, porém a partir do período de 2002 até 2005 existe uma alta, evidenciando um 

comportamento instável. No ano de 2007 até 2010 existe uma elevada taxa da incidência, tornando um alto 

risco para a população. 

 

 Figura 3 - Incidência da LTA no município de Presidente Tancredo Neves, no período de   2000 a .2010. 

  

 
  

Com base na avaliação dos questionários, em relação à infraestrutura, comportamento e saneamento 

básico, traçou-se um perfil das pessoas infectadas na área de estudo. Em relação ao gênero pode-se observar 

que o sexo masculino têm um percentual maior (47%) que o sexo feminino (53%), mas, não houve predomínio 
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de nenhum dos gêneros. Este resultado está de acordo com os obtidos por Nasser (2007) ao confirmar em sua 

pesquisa ausência de preferência de gênero, entre os pacientes acometidos com LTA. 

Quanto às atividades econômicas verifica-se que 88% são agricultores que estão em plena atividade 

na lavoura. Na categoria de outras profissões estão incluídas pessoas que exercem alguma atividade e que em 

sua maioria não residem na área endêmica, como: Agente de saúde, técnica de enfermagem e professores.  

Com relação a implantação da energia elétrica na área rural pesquisada, 20% deixam a luz acesa, 

enquanto 80% não costumam deixar a luz acesa. Nessa investigação percebe-se que o fator “luz acesa" nas 

residências não está ligado ao aumento da doença. Entretanto, o hábito de usarem a luz no período da noite 

antes de dormir pode ser um fator de risco. Uma observação in loco, realizada no mesmo período da aplicação 

do questionário em residências onde existem flebotomíneos, percebeu-se que esse vetor estava mais 

concentrado no cômodo da casa onde existia a presença da luz. 

Outro fator observado nas residências da população que teve a doença foi o destino do esgoto e o 

abastecimento da água. Com relação ao esgoto 73% tem fossa em suas residências, 27% joga o seu esgoto a 

céu aberto. O fato de a maioria ter rede de esgoto demonstra que a população tem uma preocupação no 

saneamento básico. Percebe-se que 50% da população tem água da fonte e os outros 50% tem água da 

cisterna. No abastecimento de água pode ter uma maior exposição quando os moradores que possuem 

fonte/cisterna que exercem as atividades domésticas nestes locais, onde possuem matas/lavouras próximas da 

fonte/cisterna, pois estas atividades em sua maioria são realizadas em horários ao entardecer, ocasionando 

um fator de risco para o acometimento da doença. 

Em relação à presença de recursos hídricos nas propriedades pode favorecer a formação de solo 

úmidos, sendo ambientes ideais para a deposição dos ovos dos flebotomíneos, verifica-se que 87% das 

propriedades têm nascente, um ambiente favorável para o vetor, contribuindo para uma área de risco. 

Podemos avaliar que 53% dos entrevistados não possuem área de floresta na propriedade, reforçando 

a teste de destruição do habitat natural dos flebotomíneos e consequentemente o contato direto do vetor com o 

hospedeiro humano. Essa afirmação pode estar vinculada a expansão agrícola do município. No estudo de 

Magalhães (2001), diz que à presença da mata na proximidade das residências é considerado um fator de 

proteção para a leishmaniose tegumentar, no contexto desta pesquisa e somente nessa, demostra o inverso 

em relação à área de estudo do município de Presidente Tancredo Neves. 

Identifica-se que 70% das pessoas não moram próximo da Mata, diminuindo o risco para o contágio, 

mesmo a não presença da mata ao redor de sua residência existe a presença da lavoura com a ligação da 

mata, existindo um corredor que liga a mata, lavoura e casa. O resultado observado está de acordo com o 

estudo de Aparecido e Bitencourt (2004) os quais defendem a hipótese de que o mosquito está conseguindo 

alcançar a residência através de vegetação densa ao redor das bordas das matas. Contudo, esta vegetação 

pode ser uma plantação, que apresenta uma cobertura densa.  



 
186 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

A presença de animais próximos à residência constitui um fator de risco para a família, pois o 

flebotomíneo fêmea precisa do sangue do hospedeiro para o amadurecimento dos seus ovos, observa-se que 

existe a presença de animais nas residências dos entrevistados. Verifica-se que 90% dos entrevistados têm 

criação de animais domésticos próximo da residência, denominado um local de risco para os moradores.  

Ressalta-se, que além dos animais domésticos serem hospedeiros existe o maior risco para as 

pessoas também participarem desse ciclo. Esses resultados estão de acordo com Negrão (2009, p.18) em 

uma pesquisa realizada com 804 pacientes com a LTA da cidade de Maringá, desses 577 (69,3%) tinham a 

profissão relacionada à zona rural e 263 (32,7%) tinham em sua residência animais domésticos como cães, 

galinhas, suínos e equídeos próximos à habitação. 

Em relação à difusão de conhecimento sobre a LTA verificou-se que, 70% dos pacientes não 

conheciam o vetor que transmite a enfermidade, desses a maioria não sabiam como tinham adquirido a LTA, e 

desconheciam as medidas de prevenção que deveriam ser tomadas. Está evidente que no município não 

existe nenhuma orientação para esses pacientes, ou seja, não tem nenhuma política de educação em saúde 

para esclarecer as pessoas sobre a enfermidade e das áreas de risco existente no município. Conforme os 

entrevistados, a única atenção que eles têm é do Centro de Referência de Leishmaniose que visa à prática 

curativa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A LTA no município de Presidente Tancredo Neves tem sua importância no contexto de saúde pública, 

pois fica localizada em uma das maiores área endêmica do Baixo Sul da Bahia. No município existem vários 

fatores geográficos que podem estar contribuindo para o aumento dos números de casos.  

A relação do processo histórico do município favoreceu mudanças na ocupação e uso do solo 

tornando um espaço “antropomorfizado” sem a preocupação dos impactos no ambiente e na propagação dos 

números de casos, pela falta de conhecimento das pessoas.  

A infraestrutura das casas visitadas (saneamento básico e resíduos sólidos) tem um nível adequado, 

sem influencia no risco para a LTA. Com relação à casa-proximidade-lavoura e a casa-proximidade-mata estar 

condicionando um fator favorável para o contato direto ao vetor. Observou-se que a população acometida pela 

LTA possui casa próxima da lavoura ou mata, denominando uma possível área de risco. 

A presença de mamíferos no domicílio favorece aos insetos nas proximidades da casa, mantendo esse 

animal como um interlocutor para a manutenção dos reservatórios da Leishmania sp. Nessas habitações 

também existem construções de abrigos de animais domésticos no ambiente próximo a residência. Esses 

fatores de riscos são condições favoráveis para o ser humano adquirir a Leishmaniose. 
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Entende-se que as alterações ambientais, causadas pelo desmatamento faz com que as espécies de 

flebotomíneos tenham que se adaptar a uma nova condição similar do habitat natural, sendo esta, percebida 

na pesquisa, as áreas de lavoura de cacau que forma uma cobertura vegetal densa existente ao entorno das 

casas.  

Na entrevista observou-se que os pacientes não tinham o entendimento do que é a LTA e de como 

tinha adquirido, fator este negativo para a prevenção. O conhecimento sobre a LTA em determinadas 

comunidades e na percepção da população local ajudaria nas medidas de controle, facilitando os agentes 

comunitários e de endemias. Conhecer a população acometida  pela doença é de fundamental importância 

para medidas de controle da LTA.  

De modo geral, ressalta-se que a transmissão está acontecendo em maior parte no periodomicílio, pois 

a proximidade de matas permitida pelo Manual de LTA (2007) é de no mínimo 300 metros e o que foi 

observado nas residências visitadas, chega ao máximo de 100 metros de distanciamento, além dessa 

proximidade existe outro fator favorável de atração do vetor que é a eletrificação na zona rural. 

O controle da Leishmaniose Tegumentar Americana deve ser abordado na promoção da saúde de 

vários níveis como: educação em saúde e educação ambiental nas escolas e associações, informando sobre a 

LTA e seus cuidados preventivos. O apoio da Secretaria de Saúde é de suma importância para a atuação da 

vigilância epidemiológica. 

A medida de atuação não cabe somente à secretaria de saúde, mas a participação das secretarias de 

meio ambiente, agricultura e educação, trabalhando de forma intersetorial  em medidas mais adequadas para a 

prevenção da população.  

Outra estratégia de controle seria a contratação e preparação de agentes de saúde ambiental, dando 

assistências no controle da LTA na área endêmica e de outros fatores que acomete a saúde e o meio 

ambiente, ajudando assim a população. 

Deve-se ter mais investimentos nas políticas públicas e principalmente na saúde, pois o município 

representa uma área endêmica e atualmente não há nenhum programa ou projeto de prevenção sendo 

realizado. Mas, o único apoio que os pacientes tem é na prática curativa do Centro de Referência de 

Leishmaniose no qual precisa de mais apoio do poder municipal.  
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Capítulo 18 

GESTAÇÃO E USO DE DROGAS: REVISÃO DE LITERATURA 
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RESUMO  
O uso de drogas é um problema muito sério na população em geral e, principalmente entre as mulheres no 
período gestacional. Deste modo este trabalho tem como objetivo compreender as repercussões do uso de 
drogas no período gestacional ou ciclo gravídico puerperal. O método utilizado foi um estudo com coleta de 
dados a partir de fontes secundarias e levantamento bibliográfico. Verificou-se através deste estudo a limitação 
dos profissionais de saúde em abordar estas pacientes consideravelmente, tanto nos aspectos sociais quanto 
psicológicos, biológicos, levando em consideração a falta de preparo dos profissionais não só com a formação, 
mas com a dinâmica do trabalho desenvolvido pela atenção básica em saúde. Os profissionais declaram que 
há uma necessidade ainda maior em trabalhar com estas gestantes dependentes químicas, mas em geral 
estas pacientes são encaminhadas para um serviço de referência, onde se acredita que os profissionais que 
desenvolvem um trabalho de gestação em alto risco estão mais preparados. Concluiu-se que o uso de drogas 
ilícitas e licitas pelas mulheres tem aumentado de modo bastante significativo, consequentemente atingindo de 
maneira negativa a saúde e desenvolvimento de crianças desde o momento de sua vida intrauterina até a vida 
adulta através do atrelo gestacional.  
Descritores: Gestante, Gestação de Alto Risco, Drogas Lícitas, Drogas Ilícita. 
 
ABSTRACT 
Drug use is a very serious problem in the general population and, especially among women during pregnancy. 
Thus, this work aims to understand the repercussions of drug use in the gestational period or puerperal 
pregnancy cycle. The method used was a study with data collection from secondary sources and bibliographic 
survey. Through this study, the limitation of health professionals in addressing these patients considerably, both 
in social and psychological and biological aspects, taking into account the lack of preparation of professionals 
not only with training, but with the dynamics of the work developed by primary health care. The professionals 
declare that there is an even greater need to work with these chemically dependent pregnant women, but in 
general these patients are referred to a referral service, where it is believed that the professionals who develop 
a high-risk pregnancy are more prepared. It was concluded that the use of illicit and licit drugs by women has 
increased quite significantly, consequently negatively affecting the health and development of children from the 
moment of their intrauterine life to adulthood through gestational hitching. 
Descritores: Pregnant Women; Pregnancy, High-Risk; Legal Drugs; Street Drugs. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de drogas ainda é um sério problema a ser solucionado na população em geral incluindo 

mulheres no período gestacional, diante dessa realidade deve-se envolver equipes multidisciplinares em sua 

abordagem para oferecer mais qualidade na assistência especificamente em relação aos problemas 

decorrentes do uso indevido de drogas neste período. A respeito do tema chamou atenção quanto ao preparo 

dos profissionais para a assistência as gestantes dependentes químicas, uma vez que os serviços de saúde do 

Brasil são classificados em Risco Habitual e Alto Risco, sendo este último é a referencia para estas gestantes 

dependentes químicas (MS 2012). 

Toda e qualquer substância, natural ou sintética que, adentrada no organismo e altera suas funções é 

considerada uma Droga. Aquelas obtidas através de determinadas plantas, animais e alguns minerais são 

consideradas as drogas naturais; exemplos como a cafeína (do café), a nicotina (presente no tabaco), o ópio 

(na papoula) e o THC tetrahidrocanabiol (da maconha). Aquelas fabricadas em laboratório, cujas quais se 

exigem técnicas especiais são consideradas as drogas sintéticas. O termo droga também envolve os 

tranquilizantes, estimulantes, alucinógenos, analgésicos e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis. 

As drogas que afetam o Sistema Nervoso Central são aquelas que tem tropismo, ou seja, as psicotrópicas, 

pois modificam as atividades psíquicas e o comportamento; podem ser absorvidas de várias formas: por 

injeção intravenosa ou aplicadas via retal (supositório), por inalação e por via oral (Gesina L. Longenecker, 

PH.D). 

A Síndrome da Dependência conceitua-se pelo conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e 

cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de substâncias alcança uma prioridade muito 

maior para um determinado indivíduo, do que outros comportamentos que antes tinham mais valor, sendo 

assim, caracterizam-se pelo desejo frequentemente forte e algumas vezes irresistível de consumir drogas 

psicoativas as quais podem ou não terem sido prescritas pelo médico (Gesina L. Longenecker, PH.D). 

As Drogas também podem ser Lícitas ou Ilícitas. As drogas lícitas são as substâncias químicas ou 

naturais como o fumo ou tabaco utilizado nos cigarros comuns ou de palha e cachimbos que tem a sua 

produção e seu uso permitido por lei, sendo liberadas para comercialização e utilização das pessoas. 

Entretanto, somente pelo fato de serem liberadas por lei não significa que não tenham algum tipo de controle 

dos órgãos governamentais, bem como não provoquem algum prejuízo à saúde mental, física e social da 

pessoa que a utiliza. Isso dependerá de múltiplos fatores, tais como, quantidade e frequência do uso. As 

drogas lícitas também são prescritas pelos médicos tais como os Benzodiazepínicos, Antidepressivos, 

Anorexígenos e Anabolizantes. As drogas lícitas mais comumente consumidas pela população são as Bebidas 

alcoólicas e os Fumos. As Drogas Ilícitas: maconha, cocaína, crack, ecstasy, LSD, inalantes, heroína, 

barbitúricos, morfina, skank, chá de cogumelo, anfetaminas, clorofórmio, ópio e outras são substâncias 
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proibidas de serem comercializadas, consumidas ou administradas em qualquer forma e espécie, devido à 

confirmação científica dos seus efeitos nocivos a saúde, pois agem de forma agressiva, principalmente, no 

sistema nervoso central, alterando suas funções vitais, como o humor, as sensações e o comportamento, além 

de gerar danos físicos e predispor o organismo ao aparecimento de diversas doenças como o câncer. Por 

serem proibidas, as drogas ilícitas entram no país de forma ilegal, através do tráfico que promove a 

comercialização sem a autorização, levando muitas vezes a violência. 

 

No que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, ao contrário do que se pensa, esse 
não é um evento novo no repertório humano (Toscano Jr., 2001), e sim uma prática milenar 
e universal, não sendo, portanto, um fenômeno exclusivo da época em que vivemos. Pode-
se dizer, então, que a história da dependência de drogas se confunde com a própria história 
da humanidade (Carranza & Pedrão, 2005), ou seja, o consumo de drogas sempre existiu ao 
longo dos tempos, desde as épocas mais antigas e em todas as culturas e religiões, com 
finalidades específicas. Isso porque, o homem sempre buscou, através dos tempos, 
maneiras de aumentar o seu prazer e         diminuir o seu sofrimento (Martins & Corrêa, 
2004). 

 

As Drogas lícitas, como conceituado acima, possuem permissão do Estado para seu comercio, 

proporcionando livre acesso aos dependentes, e assim, o uso destas drogas pelas mulheres tem aumentado 

de maneira bastante significativa, até mesmo durante a gestação, o que é um tema discutido em muitos 

veículos de comunicação, pois a exposição da mãe e da criança se inicia na gestação, porém seus reflexos 

podem ser para toda a vida, pelas doenças que podem causar, lembrando que as condições sociais também 

contribuem para o uso destas drogas pelas gestantes. Durante a gravidez a administração de um agente 

químico, mesmo com finalidade terapêutica, pode provocar alguma alteração no equilíbrio gestacional. 

Qualquer droga ou substância química administrada a gestante é capaz de cruzar a placenta (esse transporte 

placentário começa a ocorrer a partir da quinta semana) a menos que ocorra alguma destruição ou alteração 

na sua composição. A interação (droga feto) pode resultar em uma maior ou menor exposição dos órgãos 

conceptuais a estas substâncias. A própria droga e seus produtos de metabolização podem perturbar o bom 

desenvolvimento embrionário ou fetal podendo leva-lo à morte ou a alterações importantes (SILVA T. P.; 

TOCCI H. A., 2002). 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS LÍCITAS 

ÁLCOOL 

Álcool é produzido através de fermentação ou destilação de vegetais como a cana-de-açúcar, frutas e 

grãos. O etanol é um líquido incolor. As cores das bebidas alcoólicas são obtidas de outros componentes como 

o malte ou através da adição de diluentes, corantes e outros produtos. 
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O consumo de álcool durante a gravidez expõe a criança aos efeitos do álcool. O mais grave desses 

efeitos é a Síndrome Fetal pelo Álcool, cujas características incluem: retardo mental, deficiência de 

crescimento, deformidade facial e de cabeça, anormalidades labiais e defeitos cardíacos (SMAILI, 2015). 

 

TABACO  

Tabaco é uma planta cujo nome cientifico é Nicotiana tabacum, da qual é extraída uma substância 

chamada nicotina, seu princípio ativo. Mas no tabaco encontramos ainda um número muito grande de outras 

substâncias algumas muito tóxicas, como por exemplo, terebentina, formol, amônia, naftalina, entre outras. 

Quando a mãe fuma durante a gravidez "o feto também fuma", recebendo as substâncias tóxicas do cigarro 

através da placenta. Há aumento dos batimentos cardíacos no feto, e a criança ao nascer tem redução do 

peso, menor estatura e alterações neurológicas. O risco de aborto espontâneo e de parto prematuro é maior 

em gestantes que fumam. Aliás, droga nenhuma combina com a gravidez, a não ser aquelas receitadas pelo 

médico (SMAILI, 2015). 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS ILÍCITAS 

 

COCAÍNA 

A cocaína é uma substância que estimula fortemente o sistema nervoso central e é extraída de uma 

planta chamada Erytroxylon coca ou simplesmente coca.  Bebês nascidos de mães que abusaram de cocaína 

durante a gravidez geralmente nascem de partos prematuros, com baixo peso e estatura e circunferência 

craniana menor que o normal. Há ainda altas taxas de malformação congênita e mortalidade perinatal. Há 

também evidências que crianças que receberam cocaína através das mães (quando ainda estavam no útero 

das mesmas) podem ter queda do rendimento escolar quando maiores, envolvendo distração e dificuldade de 

concentração (CABRAL, 2016). 

  

MACONHA 

A maconha é o nome dado no Brasil ao vegetal Cannabis sativa, também conhecida popularmente 

como: marijuana, fumo, bagulho, manga rosa, liamba, mulatinho. Os primeiros relatos de sua presença no 

Brasil datam do século XVIII para a produção de fibras. No entanto acredita-se que a planta já existe há mais 

tempo utilizada pelos escravos. A planta Cannabis sativa produz mais de 400 substâncias químicas. Uma 

delas é o THC (tetrahidrocanabinol ) que é a principal responsável pelos efeitos da maconha. Nenhuma 

substância que cause algum tipo de intoxicação deve ser usada pela mulher quando estiver grávida (e no 

período de amamentação), pois isso prejudica o feto que está em desenvolvimento. Assim como o cigarro, 
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álcool, remédios (que não receitados pelo médico), a maconha e outras drogas não podem ser usadas 

(CABRAL, 2016). 

 

CRACK 

O crack é uma mistura da pasta-base de cocaína refinada com bicarbonato de sódio e água. Muitas 

vezes a mistura é falsificada com o acréscimo de cimento, cal, querosene e acetona, para aumentar o seu 

volume. Quando aquecida, a mistura separa as substâncias líquidas das sólidas. As substâncias líquidas são 

então descartadas e as sólidas são convertidas na “pedra de crack” que, com a utilização de um cachimbo, é 

então fumada e absorvida pelo corpo em quase 100% do total ingerido. A via inalatória confere à droga um 

tempo de ação e um poder viciante extremamente rápido, o que tem tornado o crack um verdadeiro flagelo 

(CABRAL, 2016). 

OBJETIVO 

Compreender por meio da literatura as repercussões do uso da droga no período gestacional ou ciclo 

gravídico puerperal.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo justifica-se pela repercussão das drogas na saúde materno-fetal. Acredita-se que este 

estudo possibilitará reunir subsídios para o cuidar de forma ampliada no binômio mãe-filho revendo as práticas 

assistenciais no pré natal até o pós parto, pois sabe-se que para amenizar os problemas, ajudar a gestante 

usuária de drogas e dar condições à criança que está em desenvolvimento a ter um acompanhamento 

adequado há a necessidade de se ampliar os recursos para atender a estas gestantes a fim de se ter uma 

assistência completa, uma vez que é de conhecimento geral que o uso dessas drogas são consideradas um 

grave problema de saúde pública.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de 

levantamento bibliográfico por ocasião da realização de uma revisão integrativa, a qual é um método que 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática (SOUZA et al., 2010); buscando-se semelhanças e diferenças entre os artigos 

levantados nos documentos de referência.  
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O propósito geral de uma revisão de literatura de pesquisa é reunir conhecimentos sobre um tópico, 

ajudando nas fundações de um estudo significativo para enfermagem.  

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: 

LILACS, Bireme e Scielo. 

Os descritores utilizados para a busca nesta pesquisa foram: Gestantes e Drogas Ilícitas.  

Para os critérios de inclusão utilizarão as bases publicadas nos últimos 15 anos, sendo Literatura 

Nacional, excluindo-se os Livros, Dissertações e Teses. 

A partir desta busca encontraram-se 10 artigos que seguem os critérios acima de inclusão. Sendo 2 

artigos encontrados no LILACS, 3 no SCIELO e 5 na Bireme. 

 

RESULTADOS E DISCCUSSÃO 

Foram encontrados oito artigos na Literatura Latina Americana em Ciências da Saúde nos últimos 15 

anos. Após análise os dados foram agrupados e serão apresentados a seguir.  

 

Figura 1- Distribuição dos oito artigos, segundo a categoria profissional dos autores. 

 

  

Conforme a Figura acima verificou-se que 50% dos autores eram enfermeiros, 40% médicos e 10% 

psicólogos.Figura 2- Distribuição dos oito artigos, segundo o ano de publicação das fontes. 
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Observou-se que de 2002 a 2013 houve uma média de publicação dos artigos (15%) sobre o tema 

referido. Entretanto houve um aumento bem considerado em 2014 (40%). 

Estes artigos foram lidos na integra, sendo extraído destes alguns dados relevantes para responder ao 

objetivo da pesquisa, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1- Distribuição das oito fontes selecionadas para o estudo. 

Nome da Revista Título do Artigo Ano de publicação Formação do autor Conclusão do artigo 

Manual do Ministério 

da Saúde  Programa 

de Aprimoramento 

profissional 

Abordagem sobre o 

uso de drogas pela 

mulher no pré-natal 

2011 Enfermeira 

Limitação dos 

profissionais de saúde na 

abordagem ao uso de 

drogas no pré-natal 

Universidade Católica 

de Brasília 

De mãe para filha: 

Maternidade á “deriva” 
2014 Psicóloga 

Pesquisa, voltada a 

mulheres gestantes 

usuárias de crack e outras 

drogas  e sua relacão a 

maternidade, 

compreendendo como a 

história de vida, a 

trajetória familiar, social e 

a transmissão geracional, 

influenciam no processo 

de construção do papel 

materno dessas gestantes 

usuárias . 

UNIFESP 

Uso de drogas e 

resultados perinatais 

são diferentes entre 

gestantes 

adolescentes precoces 

e tardias? 

2002 Médico 

Os dados estatísticos 

apresentados referente a 

gestantes adolescentes 

precoce e tardia 

apresentam o mesmo 

padrão de consumo de 

droga e desempenho 

15% 

15% 

15% 

15% 

40% 

0 10 20 30 40 50 

2002 

2007 

2011 

2013 

2014 

Ano de publicação 



 
197 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

obstétrico semelhante. 

EEAN.edu.br 

Percepção e praticas 

de gestantes atendidas 

na atenção primaria 

frente ao uso de 

drogas 

2014 Enfermeira 

Dificuldade de abordagem 

do profissional durante a 

assistência no pré-natal. 

Relato das gestantes que 

se sentem julgadas pelos 

profissionais de saúde. 

ACTA Paul Enferm. 

2013 

Prevalência do uso de 

drogas por abuso por 

gestantes 

2013 Enfermeiro 

Evidencia de drogas 

licitas como o cigarro e o 

álcool durante a gestação. 

Dificuldade de detecção 

diagnostica precoce. 

Limitação na assistência 

do pré-natal pelos 

profissionais. 

Revista Saúde Publica 

2007 

Rastreamento de uso 

de álcool por gestantes 

de serviços públicos de 

saúde do Rio de 
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Figura 3- Distribuição dos oito artigos, segundo o conteúdo apresentado. 

 

Observou-se nos estudos um percentual maior naqueles que referiram prevalência de drogas usadas 

pelas gestantes (58%) do que os que referiram dificuldade de assistência obstétrica pelos profissionais para 

atendê-las em relação ao tema de álcool e drogas. 
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Segundo Barbosa, em um estudo sobre a Percepção da gestante sobre o consumo de drogas ilícitas 

na gestação constatou-se que a maconha foi à droga ilícita mais utilizada nos últimos anos, esse aumento 

deve-se a facilidade de obtenção da droga no país. Sendo o uso dessa substância um comprometimento 

irreversível da integridade do binômio mãe\feto. 

Prematuridade, baixo peso ao nascer, diminuição do perímetro cefálico, deslocamento de placenta, 

acarretando em alguns casos o aborto. Tudo isso pode ser provocado pelo consumo de drogas ilícitas e 

também acarretando o crescimento do feto. 

O rastreamento da consulta pré-natal é a melhor estratégia para identificar as usuárias de drogas e 

também, os fatores de risco para o consumo pelas gestantes, a exemplo: baixa autoestima, problemas 

financeiros, ansiedade e problemas relacionados afetivos, em especial com o parceiro. Por isso a detecção 

precoce do pré- natal é essencial p detectar o uso de drogas ilícitas, podendo assim encaminhar essa gestante 

para um centro especializado, que atenda a mãe e o bebe. 

As gestantes usuárias sabem o mal que a droga faz para o bebe, sendo assim algumas conseguem 

ficar sem usar, mas a maioria não consegue, pelo contrário, usam a mais, mesmo sabendo do mal que causam 

para os seus bebes. 

Sendo assim a importância da detecção precoce, os profissionais tende a conseguir um atendimento 

em ambulatórios especializados, para um melhor acompanhamento desta e do bebe. Precisamos de 

profissionais especializados para atender essas gestantes, sem crucifica-las. 

Observam-se fatores de riscos relacionados ao uso de drogas na gestação: problemas familiares, 

ausência de parceiros, instabilidade financeira, baixa autoestima e solidão.   

Tudo isso constitui um problema de saúde publica, devendo haver um planejamento de ações eficazes 

para a promoção da saúde desse grupo de risco. 

Segundo Kassada, em outro estudo relacionado às Percepções e práticas de gestantes atendidas na 

atenção primária frente ao uso de drogas observou-se que o uso de drogas ilícitas tem aumentado no mundo, 

sendo mais observados o uso de crack e cocaína.  

Observa-se a falta de adesão ao pré-natal, falta das consultas, dificuldade na realização dos exames, 

sendo assim apresentam uma maior incidência de complicações clínicas e obstétricas. 

Os profissionais de saúde tem que ter um olhar mais sensibilizado a assistência saúde integral, 

humanizada e qualificada às mulheres grávidas, visando a promoção e proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico e o tratamento precoce e a reinserção social. 

Medo e culpa, sentimentos que acompanham a gravidez de usuárias de drogas de abuso e 

diferenciação no atendimento às gestantes usuárias de drogas. 

Essas gestantes sabem o mal que as drogas causam, mas também tem dificuldade de deixar de usar. 
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A dificuldade entre as gestantes com os profissionais de saúde, é uma das causas que dificultam o 

tratamento. Quando mais cedo a detecção; podem permitir maior adesão ao tratamento, reduzindo o dano e 

melhorando a qualidade de vida mãe e filho. 

Preparação dos profissionais da saúde para trabalhar e atender as gestantes usuárias. 

Segundo Macedo, em uma pesquisa sobre as formas de abordagem sobre o uso de drogas em 

gestantes no pré-natal, verificou-se sobre a limitação dos profissionais de saúde em abordar estas pacientes 

consideravelmente, tanto nos aspectos sociais quanto psicológicos, biológicos.  

A falta de preparo dos profissionais relaciona-se não só com a formação, mas com a dinâmica do 

trabalho desenvolvido pela atenção básica em saúde, onde são atribuídas imensas ações, porém existe essa 

lacuna da qualidade em relação à dependência. 

Os profissionais declaram que há uma necessidade ainda maior em trabalhar com estas gestantes 

dependentes químicas, mas num geral estas pacientes são encaminhadas para um serviço de referência, onde 

acredita-se também que os profissionais que desenvolvem um trabalho de gestação em alto risco estão mais 

preparados, entretanto existe uma necessidade de mais qualidade e mais investimento entre os gestores neste 

quesito. 

É essencial que a abordagem seja realizada de forma efetiva, tanto com grupos educativos com 

orientações em saúde, individuais entre as diversas equipes multidisciplinares; porém o envolvimento também 

é fundamental, qual pode ser diferencial para o tratamento ideal e supervisão durante todo o contexto deste 

pré-natal.  

Segundo Moraes, Reichenheim, em uma pesquisa que buscou avaliar a prevalência de casos 

suspeitos de uso inadequado de álcool durante a gestação entre mulheres atendidas na rede pública de saúde 

do Rio de Janeiro objetivou compreender o comportamento e a necessidade de grávidas consumirem bebidas 

alcoólicas durante o período gestacional.  

Diante dos resultados deste estudo verificou-se que cerca de 40% das mulheres relataram fazer uso 

de algum tipo de bebida alcoólica durante a gestação, sendo a cerveja a bebida mais consumida (83,9%). 

Dependendo do instrumento de identificação, estimou-se que entre 7,3% e 26,1% das mulheres eram casos 

suspeitos de uso inadequado de álcool. A suspeição de utilização inadequada foi mais comum entre as 

mulheres de idade mais avançada; de baixa escolaridade; que não se declararam brancas; que não viviam 

com companheiro; que relataram tabagismo e uso de drogas ilícitas por um dos membros do casal; e com 

pouco apoio social. 

Portanto, concluiu-se que o uso inadequado de álcool e sua superposição com diferentes fatores de 

risco para desfechos deletérios na gestação indicam um importante problema de saúde pública, merecendo ser 

rotineiramente rastreada durante o acompanhamento pré-natal. 
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De acordo com Portela, presentemente foi observado que o uso de drogas ilícitas e licitas pelas 

mulheres tem aumentado de modo bastante significativo, consequentemente atingindo de maneira negativa a 

saúde e desenvolvimento de crianças desde o momento de sua vida intrauterina até a vida adulta através do 

atrelo gestacional. Isso porque quando uma gestante se torna dependente química não acarreta problemas 

apenas para si, mas compromete também o crescimento e desenvolvimento de seu filho. 

Tal prática tem trazido não apenas danos referentes à saúde, pois o consumo de drogas tem se 

tornado um problema de saúde pública, gastos como internações hospitalares, aumentando assim a taxa de 

ocupação de leitos hospitalares, e consequentemente, sobrecarga financeira para o Sistema Único de Saúde. 

Investimentos estes que poderiam estar sendo empregados no tratamento de doenças que não são capazes 

de prevenir.  

Por outro lado observa-se uma grande falha referente à relevância que é dada para prevenção do uso 

de drogas na gestação, e todas as complicações que seu uso pode causar.  

Fala-se muito em precaução, porém o sistema público tem falhado ao que se refere em prevenir e 

orientar essas gestantes, uma vez que o SUS é a primeira porta de entrada para essas mulheres, sendo que 

uma detecção precoce do uso de drogas pode ser identificada por profissionais capacitados através da 

confiança demostrada para o paciente, observados através de relatos dessas mulheres, que acompanhado 

muitas vezes de crises familiares, violências domésticas, e outros fatores que podem evidenciar que essa 

família necessite de uma atenção especial, pois raramente o uso de drogas não esta ligado a algum fator 

desencadeante, pois a evidências de que mulheres têm tendência a não relatar o consumo de drogas. 

Inclusive, não é incomum a detecção pelos profissionais de saúde, do consumo de drogas de abuso durante a 

gestação. Das 394 mulheres entrevistas, 72 (18,28%) faziam uso de drogas de abuso durante a gestação e 

mais da metade declarou não ter recebido orientação profissional. 

De acordo com Rezek, por isso torna-se importante a implantação de serviços especializados para o 

acompanhamento dessa população, a importância dos grupos de gestantes nas UBS e a responsabilidade dos 

profissionais de saúde na orientação sobre o uso de drogas durante a gestação, bem como a capacitação 

desses profissionais de saúde para o atendimento e acompanhamento durante todo o processo, desde 

detectar o uso de drogas no período gestacional, inclusive após o parto, quanto aos cuidados com a criança, 

amamentação, assistir a mãe dando apoio ao que se refere cessar o vício para que possa cuidar de seu filho 

sem que haja julgamentos. 

Cerca de 80% das mulheres fumantes continuam com tal hábito durante sua gestação, frente a isso 

ressaltamos ainda que a detecção precoce é de grande valia, uma vez o uso de drogas lícitas como nicotina e 

álcool podem produzir déficits mais graves no desenvolvimento do cérebro do que algumas drogas ilícitas, 

além de ser porta de entrada para drogas ilícitas, ou seja, uma vez que identificadas rapidamente, considera-



 
201 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

se reduzir ao máximo os danos a esse feto, e também a mãe, pois se houver uma intervenção eficaz 

dificilmente essa mãe chegara a usar substância mais pesadas.  

As substâncias consumidas pela mãe têm efeitos sobre a criança que está em gestação, e 

acompanhar durante toda sua vida. Por isso é tão uma importante a criação e implementação de normativas e 

protocolos, para o acolhimento e tratamento individualizados para gestantes dependentes químicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considera-se um tema de bastante relevância por todos os profissionais de saúde em geral, visto que 

a dependência pelas gestantes é realidade no mundo, entretanto, a escassez de publicações dificultam as 

pesquisas, e consequentemente, a qualificação profissional, uma vez que deveria ser mais investido por ser 

um tema atual.  

Sendo assim, observa-se que existe muita dificuldade em se abordar a dependência química e a 

dificuldade em encontrar profissionais especializados no tratamento. Os profissionais não estão preparados 

para tratar as pacientes, esses preferem encaminhar para um centro de referência, porem se esquece de que 

até se conseguir o atendimento específico, essa paciente fica sem atendimento, estando sujeita ao uso de 

qualquer substancia, a intervenção tem que ser rápida, pois são duas vidas que precisam de ajuda. 

Precisamos ter mais centros especializados e profissionais para o tratamento dessas pacientes, a dependência 

química é uma doença.   
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Capítulo 19 
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RESUMO 
Este estudo teve por objetivo avaliar o quanto o adolescente diagnosticado com hanseníase é estigmatizado 
pela sociedade, com vistas ao desenvolvimento de estratégias de educação em saúde. Trata-se de um estudo 
qualitativo e descritivo onde analisa a hansensíase através de um olhar para além do clínico, tratando a 
doença a partir de como esta se dá no âmbito social em adolescentes, uma vez ser a fase responsável por 
toda a formação identitária do sujeito, que pode ser totalmente prejudicada se o adolescente portador de 
hanseníase não tiver o preparo necessário para lidar com a doença. Nesse sentido, a hanseníase se 
caracteriza como uma doença infectocontagiosa, sendo uma das patologias mais antigas a acometer o 
homem. É importante sabermos que a Hanseníase é a maior causadora de incapacidade física permanente 
dentre as doenças infectocontagiosas, além de que as deformidades provindas são responsáveis por estigmas 
sociais e preconceitos, a partir daí percebe-se a importância de conhecermos o quadro geral da Hanseníase, 
bem como o seu impacto em adolescentes. Esta pesquisa constatou que é preciso tratarmos a hanseníase na 
adolescência com um olhar holístico e interdisciplinar para tentar atenuar de toda forma possível esse 
processo complicado da vida do sujeito. 
Palavras-chave: hanseníase; adolescência; enfermagem. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to assess how much the teenager diagnosed with leprosy is stigmatized by society, with a 
view to developing health education strategies. It is a qualitative and descriptive study where it analyzes leprosy 
through a look beyond the clinical, treating the disease from the way it occurs in the social sphere in 
adolescents, since it is the phase responsible for all the identity formation of the subject, which can be totally 
harmed if the adolescent with leprosy does not have the necessary preparation to deal with the disease. In this 
sense, leprosy is characterized as an infectious disease, being one of the oldest pathologies to affect men. It is 
important to know that leprosy is the biggest cause of permanent physical disability among infectious diseases, 
in addition to the fact that the deformities caused are responsible for social stigmas and prejudices, from then 
on we realize the importance of knowing the general picture of Hansen's disease, as well as its impact on 
teenagers. This research found that it is necessary to treat leprosy in adolescence with a holistic and 
interdisciplinary look to try to mitigate in every possible way this complicated process of the subject's life 
Keyworks: Leprosy; Youth; Nurse. 
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Introduçao 

 

A hanseníase caracteriza-se como uma doença infectocontagiosa, sendo uma das patologias mais 

antigas de que se tem conhecimento em acometer o homem. No entanto, pouco se fala sobre a estigmatização 

que a doença impõe aos portadores, que é extremamente mais alarmante se fizer um recorte etário, como é o 

caso da adolescência. A fase da adolescência é uma das fases mais imporantes para o sujeito. Dessa forma, é 

preciso tratar a hanseníase para além do olhar clínico e olhar interdisciplinar, uma vez ser que uma doença 

que afeta toda uma formação de sociabilidade do sujeito (PIRES et al, 2012). 

 No Brasil, sua incidência é alta em algumas regiões, sendo que entre os anos de 1998 a 2002, mais 

de 20/10.000 habitantes foram registrados em 75 municípios. A ocorrência da doença em localidade municipios 

de pequeno porte, como os da região norte, é enorme e torna-se ainda mais evidente quando se analisa o 

número populacional: 40% possuem menos de 10.000 habitantes e, 25%, entre 10.000 e 20.000 habitantes 

(MAGALHÃES; ROJAS, 2007). 

O Mycobacterium leprae é o principal agente etiológico da hanseníase, é transmitido principalmente 

pelas vias aéreas superiores. O alto poder de incapacidade dos pacientes acometidos pela doença está 

diretamente ligado ao poder imunogênico do parasita que infecta os nervos periféricos (MAGALHÃES; ROJAS, 

2007). 

Os sintomas variam de acordo com o tipo de hanseníase, estendendo-se do mais brando ao mais 

grave. Os mais comuns são lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento 

dos nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico), por sua vez, evidenciados através do exame 

dermatoneurológico (PIRES et al, 2012). 

Também por meio da anamnese, a história e as condições de vida do paciente são analisadas, 

visando um diagnóstico essencialmente clínico e epidemiológico. Já em crianças e adolescentes, o diagnóstico 

da hanseníase exige um exame ainda mais criterioso, devido à grande dificuldade em se aplicar e interpretar 

os testes de sensibilidade.  Nestes casos, recomenda-se o uso do Protocolo Complementar de Investigação 

Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menores de 15 anos (PIRES et al, 2012). 

Embora rara a hanseníase durante a infância e a adolescência, no Brasil, a incidência atinge 7% na 

referida faixa etária. Esta ocorrência é um importante indicador epidemiológico, uma vez que não apenas 

reflete a expansão da patologia, mas também indica focos ativos de transmissão, implicando a necessidade de 

uma maior atenção por parte dos serviços de saúde (MARINHO et al, 2015). 

Ainda, deve-se salientar que, dentre as doenças infectocontagiosas, a hanseníase é a maior 

causadora de incapacidade física permanente. Além disso, as deformidades provenientes da doença infringem 

estigmas sociais e preconceitos nos indivíduos portadores, o que pode comprometer a sua qualidade de vida. 

Nesse sentido, as crianças e os adolescentes são diretamente afetados. Uns devido à dor da enfermidade ou 
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ao tratamento, e consequente diminuição do vigor para a realização das atividades cotidianas, outros pelo 

medo do futuro ou reações de amigos (PONTE; NETO, 2005). 

Neste contexto, conhecer o quadro geral da hanseníase e analisar a patologia em seus aspectos 

sociais e epidemiológicos – com ênfase ao seu impacto entre crianças e adolescentes menores de 15 anos – é 

fundamental para que ações de prevenção e promoção à saúde sejam desenvolvidas de maneira efetiva e 

satisfatória (IMBIRIBA et al, 2005). 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o quanto o adolescente diagnosticado com 

hanseníase é estigmatizado pela sociedade, com vistas ao desenvolvimento de estratégias de educação em 

saúde. 

 

Metodologia 

 

Esse trabalho é um estudo descritivo com abordagem qualitativa e foi elaborado a partir de uma 

revisão da literatura e foram utilizados artigos científicos pesquisados em base de dados online e publicados 

em território nacional, entre os anos de 2004 e 2017. Dentre essas bases são citadas, Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e Ministério da Saúde. Para tanto, foram utilizados os descritores: Hanseníase; Adolescência; 

Hanseníase, Enfermagem e Adolescência; Hanseníase, Questão Social; Hanseníase e Enfermagem. 

Após a leitura e análise dos artigos encontrados, foram selecionados aqueles que melhor atendiam ao 

objetivo propostos neste trabalho, em especial, aqueles cuja abordagem é a socialização do adolescente com 

quadro de hanseníase, as vulnerabilidades encontradas pelos portadores, tanto socialmente quanto as que 

remetem sua qualidade de vida. Bem como as ações exercidas pelos enfermeiros dentro da promoção, 

prevenção e recuperação desses indivíduos. 

 

Desenvolvimento 

 

A hanseníase é uma doença altamente estigmatizada pela sociedade desde tempos remotos, sendo 

considerada como algo repugnante e terrível. Por conseguinte, essa condição trouxe um preconceito enorme 

para aqueles que são acometidos pela doença (SANTOS; CASTRO; FALQUETO, 2008).  

No Brasil, os primeiros casos de hanseníase foram descritos em 1600, na cidade do Rio de Janeiro, de 

onde a doença se espalhou por todo o país. Com o intuito de conter a disseminação da doença, em 1740, foi 

realizada a 1a Conferência sobre Hanseníase no Brasil. No entanto, a doença continuou avançando e medidas 
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desesperadoras foram tomadas, como por exemplo, o isolamento obrigatório dos pacientes, o que se tornou lei 

no Rio de Janeiro e no Estado do Pará, em 1756 e 1838, respectivamente (EIDT, 2004). 

Na década de 40, a descoberta da primeira droga para combater eficientemente a hanseníase mudou 

completamente a política de ação do controle da endemia. A cura e a reintegração social dos infectados 

tornaram-se prioridade. Para facilitar essa reintegração social, o Brasil fez-se pioneiro na iniciativa de substituir 

do termo lepra, por hanseníase (EIDT, 2004). 

O preconceito e a discriminação social outrora repugnados, incutem-se cada vez mais na mente de 

grande parte das pessoas. Neste contexto, uma estratégia única e eficaz se faz necessária para que a 

hanseníase seja efetivamente erradicada, sobretudo, na esfera psicossocial (PONTE; NETO, 2005). 

O mal de Hansen é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, também 

conhecido como Bacilo de Hansen. Esse bacilo ataca principalmente pele e nervos periféricos causando o 

aparecimento de manchas de coloração parda e a perda de sensibilidade nas áreas afetadas da pele, o que 

torna a doença um tanto peculiar, tornando mais fácil o seu diagnóstico (BRASIL, 2017). 

O Brasil está entre os países com maior incidência de hanseníase no mundo, ficando apenas atrás da 

Índia. Mesmo com a redução de casos em escala mundial, o nosso país tem registrado em torno de 33.000 

novos casos a cada ano, sendo que cerca de 7% deles são registrados em adolescentes (MARINHO et al, 

2015). 

O diagnóstico é feito através da observação de alguns sinais, como a presença de anestesia nas 

manchas e espessamento dos nervos periféricos, e por meio da análise do esfregaço de linfa ou toques com 

agulhas para avaliar a sensibilidade à dor do paciente. Para um diagnóstico mais preciso é necessário estudar 

a doença no indivíduo e classificá-la de acordo com um dos quatro tipos (BRASIL, 2017). 

De acordo com a resposta imunológica de cada indivíduo, a hanseníase pode se manifestar de quatro 

diferentes formas: 1. Indeterminada, 2. tuberculóide, 3. boderline e 4. virchowiana. A primeira é o estágio inicial 

da doença, muito comum em crianças. Pequenas manchas na pele que medem poucos centímetros são os 

principais sinais clínicos. Quando o tratamento se inicia nesse estágio, a cura pode ser alcançada mais 

rapidamente (BRASIL, 2017). 

A forma tuberculóide ou paucibacilar é a mais leve depois da indeterminada, e não contagiosa por 

caracterizar-se pela pouca quantidade de bacilos e os pacientes apresentam cinco ou menos lesões na pele. 

Geralmente, o paciente apresenta manchas pálidas na pele, que não ultrapassam 10 cm de diâmetro, e 

pequenas alterações nos nervos próximos à lesão (BRASIL, 2017). 

A hanseníase do tipo boderline é de caráter intermediário, é a responsável pela maior parte dos casos 

e contagiosa por apresentar uma maior quantidade de bacilos. Nessa forma, há uma maior perda da 

sensibilidade e ampla área afetada pelas manchas, que tornam-se escuras (BRASIL, 2017). 
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 A forma mais agressiva da doença é a virchowiana, também conhecida como multibacilar, que é 

bastante contagiosa. O paciente apresenta mais de cinco lesões de pele e uma enorme extensão do corpo 

acometida pelas manchas, perda quase total da sensibilidade do tronco e anestesia dos pés e mãos (BRASIL, 

2017). 

As vias aéreas ainda são consideradas a principal forma de entrada do M. leprae no organismo, uma 

vez que meio de infecção não está completamente elucidado. Acredita-se que possa haver infecção 

transplacentária do bebê durante a gestação e que – embora menos aceita – o contato com manchas possa 

transmitir a hanseníase. De qualquer modo, o contagio só ocorre quando há convivência com pessoas 

infectadas e que ainda não iniciaram o tratamento (BRASIL, 2017). 

A hanseníase manifesta-se através de sintomas dermatológicos, normalmente, lesões na pele com 

ausência de sensibilidade. Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas são as mais comuns. Também, podem 

ocorrer alterações na espessura da pele, infiltrações, tubérculos e nódulos que podem acometer todas as 

partes do corpo, principalmente face, orelhas, nádegas, braços, pernas e costas (BRASIL, 2009). 

Dentre os sintomas neurológicos, são citadas lesões nos nervos periféricos causados por processo 

inflamatório que podem provocar ausência de sensibilidade nas aéreas adjacentes, dor, espessamento dos 

nervos periféricos e perda da força muscular principalmente nas pálpebras e membros superiores e inferiores 

(BRASIL, 2009). 

O tratamento da hanseníase é disponibilizado gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e constitui-se de poliquimioterápicos (PQT), ou seja, a associação de dois 

ou três medicamentos. Quando realizado de forma correta e completa, o método é prontamente eficaz não 

apenas por promover a cura da doença, mas também, por cessar a transmissão do bacilo logo no início do 

tratamento (BRASIL, 2009). 

A classificação operacional de cada caso de hanseníase – por sua vez baseada no número de lesões 

– determina a escolha do esquema de tratamento adequado com PQT. Para os paucibacilares – até cinco 

lesões na pele – é recomendada a administração de rifampicina e dapsona, cuja duração tende a ser de seis 

meses, se o paciente fizer o tratamento correto (BRASIL, 2009). 

Já para os multibacilares – mais de cinco lesões na pele – é recomendada a combinação de 

rifampicina, dapsona e clofazimina por 12 meses. Vale ressaltar que o tratamento é diferenciado entre os 

pacientes, segundo a faixa etária e o peso, bem como, em casos de gravidez e de intolerância a um dos 

medicamentos (BRASIL, 2009). 

É necessário que o paciente compareça mensalmente a UBS para receber uma dose do remédio 

(dose supervisionada), e receber também a cartela de medicamento para que seja autoadministrada em casa. 

Essa oportunidade deve ser aproveitada para que haja a avaliação do paciente, identificação de reações 

hansênicas, analise de efeitos adversos à medicação, esclarecimento de duvidas e orientações. Contudo, 
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deve-se ser marcado o retorno a cada 28 dias, ate que o tratamento esteje encerrado. Caso o doente não 

compareça ao retorno em dentro de 30 dias a assistente social ou enfermeiro(a) responsável deve visita-lo 

com o intuito de evitar o abandono consequentemente a continuação do tratamento (BRASIL, 2009). 

Após o término do tratamento, o paciente deve ser submetido a exames dermatológicos, avaliações 

neurológicas simplificadas e do grau de incapacidade física e exames baciloscópico, para assim receber alta 

por cura. Contudo, após a cura o paciente deve ser acompanhado pelos profissionais de saúde, com a 

finalidade de monitorar uma possível intercorrência ou ate mesmo uma recidiva da doença, caso isso ocorra o 

paciente deve ser submetido a novos exames para a comprovação. O caso sendo comprovado devera haver 

uma reiniciada do tratamento. Entretanto a recidiva é rara e só ocorre no período superior de cinco anos após 

a alta (BRASIL, 2009). 

Sabe-se que a hanseníase, assim como outras doenças, pode atingir qualquer indivíduo. Porém, ao se 

analisar o perfil socioeconômico dos infectados, percebe-se que há maior prevalência da doença entre as 

famílias de baixa renda. Talvez, devido às condições de vida, saúde e higiene não serem as mais adequadas, 

o bacilo de Hansen dissemine-se mais facilmente (LOPES; RANGEL, 2014). 

A hanseníase é fortemente condicionada pelos determinantes sociais, Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), os determinantes sociais são definidos como “circunstâncias em que as pessoas 

nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, bem como os sistemas estabelecidos para combater as 

doenças”. Estas circunstâncias envolvem questões sociais, políticas e principalmente, econômicas, ou seja, o 

padrão de vida do indivíduo é determinado de acordo com sua posição na classe social (LOPES; RANGEL, 

2014). 

Fatores como a falta de informação, o baixo nível de escolaridade, baixo poder aquisitivo e condições 

precárias de vida, tais como a falta de água tratada, ar impuro e inexistência de saneamento básico contribuem 

em larga escala para a disseminação de qualquer doença infecciosa. Nesse sentido, a qualidade de vida das 

famílias mais carentes torna-se ainda mais prejudicada, eventualmente cooperando para a piora do perfil 

epidemiológico da hanseníase no Brasil (SANTOS; CASTRO; FALQUETO, 2008). 

Um estudo realizado por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), no município de 

Mossoró/RN – onde a incidência de hanseníase é bastante alta, cerca de 5,08 casos a cada 10.000 habitantes 

– evidenciou que os residentes de áreas rurais ou com pouca urbanização eram mais propensos ao contagio 

com o bacilo causador da hanseníase (DIAS, DIAS, NOBRE, 2005). 

O quadro social de pessoas que moram em lugares assim deve ser estudado para determinar os 

principais fatores que influenciam a propagação da doença, pois o conhecimento sobre o território, o cotidiano 

e a vida dessas pessoas pode ser usado como eixos norteadores para a criação de um plano de ações para o 

combate conta a hanseníase. (LOPES; RANGEL, 2014). 
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A adolescência é uma fase constituída pelo desenvolvimento dos indivíduos, processo intermediado, e 

conduzido pelos hormônios, é nessa fase que o adolescente passa a perder as características de criança, e 

passa a desenvolver características físicas, que estão diretamente relacionadas com a sexualidade, fazendo 

com que nessa fase haja o despertar de atrações físicas no intuito de construir experiências sexuais. 

(FERREIRA et al, 2007). 

Alguns especialistas definem adolescência como fase na qual é impelido ao adolescente o 

desenvolvimento de uma identidade, o que acaba pondo em conflito todo o seu psicológico, pois o mesmo 

tenta integrar seu passado, suas identificações e conflitos com perspectivas e anseios, na busca da redefinição 

de sua identidade, fase na qual é marcada por um turbilhão de acontecimentos psíquicos, onde os 

adolescentes sabem que estão em uma caminhada inexorável para a vida adulta, o que implica na perda de 

sua identidade infantil, gerando muita indecisão para todos que passam por essa fase (PONTE; NETO, 2005). 

No âmbito psicológico na fase da adolescência é evidente a labilidade humoral, porém não podemos 

atribuir tal condição apenas aos aspectos bioquímicos desta fase, os contextos sociais nos quais os jovens 

estão inseridos, sejam eles históricos, políticos e econômicos tem papel primordial para toda essa instabilidade 

humoral (FERREIRA et al, 2007). 

O processo de desenvolvimento da identidade, e da personalidade na adolescência é uma das fases 

fundamentais, para qualquer indivíduo, pois é o resultante de tudo que precedeu, e também do que há por vir, 

entende-se por identidade segundo a psicologia tudo aquilo que os indivíduos carregam consigo e os tornam 

únicos e exclusivos, tais como características físicas, psicológicas, culturais, e todos esses elementos formam 

a identidade, já personalidade é o conjunto de aspectos psicológicos, que trabalham em conjunto a fim de 

definir comportamentos, emoções e pensamentos sendo as únicas formas de expressão da identidade, se 

fossemos realizar uma comparação, a identidade seria o conjunto de componentes psicológicos, e a 

personalidade seria um desses componentes que constituem a identidade (PONTE; NETO, 2005). 

Existem fatores que embasam o processo de formação da identidade, então para que se torne 

compreensível à adolescência, é necessário ressaltar que a formação da identidade recebe influência de 

fatores intrapessoais que estão intrínsecos nos adolescentes de forma inata, adquiridas da personalidade, 

fatores interpessoais que dependem de elementos externos, e são adquiridos através das relações entre as 

pessoas na qual estão em torno do adolescente, e fatores culturais também relacionados a aspectos externos, 

que são o contexto social em que o mesmo está inserido, crenças e culturas (FERREIRA et al, 2007). 

Ao analisarmos a adolescência, vemos que ela se dá por meio de etapas distintas que hoje para 

ciência é difícil para se explicar, porque as etapas se manifestam de forma singular em cada indivíduo, 

podendo apresentar de forma cronológica e organizada, ou de forma tumultuada, se tornando algo complexo 

enfrentar diagnostico de qualquer doença nessa fase (FERREIRA et al, 2007). 
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Em análise epidemiológica da hanseníase em adolescentes, fica evidente a importância de um estudo 

mais aprofundado do assunto já que a detecção da patologia em menores de 15 anos demonstra um problema 

extremamente grave na saúde pública e é um dos mais fortes indicadores da situação do controle atual da 

Hanseníase, porque como se sabe, a alta taxa endêmica da doença acaba promovendo que a exposição 

ocorra nos primeiros anos de vida, o que indica precocidade e resistência da doença. E se torna útil quanto ao 

uso desses dados como forma de avaliação da patologia naquela região (LANA et al, 2007). 

Além dessa visão epidemiológica, é importante levar em consideração a auto-estima e as alterações 

que acabam ocorrendo com qualquer adolescente. A imagem que eles estão construindo e seu amor próprio 

acaba decaindo, já que para a maioria deles uma boa aparência, significa uma boa relação com si mesmo 

(IMBIRIBA et al, 2005). 

É nesta fase onde o indivíduo está se fundamentando, sofrendo mudanças, tanto estéticas, emocionais 

como psicológicas, então o fato de receber o diagnóstico, significa interferência nesse processo de formação 

do adolescente. Desse modo, entende-se que o acometimento pela doença, neste grupo, poderá acarretar 

alterações em suas atividades diárias, pratica de esportes dentre outras coisas. Isso tudo, devido ao 

preconceito que sofrem ou virão a sofrer, as manifestações clínicas da patologia e aos efeitos causados pelos 

remédios (PIRES et al, 2012). 

Então, se levarmos em consideração essa transformação e construção pela qual os adolescentes 

passam e a relacionarmos com os transtornos físicos e psicológicos, juntamente com estigmas que já 

acompanham a doença, podemos perceber que a vulnerabilidade apresentada por este grupo específico é 

maior e mais grave, devendo assim, demandar uma maior atenção dos serviços de saúde e profissionais 

responsáveis (MARINHO et al, 2015). 

Diante desses fatos, percebe-se que há uma enorme necessidade do reconhecimento precoce do 

diagnóstico de Hanseníase, para que seja evitada a maior disseminação e contaminação desses menores, e 

consequentemente impedindo o aparecimento dos problemas psicossociais e físicos que vem carregado de 

preconceito, isso acaba afastando-os do convívio social, comprometendo assim sua qualidade de vida (LANA 

et al, 2007). 

A organização Mundial de saúde define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo sobre sua 

posição na vida no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Essa é uma concepção bastante complexa, que abrange 

desde a saúde física a psicossocial (MARTINS; TORRES; OLIVEIRA; 2008). 

Com base nisso, percebemos que o mal de Hansen acaba fazendo com que a maioria dos 

adolescentes, em graus diferentes, tenha que enfrentar e entender perdas da vida sejam elas físicas, ou 

sociais. Já que as deformidades e incapacidades relacionadas à Hanseníase acabam originando um 

preconceito da sociedade com o indivíduo e ainda um auto preconceito, que contribui de maneira direta para o 
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isolamento social, que consequentemente desestabiliza sua saúde mental (MARTINS; TORRES; OLIVEIRA; 

2008). 

Com essa desestabilidade, os processos mentais são influenciados, e acabam alterando as emoções 

do adolescente, seus desejos, e metas futuras. Como consequência, os sentimentos de humilhação, medo, 

solidão e inferioridade aparecem. Todos esses fatores juntos acabam influenciando o menor a não aderir ao 

tratamento, ou realiza-lo de maneira inadequada, prejudicando a prevenção de incapacidades, o processo de 

reabilitação, e consequentemente, sua qualidade de vida (LANA et al, 2007). 

Percebe-se que a Hanseníase, é muito prejudicial para os afazeres diários e as relações com a 

sociedade, o que desencadeia sofrimento que vai além de dores e acometimentos físicos, e acabam tendo um 

grande impacto psicossocial. Portanto é notória a necessidade de um atendimento multidisciplinar e 

diversificado, com intenções não só de cura e eliminação do bacilo, mas também da prevenção de possíveis 

incapacidades, estímulo a continuação do tratamento, bem como seu acompanhamento de perto, para que 

dessa forma, possa ocorrer o combate ao estigma sofrido, diminuindo o impacto da patologia sobre a vida do 

indivíduo (PIRES et al, 2012). 

A prevenção é a melhor estratégia no controle da Hanseníase, os programas de vigilância 

epidemiológica assumem papel fundamental no controle de prevenção de doenças como a Hanseníase, uma 

vez que o contagio acontece de individuo para individuo que convivem em contato prolongado. Sendo essas 

pessoas, o grupo de risco (BRASIL, 2009). 

Pode-se dizer que a Hanseníase é uma das principais causas de incapacidade física entre as doenças 

infectocontagiosas, e a melhor maneira de se evitar tais complicações como lesões neurais, é um diagnostico 

precoce assim como seu tratamento correto (BRASIL, 2009). 

O Enfermeiro desenvolve um papel importantíssimo na gestão dos serviços de saúde a partir da 

expansão do SUS no Brasil, atuando em todos os níveis, da baixa a alta complexidade. No que se refere à 

Hanseníase a mudança fundamental se deu após a incorporação da poliquimioterapia supervisionada onde 

quem faz essa supervisão e execução é o próprio Enfermeiro (BRASIL, 2009). 

Dentre as ações de enfermagem a consulta se constitui em um momento de grande importância, onde 

se faz o histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem do paciente. A consulta de 

enfermagem é, portanto uma ferramenta de grande importância no diagnostico e tratamento da Hanseníase 

(BRASIL, 2009). 

No tratamento o enfermeiro deve auxiliar o paciente no esclarecimento de eventuais duvidas como: 

posologia, reações adversas, prevenção de incapacidades, autocuidado e apoio psicológico (BRASIL, 2009). 

O controle da Hanseníase não se restringe apenas as unidades de saúde, conta também com o 

trabalho em campo como as visitas domiciliares dos profissionais de saúde, essa estratégia de trabalho tem 

como objetivo a reinserção dos indivíduos à sociedade, essas visitas possibilitam também uma melhor 
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compreensão das condições de vida a qual aquele indivíduo estar inserido e suas eventuais implicações em 

relação a sua saúde (BRASIL, 2009). 

É função também do enfermeiro, promover educação continuada a respeito da Hanseníase para os 

auxiliares, técnicos e agentes de saúde a fim de que possam reconhecer com mais clareza sinais e sintomas 

que possivelmente indique Hanseníase, para que recomendem aos pacientes procurar o serviço de saúde para 

uma melhor avaliação e diagnóstico precoce seguido com tratamento correto, evitando assim maiores 

complicações. Contribuído dessa forma, para uma melhor qualidade de vida do paciente (BRASIL, 2009). 

  

Consideraçoes finais 

 

Com este estudo foi identificado que a qualidade de vida e o cotidiano dos adolescentes que vivem 

com hanseníase é diretamente afetado, sendo a causa oriunda das manifestações clínicas, efeitos dos 

medicamentos, como também preconceito sofrido pelos acometidos. Com isso, é visto que adolescentes que 

vivem com hanseniase precisam de um cuidado mais direcionado.  

Sendo a adolescência uma fase onde a pessoa se descobre enquanto sujeito, encontrando sua 

identidade e se enquandrando na sociedade, dessa forma, viver esta fase com hanseniase torna esta fase 

mais difícil, pois implica em ter que enfrentar questões de estigmatização, o que esta intimamente relacionado 

com a causa de baixa auto-estima, raiva e sentimentos de revolta nos acometidos, familiares e comunidade em 

geral.  

Percebe-se ainda, a necessidade de uma assistência completa e integral ao adolescente, 

principalmente no que se diz respeito à promoção a saúde, já que sabemos que ao prevenirmos a doença, 

impedimos as mudanças físicas e psicológicas que poderiam vir a ocorrer com ele, e que poderiam ainda 

dificultar suas realizações no futuro. E para os diagnosticados pela doença, é necessário a informação acerca 

do tratamento e de que a mesma tem cura. 

Por fim, devemos ressaltar ainda a necessidade de que estudos sobre adolescentes portadores de 

hanseníase devem ser expandidos no Brasil, pois foi encontrado um número incipiente de publicações voltadas 

ao adolecente. Com isso,  faz-se necessário desenvolver estudos em prol de facilitar a compreensão da 

doença, como ela se manifesta, e expor a experiência dessa categoria ao descobrir o diagnóstico, embasando 

assim, a assistência na área da saúde. 

 No que se refere a pesquisa acerca deste tema, é preciso estudar como se trata a hanseniase na 

adolescência para se ter conhecimento da doença de forma geral, uma vez que, estamos lidando com outros 

fatores como a própria formação do sujeito e de como ele irá se impor socialmente. Bem como, desconstruir os 

estigmas criados pela sociedade ao longo dos anos, melhorando assim, o quadro psicossocial desses 

indivíduos, garantindo que seu convívio com a sociedade seja facilitado e compreendido. 
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Capítulo 20 

INFLUÊNCIA DE COBALAMINA NO DESENVOLVIMENTO DE DEMÊNCIA  

Ana Keila Queiroz da Silva1 
Naisandra Bezerra da Silva Farias2 

Andrea Lima de Oliveira3 
Glaucia Moises Marques e Silva4 

 

RESUMO 
A demência sendo considerada uma síndrome descrita pelo declínio da memória relacionada à deficiência de 
alguns fatores como, função cognitiva (linguagem,gnosias,praxias ou funções executivas) que interfere a 
qualidade de vida, tanto no desempenho social ou profissional do indivíduo. Nesse contexto, o objetivo desse 
trabalho foi mostrar a influência de cobalamina no desenvolvimento de demência. A metodologia utilizada trata-
se de um estudo exploratório, apresentando uma abordagem quantitativa, do tipo de revisão bibliográfica por 
meio da busca de artigos científicos nas bases da Capes, Scielo e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), em 
produções científicas publicada nos últimos 20 anos. Entretanto, existem vários tipos de causas, sendo 
necessária uma detecção específica resultando de informações sobre as diversas manifestações clínicas e 
também exames complementares. As principais patologias ocasionadas com freqüência são Alzheimer (DA), a 
demência vascular (DV), demência com corpos de Lewy (DCL) e a demência fronto temporal (DFT). Portanto, 
a deficiência associada à cianocobalamina ocasiona modificações hematológicas, neurológicas, psiquiátricas e 
gastrintestinais. Sendo que as principais causas compreendem anemia perniciosa, doença de Crohn e 
Whipple, gastrectomia parcial, esprue, esclerodermia, alcoolismo, hipertireoidismo, anemias hemolíticas, 
esclerose múltipla (EM), dentre outros. Conclui-se que a prevenção no desenvolvimento de doenças 
neurodegenerativas, ocorre por meio de exames complementares que sirvam para a detecção inicial como 
também uma alimentação rica em alimentos que contenham vitamina B12, desta forma, proporcionando um 
tratamento eficaz. 
Palavras-chave: Demência. Cianocobalamina. Homocisteína. 
 
INFLUENCE OF COBALAMIN ON THE DEVELOPMENT OF DEMENTIA  
 
ABSTRACT 
Dementia being considered a syndrome described by the decline in memory related to the deficiency of some 
factors such as cognitive function (language, gnosias, praxis or executive functions) that interferes with the 
quality of life, both in the individual's social or professional performance. In this context, the objective of this 
work was to show the influence of cobalamin on the development of dementia in wistard rats. The methodology 
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used is an exploratory study, presenting a quantitative approach, of the type of bibliographic review through the 
search for scientific articles in the bases of Capes, Scielo and Virtual Health Library (VHL), in scientific 
productions published in the last 20 years. However, there are several types of causes, requiring specific 
detection resulting from information about the different clinical manifestations and also complementary exams. 
The main pathologies frequently caused are Alzheimer's (AD), vascular dementia (DV), dementia with Lewy 
bodies (DCL) and fronto temporal dementia (DFT). Therefore, the deficiency associated with cyanocobalamin 
causes hematological, neurological, psychiatric and gastrointestinal changes. The main causes include 
pernicious anemia, Crohn's and Whipple's disease, partial gastrectomy, sprue, scleroderma, alcoholism, 
hyperthyroidism, hemolytic anemias, multiple sclerosis (MS), among others. It is concluded that prevention in 
the development of neurodegenerative diseases occurs through complementary exams that serve for the initial 
detection as well as a diet rich in foods that contain vitamin B12, thus providing an effective treatment. 
Keywords: Insanity. Cyanocobalamin. Homocysteine. 
 

1. Introdução 

A cobalamina é considerada um termo genérico utilizado na atividade biológica, apresentando função 

principal na manutenção da homocisteína e metilmalonil-CoA homeostase, sendo fundamental na formação de 

eritrócitos e síntese do ácido desoxirribonucleico (DNA). Estudos demonstram em humanos e animais que a 

carência de vitamina B12 prejuízo na função neuronal, disfunção do sistema nervoso periférico (SNP), dentre 

outros (PANIS et al, 2005). 

Devido a hipervitaminemia B12 ou excesso dos níveis desta vitamina ocasiona distúrbios clínicos como 

sinais carências repercutindo déficit funcional apresentando problemas na deformidade da captação de tecidos 

e ação da mesma (SERRAJ et al, 2011). 

Sendo que a vitamina B12 e folato são consideradas índices de predisposição ao desenvolvimento de 

demência. Esses índices podem elevar o risco de demência de Alzheimer e demência vascular relacionado 

com a carência desta vitamina ocasionando o aumento do nível de homocisteína devido à reação de 

metalização retardado. A homocisteína apresenta uma consequência neurotóxico ocasionando o surgimento 

de distúrbios neurológicos (AGARWAL et al, 2010). 

Portanto as concentrações de homocisteína encontradas no tecido e plasmática são amplamente 

identificadas no estudo de algumas vitaminas B (ácido fólico, B6 e B12), devido ser considerados cofatores ou 

substrato dessas enzimas relacionadas no metabolismo da homocisteína (SMITH et al, 2010) 

Observa-se que essa concentração de homocisteína será reduzida no tecido e no plasma pela 

suplementação dietética de ácido fólico e vitamina B12. Porém a fortificação obrigatória desta vitamina, 

ocasionou inquietude sobre a segurança dos idosos pela carência de cobalamina, porém alguns estudos 

demonstram diminuição da função cognitiva associado ao aumento de ácido fólico (POPP et al, 2009). O 

objetivo deste artigo foi identificar a influência de cobalamina no desenvolvimento de demência. 

A importância deste trabalho foi demonstrar os principais consequências e alterações da carência e/ou 

excesso da cobalamina no desenvolvimento de demência como também os problemas relacionados a saúde 
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que vem surgindo. 

Em relação à coenzima da vitamina B12, ácido fólico e vitamina B6 (metilcobalamina, metil 

tetrahidrofolato e piridoxal-5'-fosfato) estão relacionadas com colina, desta forma, contro-lando os níveis de 

homocisteína sérica (PANS et al, 2005). 

As patologias do sistema nervoso central são encontradas em pacientes que apresentam 

hiperhomocisteinemia grave (HHcy), mostrando a relação entre a dose-dependente ocasionan-do leve e 

moderada, proporcionando a elevação de homocisteína plasmática total e risco de do-enças 

neurodegenerativa crônica e progressiva como  doença de Alzheimer 's ,vascu-lar,  demência, 

comprometimento cognitivo ou acidente vascular cerebral, que ocasionam perda da manutenção dos neurônios 

relacionados a cognitiva, motor, emocionais e funções sensoriais, apresentando mudança em padrões de 

perda de células e  também carência intra-extra celular ou depósitos no cérebro (BALK et al, 2006). 

Diante do exposto, faz-se necessário este trabalho de revisão bibliográfica para esclarecer à 

população sobre a consequências e alterações da carência e/ou excesso da cobalamina no desenvolvimento 

de demência e o seu impacto na saúde das pessoas.  Essa pesquisa objetiva o objetivo desse trabalho foi 

mostrar a influência de cobalamina no desenvolvimento de demência em ratos wistard.  

2. Referencial Teórico 

2.1 Demência 

A demência é uma patologia que mais acontece em pacientes idosos, sendo caracterizada por dano 

da função cerebral essencial em duas ou mais áreas da cognição, dentre memória, pensamento, linguagem, 

julgamento e comportamento, ocorrendo em 4,6 milhões de novos casos em todo o mundo a cada ano.  

Entretanto, sua prevalência tem aumentado em decorrência da expectativa de vida. Embora a mesma, esteja 

envolvida com a idade e outra parcela com o processo de envelhecimento (SMITH, 2008). As demências mais 

comuns encontradas são doença de Alzheimer (AD), vascular ou ocorrência de acidentes vasculares cerebrais 

múltiplos e degenerativa (SCHNEIDER et al, 2009). 

 Dentre 60% e 70% destas pessoas que apresentam estas patologias tem Alzheimer, enquanto 20 a 

30% acidentes vasculares cerebrais múltiplos ou mistas. Apresentam também em menor intensidade outras 

causas como demência de Lewy, demência frontal, doença de Parkinson, hipotiroidismo, e deficiência vitamina 

B12 (GALLUCCI et al, 2004). 

Em diversos estudos apresentam a relação da demência com deficiência das vitaminas B 12 ,ácido 

fólico e B 6, associada ao risco de patologias que acontecem tanto com Alzheimer (DA) e demência vascular 

(DV). Outros demonstram concentração diminuída B soro 12 em indivíduos portadores de Alzheimer, outras 

demências e também resultados com relação a suplementação de vitamina B 12 envolvidas no processo de 

cognição de pacientes portadores de demência (GREEN, 2011; POPP et al, 2009). 
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Contudo, encontraram também a baixa concentração nos níveis sanguíneos de vitamina B12 e ácido 

fólico, também estão relacionados com o aumento dos níveis de homocisteína, sendo considerada como pró-

aterogênicas e pró-trombóticos (GREEN, 2011; POPP et al, 2009). 

 

2.2 Cianocobalamina 

A cianocobalamina é considerada uma vitamina hidrossolúvel, ocorrendo sua síntese por 

microrganismos, localizada em quase todos os animais e armazenada inicialmente no fígado sob a forma de 

adenosilcobalamina (MAHAN; STUMP, 2011).  Sendo que sua carência está envolvida com modificações 

hematológica, neurológicos e cardiovasculares, estando relacionada com a hiper-homocisteinemia (HHcy), 

considerada como um fator independente de risco cardiovascular e de danos neuronais (ANDRES, 2004; 

HERMANN, 2003; VENÂN-CIO, 2004). 

Entretanto a vitamina B12 representa importância em várias reações bioquímicas (fig. 1), sendo que 

sua grande maioria está relacionada a sua implicação com sua redistribuição em relação aos hidrogênios e 

carbonos. Em relação ao organismo humano, considerado um co-fator essencial relacionada há duas enzimas: 

metionina sintase e L-metilmalonil-coA mutase que estão direta ou indiretamente correlacionadas ao 

metabolismo da homocisteína (MORRIS et al, 2007; OBEID et al, 2007). 

 

Figura 1: Reações envolvendo a vitamina B12 e síntese de Hcy e MMA. 1. Reação de metilação da homocisteína (metionina 
sintase); 2. doação de grupamentos metil; 3. reação de isomerização do metilmalonil-coA para succinil-coA (L-metil malonil-CoA 
mutase); 4. reações da via de transulfuração dependentes de vitamina B6 (cistationina-ß-sintase e cistationina-G-liase). SAM, S-
adenosil metionina; SAH, S-adenosil homocisteína; CYS, cistationina; CIS, cisteína; A-CBT, A-cetobutirato; PRP-CoA, propionil-CoA; 
THF, tetrahidrofolato; 5-MTHF, 5-metiltetrahidrofolato; 5,10-MTHF, 5,10 metileno tetrahidrofolato; AA, aminoácidos; AG, ácidos 
graxos [Herrmann et al., 2003 modificado] 
Fonte: Fowler, 1998 
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Com relação a sua absorção acontece com a liberação das proteínas de origem animal, onde a 

mesma apreendida pela transcobalamina I [Tc I] ou holo-Hc, sendo uma proteína R produzida na saliva e no 

estômago, em seguida este complexo será degradado pelas proteases pancreáticas ocorrendo a transferência 

da vitamina B12 para um fator intrínseco- uma glicoproteína produzida pelas células parientais do estômago. 

Depois acontece a união da vitamina B12 ao fator intrínseco da mucosa, desta forma, formando um complexo 

resistente às enzimas proteolíticas da luz intestina, acontecendo a aderência aos receptores específicos das 

células epiteliais do íleo terminal, onde a mesma sendo absorvida e unida a um transportador plasmático e 

lançada para a circulação, sendo necessário muito tempo para absorção. Porém não acontece absorção do 

fator intrínseco sendo expulso sem alteração. Enquanto isso, a vitamina B12 terá a absorção no íleo terminal e 

depois unida à Tc II, onde entra na circulação portal sendo dividida para as células que possuam receptores 

específicos, que formam a mesma no complexo Tc-vitamina B12. 

A carência de vitamina B12 está relacionada com modificações nos níveis de citocinas, sendo 

considerado fator de necrose tumoral ou fator de crescimento epidérmico. Porém até o momento, com relação 

as citocinas que são alteradas podem esta envolvidas com carência de vitamina B12 (MORRIS et al, 2005; 

SERRAJ et al, 2011).  Mas apresentam hipóteses sobre causas relacionadas com modificações neurotóxicos, 

que ocasiona diminuição da S-adenosilmetionina (SAM) e também proporciona diminuição das reações de 

metilação no sistema nervoso central (CARLSON et al, 2008). 

Observamos também outras alterações no organismo como efeitos na cognição relacionados a atrofia 

do cérebro, que ocasiona declínio na cognição ou demência e baixa concentração de vitamina B12 e  também 

danos à massa branca, que estão  localizados na medula espinhal e no cérebro, relacionados com danos na 

mielina ocasionados pelo processo de metilação ocasionando diminuição da proteína básica de mielina 

(SCALABRINO; VEBER; MUTTI, 2008; VOGIATZOGLOU, 2008). 

Em relação aos transportadores plasmáticos a cianocobalamina está associada as proteínas 

transportadoras chamadas transcobalaminas. Encontrada em maior parte da vitamina B12 que está relacionada 

à holo-Hc.  A outra porção distribuída pela holo-Tc, que corresponde a 10 a 30% da fração que circula com 

vitamina B12 e outra parcela da fração de vitamina B12 correlaciona com transcobalamina III (Tc III) (GREEN, 

2011; VOGIATZOGLOU, 2008). 

Sendo que a holo-Hc, considerada uma glicoproteína de transporte, encontrada uma maior fração de 

cianocabalamina ciculando, considerada inativo devido não ter receptores celulares para holo-Hc nas células e 

também sua função é pouca conhecida (CARMEL et al, 2002; ULLELAND et al, 2002). Ela é distribuída no 

plasma pelos granulócitos, onde acontece diminuição da holo-Hc em decorrência da diminuição total da massa 

de granulócitos. Quando ocorre aumento da massa de granulócitos na policitemia vera, pode acontecer uma 

maior quantidade holo-Hc, desta forma, aumentando os níveis séricos de vitamina B12, ocorrendo um falso 

diagnóstico de carência, devido ao excesso desta fração na célula. Observamos que tanto redução ou 
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aumento desta fração na célula ocasiona alterações nas concentrações de vitamina B12 (LOPES; FRACOLLI, 

2008). 

Contudo, tanto a carência e/ou deficiência de cianocobalamina, acarretará modificações no organismo, 

principalmente no processo de absorção, que está relacionada a ausência do fator intrínseco, falta de fator 

intrínseco e deficiência congênita (SCALABRINO; VEBER; MUTTI, 2008; VOGIATZOGLOU, 2008). 

2.2.1 Estrutura Química 

A vitamina B12 resulta da associação assimétrica de quatros anéis de pirrol, que obtém um grupo 

macrociclo planar ao redor do átomo central do cobalto (fig. 2). Esse anel de corrina se assemelha ao anel de 

porfirina e apresentando divergência da natureza assimétrica entre os grupos pirrol (MORRIS et al, 2007). 

Entretanto, sua estrutura apresenta cobalto que tem seis ligações de valência, dentre quatro possuem 

ligações covalentes correspondente com nitrogênio dos anéis de pirrol. Sendo que a quinta coordenação de 

valência que está associado a um complexo de seudonucleótido, 5,6 dimetilbencimidazol, que encontra 

perpendicular ao núcleo e possuem a sexta valência de radicais diferente associando a diversas procedentes 

de cobalamina (POPP et al, 2009). 

 

Figura 2: Estrutura da Cobalamina 

Fonte: MAHAN; STUMP, 2011 

 

A Hidroxocobalamina e cianocobalamina são os componentes não ativos da cobalamina, sendo 

necessário para a conversão em metil e 5 'desoxiadenosil, que são as formas fisiologicamente ativa ou 

coenzima desta molécula. Porém, quando exposto a luz e diminuindo rapidamente para o componente de 
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hidroxocobalamina (PANIS et al, 2005; POPP et al, 2009). 

Sendo encontrada na mitocôndria na forma de 5 'desoxiadenosilcobalamina, entretanto a metil-

cobalamina sendo sua principal fonte de cobalamina no plasma, mas também encontramos em menor 

quantidades nas células (VOGIATZOGLOU, 2008). 

Contudo, no plasma e também outros órgãos, sendo achados corrinoides de cobalto e outros não-

análogos desta molécula, que assemelha com a estrutura desta vitamina, que apresenta divergência nas 

mudanças do núcleo corrina, sendo separado está molécula no laboratório por meio das propriedades 

cromatográficas e também pela sua afinidade por causa do fator intrínseco gástrico.  Entretanto, a identificação 

biológica deste análogo não é coba-lamina conhecida, mas alguns possuem atividade inerte e outros possuem 

toxicidade, atividade coezimáticas ou inibidores da ação da vitamina B 12 (GREEN, 2011; REYNOLDS, 2006). 

 

2.2.2 Absorção da Cianocobalamina 

No estômago (fig. 3), a vitamina B 12 sendo distribuída a partir dos alimentos pela digestão peptídica, 

em seguida, a cobalamina e seus análogos, estando ligados por cobalofilinas, denominados haptocorrinas R 

ou proteínas, considerado glicoproteínas de 66 KD de peso molecular com aumento da afinidade molecular da 

ligação com o pH ácidos das secreções gástricas. Entretanto, sendo um grupo de proteínas R 

imunologicamente associado à polipeptídeo composto de uma variável simples acontecendo à substituição por 

oligossacarídeos com quantidades diferenciadas de ácido siálico. Sendo localizados no leite, plasma, saliva, 

suco gástrico e outros fluidos corporais, ocorrendo sua síntese pelos órgãos que secretam e fagocitam, porém 

não acontecendo sua absorção intestinal da vitamina B 12 (POPP et al, 2009). 

Entretanto, o mesmo está produzindo secreção pelas células do fundo e cárdia, sendo o FI, uma 

proteína termolábil, estável em médio alcalino e resistente a digestão proteolítica, estando associada à 

cobalaminas de alta afinidade e especificidade. Sendo considerado um monômero de cerca de 45 KD de peso 

molecular codificada por um gene do cromossomo 11, correspondendo 15% de carboidrato e cerca 350 

resíduos de aminoácidos no fragmento de proteína (POPP et al, 2009; VOGIATZOGLOU, 2008). 

 

Figura 3: Digestão e Absorção de vitamina B12 
Fonte: Mahan; Stump, 2011 
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No entanto, essa secreção sendo responsável pelas células que produzem ácido clorídico, onde ocorre 

a estimulação pela presença de alimentos presentes no estômago, gastrina e histamina, estando controlado 

pelo vagal espacial. Mas acontece inibição pela atropina e vagotomia, sendo considerados bloqueadores dos 

receptores de somatostatina e M2 da histamina e cimetidina e omeprazol.  Portanto, está proteína complexo R-

vitamina B 12, passa pelo duodeno, apresentando em exposição a proteases pancreáticas, o pH alcalino 

do intestino sendo proteína R degradadas e também a vitamina B 12 ocorrendo liberação a partir do complexo e 

se relaciona ao fator intrínseco  (FI) , formando o complexo vitamínico B 12 –FI (POPP et al, 

2009;VOGIATZOGLOU, 2008). 

Em relação, a estes complexos são muitos resistentes à digestão, acontecendo o trânsito no intestino 

delgado para chegar ao íleo, ocorrendo sua absorção nos íleos e enterócitos, que são considerados 

específicos para está função. Pois ao atingir o íleo, as vitamina do complexo B 12-FI associa aos receptores 

específicos da membrana das microvilosidades das células da mucosa, este processo acontece em pH entre 

6,4 e 8,4, sendo necessário a utilização de cátions bivalentes, especialmente o cálcio (Ca 2+),  portanto, não 

precisa utiliza energia metabólica (GREEN, 2011; POPP et al, 2009;VOGIATZOGLOU, 2008). 

Depois disso, este receptor relaciona ao complexo de vitamina B 12 –FI, ocorrendo por meio de 

endocitose, passando pelos lisossomos, acontecendo a liberação da cobalamina, no intervalo de 4 a 5 horas. 

Essas moléculas, deste receptor de reciclagem para microvilosidades na captação de novos complexos de 

vitamina B 12 –FI. No entanto, a vitamina B 12 livre no citosol do enterócito associado ao transcobalamina II, 

glicoproteína de transporte responsável pela distribuição aos tecidos e células vermelhas do sangue, que tem 

sua passagem pelo sistema porta (GREEN, 2011). 

Contudo, sendo a vitamina B 12 essencial para absorção do FI, porém ao entra no lúmem intestinal, 

apresenta quantidades aumentadas. Entretanto, a cobalamina entérica passa por difusão simples, podendo 

apresenta no sangue antes no caso da ingestão de quantidades fisiológicas. Também participando da 

circulação entero-hepática, sendo eliminados na bile, 0,5 e 9 m g de cobalamina, estando associado a uma 

proteína R. Entretanto, este complexo cobalamina-proteína R, sendo tratados no intestino semelhante a 

aqueles originados do estômago, onde a cobalamina sendo liberada pela digestão de proteínas por proteases 

pancreáticas, portanto, tomando pelo FI e reabsorção. Corresponde que 65 a 75% de cobalamina biliares, 

acontecendo a reabsorção pelo mecanismo citado. Portanto, está circulação entero-hepática ocasiona 

importância significativa de vitamina B 12 e também abrangendo a carência por insuficiência dietética pura, 

apresentando tardiamente o déficit entre 3 e 4 anos (SOLOMON, 2007). 
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2.2.3 Metabolismo da Cianocobalamina 

Na célula, ocorre a conversão de hidroxocobalamina e cianocobalamina em 5 'desoxiadenosil e 

methilcobalamina que são os componentes ativos da cianocobalamina. Depois disso, ocorre a diminuição e 

alquilação de componentes farmacêuticos. Sendo primeiramente diminuída a Co 2 + (COB (II) alanina por 

NADPH-dependente redutase e NADH, sendo encontradas na mitocôndria e microssomos. Neste período de 

diminuição, o cianeto e hidroxila, que são deslocados a partir do metal (GREEN, 2011). 

Portanto, sendo uma parte da cobalamina diminuída em Co, formando mitocôndria fortemente 

diminuída + (COB (I) alanina), que sendo utilizado ATP na formação de 5 'desoxiadenosilcobalamina numa 

reação em que uma parte da  5 'do ATP é deslocado para desoxiadenosil cobalamina e 3 fosfatos, estando 

livres na forma como trifosfato inorgânico.  Entretanto, no final da reação da cobalamina ocorre a combinação 

com N 5 citosólica metil metil-tetrahidrofolato homocisteína-transferase sendo transformada em metil-

cobalamina (CARMEL et al, 2002). 

Contudo, sendo observado que qualquer modificação no metabolismo das vias metabólicas da 

vitamina B 12, ocasiona diversas reações no organismo como homocistinúria, acidúria metil malônico ou ambos 

(ANDRES, 2004; MAHAN; STUMP, 2001; OBEID et al, 2007). 

 

3. Relações entre Homocisteína e Vitaminas 

A homocysteina (Hcy) é considerada um aminoácido sulfurado constituído no decorrer do metabolismo 

da metionina. Portanto, em concentrações elevadas, a Hcy sofrendo auto-oxidação e originando peróxido de 

hidrogênio, espécie reativa que cooperando para a lesão de células endoteliais. Sendo que a hipótese que 

justificam a associação da Hcy entre as doenças cardiovasculares, entretanto, outros estudos experimentais, 

promovem que essa associação estaria ocasionada pela agregação plaquetária originada pela Hcy circulante 

(OBEID et al, 2007). 

Entretanto, a dieta relacionada com o metabolismo da homocisteína com as vitaminas B6, B12 e folato, 

demonstra que estas alterações nutricionais estão associadas com a falta da mesma, ocasionando o aumento 

da concentração de homocisteína. Sendo bastante informado que o consumo de vitamina B6, B12 e folato, 

relacionado inversamente com a concentração plasmática de homocisteína total em jejum, apresentada tanto 

em homens como em mulheres (ALFTHAN et al, 2003). 

Contudo, a modificação genética afetando as tolerâncias alimentares em vários grupos, possibilitando 

influência adequação dietética, relações entre gene-dieta são complicado e sendo pouco esclarecido quando 

comparada com as recomendações nutricionais relacionadas com a carga genética da população. Porém, 

existem alguns nutrientes, apresentam falha para a síntese de reparo do ácido desoxirribonucleico (DNA), 

conservação dos seus padrões de metilação e expressão de genes.  O surgimento dos polimorfismos 
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genéticos de enzimas que estão relacionados com as vias que apresentam defeito do metabolismo dos ácidos 

nucléicos, contribuindo para o entendimento do papel nutricional na expressão do fenótipo com deformidade 

(STOVER, 2006). 

4 Métodos 

A metodologia utilizada para este trabalho foi à pesquisa bibliográfica, onde a mesma foi realizada de 

forma exploratória e descritiva. Para esta pesquisa utilizou-se documentos bibliográficos e artigos científicos. 

O estudo compõe de uma revisão sistemática no qual compõe de uma síntese de estudos primários, 

inserindo numa busca de dados amplos, utilizando diversos critérios de seleção explícitos e rigorosos, sendo 

uma metodologia clara e meticulosa, composta de critérios constante de avaliação (LOPES; FRANCOLLI, 

2008). Entretanto, o estudo de revisão bibliográfica apresentou publicações entre os anos 1999 a 2019, por 

meio de buscas em bases de dados científicos, como Medline, Science Direct, Pubmed, Scielo, dentre outros.  

Sendo estes dados obtidos no período de setembro de 2018 até fevereiro de 2019. 

Portanto, a análise dos dados foi feita por meio de uma leitura sistemática dos artigos selecionados, 

inicialmente através dos resumos destes, de forma, que estivesse relacionado com o conteúdo do trabalho e 

depois sendo realizada uma leitura extensa, procurando abrange os principais estudos na integra. 

 

5 Resultados e Discussão 

  

A cianocobalamina é sintetizada por meio de bactérias, sendo que a mesma, gerada pela microflora do 

cólon, entretanto não acontecendo sua absorção.  As principais fontes dietéticas (quadro 1), procedem de 

origem animal que são consideradas as únicas fontes naturais de vitamina B12, como produtos lácteos, carne, 

fígado, peixes e ovos, que obtém esta vitamina indiretamente das bactérias (MAHAN; STUMP, 2011).  

Conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Conteúdo de vitamina B12 em alimentos 
Fonte: WEIR; SCOTT, 1998. 
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Em relação, as fontes dietéticas provenientes de origem vegetal, que apresentam na sua composição 

esta vitamina, foram originadas por meio de contaminação ou síntese de bactérias. Portanto, alguns indivíduos 

dão crédito que os alimentos fermentados possuem na sua composição a vitamina B12, suficiente para suprir 

as necessidades nutricionais, porém, esta teoria não apresenta respaldo científico.  Observamos que a 

cianocobalamina sendo expressa em microrganismos. Entretanto, as Dietary Reference Intakes (DRIs)  

especifica (quadro 2) para está vitamina, compreende a ingestão necessária adequada para todos os grupos 

etários, sendo que nos adultos indica as reservas corporais sintetizando em vista das prevalências de acloridria 

e gastrite atrófica relacionada ao dano da produção de IF e também anemia perniciosa identificada em 

indivíduos com mais de 60 anos de idade VOGIATZOGLOU et al, 2002).  Conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 2: Ingestão dietética de referência para vitamina B12 
Fonte: IOM, 2000  

 

Entretanto, suas recomendações nutricionais (quadro 3) foram fundamentadas em quantidades 

fornecidos por via parenteral para a conservação da saúde dos pacientes portadores de anemia perniciosa 

ocasionados de problemas de absorção de cianocobalamina. Mas este fato sobrevalia as recomendações 
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normais, devido não leva em consideração a circulação enteroepática da mesma. Portanto, em população que 

apresentam deficiência na absorção, sendo expelida pela bile com perdas nas fezes, entanto, nos indivíduos 

normais, a mesma, acontece sua reabsorção quase totalmente. Sendo sua perda diária ocorrendo cerca de 

0,1% das reservas corporais em indivíduos que apresentam circulação enteroepática normal desta, sendo sua 

recomendação proposta será de cerca de 1-2,5 mg/dia. Na tabela abaixo, encontra as novas recomendações 

sugeridas para os EUA e Canadá (POPP et al, 2009). 

 

Quadro 3:Ingestão de referência de vitamina B12 
Fonte: IOM, 2001. 
 

A suplementação de vitaminas e minerais, está associada somente apenas quando ocorre carência na 

alimentação, não ultrapassando às quantidades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos EUA - 

Recommended Dietary Allowances (RDA) e também utilizadas em condições de situações fisiológicas e 

clínicas específicas.  Porém o consumo das quantidades acima das recomendações sugeridas, obtida por meio 

da alimentação adequada e variada, aparentemente segura e saudável (SILVA; NAVES, 2001; SCHNEIDER et 

al, 2009). 

Portanto, o aumento das quantidades de suplementos, não pode ser indicado, em virtude, de ocasiona 

efeitos deletérios para o organismo. Sendo necessários, mais estudos científicos, que apresentam os 

benefícios da mesma com nutrientes antioxantes (SILVA; NAVES, 2001). 

Devido aos avanços apresentados das pesquisas científicas, na atualidade em relação à deficiência de 

vitamina B12, mostrou o aumento da sensibilidade dos testes e introdução de novos marcadores da mesma e 

também podemos citar as dosagens de transportadores (holo-Tc), metabólitos, como o MMA e a Hcy, que 

proporciona o aumento com a redução da disponibilidade de vitamina B12.  Entretanto, os testes utilizados no 

diagnóstico da mesma, apresentam diversificados quanto a respeito da sensibilidade e à especificidade, dentre 
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eles, podemos citar os exames laboratoriais, os de rotina, como a vitamina B12 e Hcy séricas  e também 

outros usados na pesquisa e/ou limitados a laboratórios especializados, dentre eles, a dosagem de holo-Tc e 

MMA (ANDRES et al, 2004;CARMEL, 2002; LOPES; FRACOLLI, 2008).   

A precaução para evita a deficiência de cianocobalamina, pode ser realizada através de exames 

laboratoriais de rotinas, que auxiliam a reconhecer e também analisa os estágios que antecede, desta forma, 

prevenindo o desenvolvimento de sintomas neurológicos pela possível aceleração da desmielinização 

neuronais e também os progressivos e irreversíveis prejuízos neurológicos (CARMEL, 2002). 

A terapêutica utilizada no tratamento desta, tanto pode ser via oral ou intramuscular. Será 

administração de vitamina B12, por via oral, quando não apresenta deficiência na absorção desta vitamina pelo 

organismo. Entretanto, quando apresenta má absorção, sendo necessária a utilização desta injetável, por via 

intramuscular (SOLOMON, 2007; SCALABINO; VEBER; MUTTI, 2008). 

6 Considerações Finais 

A cianocobalamina apresenta diversas funções biológicas, principalmente na hematopoesia e 

progresso do sistema nervoso. Entretanto, nos adultos tem como sintomas desde anemia megaloblástica, 

polineuropatia associado à neurodegenaração da medula espinal, demência ou depressão. Já nas crianças 

apresenta o crescimento e desenvolvimento extensível do cérebro, acarretando como consequência danos 

severos em poucas semanas.  

Portanto, as deficiências nutricionais são decorrentes de fatores de risco modificáveis estimulando o 

possivelmente o desenvolvimento de demência. Sendo que aumento das concentrações de plasma de Hys 

total e também as deficiências de vitamina B (folato, vitamina B6 e vitamina B12), são considerados fatores de 

risco para demência, doença de Alzheimer’s e demência vascular.  

Contudo, a precaução no progresso de patologias neurodegenerativa que são essenciais, para sua 

prevenção de futuros tratamentos, desta forma, evitando o surgimento de outras patologias. Entretanto, sendo 

observados que a homocisteína encontra entre os fatores de risco que predispõe a demência, apresentando 

reduzida para o tratamento da vitamina B.  
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Capítulo 21 

INTERCORRÊNCIAS EM HEMODIÁLISE E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM: REVISÃO NARRATIVA 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: em 30% das sessões de hemodiálise podem ocorrer complicações. A equipe de enfermagem 
deve estar capacitada para atuar nas possíveis complicações que podem ocorrer durante a hemodiálise, sendo 
indispensável para que as intervenções sejam seguras e os pacientes tenham um tratamento de qualidade. 
Objetivo: Apresentar uma revisão narrativa da literatura científica brasileira sobre as intercorrências 
intradialíticas e os cuidados de enfermagem aos pacientes em hemodiálise no Brasil no período de 1997 a 
2017. Metodologia: estudo de revisão bibliográfica narrativa em bibliotecas eletrônicas científicas, por meio de 
descritores de saúde. Os descritores utilizados foram: diálise renal, hemodiálise, intercorrências, cuidados de 
enfermagem e complicações. Os critérios de inclusão foram artigos do tipo original, publicados em periódicos 
internacionais ou nacionais, nos idiomas inglês, português ou espanhol, publicados entre 1997 a 2017, 
indexados em uma das bases, com trabalhos apenas publicados com dados do Brasil, que não fossem revisão 
bibliográfica. Resultados: foram selecionados 11 artigos para análise. O ano de 2015 foi o que apresentou 
maior número de publicação e maioria dos estudos foram realizados na região Sul e Sudeste. As 
intercorrências em HD mais frequentes no Brasil foram à hipotensão e hipertensão, alterações neurológicas, 
cãibras, hiperglicemia e hipoglicemia, e náuseas e vômitos. Quanto aos cuidados de enfermagem, apenas três 
publicações apresentaram cuidados de enfermagem, sendo os cuidados mais comuns, a administração de 
medicamentos, a oxigenoterapia e a observação de nível de consciência. Conclusão: no Brasil entre 1997 a 
2017 as intercorrências mais frequentes foram hipotensão e hipertensão, alterações neurológicas, cãibras, 
hiperglicemia e hipoglicemia e náuseas e vômitos. Os cuidados de enfermagem ainda são poucos citados, e as 
publicações se concentram nos últimos três anos e nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Palavras-chave: Diálise Renal; Assistência de enfermagem; Complicações. 
 
ABSTRACT  
Introduction: complications can occur in 30% of hemodialysis sessions. The nursing team must be trained to act 
on the possible complications that may occur during hemodialysis, being essential for interventions to be safe 
and for patients to have quality treatment. Objective: To present a narrative review of the Brazilian scientific 
literature on intradialitic complications and nursing care for patients on hemodialysis in Brazil from 1997 to 
2017. Methodology: study of narrative bibliographic review in scientific electronic libraries, through health 
descriptors. The descriptors used were: renal dialysis, hemodialysis, complications, nursing care and 
complications. The inclusion criteria were articles of the original type, published in international or national 
journals, in English, Portuguese or Spanish, published between 1997 and 2017, indexed in one of the 
databases, with works only published with data from Brazil, which were not reviewed. bibliographic. Results: 11 
articles were selected for analysis. 2015 was the year with the highest number of publications and most studies 
were conducted in the South and Southeast. The most frequent HD complications in Brazil were hypotension 
and hypertension, neurological changes, cramps, hyperglycemia and hypoglycemia, and nausea and vomiting. 
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As for nursing care, only three publications presented nursing care, with the most common care being 
medication administration, oxygen therapy and awareness level observation. Conclusion: in Brazil between 
1997 and 2017, the most frequent complications were hypotension and hypertension, neurological changes, 
cramps, hyperglycemia and hypoglycemia and nausea and vomiting. Nursing care is still rarely mentioned, and 
publications are concentrated in the last three years and in the South and Southeast regions of Brazil. 
Keywords: Renal dialysis; Nursing care; Complication. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida pela presença de lesão renal ou de nível reduzido de função 

renal durante três meses ou mais, independentemente do diagnóstico de base, por causa do declínio 

fisiológico da função glomerular (KIRSZTAJN et al., 2014), clinicamente é dividida em cinco fases, sendo a 

quinta, considerada Doença Renal Crônica Terminal (DRCT). 

Os procedimentos para manejo da DRCT substituem a função renal, minimizam os sintomas e 

prolongam a vida das pessoas, porém não curam. Atualmente, existem três modalidades de Terapias Renais 

Substitutivas (TRS) para a DRCT: Hemodiálise (HD), Diálise Peritoneal (DP) e transplante renal (JACOBI et al., 

2016). 

O crescimento da população com DRC tem implicações substanciais para as políticas públicas de 

saúde, sobretudo pelo elevado custo dos pacientes TRS, com 85% a 95% dessa terapêutica subsidiada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) (ANAND et al., 2013). 

No Brasil o número total estimado de pacientes com DRCT em tratamento dialítico em julho de 2016 

foi de 122.825. A taxa anual de mortalidade bruta foi de 18,2%. Dos pacientes prevalentes, 92% estavam em 

HD e 8% em DP. Quarenta e oito por cento dos pacientes novos iniciou tratamento na região Sudeste, 19% na 

região Nordeste, 17% na região Sul, 10% na região Centro Oeste e 5% na região Norte (SESSO et al., 2017). 

Em 30% das sessões de HD podem ocorrer complicações, tais como: infecção em cateter duplo 

lúmen, hipotensão arterial ou hipertensão arterial, hipotermia, cãibras musculares, arritmias cardíacas, cefaleia, 

hipoxemia, prurido, reações alérgicas, dor torácica e lombar, náuseas e vômitos, embolia gasosa, febre e 

calafrios (OLIVEIRA et al., 2013). 

A assistência de enfermagem neste setor tem o objetivo de identificar e monitorizar os efeitos adversos 

da HD e complicações decorrentes da própria doença, desenvolvendo ações educativas de promoção, 

prevenção e tratamento (SANCHO et al., 2013). 

A equipe de enfermagem deve estar capacitada para atuar nas possíveis complicações que podem 

ocorrer durante o tratamento de HD, sendo indispensável que as intervenções sejam seguras e os pacientes 

tenham um tratamento de qualidade (SILVA et al., 2017). Para promover segurança e proteção ao paciente 

durante a sessão de HD, enfermeiro e equipe de enfermagem devem usar técnica asséptica e prevenir a 

infecção ao cuidar desse paciente; avaliar constantemente os resultados individuais dos pacientes; monitorizar 
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os sinais vitais; observar manifestações corporais como: dor, empatia, sorriso, afeto, atenção; avaliar a 

ultrafiltração e atentar para sinais de intercorrências intradialíticas (FRAZÃO et al., 2014). 

O conhecimento das possíveis complicações possibilita ao enfermeiro priorizar ações durante seus 

episódios. Deste modo, toda sistematização e conduta de enfermagem que possam intervir positivamente na 

melhoria da qualidade das terapias hemodialíticas visa diminuir as taxas de complicações (CORDEIRO et al., 

2016). 

Diante deste cenário, são elencados dois questionamentos: Quais são as intercorrências intradialíticas 

que acometem os pacientes em HD no Brasil e quais são os cuidados de enfermagem que estão sendo 

prestados? 

A enfermagem consciente deve atuar na prevenção e controle de complicações, além de estar atenta 

aos aspetos biopsicossociais vivenciados pelo sujeito foco e do cuidado, desenvolvendo sua atuação de 

maneira mais eficiente com a implementação da Sistematização da Assistência em Enfermagem em sua 

prática diária (POVEDA et al., 2014). 

Por esse motivo, este profissional deve estar apto para intervir e evitar quaisquer intercorrências que 

podem acontecer mesmo com todos os recursos tecnológicos avançados ou com a adequação estrutural dos 

serviços de HD (SANCHO et al., 2013) 

Há necessidade da realização de estudos mais aprofundados sobre as complicações que ocorrem 

durante a HD. Com a finalidade de identificar as complicações que acometem esses pacientes bem como para 

definir quais serão as intervenções específicas de acordo com cada intercorrência (SILVA et al., 2017). 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão sistemática da literatura científica brasileira 

sobre as intercorrências intradialíticas e os cuidados de enfermagem aos pacientes em hemodiálise no Brasil 

no período de 1997 a 2017. 

 

 

MÉTODO 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica narrativa em base de dados eletrônicos científicos, por 

meio de descritores, referentes às intercorrências e aos cuidados de enfermagem nas intercorrências em HD 

no Brasil entre os anos 1997 a 2017. 

 

Bases de dados eletrônicas 

A pesquisa bibliográfica foi conduzida nas seguintes bases de dados eletrônicas: 

(1) Scientific Electronic Library Online - SciELO; 

(2) Medical Literature Analysis and Retrieved System - MEDLINE; 
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(3) Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS; 

e 

(4) Google Acadêmico. 

 

Estratégias de busca 

 

As buscas foram conduzidas através de descritores catalogados no Descritor em Ciências da Saúde – 

DeCS e no Medical Subject Headings – MeSH, e descritores sinônimos utilizados na prática clínica, em 

português, inglês e espanhol contidos no título ou nos resumos dos estudos. Foram utilizado o operador 

booleano “AND” e “OR”, além da utilização das aspas a fim de facilitar a busca aos manuscritos. 

A combinação de termos que foram utilizados juntos ou separados nas respectivas bases de dados 

(SciELO, Google Acadêmico, Medline, LILACS) foram: 

 “diálise renal (Renal dialysis) )” 

  “cuidados de enfermagem (nursing care)” 

 “complicações (complications)” 

Os descritores utilizados na prática clínica foram: 

 “hemodiálise (hemodialysis)” 

 “intercorrências (intercurrences)” 

 

Critérios de Inclusão e exclusão das publicações 

 

Os critérios de inclusão foram artigos do tipo original, publicados em periódicos internacionais ou 

nacionais, nos idiomas inglês, português ou espanhol, publicados entre 1997 a 2017, indexados em uma das 

bases citadas, com trabalhos apenas publicados com dados do Brasil, que não fossem revisão bibliográfica. 

Foram excluídos os trabalhos sobre as intercorrências e complicações nos acessos venosos para HD. 

 

Seleção e análise das publicações 

 

Para a seleção dos artigos, foi construído um formulário com as seguintes informações: autor e ano, 

periódico de publicação, título, período de desenvolvimento do estudo, unidade federativa, cidade e área da 

pesquisa, desenho do estudo, descritor utilizado para localizar a publicação, método de análise estatística, 

objetivo e principais resultados. 
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Inicialmente, foi realizado o levantamento de todos os artigos encontrados com os uni termos 

propostos e dentro dos limites apresentados nos títulos e palavras descritoras. Em seguida, foram retirados 

trabalhos que foram recuperados em mais de uma base de dados (duplicatas). Após esta triagem, foram lidos 

os resumos de todos os artigos restantes, para a seleção daqueles que seriam lidos em sua forma completa. 

Após a leitura dos artigos completos, alguns ainda foram retirados da seleção final por não se adequarem aos 

critérios de inclusão. 

Os resultados obtidos foram apresentados no quadro lógico do estudo. E organizados conforme os 

resultados encontrados (Figura 2). 

Para classificação das intercorrências, as diferentes intercorrências foram agrupadas em grupos 

conforme sistema fisiológico ou problemas próprios da hemodiálise (Quadro 1). 

  

Quadro 1. Classificação das intercorrências encontradas nos trabalhos. 

Grupo Intercorrências relatadas 

Alterações intestinais Cólica abdominal, dores no abdômen, diarreia, gases, inapetência, 

constipação. 

Alterações urinárias Anúria, oligúria, disúria, hematúria. 

Alterações cardíacas Palpitações, taquicardia, bradicardia, arritmia 

derrame pericárdio. 

Alterações neurológicas Cefaleia, tonturas, diminuição do sensório, tremores, convulsões, 

sonolência, agitação psicomotora. 

Alterações respiratórias Tosse, dispneia, ortopneia. 

Alterações do peso Ganho e perda de peso. 

Problemas com a máquina Coagulação do sistema, material extracorpóreo  com defeito, pressão 

venosa alta no sistema. 

Problemas com acesso Hematomas, sangramento na FAV, edema na FAV. 

Outros Sangramento digestivo, sangramento nasal, uremia, edema 

extremidade, desconforto pós-diálise, anemia, lesão cutânea, fraqueza, 

peritonite, sudorese, mal-estar. 

   Fonte: Autoria própria. 

 

Para o quadro de intercorrências foi somados o número absoluto de intercorrências descrita em cada 

artigo selecionado, para os artigos que apresentaram apenas percentuais foi convertido o percentual em 

número absolutos, baseado no número total de participantes e arredondados para mais quando maior que 5 e 

para menos quando menor que 5. 
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RESULTADOS 

 

Foram encontradas 821 publicações utilizando os descritores, sendo 97 publicações na SciELO, 63 na 

Medline, 64 na LILACS e 600 publicações no Google Acadêmico (foram encontradas 9.060 sendo analisadas 

600). Conforme busca por descritores foram encontradas 30 publicações HD e intercorrências; 711 HD e 

complicações e 83 HD e cuidado de enfermagem. 

Após primeira revisão foram selecionadas 32 publicações. Com a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão das 32 publicações selecionadas, 11 foram selecionadas para análise (figura 2). 

Figura 2. Quadro lógico da revisão sistemática das intercorrências em hemodiálise, 1997 a 2017. 

 

Entre 1997 até 2005 não foi publicado nenhum artigo. Foi publicado um trabalho sobre intercorrências 

em 2006, dois em 2009, um em 2013, três em 2015, dois em 2016 e dois em 2017 (figura 3). 
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Figura 3. Número de publicações por ano das intercorrências em hemodiálise, 1997 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Artigos selecionados para pesquisa. 

 

Foram encontradas quatro (4) publicações na região Sul. Na região Sudeste quatro (4) publicações. 

Três (3) publicações no Nordeste e nas regiões Centro- Oeste e Norte não houve estudos publicados sobre o 

tema de 1997 a 2017 (Figura 4). 

 

Figura 4. Número de estudos por regiões do Brasil das intercorrências em hemodiálise, 1997 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Fonte: Artigos selecionados para pesquisa. 
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6,3 

 

18,8 

12,5 

 

 

 

 

 

 

31,3 

 

 

B1 B2 B3 B4 

Quanto à classificação Qualis em enfermagem, no quadriênio 2013 a 2016 das publicações 

selecionadas, é predominante a classificação B2 com 31,3%, seguida pela classificação B1 (18,8%), B3 com 

12,5% e B4 com 6,3% (Figura 5). 

 

Figura 5. Percentual das publicações das intercorrências em hemodiálise por Qualis em Enfermagem 

(quadriênio 2013 a 2016) dos estudos selecionados. 

 

 Fonte: Artigos selecionados para pesquisa. 

 

No que concerne às publicações de intercorrências, o tipo de estudo que mais utilizado foi o 

transversal (45,45%), o menor tempo de estudo foi dois meses e o maior tempo de estudos foi 23 meses. O 

total de participantes foi de 1.589, média de 144,45 participantes (mínimo de 35 e máximo de 380). A maioria 

dos participantes são do sexo masculino, apenas um estudo, Tinoco et al. (2017) que mulheres são maioria. A 

faixa etária predominante que participaram do estudo é de maiores de 50 anos. 

Quanto aos cuidados de enfermagem, apenas três publicações apresentaram cuidados de 

enfermagem, sendo os cuidados mais comuns, a administração de medicamentos, a oxigenoterapia e a 

observação de nível de consciência (quadro 2). 

Quadro 2. Publicações selecionadas de 1997 a 2017 no Brasil, classificadas por autor, ano de publicação, 

título, local da pesquisa, tipo de estudo, tempo de estudo, número de participantes, média de idade, cuidados 

de enfermagem e a conclusão do artigo. 
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Autores  
Ano de 
publicação 

 
Título 

 
Local da 
pesquisa 

Tipo de 
estudo 

 
Tempo 
de 
estudo 

N  
 
M/F Média 
de idade 

Cuidados de 
enfermagem 
(Apenas que 

aparecem nos 
resultados) 

 
Conclusão do artigo 

FAVA 
et al. 2006 

Complicações 
mais 
frequentes 
relacionadas 
aos pacientes 
em tratamento 
dialítico 

 
 
 
 
 

MG 

 
 
Documental- 
transversal. 
 
7 meses 
(Março a 
outubro de 
2004) 

 
125 

68/57 
 

49,12% 
mulheres e 

39,7% 
homens 
estão na 

faixa etária 
acima dos 
50 anos 

Monitorização 
 dos sinais 
vitais, a administração 
de medicações, 
oxigenoterapia e 
orientação quanto ao 
peso, mudança de 
posição, avaliação do 
nível de
 consciênci
a, monitoração   da sensibilidade dolorosa  e aporte emocional. 

Quanto à assistência de 
enfermagem durante o 
processo desse tratamento, 
constatou-se que eram 
priorizadas a monitoração dos 
sinais vitais, administração de 
medicamentos e orientações 
quanto ao peso corporal.  
 

 
 
 
 
 
SILVA e 
THOMÉ 
 
2009 

 
 
Complicações 
do 
procedimento 
hemodialítico 
em
 paci
entes com 
insuficiência 
renal 
 agud
a: 
intervenções 
de 
enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 

RS 

 
 
 
 
 
 
 
Retrospectivo
. 

 
 
 
 
 

65 
41/24 

 
Média de 
60,9 anos 

Avaliação  clínica  e 
avaliação do nível de 
consciência, inversão 
das linhas do circuito 
extracorpóreo, 
suspensão da sessão 
dialítica, irrigação do 
sistema com solução 
salina, troca do filtro 
 ou do 
circuito extracorpóreo, 
administração de 
fármacos, alteração 
da ultrafiltração 
prescrita, aquecimento 
do paciente  com 
manta térmica e troca 
do método dialítico. 

A busca de intervenções de 
enfermagem adequadas às 
diferentes situações no 
atendimento ao paciente em 
hemodiálise, bem como a 
educação permanente da 
equipe de enfermagem, são 
ações que podem minimizar os 
índices de intercorrências. 

 
RIBEIRO 
et al. 2009 

O perfil sócio- 
demográfico e 
as principais 
complicações 
intradialíticas 
entre 
pacientes 

 
 

SP 

Descritivo, 
seccional, 
quantitavo. 
 
8 meses 

(Janeiro a 

49 
29/20 

 
Média de 
52,5 anos 

 
 

- 

Concluímos que a maioria dos 
pacientes eram do sexo 
masculino, casados, com 
hipertensão arterial, não 
realizaram outro tratamento 
para IRC, tempo de tratamento 
de dois a cinco anos e a 
principal intercorrência durante 

 
 com 
insuficiência 
renal crônica 

em 
hemodiálise 

 setembro de 
2008). 

  a sessão de hemodiálise foi à 
hipotensão. Identifica-se a 
necessidade de ações 
educativas para os pacientes 
em hemodiálise. 

 
 
LEITE et al. 
2013 

 
 
Perfil clínico 
de pacientes 
submetidos à hemodiálise 

 
 
 

RN 

Descritivo e 
documental. 

 
23 meses 

(Janeiro de 
2011 a 

dezembro de 
2012). 

 
380 

212/168 
 
 

Média de 
49,77 anos 

 
 
 
- 

Conclui-se que o perfil dos 
pacientes estudados é 
semelhante aos encontrados 
em outros estudos, 
diferenciando apenas nas 
intercorrências. Isto pode ser 
justificado pelo estudo ter sido 
realizado em uma unidade 
hospital de referência no estado 
e não em uma clínica de 
hemodiálise. 

 
COITINHO 
et al.  
2015 

Intercorrência
s em 
hemodiálise e 
avaliação da 
saúde de 

 
 

RS 

Transversal 
descritivo, 
quantitativo. 
 

3 meses 

 
77 

54/23 

 
 
- 

 
Mesmo com as intercorrências, 
os pacientes avaliam sua saúde 
melhor atualmente. 
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pacientes 
renais 
crônicos 

(Maio e 
julho de 
2010). 

 
 
PEREIRA 
et al.  
2015 

Análise das 
principais 
complicações 
durante  a terapia hemodialítica em pacientes com insuficiência renal crônica 

 
 
 

MG 

Descritivo- 
exploratório, 
retrospectivo 
e documental. 
 
6 meses 
(Julho a 
dezembro de 
2011). 

 
 

309 
194/115 

 
Média de 

61,02 anos 

 
 
 
 
- 

Como observado, a ocorrência 
de complicações apresentadas 
pelos pacientes renais durante 
as sessões de hemodiálise é 
frequente. Portanto, a constante avaliação dessas complicações deve estar inserida nos programas de controle de qualidade do tratamento, de forma a contribuir com a intervenção eficaz da equipe de enfermagem. 

 
 
TEIXEIRA 
et al.  
 
2015 

 
Eventos associados ao 

cotidiano de 

idosos em 

hemodiálise 

 

 
 
 

RS 

Transversal, 
analítica de 
abordagem 
quantitativa. 
 
3 meses 
(Maio, junho e 
julho de 
2010). 

35 
26/9 

 
 

65,7% com 
idade entre 

60 
a 70 anos 

incompletos. 

 
 
 
- 

Conclui-se que esses 
resultados permitem 
compreender aspectos 
peculiares envolvidos no 
cuidado de enfermagem e 
proporciona aos profissionais 
maiores subsídios para 
embasar sua atuação. 

CORDEIRO Complicações SP Descritiva, 240 Condutas para: Devido ao elevado
 número
 de 

 
et al. 2016 durante a hemodiálise e a assistência de enfermagem  exploratória, 

quantitativa, 
retrospectiva e 
documental. 

148/92 
 
Faixa etária 
de 41 a 60 
anos de idade 

*Hipotensão arterial; 
*Cãibras; 
*Dispneia. 

complicações que ocorrem durante 
as sessões de hemodiálise, seria 
importante uma pesquisa de 
observação, visto que as 
complicações, condutas médicas e 
intervenções de enfermagem 
realizadas não foram todas 
documentadas. 

 
 
 
 
EVERLING 
et al. 2016 

 
 
Eventos 
associados à 
hemodiálise e 
percepções de 
incômodo com 
a doença renal 

 
 
 
 
 

RS 

 
 
Transversal, 
descritivo e 
analítico, de 
abordagem 
quantitativa. 
 

3 meses 
(Maio a julho de 
2010). 

 
 
 
35 
23/12 
 
 
Idade entre 60 
a 70 anos. 

 
 
 
 
 
- 

A identificação das complicações 
que podem ocorrer e das 
interferências da doença renal na 
vida dos idosos permite à equipe, 
especialmente à enfermagem, 
direcionarem ações com o intuito de 
esclarecer dúvidas, de melhorar a 
autoimagem e autoestima, de 
ajudar no enfrentamento da doença 
renal e do tratamento hemodialítico, 
a fim de proporcionar bem-estar e 
melhorar a qualidade de vida dos 
idosos em hemodiálise. 
 

 
 
OLIVEIRA 
 
et al. 2017 

 
 
Perfil 
socioeconômico 
e clínico dos pacientes  em programa hemodialítico 

 
 
 
 

MA 

 
 
Quantitativo, 
descritivo e 
retrospectivo. 
 
6 meses 
(janeiro a junho 
de 2012). 

 
 
74 
42/32 
 
 
Média de 
47,13 anos. 

 
 
 
 
- 

O perfil socioeconômico e clínico de 
um grupo de pacientes, revelando a 
predominância da hipertensão 
arterial sistêmica como causa 
subjacente à doença renal crônica. 
Assim, acredita- se que haja a 
necessidade de programar medidas 
de apoio social, com o auxílio da 
equipe multiprofissional, a esse 
grupo de pacientes, dependentes 
da terapêutica hemodialítica 

 
TINÔCO 
et al. 
 
2017 

Complicações 
em pacientes 
renais crônicos 
submetidos à hemodiálise 

 
Nordeste do 

Brasil 

Transversal. 
 
2 meses (Março 
e abril de 
2015). 

200 
98/102 
 
Média de 55 
anos. 

 
 
- 

Conclui-se que complicações 
durante a hemodiálise podem sofrer 
influência de fatores 
sociodemográficos e clínicos. 

Fonte: Autoria própria. 
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As intercorrências encontradas foram: hipertensão e hipotensão (1.218), hiperglicemia e hipoglicemia 

(397), náuseas e vômitos (223), cãibra (419), febre e calafrio (174), prurido (53), dores em geral (164), 

alterações intestinais (88), alterações cardíacas (107), alterações neurológicas (503), alterações respiratórias 

(54), alterações de peso (77), problemas na máquina de diálise (86), problemas no acesso (142), anemia (45), 

infecções de repetição (15) e outras (245). 

As complicações com maior ocorrência foram à hipertensão e hipotensão, cãibras e alterações 

neurológicas, sendo que as mesmas apareceram na maioria dos artigos, enquanto a intercorrência problema 

na máquina foi relatado em apenas em uma (1) publicação. Apenas no estudo de Coitinho et al. (2015), 

Teixeira et al. (2015) e Everling et al. (2016) as alterações na pressão arterial não são a intercorrência mais 

frequente, em todos os demais a hipertensão e a hipotensão é a intercorrência mais presente (quadro 3). 

 

Quadro 3. Total de intercorrências registradas e classificadas por autor e ano de publicação, 1997 a 2017 no 

Brasil 

 

Intercorrências FAVA 

et al. 

2006 

SILVA e 

THOMÉ 

2009 

RIBEIRO 

et al. 2009 

LEITE 

et al. 

2013 

COITINHO 

et al. 2015 

PEREIRA 

et al. 2015 

TEIXEIRA 

et al. 2015 

CORDEIR

O 

et al. 2016 

EVERLING 

et al. 2016 

OLIVEIRA 

et al. 2017 

TINÔCO 

et al. 2017 

TOTAL 

Hipertensão e 

Hipotensão 

110 102 37 388 16 51 22 196 38 79 189 1.218 

Hiperglicemia e 

Hipoglicemia 

 

- 05 - 237 - 06 - 123 - 26 - 397 

Náuseas e vômitos 12 - - 43 - 02 - 86 - 03 77 223 

Cãibra 35 05 05 - 41 09 21 107 33 14 149 419 

Febre e Calafrio 35 01 - 32 -- 02 - - - - 104 174 

Prurido - - - - 23 - 11 - 19 - - 53 

Dores em geral 62 - - 22 - - 07 61 12 - - 164 

Alterações 

intestinais 

- - - - 09 - 04 59 07 09 - 88 

Alterações 

cardíacas 

- 16 - 46 02 - 01 - 02 - 40 107 

Alterações 

neurológicas 

40 03 - 45 27 13 30 107 57 39 142 503 

Alterações 

respiratórias 

11 - - - - 06 - 37 - - - 54 

Alterações do peso - - - - 35 - 14 - 28 - - 77 

Problemas 

máquina 

- 86 - - - - - - - - - 86 

Problemas acesso - 76 - 15 - - - 51 - - - 142 

Anemia - - - - 20 - 09 - 16 - - 45 
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DISCUSSÃO 

 

As intercorrências em HD mais frequentes no Brasil foram a hipotensão e hipertensão, as alterações 

neurológicas, cãibras, hiperglicemia e hipoglicemia, e náuseas e vômitos, o que corroboram com o estudo de 

Prabhakar Singh et al. (2015) na Índia e de Mehmood et al. (2013) no Paquistão que apresentam hipotensão, 

hipertensão, náuseas, vômitos e câimbras como intercorrências em HD. 

A hipotensão em hemodiálise é descrita como intercorrências mais comum (CASTRO, 2001; 

DAVENPORT, 2009; FERMI, 2010), é definida como queda da pressão sistólica abaixo de 100 mmHg 

(RIELLA, 2003), porém essa definição pode variar entre os estudos, para Davenport (2009) a hipotensão 

sintomática seria diminuição da PA que requer tratamento ativo, ou seja, apresenta sinais e sintomas, ou ainda 

pode ser definida como a uma queda percentual assintomática da pressão sistólica. Os fatores que são 

relacionados à baixa da pressão arterial em HD são divididos em alterações próprias da hemodiálise (volume, 

taxa de ultrafiltração, redução da osmolaridade plasmática) e/ou ao paciente (hipovolemia, disfunção cardíaca, 

vasodilatação) (SILVA et al., 2018). 

Terra et al. (2010) apresentaram outras causas da hipotensão em HD como o ganho excessivo de 

peso, o superaquecimento da solução de diálise, a ingestão de alimentos durante a sessão, o uso de anti-

hipertensivos, sendo que a hipotensão é um reflexo primário da grande quantidade de líquidos que é removida 

do volume plasmático durante uma sessão de diálise. 

Os cuidados de enfermagem para prevenir a hipotensão são o monitoramento rigoroso de sinais vitais 

e a observação de possíveis sinais que indiquem a hipotensão (RIELLA, 2003). Nascimento e Marques (2005) 

elencam sinais como tontura, sensação de desfalecimento, náuseas, cãibras, dor precordial, calor e sudorese, 

dificuldades respiratórias e taquicardia. As intervenções de enfermagem são colocar o paciente na posição de 

trendelemburg; administração de soro fisiológico 0,9%; redução da velocidade de ultrafiltração para o mais 

próximo possível de zero; a oxigenação deve estar adequada e haver o controle ideal do peso seco (FERMI, 

2010). 

A definição de hipertensão é o aumento da pressão sistólica e/ou diastólica acima do valor normal (120 

por 80 mmHg) (MALACHIAS et al., 2016). Para hipertensão intradialíticas outros conceitos são utilizados como 

o aumento da pressão arterial média acima de 15 mmHg durante ou pós-diálise, ou o aumento de 10 mmHg 

na pressão sistólica, ou ainda o aumento da PA na segunda ou terceira hora de diálise independente dos 

valores (GEORGIANOS; SARAFIDIS; ZOCCALI, 2015). 

Infecções de 

repetição 

- - - - 07 - 02 - 06 - - 15 

Outras - - 07 - - 220 - - - 16 02 245 

TOTAL 305 294 49 828 180 309 121 827 218 186 703 4.010 
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A hipertensão em HD pode estar relacionada a fatores como ansiedade, sódio em excesso ou excesso 

de líquido antes de ser submetido à sessão de HD (SILVA et al., 2016). Nascimento e Marques (2005) 

apresentam como cuidado de enfermagem para a hipertensão, a administração de anti-hipertensivos e a 

monitorização constante da PA, e Terra et al. (2010) acrescentam psicoterapia e uso de sedativos se a causa 

for ansiedade. 

A segunda intercorrência mais prevalente foi alterações neurológicas, dentre elas foram citadas 

cefaleia, tontura, diminuição do sensório, tremor, convulsão e sonolência, sendo a mais frequente à cefaleia. 

A cefaleia possui origem multifatorial na HD, além de correlacioná-la com fatores como a hipertensão, 

hipotensão e alterações no peso corporal (ANTONIAZZI et al., 2002). Nascimento e Marques (2005) citam a 

administração de medicamentos (analgésicos) como forma de cuidados de enfermagem e Terra et al. (2010) 

reitera que o tratamento está relacionado com a eliminação de possíveis causas da intercorrência. 

Cãibras são contrações musculares fortes e involuntárias, que causam dores nas regiões do corpo que 

ocorrem (AJZEN e SCHOR, 2002). Nascimento e Marques (2005) elucidam que as cãibras durante o processo 

de HD ocorrem quando os líquidos e eletrólitos deixam rapidamente o espaço extracelular, enquanto Castro 

(2001) disserta que as mesmas estão associadas à taxa de ultrafiltração durante a diálise, sendo 

frequentemente precedidas da hipotensão arterial. 

Os cuidados de enfermagem para cãibras musculares, descritos por Araújo e Santo (2012) e por 

Nascimento e Marques (2005) começam por cuidados preventivos, como prevenir episódios hipotensivos. 

Quanto aos cuidados sintomáticos, Terra et al. (2010) referem à reposição volêmica com solução salina 

isotônica ou soluções hipertônicas (administração de soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado 50%) e 

massagens nos membros afetados. 

Hiperglicemia e hipoglicemia são comumente definidas como elevação ou redução de níveis de glicose 

no sangue, respectivamente (DAMASCENO; LOUREIRO; SILVA, 2001). A hiper/hipoglicemia em sessões de 

HD pode ocorrer em nefropatas diabéticos que utilizam o dialisato sem glicose. Cordeiro et al. (2016) trazem 

que o uso de soluções de diálise com glicose diminui os riscos dessas intercorrências e a administração de 

soro glicosado 50% via endovenosa é um cuidado de enfermagem para a hipoglicemia. 

Sobre a ocorrência de náuseas e vômitos, Nascimento e Marques (2005) apontam que esses 

episódios rotineiros podem estar relacionados à hipotensão, mas que também podem ser decorrentes da 

síndrome do desequilíbrio. Ciconelli e Alvares (1974) acrescentam transtornos emocionais e Terra et al. (2010) 

apontam como causa as úlceras gástricas, a ingestão de alimentos durante HD e a hipercalcemia. 

Para os cuidados de enfermagem na ocorrência de náuseas e vômitos, Cordeiro et al. (2016) 

evidenciam a administração de medicamentos (antieméticos), enquanto Nascimento e Marques (2005) dão 

ênfase ao tratamento da hipotensão, caso presente e, ainda, que em alguns pacientes, a redução da 

velocidade de fluxo sanguíneo em 30% durante a primeira hora de diálise pode ser benéfica. 
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Para o atendimento de intercorrências durante sessões de HD, os profissionais devem estar atentos e 

atualizados quanto aos cuidados que devem ser tomados (ARAÚJO e SANTO, 2012). 

Referente aos cuidados de enfermagem durante as intercorrências em HD nota-se que pouco se 

publica referente ao tema, no período de 20 anos entre os artigos selecionados apenas três pesquisaram os 

cuidados de enfermagem para as intercorrências em HD. Os cuidados de enfermagem descrito em cada artigo 

foram relacionados com as intercorrências que mais ocorreram no local de pesquisa. Araújo e Santo (2012) 

salientam a importância dos cuidados de enfermagem desde a entrada do paciente à saída deste da sessão de 

HD, pois aplicando esses cuidados, o profissional de enfermagem oferecerá uma assistência segura e de 

qualidade. 

Fava et al. (2006) citaram como cuidados: monitorização de sinais vitais, administração de 

medicações, oxigenoterapia, orientações, mudança de posição, avaliação de nível de consciência, monitoração 

da sensibilidade dolorosa e aporte emocional durante a HD como forma de prevenção e tratamento de 

intercorrências. 

Silva e Thomé (2009) trouxeram cuidados como a inversão das linhas do circuito extracorpóreo, 

suspensão de sessão dialítica, irrigação do sistema com solução salina, troca do filtro ou do circuito 

extracorpóreo, alteração da ultrafiltração prescrita, aquecimento do paciente com manta térmica e troca do 

método dialítico, os cuidados citados nesse artigo são mais relacionados ao funcionamento da máquina de HD. 

E Cordeiro et al. (2016) apresentaram condutas de enfermagem específicas para as intercorrências 

mais frequentes no seu estudo, hipotensão, cãibras e dispneia. Para a hipotensão, foram realizadas condutas 

como administração de soro fisiológico 0,9%, zerado perdas (interrupção do volume de líquidos programado na 

máquina de HD no início da terapia), zerado perdas e encerrado HD, observação, e zerado perdas e 

administração de soro fisiológico 0,9%. 

As condutas para cãibras, descritas por Cordeiro et al. (2016) foram: zerado perdas; zerado perdas e 

observação; encerrado HD; administração de soro glicosado 50%; e administração de soro fisiológico 0,9%. 

Para dispneia os cuidados envolvem administração de oxigênio e observação; administração de aerossol; 

observação; e zerar as perdas (CORDEIRO et al., 2016). 

Cada publicação tem seu foco para cuidados de enfermagem. Em Fava et al. (2006) e Cordeiro et al. 

(2016) observa-se o foco dos cuidados voltados para os pacientes e as intercorrências ou sinais e sintomas 

apresentados, enquanto Silva e Thomé (2009) enfatizam cuidados relacionados ao manuseio da máquina de 

diálise. Comparando os cuidados de enfermagem descritos em Fava et al. (2006), Silva e Thomé (2009) e 

Cordeiro et al. (2016), é possível observar que os cuidados descritos foram distintos, sendo somente a 

administração de medicamentos e a oxigenoterapia presente em dois dos três artigos.  

Frazão et al. (2014) corroboram com os resultados deste estudo com relação aos cuidados de 

enfermagem ao paciente renal crônico em HD, porém, os autores evidenciam os cuidados de enfermagem 
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classificados em domínios presentes na NANDA-I. E enumeraram outros cuidados como: evitar infecção 

através dos cuidados com a máquina e com o manuseio correto da técnica de punção da fístula; preparar a 

máquina e o paciente adequadamente; gerenciar o tratamento desde a admissão até a alta; avaliar 

constantemente os resultados individuais dos pacientes; monitorizar sinais vitais; avaliar ultrafiltração; observar 

manifestações corporais; manter o paciente confortável; controlar cuidadosamente a dieta; verificar peso; 

orientações quanto à restrição hídrica e alimentar (FRAZÃO et al., 2014). 

O perfil encontrado nos estudos (predomínio de participantes do sexo masculino acima de 50 anos) é 

comum em pacientes em HD (RIBEIRO et al., 2008). A presença maior de homens em hemodiálise também foi 

encontrada em estudo nos Qureshi, Durrani e Asif (2018) no Paquistão e de Asgari et al. (2016) no Irã que 

analisaram intercorrências em HD e no censo brasileiro de diálise onde o sexo masculino é mais prevalente 

(SESSO et al., 2017). O número superior de homens em hemodiálise pode estar relacionado à resistência na 

procura do atendimento pelos homens, mas também a fatores sociais e emocionais, além dos fisiológicos 

(HARTWIG, JUNIOR, IGNOTTI, 2018). 

O que pode justificar a questão da faixa etária é o fato que a filtração glomerular cai entre 0,08ml por 

ano a partir dos 40 anos, assim, aumenta a vulnerabilidade do sistema renal e o paciente perde a capacidade 

de manter a homeostase. Em idosos, há diminuição do fluxo renal devido ao aumento da resistência intra-renal 

e perda de capacidade de auto- regulação decorrentes de hipotensão ou pico hipertensivo (SCHOR e 

SROUGI, 1998). 

Em relação à localização dos estudos, foi exposto que a maioria dos estudos é na região Sul, Sudeste 

e Nordeste, não há estudos na região Norte e nem Centro- Oeste. Uma hipótese para essa limitação de 

estudos nas regiões norte e centro-oeste é a quantidade de clínicas, consequentemente a quantidade de 

profissionais disposto a realizar pesquisas. Segundo a SBN (2018), há 80 centros de diálise na região Centro-

Oeste e 47 centros na região Norte, enquanto nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste há 167, 393 e 157 clínicas 

de diálise.  

Outra possibilidade são apresentados por Sprague et al. (2003), em seu estudo, que evidenciam três 

razões para poucas publicações: falta de tempo para preparar um manuscrito; estudos em andamento; relação 

com co-autor; enquanto Yoshida et al. (2008) elucidam pontos como: publicação não é prioridade; estudos 

similares já publicados; pouco interesse dos leitores. 

Segundo Sesso et al. (2017), no ano de 2016, o Brasil contava com uma estimativa de 122.825 

pacientes em tratamento dialítico, sendo que a região Norte contabilizou 5.369 pacientes (entretanto, nesta 

estimativa não foram contabilizados o estado do Amazonas e do Amapá, devido à falta de dados destes); e na 

região Centro-Oeste, 9.735 pacientes. 

Foi possível identificar que, apesar de terem sido abordadas as últimas duas décadas de limite de 

tempo para o estudo (de 1997 a 2017), as publicações contam com maior número após o ano de 2015. Essa 
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situação pode ser justificada pelo aumento constante de pacientes iniciando a HD (SESSO et al., 2017). Com 

as taxas de incidência e prevalência em diálise aumentando, o número de pesquisas tende a aumentar. 

No que concerne ao tipo de estudo, a maioria (45,5%) dos estudos encontrados foram transversais, 

Bastos e Duquia (2007) elucidam que o estudo transversal é um dos delineamentos mais utilizados em 

pesquisas epidemiológicas, quando se deseja estimar a frequência com que um determinado evento se 

manifesta além de fatores associados. 

Qualis é um conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) para identificar e segregar produções acadêmicas (artigos ou outras publicações 

científicas) em níveis de qualidade, podendo ser de A1 a C, onde A1 é o nível (estrato) mais elevado 

(FUNDAÇÃO CAPES, 2018). Uma fragilidade identificada em nosso estudo foi a ausência de publicações 

brasileiras em revistas de Qualis A, todas as publicações são em revistas de classificação B, o que significa ser 

de qualidade acadêmica mediana. 

Uma das limitações do estudo foi a não realização da estratificação das intercorrências por grupos, 

embora não fosse objetivo do trabalho. O não cruzamento de informações disponíveis nos estudos também 

configura como fator limitante. Porém mesmo com as limitações o número de intercorrências citadas e a 

distribuição dos estudos parecem mostrar as intercorrências e os cuidados de enfermagem mais frequentes 

entre os pacientes em HD no Brasil, assim como as restrições em relação à realização dos estudos em 

diferentes localidades. 

Esta pesquisa permitiu identificar as intercorrências que mais acometem pacientes em HD, os 

cuidados de enfermagem aplicados no Brasil e quais as regiões que apresentam mais estudos sobre o tema, 

entre 1997 a 2017. 

As intercorrências mais frequentes citadas em estudos realizados no Brasil entre 1997 a 2017 foram 

hipotensão e hipertensão, alterações neurológicas, cãibras, hiperglicemia e hipoglicemia e náuseas e vômitos. 

Os cuidados de enfermagem para as complicações gerais foram: monitorização de sinais vitais, 

administração de medicamentos, oxigenoterapia e orientação quanto ao peso, mudança de posição, avaliação 

do nível de consciência, monitoração da sensibilidade dolorosa e aporte emocional, inversão das linhas do 

circuito extracorpóreo, suspensão da sessão dialítica, irrigação do sistema com solução salina, troca do filtro 

ou do circuito extracorpóreo, alteração da ultrafiltração prescrita, aquecimento do paciente com manta térmica 

e troca do método dialítico, condutas para hipotensão, cãibras e dispneia. 

Considera-se necessário o incentivo em estudos mais aprofundados sobre as intercorrências em HD e 

principalmente, nos cuidados de enfermagem, haja vista que sua importância é inquestionável, com o intuito de 

identificar as complicações bem como definir intervenções específicas para cada uma, visando a qualidade de 

assistência e segurança do paciente em HD. 
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Conclusão 

 

Conclui-se que no Brasil entre 1997 a 2017 as intercorrências mais frequentes foram hipotensão e 

hipertensão, alterações neurológicas, cãibras, hiperglicemia e hipoglicemia e náuseas e vômitos. Os cuidados 

de enfermagem ainda são poucos citados, e as publicações se concentram nos últimos três anos e nas regiões 

Sul e Sudeste do Brasil. 
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Capítulo 22 

MUDANÇA NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS PELO CRESCIMENTO DE 

TRANSMISSÃO POR VIA ORAL DO Trypanosoma cruzi 

Daiane Maria da Silva Brito1 
Geovane Soares Mendes2 

Maria Caroline da Silva Paulo3 
Marília Gabriela Santos Machado4 
 Wesley Escórcio de Brito Borges5  

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira6  

RESUMO 
A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma infecção causada pelo protozoário flagelado 
Trypanosoma cruzi. Essa parasitose se encontra entre as doenças mais importantes do continente americano, 
em virtude do seu alto grau de impacto socioeconômico. Objetivo: Analisar as principais características da 
doença de Chagas e o crescimento do mecanismo de transmissão oral do protozoário Trypanosoma cruzi por 
meio de uma revisão bibliográfica na literatura científica nacional e internacional. Metodologia: Mediante 
revisão bibliográfica, foram consultadas as bases PubMed, ScienceDirect e SciELO, sendo incluídos artigos 
escritos em português, inglês e espanhol compreendidos no recorte temporal de 2014 ao ano de 2019. Os 
descritores utilizados foram: Trypanosoma cruzi AND oral transmission; Trypanosoma cruzi AND food 
contamination; chagas disease AND oral transmission; chagas disease AND food contamination. Resultados: 
Entre os 2068 artigos identificados, apenas vinte e um preencheram os critérios de elegibilidade. Conclusão: 
O crescimento do mecanismo de transmissão oral do protozoário Trypanosoma cruzi é justificado, 
principalmente, pela ingestão de alimentos contaminados. Para controlar os surtos epidemiológicos é 
necessário a adoção de boas práticas de manuseio em todas as fases do processamento de alimentos após a 
colheita, desenvolver técnicas para inativar e detectar o parasita na alimentação, otimizar o controle de 
qualidade dos alimentos artesanais ou caseiros e sensibilizar a população envolvida. 
Palavras-chave: Contaminação de Alimentos. Doença de Chagas. Transmissão Oral. Trypanosoma cruzi.  
 
ABSTRACT 
Chagas disease or American trypanosomiasis is an infection caused by the flagellated protozoan Trypanosoma 
cruzi. This parasite is among the most important diseases in the American continent, due to its high degree of 
socioeconomic impact. Objective: Analyze the main characteristics of Chagas' disease and the growth of the 
oral transmission mechanism of the protozoan Trypanosoma cruzi through a bibliographic review in the national 
and international scientific literature. Methodology: The articles were searched in the PubMed, ScienceDirect 
and SciELO. Articles written in Portuguese, English and Spanish in the period from 2014 to 2019 were included. 
The keywords used to search the articles were: Trypanosoma cruzi AND oral transmission; Trypanosoma cruzi 
AND food contamination; chagas disease AND oral transmission; chagas disease AND food contamination. 
Results: Among the 2068 articles identified, only twenty-one met the eligibility criteria. Conclusion: The growth 
of the oral transmission mechanism of the protozoan Trypanosoma cruzi is justified, mainly, by eating 
contaminated food. To control epidemiological outbreaks, it is necessary to adopt good handling practices at all 
stages of food processing after harvest, develop techniques to inactivate and detect the parasite in food, 
optimize the quality control of artisanal or homemade foods and raise awareness of population involved. 
Keywords: Food contamination. Chagas disease. Oral transmission. Trypanosoma cruzi. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma infecção causada pelo protozoário 

flagelado Trypanosoma cruzi. Essa parasitose se encontra entre as doenças mais importantes do continente 

americano, em virtude do seu alto grau de impacto socioeconômico (FERREIRA et al., 2018) 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) há aproximadamente 8 milhões de pessoas 

infectadas em todo o mundo, sendo a maior parte concentrada na América Latina em decorrência da 

distribuição de mais de 140 espécies do vetor, com destaque ao Triatoma infestans, popularmente conhecido 

como barbeiro ou chupão. A doença de Chagas apresenta carga de morbidade alta nas populações afetadas, 

aproximadamente 13.000 mortes por ano (LEWIS et al., 2018) 

À respeito dos mecanismos de transmissão existentes para a tripanossomíase americana, 

considerava-se a transmissão vetorial de grande importância epidemiológica, na qual ocorre a penetração de 

formas tripomastígotas metacíclicos na pele ou mucosa íntegra do hospedeiro. Todavia, durante os últimos 

anos, inúmeros surtos de infecção por via oral tem sido notificados no Brasil, Venezuela, Colombia e outros 

países da América do Sul, revelando um novo e importante perfil epidemiológico da doença de Chagas (NOYA 

et al., 2015) 

A transmissão de origem alimentar do T. cruzi mais relatada na literatura científica decorre, 

principalmente, pela ingestão de alimentos, bebidas ou frutos contaminados com fezes do vetor biológico. Uma 

vez que a contaminação alimentícia pode ocorrer durante a fase de colheita, armazenamento, transporte ou 

preparação. Neste mecanismo, formas tripomastígotas metacíclicas são ingeridas e afetam diferencialmente a 

resposta imune do hospedeiro e a mortalidade: promovendo uma doença aguda grave, parasitemia elevada e 

mortalidade mediada por TNF. A infecção oral também demonstrou hepatite intensa, fenômenos de irritação 

gástrica, presença do exantema cutâneo, icterícia, aumento das aminotransferases, além de quadros graves 

de insuficiência cardíaca (ALBUQUERQUE et al., 2015; SANTOS et al., 2017). 

 Diversos alimentos parecem ser a fonte de infecção oral, principalmente os sucos caseiros ou 

artesanais, o caldo de cana-de-açúcar, a água, sopas contaminadas, a bacaba (Oenocarpus bacaba), jaci 

(Syagrus sp.), o palmito de babaçu (Attalea speciosa) e o açaí (Euterpe oleracea). Sendo o açaí, a principal 

fonte de infecção oral na Região Amazônica (FERREIRA et al., 2018; SANGENIS et al., 2016; SANTANA et al., 

2018). 

O presente trabalho objetiva analisar as principais características da doença de Chagas e o 

crescimento do mecanismo de transmissão oral do protozoário Trypanosoma cruzi por meio de uma revisão 

bibliográfica na literatura científica nacional e internacional. 
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa das publicações científicas foi realizada de janeiro a março de 2019. Foram consultadas as 

bases de dados eletrônicas PubMed, ScienceDirect e SciELO, sendo incluídos os artigos escritos em 

português, inglês e espanhol compreendidos no recorte temporal de 2014 ao ano de 2019. Para a pesquisa 

dos descritores utilizados, foi consultado inicialmente o site dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da 

biblioteca virtual em saúde, com pesquisa dos termos em português ou inglês. Foram utilizados como 

descritores, em todas as bases de dados, os termos: Trypanosoma cruzi AND oral transmission; Trypanosoma 

cruzi AND food contamination; chagas disease AND oral transmission; chagas disease AND food 

contamination. 

 A seleção inicial foi feita a partir da aplicação do filtro de recorte temporal nas bases de dados. 

Conseguinte, foram selecionados para análise, por meio da leitura dos títulos e resumos, os artigos científicos 

que mencionavam a transmissão oral da Doença de Chagas. Posteriormente, foram escolhidos aqueles que 

preencheram todos os critérios de inclusão estabelecidos: estudos no formato de artigos científicos completos, 

sendo eles publicados em português, inglês ou espanhol e artigos disponíveis para download. Por fim, os 

artigos com critérios de elegibilidade foram lidos na íntegra, havendo, ainda, a exclusão daqueles que não 

contemplaram o tema e os objetivos propostos no presente estudo. 

Foram excluídos os estudos que não estavam no formato completo para análise, artigos não 

disponíveis e duplicados. 

  

3 RESULTADO 

 

Com as consultas às bases de dados contendo o filtro de recorte temporal estabelecido, 2068 artigos 

foram identificados: 147 na base PubMed; 1918 na ScienceDirect; 03 na SciELO. Inicialmente, foram 

selecionados 493 artigos científicos para o estudo por meio da leitura dos títulos e resumos. Destes, apenas 32 

preencheram todos os critérios de inclusão estabelecidos e foram lidos na íntegra, uma vez que grande parte 

dos trabalhos exibidos na base de dados ScienceDirect não apresentavam download gratuito. Por fim, houve 

ainda a exclusão daqueles que não contemplaram o tema e os objetivos propostos no presente estudo, 

denotando 21 artigos para a elaboração da presente revisão bibliográfica. 
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Figura 1- Fluxograma do processo de seleção dos artigos científicos para a síntese da revisão bibliográfica. 

 

 
 
 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

Os artigos selecionados para o levantamento foram categorizados quanto ao título, autor e ano de publicação 

no Quadro 1, a seguir. 

 
 
Quadro 1 – Artigos selecionados para a construção da revisão bibliográfica 

N° 
 

TÍTULO AUTOR (ES) ANO 

1 
Transmisión oral de Trypanosoma cruzi: Una nueva situación epidemiológica de la 

enfermedad de Chagas en Colombia y otros países suramericanos 
RUEDA et al. 2014 

 
 
2 

An ecological overview on the factors that drives to Trypanosoma cruzi oral 

transmission 
NOYA; GONZÁLEZ 2015 

3 
The multiple and complex and changeable scenarios of the Trypanosoma cruzi 

transmission cycle in the sylvatic environment 
JANSEN; XAVIER; ROQUE 2015 

4 
The main sceneries of chagas disease transmission. The vectors, blood and oral 

transmissions - A comprehensive review 
COURA  2015 

5 
Update on oral chagas disease outbreaks in Venezuela: Epidemiological, clinical and 

diagnostic approaches 
NOYA et al. 2015 

6 
Trypanosoma cruzi infection through the oral route promotes a severe infection in 

mice: New disease form from an old infection? 
ALBUQUERQUE et al. 2015 

 A high throughput analysis of cytokines and chemokines expression during the course RODRIGUES et al. 2016 

critérios de inclusão 

disponíveis para 
download 

leitura de títulos e 
resumos 

descritores + 
recorte temporal 

2068 artigos 
identificados:  

PubMed: 147 
SciELO: 03 

ScienceDirect:1918 

493 artigos 
selecionados para 

triagem 

32 artigos selecionados 
para leitura completa 

21 artigos selecionados 
para revisão 
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7 

of Trypanosoma cruzi experimental oral infection 

 
 
 
8 

Ecological scenario and Trypanosoma cruzi DTU characterization of a fatal acute 

Chagas disease case transmitted orally (Espírito Santo state, Brazil) 
DARIO et al. 2016 

9 

Orally-transmitted Chagas disease: Epidemiological, clinical, serological and 

molecular outcomes of a school microepidemic in Chichiriviche de la Costa, 

Venezuela 

NOYA et al. 2016 

10 
Transmissão da doença de Chagas por consumo de carne de caça: Revisão 

sistemática 
SANGENIS et al. 2016 

 
11 

Unraveling Chagas disease transmission through the oral route: Gateways to 

Trypanosoma cruzi infection and target tissues 
SANTOS et al. 2017 

 
12 

Description of an oral chagas disease outbreak in Venezuela, including a vertically 

transmitted case 
NOYA et al.  

2017 

 

13 
Outcome of oral infection in mice inoculated with Trypanosoma cruzi IV of the 

Western Brazilian Amazon 
MARGIOTO TESTON et al. 2017 

14 qPCR for the detection of foodborne Trypanosoma cruzi GODOI et al. 2017 

15 
Detection and genotyping of Trypanosoma cruzi from açai products commercialized in 

Rio de Janeiro and Pará, Brazil 
FERREIRA et al. 2018 

 
16 

Molecular diagnosis of Trypanosoma cruzi SCHIJMAN 2018 

 
 
17 

Efficacy of essential oil of Syzygium aromaticum alone and in combination with 

benznidazole on murine oral infection with Trypanosoma cruzi IV 
ZANUSSO JUNIOR et al. 

2018 

 

 
18 

Oral transmission of Trypanosoma cruzi, Brazilian Amazon SANTANA et al. 2018 

 
 
19 

Investigação de surto de doença de Chagas aguda na região extra-amazônica, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2016 
VARGAS et al.  2018 

 
20 

Imaging the development of chronic Chagas disease after oral transmission LEWIS et al. 2018 

21 

Oral Versus Intragastric Inoculation: Similar Pathways of Trypanosoma cruzi 

Experimental Infection? From Target Tissues, Parasite Evasion, and Immune 

Response 

ALBUQUERQUE et al. 2018 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

4 DISCUSSÃO 

4.1 Histórico 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana, foi descoberta pelo médico brasileiro Carlos Chagas em 

1909 (MARGIOTO TESTON et al., 2017). Este foi capaz de identificar o agente etiológico, um protozoário, chamando-o 

de Schizotrypanum cruzi¸ além de descobrir sua biologia no hospedeiro vertebrado e invertebrado, seus reservatórios e 

diversos outros aspectos (CHAGAS, 1909)¸ que posteriormente foi renomeado para Trypanosoma cruzi (SANGENIS et 
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al., 2016).  Carlos constatou o Triatoma infestans, conhecido como “barbeiro” ou “chupão”, um inseto hematófago, como 

o seu principal vetor domiciliar (COURA, 2014). 

 

4.2 Agente Etiológico e Vetores 

O Trypanossoma cruzi, agente etiológico da Doença de Chagas, é classificado como um protozoário 

flagelado, pertencente à familia trypanossomatidae e ao gênero Trypanosoma, que inclui o subgênero 

Schizotrypanum, composto por inúmeras espécies distribuídas em todo o mundo. Dentre as espécies desse 

gênero, o T.cruzi é infectante para hospedeiros humanos (DARIO et al., 2016). Esta qual apresenta alta 

variabilidade genética, sendo subdividida em seis unidades de I à VI, dentre elas, relatou-se a presença de 

T.cruzi I e T.cruzi IV em humanos com Doença de Chagas adquirida por via oral na Amazônia brasileira 

(MARGIOTO TESTON et al., 2017). 

A invasão de células de mamíferos pelo T.cruzi é essencial para a sua sobrevivência no organismo 

hospedeiro. As formas infectantes são as tripomastigotas metaciclicas, que, uma vez alojadas são capazes de 

atacar células mononucleadas, principalmente macrófagos, fibroblastos e células epiteliais. Tal parasita 

apresenta um dos ciclos de vida mais complexos em relação aos trypanossomatídeos, alternando entre 

hospedeiros vertebrados, como os humanos, e invertebrados, com destaque para os insetos hematófagos da 

família Reduviidae (ALBUQUERQUE et al., 2018). 

Dentre esses insetos, destacam-se três, o Triatoma infestans, presente em grande parte da América 

do Sul, sua possível origem é a Bolivia, onde é até hoje amplamente disseminado e encontrado em áreas 

domésticas, peridomésticas e selvagens. No Brasil ainda existem alguns focos residuais, porém o vetor 

potencial mais importante nesse país é o Panstrongylus megistus, este possui ampla distribuição geográfica e 

alta suscetibilidade ao T.cruzi, com fácil adaptação à ambientes domésticos. Por fim, o Rhodnius prolixus é um 

triatomíneo de grande relevância, devido aos seus comportamentos antropofílicos, rápido ciclo de 

desenvolvimento, grande densidade e alta suscetibilidade à infecção e transmissão de T.cruzi, está presente 

nos seguintes países: Colômbia, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela (COURA, 2014). 

 

4.3 Fontes de Transmissão Oral 

Dentre as inúmeras fontes de transmissão oral do Trypanosoma cruzi, verifica-se o consumo de bebidas e 

alimentos contaminados por triatomíneos macerados, ou por suas fezes, como principal fator envolvido na mudança do 

perfil epidemiológico da Doença de Chagas, com significativo crescimento de transmissão por via oral. Os numerosos 

episódios investigados na Região Amazônica, em que se atribuiu a infecção ao consumo de açaí (Euterpe oleracea), 

confirmam a relevância e magnitude desta fonte de infecção para o cenário epidemiológico (FERREIRA et al., 2018; 

SANGENIS et al., 2016). 
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Diversas outras formas infecção também são relatadas na literatura científica, como a ingestão de suspensão de 

T. cruzi em pipetas em contextos de laboratórios de pesquisa ou diagnósticos; ingestão de leite materno de mãe com 

diagnóstico de doença de Chagas aguda; ingestão de carne crua ou mal cozida; consumo de sangue de animais 

infectados, que teria uma função terapêutica, segundo a crença de alguns grupos indígenas na Amazônia; ingestão de 

triatomíneos por hábitos primitivos ou exóticos (SANTANA et al., 2018). 

 

4.4 Mecanismo da Infecção Oral 

Através de estudos e experimentos realizados em camundongos, foi possível constatar que a invasão 

do Trypanosoma cruzi no corpo pode ocorrer a nível bucal, esofágico, gástrico ou pela mucosa intestinal, 

sendo necessário, para isto, um diverso número de moléculas que admitam interações parasita-célula 

hospedeira (ALBUQUERQUE et al., 2018; RUEDA et al., 2014). 

A infecção oral por tripomastigotas metacíclicos é modulada principalmente por três glicoproteínas de 

membrana estágio-específicas: gp30, gp82 e gp90. A partir de experimentos in vivo foi demostrado que as 

glicoproteínas gp82 e gp30, presentes em diferentes cepas de T. cruzi, interagem com mucinas expressas no 

epitélio gástrico do hospedeiro, sendo capaz de aderir e penetrar a mucosa gástrica. Dessa forma, entende-se 

que após a ingestão de alimentos contaminados com tripomastigotas metacíclicos ocorre uma invasão ativa e 

direta do parasita no aparelho digestivo (ALBUQUERQUE et al., 2018; LEWIS et al., 2018; SANTOS et al., 

2017). 

Com a adesão da gp82 ou gp30 à mucina gástrica ocorre uma cascata de sinalização intracelular, que 

mobiliza o Ca2+ intracelular no parasita e na célula alvo. Este fenômeno desencadeia a internalização do 

parasita nos macrófagos, fibroblastos, músculo esquelético e cardíaco, neurônios e células epiteliais, onde 

formam ninhos de amastigotas e sensibilizam o recrutamento de células imunológicas. Esta invasão inicial está 

correlacionada ao aparecimento de uma gastrite progressiva, que possibilita uma maior disseminação 

sistêmica do agente etiológico (MARGIOTO TESTON et al., 2017; RUEDA et al., 2014). 

Vale considerar que a gp90 é incapaz de produzir o sinal de Ca2+ e modificar a capacidade de invasão 

celular do parasita. Estudos sugerem que a capacidade infecciosa do T. cruzi com moléculas de gp90 em sua 

superfície, mostrou ser influenciada pela suscetibilidade dessa glicoproteína à digestão péptica, onde  cepas 

de T. cruzi que expressam a isoforma gp90 resistente à pepsina, manifestaram capacidade reduzida de invadir 

o epitélio da mucosa gástrica em camundongos, ocasionando baixa parasitemia; e as cepas de T. cruzi que 

expressaram a gp90 suscetível à enzima pepsina, tornam-se invasivas após contato com o ácido gástrico, 

resultando em parasitemia e mortalidade altas em camundongos (ALBUQUERQUE et al., 2015, 2018). 
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4.5 Tratamento 

O tratamento específico da Doença de Chagas é, sobretudo, assentado em dois fármacos nitro-

heterocíclicos, o nifurtimox, disponível nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease 

Control and Prevention - CDC), e o benzonidazol, o qual, no Brasil, é a única droga disponível para tratar essa 

infecção. Com efeito, ambos são significativos quanto aos índices de supressão da parasitemia bem como as 

chances de cura, estando circunstancialmente associada ao estádio infeccioso da doença (ZANUSSO JUNIOR 

et al., 2018; SCHIJMAN, 2018). 

Ademais, são utilizados fármacos inibidores da biossíntese do ergosterol, como o posaconasol, eficaz 

e seguro para pacientes crônicos em monoterapia ou associado ao benzonidazol. Essa droga apresenta 

melhor tolerância em relação aos compostos nitro-heterocíclicos, no entanto, mostrou-se incapaz de produzir 

uma resposta parasitológica sustentada ao final de um ano de tratamento (SCHIJMAN, 2018). 

Contudo, os pacientes exprimem elevada morbimortalidade em decorrência de inúmeras 

características associadas à toxicidade dos fármacos, o que negligencia a eficácia e a adesão à terapêutica. 

Assim, surge a necessidade da investigação de novos tratamentos para essa condição, com destaque para 

produtos naturais, como os óleos essenciais. Alguns destes produtos já foram testados in vitro e demonstraram 

atividade biológica contra o T.cruzi, dentre eles, vale ressaltar o capim-limão (Cymbopogon citratus), eficaz 

contra formas amastígotas e tripomastígotas de T. cruzi, e o cravo (Syzygium aromaticum), cujos resultados 

demonstram inibição do crescimento de formas epimastigotas e tripomastigotas sanguíneas (ZANUSSO 

JUNIOR et al., 2018) 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O crescimento do mecanismo de transmissão oral do protozoário Trypanosoma cruzi é justificado, 

principalmente, pela ingestão de alimentos contaminados, uma vez que a contaminação alimentícia pode 

ocorrer durante a fase de colheita, armazenamento, transporte ou preparação. Dessa forma, para controlar os 

surtos epidemiológicos é necessário a adoção de boas práticas de manuseio em todas as fases do 

processamento de alimentos após a colheita; desenvolver técnicas para inativar e detectar o parasita na 

alimentação, através de técnicas de pasteurização e tratamento químico em alimentos e bebidas; otimizar o 

controle de qualidade dos alimentos artesanais ou caseiros; sensibilizar a população envolvida. 
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Capítulo 23 

NUTRIGENÔMICA E NUTRIGENÉTICA: A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO CLÍNICO 

DE DOENÇAS CRÔNICAS COMO A ENDOMETRIOSE 

Jéssica Maria Azevedo Souza1 
 

 
RESUMO 
Essa pesquisa apresenta que as futuras dietas prescritas serão baseadas somente pelo mapa genético, em 
que os geneticistas preveem nos estudos da Nutrigenômica e Nutrigenética, demonstrarão o que devemos ou 
que não devemos comer para a prevenção de vários tipos de doenças crônicas, como a Endometriose que 
afetam muitas mulheres na idade adulta. Um dos tipos de tratamento e prevenção da doença é a alimentação, 
no qual a importância de uma dieta saudável contendo alimentos funcionais que englobam todos os alimentos 
anti-inflamatórios, fibras, vitaminas do Complexo B, magnésio, alimentos prebióticos e probióticos, vitamina 
D,ômega 3 e revesratrol. Beneficiando na saúde da mulher, e sem o sofrimento dos sintomas, acarretados pela 
a doença, ajudando a reduzir a evolução e além da mudança da qualidade de vida em geral para a população 
resultando na promoção de saúde através da terapia nutricional. 
PALAVRAS CHAVES: Nutrigenômica, Nutrigenética, DNA, Endometriose, Alimentação, Prevenção e  
Alimentos funcionais. 
 
ABSTRACT: This research presents that future prescribed diets will be based only on the genetic map, in which 
geneticists predict in the studies of Nutrigenomics and Nutrigenética, will demonstrate what we should or should 
not eat for the prevention of various types of chronic diseases, such as Endometriosis that affect many women 
as adults. One of the types of treatment and prevention of disease is food, in which the importance of a healthy 
diet containing functional foods that encompass all anti-inflammatory foods, fiber, complex B vitamins, 
magnesium, prebiotic and probiotic foods, vitamin D, omega 3 and revesratrol. Benefiting women's health, and 
without the suffering of the symptoms, brought on by the disease, helping to reduce the evolution and beyond 
the change of the quality of life in general for the population resulting in health promotion through nutritional 
therapy. 
KEYWORDS: Nutrigenomics, Nutrigenetics, DNA, Endometriosis, Food, Prevention and Functional Foods. 

 
1.  INTRODUÇÃO 
 

Especialistas, estimam que no futuro cada um de nós poderá ter acesso a seu próprio sequenciamento 

de variante genética ligada a alimentos. Nutricionistas, poderão prescrever os alimentos que deveremos 

consumir, evitar ou abandonar não com mais base nas taxas de glicemia, colesterol ou triglicerídios, mas de 

acordo com o nosso mapa genético. A expectativa, é que essa dieta individualizada seja capaz de garantir uma 

vida mais saudável desde da infância até a velhice, garantindo uma proteção contra doenças como câncer, 

diabetes, cardiopatias, obesidade e doenças crônicas 

A Endometriose é uma doença que atinge 10% das mulheres2 em idade reprodutiva, os genomas de 

5.500 mulheres americanas3,inglesas, e australianas serviram de base para a descoberta que pode 

                                                           
1
 Discente do curso Bacharelado em Nutrição da Universidade Uninassau. E-mail: jessica_azevedos@outlook.com. 

2 Revista VEJA; cientistas identificam genes que causam a endometriose; DEZ, 2010.   http://veja.abril.com.br/saude/cientistas-
identificam-genes-que-causam-a-endometriose/ 
3 ANDERSON Carl, NYHOLT Dale,  PAINTER N,Jodie; revista Nature Genetics; Genome wide association study identifies a locus at 

http://veja.abril.com.br/saude/cientistas-identificam-genes-que-causam-a-endometriose
http://veja.abril.com.br/saude/cientistas-identificam-genes-que-causam-a-endometriose
http://veja.abril.com.br/saude/cientistas-identificam-genes-que-causam-a-endometriose
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representar um significativo avanço contra a doença. Muitas mulheres que tem a doença, não sabe como 

funciona o tratamento de endometriose, mas um dos tratamentos, é parte da alimentação, no qual poucas 

mulheres sabem que o poder da alimentação adequada podendo ajudar a combater a essa enfermidade. A 

importância dos tratamentos clínicos, alimentação e a programação de exercícios físicos adequados ajudam na 

liberação de endorfina e outros neuro - hormônios a diminuírem a dor e o estresse da mulher e principalmente 

reduzir a evolução da doença. 

Todos os seres humanos têm mutações que resultam em disfunção da proteína que conduz à doença 

metabólica. A espécie humana requer certos aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais e há mutações 

que limitam a capacidade de sintetizar esses importantes nutrientes. A terapia nutricional, pode contornar as 

limitações genéticas, podendo fornecer os nutrientes ausentes e que cada indivíduo pode exigir um nível 

diferente de nutrientes em razão de seu determinado conjunto de variações genéticas. 

É preciso ter uma maior ênfase na alimentação baseada em verduras com grãos integrais, frutas, 

vegetais, fontes de proteínas magras ou pobre em gordura, e laticínios desnatados ou bebidas à base de soja, 

sendo uma intervenção razoável e podendo causar alívio em casos de endometriose, sendo uma forma de 

cuidar da alimentação, e a saúde da mulher. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da alimentação na saúde da mulher, enfatizando 

os alimentos que podem ajudar no combater dos sintomas da doença como a endometriose, e através de 

exames genéticos dos nossos DNA se há predisposição para o desenvolvimento de algum tipo de doença, com 

o foco principal o cuidado na saúde, sendo uma forma de prevenir o aparecimento da doença. 

 
2. METODOLOGIA 
 

 Este estudo foi realizado utilizando a pesquisa bibliográfica, por amostras de dados, com o  objetivo 

de analisar de forma sucinta a Nutrigenômica e Nutrigenética, do Tratamento Clínico  Nutricional  na prevenção 

da Endometriose através do livro Krause Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, pesquisas de dados e bibliográfica 

em sites relacionados à alimentação em doenças crônicas como a endometriose e seus tratamentos. Os 

termos de busca consistiam de ''endometriose'' ''nutrigenômica e nutrigenética'', ''DNA'' '' alimentos funcionais'' 

'' alimentação'' e ''prevenção''. 

 
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Pesquisadores4 discutiram num encontro sobre os avanços e perspectivas em Nutrigenômica e 

Nutrigenética, e uns dos temas do debate era sobre que a comunidade científica possa otimizar o 

                                                                                                                                                                                                   
7p15.2 associates with Endometriosis 43 edition; 2010. http://www.nature.com/ng/journal/v43/n1/full/ng.731.html?foxtrotcallback=true    
4GIRALDI,Alice; a dieta do DNA; revista Unespciência; edição 15, DEZ 2010.               
http://www.unesp.br/aci/revista/ed15/quem-diria 

http://www.nature.com/ng/journal/v43/n1/full/ng.731.html?foxtrotcallback=true
http://www.unesp.br/aci/revista/ed15/quem-diria
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levantamento de informações sobre nutrição e genética, concluindo que os hábitos alimentares podem 

desencadear alterações químicas que afetam na expressão do DNA, podendo até silenciar os genes ou ativá-

los. Essas mudanças não alteram o sequenciamento genético, mas em muitos casos podem ser transmitidas 

às gerações seguintes e têm sido associadas ao surgimento de câncer e doenças inflamatórias crônicas. 

Endometriose é uma doença que ocorre no endométrio, uma camada interna do útero, no qual é 

baseada no refluxo sanguíneo menstrual que ao invés de sair totalmente do útero junto com a menstruação, 

faz o caminho inverso, voltando para as trompas em direção ao abdômen. 

O tratamento clínico aliado com a alimentação e atividades físicas, relacionam o efeito positivo sobre a 

progressão da doença. Na alimentação, por exemplo tem uma relação entre os níveis hormonais e ajustes no 

padrão alimentar, pois a endometriose é uma doença estrógeno-dependente, significa que os níveis desse 

hormônio no organismo podem ajudar no avanço da doença. Além de reduzir as altas taxas hormonais, as 

mudanças no comportamento alimentar contribuem na  qualidade de vida e alívio dos sintomas causados pela 

doença. 

O consumo de Probióticos e Prebióticos são exemplos de alimentos que tem a capacidade de 

promover benefícios ao organismo e, são conhecidos como alimentos funcionais. No caso de alimentos 

probióticos, eles podem ajudar na absorção de nutrientes e facilitando a digestão, já os alimentos prebióticos 

são alimentos ricos em insulina e fruto-oligossacarídeos que servem de alimentos para as bactérias do 

intestino. E além dos alimentos que contém Ômega 3, Vitamina D, Magnésio, Vitaminas do complexo B, 

Fibras, Revesratrol e Alimentos anti-inflamatórios (COX-2)5. 

 Essa dieta pode impedir a evolução da doença e nos sintomas que as mulheres sentem ( dores 

abdominais, depressão, constipação intestinal, perda de libido e outros sintomas que a doença pode causar). 

 

 
 

                                                           
5 COELHO R.B, Tereza Cristina,  KUMMER, Carmem Luize; antiinflamatórios não esteróides inibidores da ciclooxigenase-2 ( COX-
2): aspectos atuais; http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942002000400014 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942002000400014
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Leites fermentados e iogurtes ( Prebióticos) 

Exemplo do Kefir( leite fermentado a partir da ação dos microrganismos presentes naturalmente nos 

grãos do Kefir ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Chicória, alho e alho-poró, banana, cebola, tomate, beterraba, aspargos, alcachofra e yacon. ( 

Probióticos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peixes (sardinha, salmão, atum, arenque), semente de chia . Diminui as citocinas pró-inflamatórias. 
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Folhosos verde-escuros (agrião, rúcula, espinafre, escarola, chicória, almeirão, brócolis, couve-de-

bruxelas, couve manteiga), alimentos integrais (gérmen de trigo, arroz, aveia, centeio, cevada, milho, quinoa, 

amaranto), semente de girassol, castanhas e tofu. Contribui para o processo anti-inflamatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos integrais, folhosos verde-escuros, carnes, peixes, queijo e ricota, feijões, cogumelos, algas 

marinhas, gema de ovo, semente de girassol e geleia real. Contribuem para a redução do processo 

inflamatório. 
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Alimentos integrais, frutas, verduras cruas. 

Aumentam a eliminação do estrogênio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvas vermelhas e cacau. 

Potente antioxidante e anti-inflamatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inibidores naturais da COX-2, substância responsável, no organismo, pelos fenômenos da inflamação. 

          
           

 Os componentes bioativos de alimentos são moléculas em alimentos são moléculas em alimentos que 

influenciam as respostas biológicas em tecidos vivos, incluindo a expressão gênica. Os bioativos podem ser 

uma parte integrante de um alimento ou podem ser contaminantes que entraram no suprimento do alimento. 

 Os fitoquímicos são a principal fonte de bioativos que ocorrem naturalmente nas plantas; foi 

constatado que muitos são benéficos à saúde. Eles podem ser nutrientes tradicionais, como as vitaminas, 

comprovados como essenciais à saúde, ou podem ser compostos, descobertos mais recentemente, com 

efeitos na saúde ainda sob pesquisa, tais como o resveratrol, encontrado no vinho tinto, embora numerosos 

estudos tenham associado positivamente diversos fitoquímicos à saúde, o funcionamento deles continua 

indefinido. 
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 A implementação de escolhas positivas e o incentivo de pessoas a seguirem o caminho para um estilo 

de vida saudável são extremamente importantes, principalmente na saúde da mulher, em que devem estar 

atentos às questões associadas à alimentação para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas, redução 

dos sintomas da TPM e melhoria da qualidade de vida. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

 6 Os benefícios da alimentação balanceada e composta por vegetais e com redução de proteínas 

animais, pode contribuir na redução do excesso de gordural corporal e redução da produção de estrogênio, 

que é o hormônio responsável pelos principais sintomas indesejáveis da endometriose. 

Reafirmamos a importância das portadoras de endometriose de seguir um tratamento dietético 

prescrito por um nutricionista, associado ao tratamento médico para a doença, já que a nutrição pode contribuir 

na redução da inflamação e, por consequência, melhorar a qualidade de vida destas mulheres. 

 A importância da comida ser preparada trará muito mais benefícios do que a comida embalada e 

industrializada, além de conferir maior proteção, equilíbrio ao organismo e fortalecendo o sistema imunológico. 

Por isso, a alimentação é considerada uma coadjuvante ao tratamento médico, capaz de melhorar os 

sintomas, prevenir níveis mais severos da doença e até evitar recidivas após o tratamento de cirurgia 

laparoscópica. É fundamental a conscientização de que precisamos comer de maneira mais saudável e 

inteligente, nosso corpo responde de acordo com a exposição ambiental e o suporte nutricional ao qual é 

submetido. 

 

 7“Comida sem rótulo é comida de verdade”. “Descasque mais e desembale menos”. 
(Simone Getz, nutricionista da Clínica de Reprodução Humana Vivita.). 

 

 8Adultos interessados em alcançar e manter o bem-estar estão frequentemente interessados em 

alterar os padrões dietéticos ou em escolher alimentos que acrescentem benefícios à saúde. Os alimentos 

funcionais como frutas, grãos integrais, vegetais, sementes de linhaça, óleos de peixe, temperos naturais, 

iogurte, oleaginosas, soja, legumes, verduras que estão associados a benefícios que vão além de seus valores 

nutritivos usuais ( IFIC,2010). Alimentos funcionais podem incluir alimentos integrais e fortificados, enriquecidos 

ou alimentos reforçados. 

 Para as mulheres é importante o cuidado com a sua saúde, principalmente em relação ao 

                                                           
6MAHAM, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 12ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 154- 155; 
2012. 
7GETZ, Simone; qual a relação entre a alimentação e a endometriose; http://www.endopelvic.com/noticias/qual-a-relacao-entre-
alimentacao-e-endometriose 
8IFIC- International Food Information Council Foundation; alimentos funcionais. Disponível em Jun 2010. 
https://www.foodinsight.org/Alimentos_funcionales 

http://www.endopelvic.com/noticias/qual-a-relacao-entre-alimentacao-e-endometriose
http://www.endopelvic.com/noticias/qual-a-relacao-entre-alimentacao-e-endometriose
https://www.foodinsight.org/Alimentos_funcionales
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acompanhamento médico e preventivo, porém a alimentação tem prevenido e modificado casos de doenças 

através de um tratamento natural e segundo pesquisas sobre os alimentos funcionais sobre os padrões 

dietéticos e os componentes dos alimentos que possam ser acrescentado benefícios à saúde. 

 

9Ajudar a concentração sérica de colesterol ou controlar a glicemia, agir como antioxidantes ou 
destruidores de radicais livres, promover um saudável sistema gastrointestinal, ou estimular a 
atividade de desintoxicação dos sistemas enzimáticos do fígado são exemplos dos benefícios que 
estão sendo relatados e investigados quanto à validade ( Lyon M et al: Clinical approaches to 
detoxification and biotransformation. Em Jones DS, Institute for Functional Medicine, Gig 
Harbor,Washington,2006). 

 
10 A genômica nutricional mudou o pensamento sobre a ingestão dietética global recomendada, a partir 

de uma orientação relacionada com idade e com sexo para a incorporação da composição de nutrigenética e 

sua influência sobre a função da proteína(Stover,2006). A terapia nutricional, nesse ponto, é uma ferramenta 

fundamental para compensação das alterações no DNA que podem levar ao aumento do risco da doença. 

 Os nutrientes e outros componentes bioativos dos alimentos também podem servir como ligações, 

moléculas que se ligam a sequências específicas de nucleotídeos( elementos de resposta) dentro de uma 

região reguladora. A ligação resulta numa alteração da expressão gênica por meio da regulação da transcrição. 

 

11Os exemplos de componentes alimentares são os ácidos graxos poli-insaturados. Essas 
gorduras diminuem dos eicosanoides anti-inflamatórios e diminuem a expressão de genes 
que levam à produção de citocinas inflamatórias como genes de necrose tumoral alfa e de 
interleucina-1. ( Calder,2009). 

 

 O fornecimento informações ao segmento da população que está procurando meios para melhorar 

sua saúde não só conquista a atenção de adultos, mas principalmente ao longo do ciclo da vida, levando a 

orientação nutricional a um grau superior, contudo, não podemos nos dirigir a um guia dietético sem considerar 

a questão  dos componentes funcionais e alimentos funcionais. Longe de isolar e promover componentes de 

alimentos, o pensamento atual apoia a ênfase em alimentos como um todo e como uma primeira fonte de 

nutrientes e seus potenciais otimizadores. No quadro geral, é o estado de saúde da pessoa, as escolhas de 

seus estilos de vida e a genética que sustentam o bem-estar; entretanto, o aprimoramento da dieta é uma 

ferramenta que vem chamando atenção e que ajuda a pessoa a ir em frente na busca contínua pelo bem-estar 

e a promoção de saúde. 

 

                                                           
9LYON M et al: Clinical approaches to detoxification and biotransformation. Em Jones DS, Institute for Functional Medicine, Gig 
Harbor,Washington, disponível em 2006. 
10STOVER P.J. Nutritional genomics. Physiol Genomics, 16: 161-5, disponível em 2006. 
11CALDER PC; Polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: New twists in an old tale; disponível em Jun 2009.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19455748 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19455748
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5. CONCLUSÃO 

        

 Portanto, o objetivo final desta pesquisa é enfatizar e demonstrar através de dados e pesquisas 

bibliográficas, a importância da alimentação na endometriose e da terapia nutricional na nutrigenômica e 

nutrigenética como uma forma de descobrir se há alguma predisposição para doenças crônicas, podendo 

prevenir e evitar futuramente o desenvolvimento de doenças e com uma maior ênfase na saúde da mulher, 

principalmente na endometriose, no qual a alimentação tem um valor muito importante, pois com ela, é 

possível reduzir sintomas da doença, e até inibir que um gene se altere e desenvolva a doença. Também 

sabemos da importância da mudança de qualidade de vida, não só através da alimentação, mas a prática de 

exercícios físicos, podem contribuir para todo esse contexto. Hoje em dia a alimentação, através dos hábitos 

alimentares vem sendo praticado por gestantes que durante a gravidez, já tem a preocupação em ter uma boa 

alimentação para que seu filho futuramente tenha uma qualidade de vida melhor, e a presença da nutrição ao 

longo do ciclo da vida, vem cada vez mais modificando o pensamento da população atual, em virtude dos 

diagnósticos de doenças que muitas delas, podem ser curadas através do seu estilo de vida.   
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Capítulo 24 

O MANEJO DA POSIÇÃO DA MULHER DURANTE O PARTO NORMAL: UM OLHAR AO PARTO 

VERTICALIZADO1 

 

THE HANDLING OF THE POSITIONS OF THE WOMAN DURING NORMAL LABOR: A LOOK AT 

VERTICAL DELIVERY 

Fernanda Beatriz de Oliveira Gomes2 

Samira Suiany Fernandes de Oliveira3 

Keylane de Oliveira Cavalcante4 

 

RESUMO 
Objetivou-se descrever como o manejo da posição da mulher na hora do parto normal pode reduzir o uso de 
intervenções, tendo como base a adoção da posição vertical. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
desenvolvida após leitura criteriosa de 16 artigos, com abrangência temporal nos anos de 2009 a 2018 e um 
manual do Ministério da Saúde. A evolução do parir passou de natural para o parto mecânico onde a mulher 
perde seu protagonismo e o foco gira em torno do ato médico, tornando as intervenções cada vez mais 
frequentes e utilizadas de maneira desnecessárias. A adoção da posição vertical se mostra como medida para 
a redução dessas intervenções, tais como a episiotomia e manobras de Kristeller. O enfermeiro é tido como 
peça de grande importância tanto para disseminação da educação em saúde para essas mulheres como para 
a manutenção da autonomia das mesmas. Diante disso, conclui-se com a realização desse trabalho que a 
adoção da posição vertical traz vários benefícios, tais como a diminuição do período de trabalho de parto e da 
dor, a diminuição das intervenções desnecessárias durante o parto e o retorno da autonomia da mulher, sendo 
o parto um momento da mesma. Conclui-se também que o enfermeiro é tido como o profissional que trabalha 
incansavelmente para manutenção do protagonismo da mulher e da utilização de práticas baseadas em 
evidências.  
 
Palavras – chave: Parto normal. Humanização do parto. Tocologia. 
 
ABSTRACT  
We aim to describe how the handling of the woman at labor time can reduce intervention use, on the basis of 
the adoption of vertical position. It is a research developed after the meticulous reading of 16 articles, within the 
time of 2009 to 2018 and a manual of the Ministry of Health. The evolution the laboring changed from a natural 
process to a mechanical labor in which woman lost its protagonism and the focus went to the medical act, 
making interventions more and more frequent and used in unnecessary ways. The adoption of the vertical 
position appears as an alternative way in order to prevent de use of interventions, just as epitome and Kristeller 
manoeuvre. The nurse is seen as big importance to the spreading of healthy education to these women just as 
to the maintenance of their autonomy. Facing this, it concludes with the realization of this work that the 
endorsement of the vertical position comes with benefits such as shortening the labor time and pain, the 
decrease of unnecessary interventions during labor and the regain of woman autonomy, being labor a 
momentum of herself. It concludes that the nurse also is seen as an important professional that relentlessly 
works towards the maintenance of woman protagonism and the use of those practices based on evidence 
. 
Keywords: Natural Childbirth. Humanizing Delivery. Midwifery. 

                                                           
1 Artigo apresentado à Universidade Potiguar – UNP, como parte dos requisitos para obtenção do título de bacharel em enfermagem. 
2 Acadêmica em Enfermagem pela Universidade Potiguar – UNP. E-mail: fernanda.beatriz05@gmail.com 
3 Acadêmica em Enfermagem pela Universidade Potiguar – UNP. E-mail: samira.suiany@gmail.com 
4 Orientadora. Enfermeira. Professora Adjunta na Universidade Potiguar - UNP, Campi Mossoró/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O ato de parir deixou de ser um momento único, íntimo e particular da mulher e dos familiares e 

tornou-se uma prática medicalizada e hospitalar, onde são realizadas várias intervenções desnecessárias, a 

mulher deixa de ser a protagonista, perde a liberdade de agir e expressar seus sentimentos. Por tais motivos e 

pela falta de informações por parte da mulher, cada vez mais tem aumentado o número de mulheres que se 

sentem inseguras, amedrontadas em engravidar e principalmente em parir de forma natural (ABENFO, 2015). 

Com o tempo a parturiente parou de ser vista como mulher em um processo fisiológico da vida, e o ato 

de parir passou a ser visto como procedimento tecnológico, a posição horizontal começa a ser um 

procedimento imposto de maneira desenfreada nos hospitais. A parturiente adota a posição de litotomia, onde 

permanece deitada com as pernas colocadas em apoios, chamados perneiras. Está medida foi a mais 

difundida frente às inúmeras mudanças que ocorreram, pois com a parturiente deitada por todo o tempo do 

trabalho de parto da fase ativa até a fase expulsiva, facilitava a observação de todo o processo, assim como 

sua manipulação, favorecendo assim o ato médico, mas retirando da mulher o papel de protagonista do seu 

parto (ALBURQUEQUE et al, 2018).  

Segundo Silva, Nascimento e Coelho (2015) é de suma importância que a gestante tenha acesso a 

informações sobre o parto normal durante o acompanhamento de pré-natal e que seja informada de todos os 

procedimentos que nela irão ser realizados. Deve ter conhecimento dos seus direitos, sempre deixando-a 

ciente que tem total autonomia e liberdade para fazer o que quiser, desde que não ponha em risco sua saúde e 

a do bebê.  

Veríssimo e Galis (2018) acrescentam que essa mulher tenha acesso a informações sobre quais 

posições ela pode utilizar, variando em: sentada no leito, de cócoras, banqueta, cadeira, ajoelhada, dentre 

outras posições, deixando claro que a escolha é dela, mantendo sempre o objetivo de um parto seguro. 

A posição vertical durante o trabalho de parto é tão importante e citada, porque ela conduz a mulher a 

um momento de leveza, autonomia, liberdade e segurança durante todo o trabalho de parto, além de estar 

diretamente ligada com a diminuição do tempo de trabalho de parto, reduz a dor e torna a mulher mais 

participativa nesse momento tão especial.  Em contrapartida citamos os perigos da posição horizontal, pois é 

uma das posições mais utilizadas e uma das que mais se faz uso de intervenções, como a episiotomia, além 

de tirar total autonomia da gestante durante o trabalho de parto (GAYESKI; BRÜGGEMANN, 2009). 

Diante do que foi dito anteriormente, como a informação repassada pelo enfermeiro pode contribuir 

para a escolha da posição da mulher no trabalho de parto e parto? E como reduzir o número de intercorrências 

decorrentes a imposição da posição horizontal na mulher no momento do parto? 

Portanto, dentro do contexto dessa temática, esse estudo propõe fazer um levantamento de como a 

utilização da posição verticalizada pode reduzir o índice de complicações e intercorrências que ocorrem devido 
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ao uso da posição horizontal, tais como, trabalho de parto prolongado, episiotomia e manobra de Kristeller e 

como esse conteúdo pode estar levando educação em saúde para essas mulheres. Enfatiza ainda que tal 

informação também tem como objetivo incentivar os profissionais de saúde a estarem sempre buscando 

prestar uma assistência de forma humanizada de maneira que tanto a mulher, o parto e o processo de trabalho 

estejam em harmonia. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Descrever como o manejo da posição da mulher durante o parto normal, pode estar reduzindo as 

intercorrências tendo como base a adoção da posição vertical.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Discutir os benefícios da posição vertical com relação à horizontal. 

Identificar como o enfermeiro pode estar contribuindo na escolha dessa mulher. 

 

3 MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo fazer um levantamento de informações 

sobre saúde da mulher, parto e posições de parto e as intercorrências que acontecem nesse momento. A 

coleta de dados foi realizada nos períodos de Março a Maio de 2019 nas seguintes bases de dados: Biblioteca 

virtual da saúde (BVS) (Scielo e LILACS), Google Acadêmico, acervos do Sistema Integrado de Bibliotecas da 

Universidade Potiguar - SIB Unp e Manual do Ministério da Saúde e abrangem um espaço de tempo de 2009 a 

2018. 

Os descritores utilizados foram “Parto Normal”, “Humanização do Parto” e “Tocologia” tanto em 

português quanto em inglês, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram utilizados os 

seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis na integra, artigos publicados em português entre os anos 

de 2009 a 2018. Os critérios de exclusão foram: artigos publicados somente em resumo, artigos em outros 

idiomas e que não abordassem o objeto de estudo. 

Utilizado o descritor “Parto Normal” na base de dados BVS foram encontrados 24.458 artigos e ao usar 

o cruzamento “AND” mais o descritor parto vertical restaram 160 artigos, utilizou-se o critérios de exclusão, 

restaram 22 artigos que após leitura criteriosa restaram 16 artigos para a confecção desse trabalho, 

juntamente com um Manual do Ministério da Saúde. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Evolução do parto e a manutenção da assistência de qualidade 

 

É fato que a obstetrícia evoluiu bastante com o tempo trazendo avanços como a redução da 

morbidade e mortalidade materna, porém, mesmo com tamanha evolução a gestação, parto e puerpério ainda 

são vistos como um processo de adoecimento da mulher, diante disso, a mulher passa a ser exposta a 

intervenções desnecessárias. À medida que tais atos são normalizados, os aspectos emocionais, humanos e 

culturais são deixados de lado e passar por isso pode deixar marcas que as afetarão para o resto de suas 

vidas e em suas gestações futuras (BRASIL, 2016). 

A mulher deve ser assistida em todas as fases do parto de maneira humanizada, está sempre muito 

bem informada sobre o que acontece e acerca das realizações de intervenções e necessidades delas, os 

profissionais devem ter a consciência que a mulher é a protagonista, e que o profissional da saúde esteja 

presente apenas para prestar a assistência necessária. 

Os autores Priszkulnik e Maia (2008) corroboram quando relatam em seu estudo que segundo a 

REHUNA (Rede pela Humanização do Parto e Nascimento), a gestante deve ter participação ativa em todo o 

processo, a escolha da posição, a utilização de medidas para alivio da dor, deambular de acordo com sua 

necessidade, contribuindo com a posição vertical para facilitar a dinâmica do parto diminuindo a distócia, ser 

massageada caso deseje, e ter assistência humanizada, feita por uma pessoa de sua escolha e confiança.  

Quando a gestante está ciente sobre os seus direitos no momento do parto, se torna mais participativa 

na tomada de decisão do processo de parir, da posição que deseja adotar e da via de parto tornando-o mais 

humanizado e fisiológico (MATOS et al., 2018). 

O Ministério da Saúde (2016), diz que é preciso que seja ofertado o direito de ser assistida de forma 

única a cada gestante e sua história, de maneira que os riscos que possam ocorrer nesse momento sejam 

reduzidos, a equipe deve estar atenta e preparada para acompanhar todo o processo desde nascimento, 

evolução e pós-parto, para que tudo ocorra de forma segura e humanizada. 

Diante disso, Albuquerque et al. (2018) sugere que as informações necessárias sejam dadas a essa 

mulher durante todo o período gestacional, em principal no pré-natal, o objetivo é que essa mulher chegue à 

maternidade munida de informações e assim faça escolhas livres, tornando o momento o mais natural e 

espontâneo possível. Acrescenta ainda, que para que isso ocorra é necessário que os profissionais estejam 

sempre em busca de evidências científicas e se capacitem para promover a educação em saúde a essas 

mulheres sobre o impacto que as posições durante o parto promovem em suas vidas. 

Quando se trata das posições adotadas no parto, Mamede, Mamede e Dotto (2007) trazem que 

através de influências sociais e culturais houveram alterações nas posições adotadas no trabalho de parto e 

parto propriamente dito, a posição horizontal era comumente adotada quando a mulher já estava a parir, tendo 
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livre movimento durante o trabalho de parto, mas essa pratica mudou e cada vez mais a posição horizontal é 

imposta já no próprio trabalho de parto, mesmo a ciência mostrando as vantagens da posição verticalizada e 

da livre escolha da mulher nesta fase. 

Destaca-se a grande importância das instituições estarem sempre atualizadas acerca dos benefícios 

que suas práticas trazem aos usuários do serviço prestados por elas, Nilsen, Sabatino e Lopes (2011) relatam 

em seu estudo sobre a percepção da dor e comportamento durante o trabalho de parto e parto, que poucas 

mulheres utilizaram a posição de litotomia e isso se deu devido à instituição oferecer e de certa maneira 

estimular a adoção de posições verticais, mas preservando e respeitando a escolha da parturiente. 

 

4.2 O uso da posição vertical e seus benefícios  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou o manual de classificação das práticas comuns na 

condução do parto normal, que tratava de demonstrar quais medidas devem e não devem ser tomadas, tendo 

como alvo os profissionais da saúde, elas classificam-se em categorias, a categoria A- descreve as práticas 

consideradas úteis e que devem ser estimuladas; categoria B- práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e 

que deveriam ser eliminadas; categoria C- práticas utilizadas sem evidências suficientes que apoiem sua clara 

recomendação e que deve ser utilizadas com precaução e a categoria D- práticas utilizadas de forma 

inapropriada (BRASIL, 2016). 

Na categoria A, destacam-se os pontos: liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto 

e estímulo à posição não supina durante o trabalho de parto (BRASIL, 2016). Essa questão já é discutida há 

vários anos e muitos autores, entre eles Mamede, Mamede e Dotto (2007) defendem que a adoção da posição 

vertical assim como a liberdade de movimentação tem grandes vantagens para mãe e bebê, pois o útero 

contrai-se muito mais eficazmente, o fluxo sanguíneo que chega ao bebê através da placenta é mais 

abundante, o trabalho de parto se torna mais curto, e a dor é menor. 

Leite (2014) relata que a adoção de posturas verticalizadas durante o trabalho de parto e parto trazem 

vantagens como o aumento do diâmetro pélvico materno causado pela força gravitacional, tendo em vista que 

a posição horizontal não possibilita isso. Pode ser observado então, que a mulher pode adotar a posição que 

preferir, de forma que se sinta confortável, seja de maneira ereta, sentada, de cócoras ou quatro apoios, mas 

cabe ao profissional saber das vantagens e desvantagens de cada uma delas. 

Ainda segundo o mesmo autor as vantagens se estendem a redução do tempo em trabalho de parto 

em uma hora com relação as que adotaram a posição horizontal e, além disso, não houve a necessidade de 

uso de analgesia epidural para diminuição da dor quando se adotou a posição vertical em comparação a 

posição horizontal. 
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Os benefícios da adoção de posição vertical se estendem quando Sabatino (2010) descreve sobre os 

parâmetros de Apgar e recém-nascidos deprimidos em seu estudo, ao concluir que a incidência desse fato foi 

significativamente maior quando as mulheres adotaram a posição horizontal no momento do parto normal, com 

relação as que adotaram a posição vertical. 

Acrescenta ainda, que ao adotar uma posição vertical ela recebe uma ajuda natural no período 

expulsivo, uma pressão intrauterina quantificada em 30 a 40 mmHg, que caso adotasse uma posição horizontal 

seria uma força extra que ela teria que gastar, tornando o parto mais demorado e cansativo. 

Já na categoria B, foram observadas práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que deveriam ser 

eliminadas como o uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto, uso liberal ou rotineiro da 

episiotomia e a Manobra de Kristeller ou similar, com pressões inadequadamente aplicadas ao fundo uterino 

no período expulsivo. Segundo Carvalho et al. (2010) foi observado em um estudo realizado no hospital 

universitário de São Paulo e seus resultados se assemelham aos dados do resto do Brasil que a pratica de 

episiotomia é realizada em 76,2% dos partos normais e que esses dados aumentam quando se tratam de 

primigestas passando para quase 96% dos casos. 

O mesmo autor aponta que a justificativa está em prevenir laceração perineal, relaxamento do 

assoalho pélvico e trauma em cabeça fetal, entretanto tal justificativa ainda não foi completamente 

comprovada, enquanto isso, o uso de episiotomia tem mostrado ser prejudicial para o binômio, mãe-bebê, pois 

se não utilizada o risco de trauma perineal é menor e dispensa a necessidade de sutura e cicatrização, 

deixando o processo pós-parto mais tranquilo. 

Dentre os benefícios a adoção da posição vertical é observada a diminuição do uso da episiotomia, 

tendo em vista que uma das suas possíveis indicações são para prevenção de trauma perineal e como dito 

anteriormente através dessa posição à gravidade possibilita um maior relaxamento muscular, as contrações se 

tornam mais eficientes e acontece o alinhamento do feto com a pelve, tudo isso melhorando a dinâmica do 

parto (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017). 

Quando se trata da manobra de kristeller, Montenegro e Rezende Filho (2017) descrevem que ela se 

trata de uma maneira de acelerar o processo de parturição, porém, no manual de classificação das práticas 

comuns na condução do parto normal ela é tida como uma prática claramente prejudicial, que deveria ser 

eliminada, pois, causa a desregulação da contratilidade uterina e produção de hipertonia, repercutindo de 

maneira prejudicial na viabilidade fetal. Seus riscos incluem ruptura uterina, lesões perineais graves, 

tocotraumatismos e maior hemorragia maternofetal. 

A adoção da posição vertical estaria contribuindo na redução do uso dessa intervenção, por possibilitar 

a rotação interna do feto, diminuindo a pressão interna, facilitando a descida e aumentando o diâmetro da 

bacia em 25%, diz Silva (2014). Essa prática dispensaria o uso da força exercida no abdômen dessa mulher, 

prevenindo traumas, tanto físico quanto psicológicos.  
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4.3 A contribuição do enfermeiro 

 

A partir da realização do estudo sobre partos domiciliares e suas vantagens Santos et al. (2018) 

descreve sobre a grande importância e valorização dos enfermeiros, em principal a enfermeira obstetra, na 

assistência ao parto normal, trazendo como esses profissionais atuam na assistência de forma humanizada, 

incentivando e empregando as boas práticas de atenção ao parto, como por exemplo, a adoção de posição 

verticalizadas e facilitadoras do parto, baixos índices de lacerações perineais, clampeamento tardio do cordão 

umbilical e participação da família, tendo como consequência a manutenção da autonomia dessa mulher.  

A classe da enfermagem reconhece a sua importância nessa fase da vida da mulher e busca cada vez 

mais se manter informalizada e capacitada para prestar uma assistência de qualidade. Esses profissionais 

reconhecem a importância de consultas pré-natais bem orientadas e esclarecidas para que essas gestantes 

estejam instrumentalizadas e tenham condições de fazer boas escolhas, e escolhas compatíveis com sua 

história e gestação atual (PEREIRA et al., 2018).  

O mesmo autor traz palavras dos profissionais em seu trabalho, onde eles relatam a importância da 

equipe multidisciplinar, mostrando que cada profissional tem a sua determinada função, mas que no fim, todas 

se complementam em prol do bem comum, que é a assistência à parturiente. E tendo sempre como pilar a 

assistência baseada em evidências.   

Silva, Costa e Pereira (2011) concordam quando destacam o enfermeiro como peça fundamental, ao 

dizer que eles estabelecem práticas humanizadas baseadas em evidências científicas. Tais práticas devem 

levar em consideração a cidadania das mulheres e desmistificar a ideia de que o parto se trata de uma 

experiência que remete ao medo e a dor, permitindo a qualificação da assistência ao nascimento como 

experiência humana, digna e de prazer.  

O enfermeiro estaria contribuindo na escolha dessa mulher ao adotar práticas consideradas 

preventivas de problemas, seja na recuperação pós-parto, seja na questão psicológica dessa mulher. Tal fato é 

descrito por Santos et al. (2017) ao verificar em seu estudo onde houve assistência tanto de médicos quanto 

de enfermeiras no momento do parto, que a assistência prestada por enfermeiras teve como consequência 

menos intervenções desnecessárias, ao utilizarem de práticas humanizadas que vão ao encontro ao que é 

preconizado pelo ministério da saúde e considerado seguro.  

Assegurou ainda que a posição adotada por essas gestantes ao serem assistidas por enfermeiras 

eram as posições verticais, e que isso se repete em outros estudos, em contrapartida o mesmo não se ver ao 

se tratar da assistência feita pelo profissional médico.  

Diante disso, Souza, Porfírio e Progianti (2010) trazem que os enfermeiros têm como objetivo, ao 

prestar uma assistência que vai ao encontro do que é preconizado pelo ministério da saúde, de encorajar a 

autonomia e empoderamento das parturientes, através de uma relação do saber científico com a empatia de 
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estar assistindo um ser humano, com histórias, sentimentos e desejos de forma que os dois saberes sejam 

ouvidos e compreendidos, resultando em uma relação interpessoal positiva. 

Portanto, o enfermeiro pode estar contribuindo ao ter uma escuta ativa, ao olhar para cada parturiente 

de forma individualizada, tendo em vista que cada gestação é única, cada mulher tem seus desejos e 

limitações. Desde a consulta pré-natal até o momento do parto a educação em saúde é bem-vinda, de forma 

que as dúvidas sejam sanadas, e o parto seja natural com o mínimo de intervenções possíveis. O enfermeiro é 

o profissional da equipe multidisciplinar que mais tem contato com essa mulher, em todas as fases da 

gestação, tendo um papel de grande peso e responsabilidade em mãos, e fazê-lo com maestria é o objetivo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os benefícios da posição vertical com relação a horizontal são inúmeros, ao adotar essa posição a 

parturiente estaria reduzindo o tempo do trabalho de parto, pois a posição auxilia no aumento do diâmetro da 

pelve e consequentemente estaria facilitando a descida do bebê, assim como atua na redução da dor e no uso 

de intervenções desnecessárias. A posição também se mostra importante quando se trata do Apgar do bebê 

no primeiro e quinto minuto de vida comparado a bebês que nasceram em posição horizontal. 

O enfermeiro estaria contribuindo na escolha dessa mulher ao praticar a educação em saúde, em 

principal durante o pré-natal, mas também em todas as fases da gravidez, mostrando a essa gestante os 

benéficos da adoção dessa posição, a importância e possibilidade de sua autonomia durante esse momento, e 

que suas escolhas são importantes e merecem ser ouvidas e atendidas. O enfermeiro é o profissional de maior 

contato com essa mulher e aproveitar isso é importante para uma assistência de qualidade, trazendo bons 

resultados para o binômio, mãe – bebê. 

No desenvolvimento deste trabalho teve-se dificuldade na pesquisa de artigos íntegros e recentes 

sobre o tema proposto, portanto, observa-se que está se tornando um tema pouco debatido por profissionais e 

acadêmicos da enfermagem. Espera-se que esse trabalho possa contribuir para o conhecimento e desenvolver 

de trabalhos futuros, assim como na melhora da percepção dos profissionais quanto à importância de uma 

assistência de qualidade.  
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Capítulo 25 

OS EFEITOS SOCIOECONÔMICOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA VIDA DAS 

CRIANÇAS COM MICROCEFALIA NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI 

Renata Rezende Pinheiro Castro1 
Laura Lays Pimentel Andrade2 

 

RESUMO 
O estudo tem como objetivo analisar os efeitos socioeconômicos do Benefício de Prestação Continuada na 
vida das crianças com microcefalia. Tendo como objetivos específicos identificar o número de crianças 
microcéfalas que recebem o BPC no munícipio de Piripiri no período de janeiro de 2015 a setembro de 2017, 
abordar os familiares que acompanham essas crianças no que concerne a mudança na qualidade de vida das 
mesmas após o recebimento do BPC, analisar a opinião da assistente social, que realiza o processo de 
deferimento do BPC, acerca das alterações socioeconômicas do referido benefício na vida de tais crianças. 
Este assunto é de suma importância, tendo em vista o número de casos que vêm crescendo nos últimos anos 
em relação a enfermidade em comento, trazendo a baile uma discussão em torno da qualidade de vida dessas 
crianças que vivenciam desde tão novas essas adversidades. A pesquisa de campo foi realizada no mês de 
setembro e novembro de 2017, em que foram entrevistados 01 (uma) assistente social e aplicado questionário 
com 02 (dois) membros de famílias compostas por crianças microcéfalas. Os dados obtidos mostram que 100 
% afirmaram que o benefício ajuda na qualidade de vida das crianças, mas que o valor concedido poderia ser 
aumentado, visto que 100% são de classe baixa.  
 
Palavras-chave: Microcefalia. Benefício. Criança. Vida. 
 
ABSTRACT 
The study aims to analyze the socioeconomic effects of the Continuous Installment Benefit on the lives of 
children with microcephaly. Aiming to identify the number os microcephalic children receiving BPC in the 
municipality of Piripiri, from January 2015 to September 2017, to approach the family members who accompany 
these children who are not affected by a change in the victim’s quality of life afther the receipt of the BPC, 
analyze the opinion of the social worker, who carries out the BPC deferral process, on socioeconomic changes 
in the benefit referred to in the lives of such children. This issue is extremely importante, considering the 
number of cases that has been growing in recente years in relation to the disease in question it brings na 
answer to a discussion about the level of quality of life of children who experience since these new adversities. 
A field research was carried out in September and November 2017, in which 01 (one) social worker was 
interviewed and a questionnaire was applied to 02 (two) members of families composed of children with 
microcephalus. The displayed data shows that 100% indicate the benefit of aid in the children’s quality of life, 
but that the value can be increased, since 100% are from the lower class. 
 
Keywords: Microcephaly. Benefit. Kid. Life.   
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O referido estudo tem como escopo abordar um tema de suma relevância para a sociedade, qual seja 

a análise das mudanças socioeconômicas quando da aquisição do benefício assistencial por excelência na 

                                                           
1 Bacharel em direito formada pela UNIFOR, especialista em Direito Processual pela Anhanguera e Docente da CHRISFAPI. 
2 Bacharel em direito formada pela CHRISFAPI. 
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vida das crianças de baixa renda com microcefalia. Trata uma discussão em torno da qualidade de vida de 

crianças que vivenciam desde tão novas várias adversidades, podendo através dessa pesquisa se ter uma 

noção de como o BPC pode interferir na melhoria da sua dignidade. 

Com isso, o objetivo geral do trabalho é compreender através da visão dos familiares que 

acompanham o tratamento das crianças com microcefalia, bem como do profissional da assistência social do 

INSS, os efeitos socioeconômicos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na vida das mesmas no 

Município de Piripiri-PI. 

Tendo como objetivos específicos identificar o número de crianças microcéfalas que recebem o BPC 

no munícipio de Piripiri no período de janeiro de 2015 a setembro de 2017, abordar os familiares que 

acompanham essas crianças no que concerne a mudança na qualidade de vida das mesmas após o 

recebimento do BPC, analisar a opinião da assistente social, que realiza o processo de deferimento do BPC, 

acerca das alterações socioeconômicas do referido benefício na vida de tais crianças. 

É evidente que este assunto gera efeitos no campo econômico e social, podendo gerar discussões a 

respeito deste fato. Tendo como base este contexto, levanta-se a seguinte questão: Qual a visão dos 

familiares e do profissional da assistência social acerca dos efeitos socioeconômicos do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) na vida das crianças com microcefalia no município de Piripiri-PI? 

A metodologia adotada fora uma pesquisa de campo que será complementada por uma bibliográfica, 

através de uma entrevista com a assistente social do INSS de Piripiri e 3 (três) famílias que recebam o 

benefício a fim de saber mais sobre o tema. 

   

2 BREVE ESPLANAÇÃO SOBRE A MICROCEFALIA 

Neste tópico iremos tratar sobre a microcefalia, conceituando-a, dando ênfase a forma de contágio, 

sintomas e prevenção e tentaremos compreender a relação do mosquito Aedes Aegypti com o acarretamento 

deste problema que tem levado a preocupação de diversas mães. 

 

2.1 Conceito, tipos e causas da Microcefalia 

É uma condição neurológica onde a cabeça e o cérebro do bebê são menores que o normal e tem 

alterações motoras ou mentais, pois só a questão do tamanho não define a doença. A cabeça é medida logo 

após ao nascimento e dentro da primeira semana de vida. Quem impõe esses parâmetros é a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que até a pouco tempo adotava 33 cm (centímetros) como base, mas foi alterado 

para 32 cm.  

Então se caso a criança tenha 32 cm ou menos com circunferência da cabeça, ela terá microcefalia. 

Esses parâmetros são para crianças que nascem com 9 meses completos, visto que se o bebê nascer antes, 
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outras serão as medidas corretas. Através de equipamento e técnicas próprias, os profissionais irão medir o 

perímetro cefálico e se for 2 cm a menos, levando em conta a medida padrão e a idade gestacional, terá a 

doença. Se for 3 cm menor, é caso de microcefalia. (OMS, 2016) 

É comumente diagnosticada no início da vida e pode ser causada por inúmeros fatores, mas nos 

reportamos aqui principalmente para uma de forma específica. Ela pode ser: congênita ou pós-natal. A primeira 

é quando o feto já nasce com ela; e a segunda se desenvolve após o nascimento, juntamente com outros 

fatores de risco. 

A microcefalia causada pela má formação, é conhecida como microcefalia verdadeira. Ela é 

identificada logo ao nascer e geneticamente falando, a criança precisa herdar uma cópia do gene defeituoso do 

pai e outra da mãe, que não manifestam a doença. Ela pode se correlacionar com várias síndromes genéticas 

e anomalias cromossômicas. 

Já a microcefalia pós-natal está associada a causas secundárias, que determinam o fechamento 

prematuro das fontanelas, chamadas informalmente de moleiras, e das suturas entre as placas ósseas do 

crânio, o que dificulta o desenvolvimento comum do cérebro. Atingem o feto após o parto, nos dois primeiros 

anos de vida da criança, quando o cérebro ainda está em acelerado processo de formação. (VARELLA, 2016) 

 Consideram-se causas da microcefalia congênita, por exemplo, a mãe que é usuária de drogas ou 

ingeriu muito álcool durante a gestação; desnutrição; complicações na gravidez ou parto que diminuam o 

oxigênio para o cérebro do feto; ou a mãe ter síndrome de Down ou síndrome Cri Du Chat. (GUERREIRO, 

2016) 

É indispensável a abordagem do tema, pois por ser recente muitos ainda não tiveram o contado ou 

sabem pouco a respeito. Nota-se também a preocupação da população com a epidemia que ocorre no país, 

principalmente nas épocas de chuva que percebemos que muitos moradores não tomam o devido cuidado com 

suas casas e deixam águas paradas, propiciando assim o mosquito a se reproduzir. 

 

2.1.1 Transmissão 

Zika Vírus é um vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, que é o mesmo transmissor da dengue 

e chinkungunya. Tem esse nome porque a descoberta da doença deu-se em Uganda, na Floresta Zika em 

macacos em 1947, porém no Brasil sua primeira aparição se deu em 2015, na Bahia e Rio Grande do Norte. 

(DIAS, 2016) 

O mosquito se infecta com o sangue de alguém que tem a doença e contamina os demais seres 

humanos que não tem anticorpos contra ele, agindo dessa forma até o resto de sua vida. Seu ciclo de vida é 

em média 45 dias onde a fêmea colocará ovos na água, transformando-se em larvas, permanecendo nesta 

condição por cerca de uma semana, quando, então, adquirem a condição de mosquitos adultos. Para que haja 
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a transmissão também precisa de temperatura adequada que gira em torno de 30° a 32° C, por isso o Brasil é 

um país propício para o mosquito. (DIAS, 2016) 

Após muitas pesquisas, os estudiosos confirmaram que a mãe ao ser picada pelo mosquito, portador 

do vírus, transmiti a seu bebê pelos fluidos sanguíneos, através da placenta. Segundo o Ministério da Saúde 

(2016, p. 06):  

 

Análise preliminar de dados nacionais do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc) relativos aos meses de setembro e outubro 2015, comparados com uma série 
histórica de quatro anos, demonstrou também um aumento localizado na Região Nordeste 
do Brasil. Esse comportamento foi evidenciado no estado de Pernambuco e, em menor 
proporção, em outros estados dessa região.  
  

 A região do Brasil que mais sofre com o problema é a Nordeste, pois é um país bastante favorável 

para esses mosquitos se desenvolverem, visto que somos uma nação tropical, e principalmente, a região 

citada é conhecida pelas suas temperaturas elevadas durante o ano inteiro. 

 

2.1.2 Sintomas  

São parecidos com a dengue e demoram de 3 a 12 dias para aparecerem. Dor muscular, na cabeça, 

atrás dos olhos e febre são comuns. Já diarreia, constipação e dor abdominal são mais difíceis. Duram de 2 a 

7 dias, mas as dores nas articulações podem durar por um tempo indefinido.  

No zika vírus surge exantemas, isto é, aparecimento de machas vermelhas em uma região 

determinada ou por todo o corpo, podendo ser causada por diversos fatores e, dão coceira. A dengue traz uma 

febre alta, com náuseas e os vômitos. Segundo Dráuzio Varella (2015):  

“De alguma forma, os brasileiros aprenderam a conviver com a dengue, por ela geralmente 
ter um curso benigno. Já o chikungunya e a zika têm complicações maiores, como mostram 
estudos, que dizem que 50% das pessoas que adquirem o chikungunya têm dores 
articulares depois de um ano. Essa é uma área para a qual o Serviço Público não está 
preparada e por isso a prevenção é tão importante”. 
 

Muitos são os casos dessa doença no Brasil, porém como outras enfermidades, como a chikungunya e 

a dengue também estão espalhadas, causa uma dificuldade para haver a distinção entre ambas, pois até os 

próprios profissionais da saúde confundem. Na chikungunya, o indivíduo sofre com uma grande dor de cabeça, 

mais forte que a da dengue ou zika. A febre é alta e sente-se muitas dores nas articulações.  

 

2.1.3 Prevenção 

 

As campanhas feitas na televisão, rádio e a preocupação dos agentes de saúde do município não são 

em vão, visto as complicações que a doença pode acarretar. Para evitar é importante não deixar água 
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acumulada parada, pois vimos que é aí que a fêmea deposita seus ovos; colocar telas nas janelas; limpar as 

calhas; jogar o lixo no lugar correto e para as mamães é necessário usar blusas com mangas compridas e 

repelentes. 

Como o assunto é de muita importância, logo houve movimentação do Governo no sentido de fazer 

com que os agentes de saúde cuidassem da conscientização da população para que ela se previna dessas 

doenças. Existe até mesmo a possibilidade, resguardada por lei de invadir as propriedades que estão 

fechadas. Segundo o Portal Brasil (2016): 

 

“A melhor forma de prevenir essas doenças é a eliminação do vetor, ou seja, eliminar o 
mosquito. Como não existem vacinas ou medicamentos que impeçam a contaminação, é 
necessário diminuir a quantidade de mosquitos que circulam nos ambientes. Para isso, é 
fundamental eliminar os criadouros do Aedes aegypti, que coloca seus ovos em recipientes 
com água parada. O cuidado para evitar a sua proliferação deve ser feito por todos.” 

 

Criou-se o Programa Nacional de Apoio a Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes (Pronaedes) 

que visa bancar qualquer tipo de projetos de prevenção ao combate de doenças transmitidas por aquele. Outra 

inovação também é tida no nosso ordenamento, com a Lei 13.301/2016 quando em seu artigo primeiro versa 

sobre qual medida de vigilância em saúde seria a mais adequada quando se notar situação de perigo iminente 

a saúde de todos, pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika. 

 

3 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 

Neste tópico abordaremos sobre o benefício de excelência da assistência social, conhecido como 

BPC. Iremos analisá-lo através do seu conceito, requisitos objetivos, procedimento, extinção, bem como 

apontaremos discussões em torno da constitucionalidade de um dos requisitos objetivos de acesso ao mesmo, 

qual seja a questão da renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. 

 De acordo com nossa Carta Magna, no art.194 da CF aduz que a Seguridade Social é formada pelo 

tripé da saúde, previdência social e assistência social, estando o BPC (Benefício de Prestação Continuada) 

dentro da assistência, tendo mesmo sido instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

regulamentando o que prevê o art. 203, V da Constituição Federal.  

Tem-se que o BPC, portanto, é a prestação pecuniária assistencial tradicional, instituída pela Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, chamada de Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que veio 

regulamentar o art. 203, V da CF. Diz respeito à garantia de um salário mínimo ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais, conforme ocorreu a atualização pela Lei 12.435/2011, e ao portador de deficiência que 

não conseguem manter a si e nem sua família. (KERTZMAN, 2012) 
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Logo, seria titular do BPC, segundo a CF e a lei supracitada, o idoso maior de 65 anos e o deficiente 

físico ou mental, desde que preencham o requisito objetivo estabelecido na lei. Assim, na prática temos dois 

tipos de BPC, o idoso e o deficiente, este último iremos dar mais ênfase no nosso trabalho. 

Tem-se, ainda, que não se faz necessário, para recebê-lo, que o assistido tenha contribuído, visto que 

não é um benefício previdenciário. Os brasileiros natos e os naturalizados podem recebem a garantia, porém 

se estes já recebem algum auxílio do país de origem, a ele será vedada. Só será garantida a brasileiro, 

inclusive índios, desde que não recebam nenhuma outra ajuda financeira da previdência ou ao estrangeiro 

naturalizado. (VIANNA, 2014) 

A competência para execução do referido benefício pertence ao INSS, segundo o art. 20, § 6º da 

LOAS, mesmo sendo uma autarquia federal criada pela União visando executar benefícios previdenciários. No 

entanto, segundo Ibrahim (2016), apesar do BPC ser um benefício assistencial por excelência, ele é 

operacionalizado por aquela entidade em razão do princípio da eficiência, pois seria muito dispendioso para o 

Estado criar uma nova pessoa jurídica para fazê-lo, aproveitando-se, portanto, da máquina administrativa já 

criada que é uma das maiores autarquias da América Latina.   

O critério objetivo da sua concessão está estabelecido no art. 20, § 3º, qual seja, a soma do valor de 

todos que compõem a família recebe, que será divido pelo número de pessoas e caso dê menos de ¼ do 

salário mínimo para cada, estará apto, neste ponto a receber. É importante frisar que conforme o art. 20, § 1º 

da referida lei, conta como família os pais, e na ausência de um deles, madrasta ou padrasto; cônjuge ou 

companheiro; irmãos, filhos e enteados solteiros que vivam juntos.  

Para que haja a concessão do BPC deficiente, o indivíduo ficará sujeito a avaliações médicas e de 

assistentes sociais do próprio INSS que farão relatórios indicando o grau da enfermidade e restrição de cada 

um. Logo, percebemos que o deficiente físico ou mental pode receber desde o nascimento, o que ficou mais 

claro, após a mudança do conceito de deficiência trazida pela Lei 13.146/2015 que alterou o texto original da 

LOAS. 

Com a reforma da lei, o termo correto para a se falar seria incapacidade, não impedimento como no 

texto original, por ser aquele uma expressão de intelecção mais abrangente, fundamentando a titularização da 

criança como beneficiária.  Sabendo disso, na avaliação deficiência e do grau de incapacidade, é formada por 

exames médicos e sociais, que devem respeito aos critérios da Classificação Internacional de Funcionalidades, 

Incapacidade e Saúde. Com ela, é possível analisar as limitações sociais em como eles praticam as tarefas e 

sua participação social.  

A incapacidade referida implica na falta de independência na vida privada e na atividade laboral, pelo 

fato de haver alguma deformidade que não há possibilidade de reversão. Consoante a Súmula 29 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, 
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de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares 

da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento. ” 

Tem-se, desta forma, segundo IBRAHIM (2016) para a nova redação da LOAS: “pessoa com 

deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo (mínimo de dois anos), de natureza física, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade com as demais pessoas”.  

O aludido benefício é intransferível, todavia o valor não recebido em vida será repassado aos 

herdeiros, através de alvará judicial, conforme art. 23 do Regulamento do Benefício de Prestação Continuada 

(RBPC). No art. 20, § 4º da Lei 8.742, fala ainda que a garantia não pode ser dada a pessoa que já recebe um 

benefício previdenciário, porém os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória são 

permitidos serem cumulados. 

Ele será revisado a cada 2 anos a fim de saber se o beneficiado ainda preenche os requisitos. Poderá 

ser recebido por mais de uma pessoa da mesma família, por exemplo, um idoso e deficiente da mesma família, 

desde que não ultrapasse a renda. Porém, se uma pessoa da família já conseguiu a garantia preenchendo os 

requisitos para o deficiente, outro, da mesma família dificilmente conseguirá, visto que o primeiro constará no 

cálculo, mas isso será melhor explicado em momento posterior. 

 

3.1 Constitucionalidade do critério objetivo 

 

Para conseguir o benefício deve-se preencher alguns requisitos. O critério objetivo da LOAS se liga 

com a questão da renda mensal per capita familiar, conforme o artigo 20, §3º da referida lei: 

 
Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
§3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 
 

Para tanto deve-se fazer uma análise sistemática do artigo supracitado com aquele que traz o conceito 

taxativo de família dentro desta mesma lei. Para conseguir o benefício, deve ser somado a renda de todos que 

compõem a família e depois divide pelo número de membros e, caso der menos de um ¼ do salário mínimo 

para cada, o indivíduo está apto a pleitear o benefício.  

Pode haver, conforme já exposto, o acúmulo de mais de um benefício dentro do mesmo grupo familiar, 

desde que não ultrapasse a renda objetiva estabelecida em lei. Ocorre que segundo o art. 34, § único do 

Estatuto do Idoso, para o cálculo de um segundo benefício na mesma família, não será incluído a renda 
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percebida pelo primeiro BPC idoso. Porém, isto não ocorre dentro da concessão de um BPC deficiente, já que 

a lei é lacunosa, neste sentido. 

 Assim, por exemplo se em uma mesma casa houver um deficiente e um idoso ou dois deficientes, 

provavelmente um deles ficaria sem a proteção do benefício, já que a renda percebida por um interfere no 

cálculo da do outro, ficando o acúmulo dos benefícios, nestes casos, dependente do número de integrantes do 

grupo familiar já dificultaria essa concessão, deixando assim o legislador uma lacuna.  

No entanto, julgamento do recurso extraordinário 580963 em 2013 , o STF reputou violado o princípio 

da isonomia e declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal, argumentando que não existiria justificativa 

plausível para discriminação das pessoas com deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos 

beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até   

um salário mínimo. 

O que pode ser percebido como algo positivo para uma possível revisão dos critérios objetivos do 

LOAS, tendo em vista que o mesmo por muitas vezes traz injustiças, impossibilitando o acesso de pessoas 

realmente necessitadas. Em alguns casos, pode ser que até fira o princípio da dignidade da pessoa humana, 

visto que ele prima pelo bem-estar das pessoas, que elas vivam pelo menor em condições razoáveis de 

existência.  

 Porém, a jurisprudência se divide em relação a questão. O STF, em 1998, através da ADIn 1.232 

julgou válido abstratamente o critério objetivo de ¼ do salário, já que a CF delegou essa competência ao 

legislador. Em 2013 a questão foi realmente consolidada, com os recursos extraordinários 567.985 e 580. 963, 

pela maioria dos votos que definiu como inconstitucional materialmente incidental o artigo 20, §3º da Lei 

8.742/93 onde prevê o referido parâmetro.  

Logo, modernamente, o Supremo está interpretando de forma diversa o artigo 203, V da CF no sentido 

de compreender que a pessoa pode demonstrar de outras formas sua miserabilidade, mas essa decisão não 

tem caráter vinculante, pois o INSS continua, administrativamente, adotando a medida. (AMADO, 2016) 

Se faz de suma importância a revisão diante da constitucionalidade desse dispositivo, tendo em vista 

que deve ser observado a dignidade da pessoa humana, visto que como foi exposto existem casos que 

realmente é necessário ser concedido o benefício, porém não o é, pois, um membro da família já recebe, 

tornando assim injusto, pois a depender da garantia, alguns podem receber, outros não. 

 

4 QUALIDADE DE VIDA  

 
Passados os conceitos técnicos, indispensáveis para a compreensão do objetivo geral do nosso artigo, 

como a microcefalia e o BPC, iremos analisar o que se pode entender acerca do conceito de qualidade de 

vida, a fim de verificarmos na análise final da nossa pesquisa se o BPC tem ou não uma interferência sócio 
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econômica na vida das crianças microcéfalas.   

Qualidade de vida é uma das questões mais complexas de todas as sociedades. É uma noção acima 

de tudo humana, que muitos a assemelham ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social, 

estética e ambiental. Pressupõe a capacidade de unir todos os elementos que a sociedade considera seu 

padrão de conforto e bem-estar.  

É termo polissêmico sem dúvida, que demonstra conhecimentos, experiências e valores de indivíduos 

e coletividades que a ele se referem em diversas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, 

bastante relativo. 

Pegamos por base três aspectos: histórico, cultural e classe social. O primeiro demonstra que a 

depender do desenvolvimento da sociedade, ela tem parâmetros diferentes da mesma sociedade em outra 

etapa histórica. O segundo é claro, visto que os valores e necessidades são construídos de forma diversa por 

cada povo, de acordo com seus costumes. O terceiro, para aqueles que analisam grupos sociais, em que há 

muitas disparidades, mostram que os padrões e as concepções de bem-estar são também diferentes. 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000) 

Mesmo com inúmeros conceito dados pela sociedade, ainda não se chegou a definição pacífica de 

aceitação de todos. Vem sendo uma ideia bastante disseminada na sociedade correndo o risco, assim, de 

ocorrer uma banalização do assunto pelo seu uso ambíguo, indiscriminado ou oportunista como acontece 

muitas vezes, por exemplo, quando os políticos prometem elevar a qualidade de vida da população lançando 

mão de estatísticas falsas para comprovar seus feitos com o objetivo de serem eleitos. 

Portanto, sem dúvidas o que cada um tem como definição sobre o tema é bastante relativo, visto que 

todos têm um ponto de vista distinto, pois cada um teve experiências de vida diferente, tendo contato com o 

mundo de forma individualizada, isto é, cada um sabendo sua realidade e tendo em mente o que almeja, pois o 

que é bom para uma determinada pessoa de uma sociedade, pode não ser para outro do mesmo grupo social. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Os métodos que foram utilizados nesta pesquisa possuem importância fundamental para o alcance 

dos objetos traçados neste trabalho. A prévia pesquisa bibliográfica foi realizada a fim de fundamentar e 

complementar a pesquisa de campo, para melhor alicerçar o trabalho pode-se afirmar essas ideias nas 

palavras de Vergara (2005 p. 48): 

 

[...] A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é,material acessível ao público 
em geral. A pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 
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ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Entrevistas, aplicação de 
questionários, testes e observação participante ou não [...] 

 

A utilização dessa pesquisa bibliográfica facilitou o entendimento dos obstáculos apresentados quanto 

à problemática e teve por finalidade alcançar os objetivos apresentados no artigo, o qual visa saber os efeitos 

socioeconômicos do Benefício de Prestação Continuada na vida das crianças com microcefalia no município 

de Piripiri-Pi. 

A pesquisa de campo fora realizada de forma direta intensiva, ou seja, através de entrevistas e 

questionários previamente elaborados, os quais foram utilizados na coleta de dados, perante 1 (uma) 

assistente social e 2 (dois) membros de famílias compostas por crianças microcéfalas, pois a previsão era de 3 

(três), porém por condições alheias a nossa vontade não se tornou possível após inúmeras tentativas de 

contato.  A pesquisa foi realizada no mês de Setembro e Novembro do ano de 2018. 

Dalfovo, Lana & Silveira (2008) afirmam que a aplicação de pesquisa quantitativa possibilita a 

mensuração de opiniões, atitudes, comportamentos e preferências. Foram utilizados no referido trabalho os 

métodos dedutivos, qualitativos e quantitativos, visto que partimos da compreensão de uma análise geral para 

compreendermos casos concretos, analisando a opinião e as expectativas dos indivíduos e apontando 

numericamente a frequência dos indivíduos que recebem o benefício no município, chegando a uma conclusão 

teórica em relação ao tema. 

 

6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Como proposto, foram realizadas duas pesquisas diferentes com objetivo de obter uma visão maior do 

tema. De acordo com as informações obtidas do banco de dados da autarquia federal, foi detectado que 5 

crianças microcéfalas recebiam o BPC deficiente na agência do município de Piripiri-PI. O estudo girou em 

torno de uma entrevista a assistente social do INSS da cidade já exposta, no dia 15 de setembro de 2018 e 

dois membros de família compostas por crianças microcéfalas nascidas de janeiro de 2015 a setembro de 

2017 que recebem o BPC.  

Tentou-se entrar em contato com a APAE de Piripiri, com o propósito de entrevistar as mães, todavia, 

em um primeiro momento a diretora da associação não estava, juntamente com outros profissionais, haja vista 

estarem em um congresso.  

Em outro momento fomos informadas pela diretora sobre as crianças que se encaixavam no nosso 

projeto para que pudessem ter seus parentes entrevistados. Ela então nos forneceu os horários que as mães 

viriam para serem acompanhadas pela equipe de fonoaudiólogas, fisioterapeutas, psicólogas, etc. Porém 

ocorre que nos referidos dias as crianças faltaram, pois estavam doentes.    
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No que tange aos dados da Secretaria de Saúde do município de Piripiri-PI, informaram-nos que 

poderíamos obter esses dados através de consulta ao setor epidemiológico, porém este averiguou que durante 

o lapso temporal de janeiro de 2015 a setembro de 2017 nenhuma criança foi detectada no sistema ter nascido 

com microcefalia.  

  

6.1 Pesquisa feita com a assistente social 

Ao ser questionada sobre a importância do BPC na qualidade de vida das crianças com microcefalia, 

esta respondeu que o benefício tem uma importância fundamental e basilar, pois como o critério de concessão 

é bastante rigoroso de menos de ¼ de salário mínimo divido pelo número de pessoas da família.  

Logo se conclui, que o indivíduo tem que viver em extrema pobreza, tendo, pois, que ele serve para 

melhorar a qualidade de vida. Alerta também que o acesso a esse tipo de serviço especial é difícil. Sendo 

assim importante sabermos para analisar a visão do quão necessário ele é na visão do profissional.   

Querendo saber sobre qual era sua visão acerca do valor recebido, a questionamos no sentido de se 

era suficiente o valor do benefício recebido. Ela expôs que o valor recebido a título de benefício não é 

suficiente para suprir todas as necessidades da criança, visto ser no valor simbólico de um salário mínimo, pois 

para que o valor fosse suficiente, o serviço público como um todo teria que ser melhor, mas não é, pois, o 

acesso a serviços como fisioterapeuta e médicos é difícil.  

Os municípios pequenos, como Piripiri não tem o auxílio de instituições, como centros de habilitação 

que só se encontram na capital, como o CEIR (Centro Integrado de Reabilitação), pois não tem condição de 

arcar. Muitas mães, mesmo com todo o esforço que têm, não conseguem fazer acompanhamentos nesses 

locais com seus filhos, visto ser muito dispendioso.  

Sobrando assim para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Especiais), que é uma instituição 

filantrópica, dar o auxílio que podem para essas mães. Para fins de conhecimento também é importante 

verificar que existe o programa de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) que é feito a partir de 50 km (cinquenta 

quilômetros) do município. 

Tendo sido indagada sobre a possível existência acerca de um procedimento especial para essas 

crianças no que concerne ao acesso do BPC, a título de curiosidade, a profissional respondeu de forma 

positiva. Deu como exemplo a preferência na fila, conforme art 3º da Portaria 58 de 03 de junho de 2016 que 

reza: “ A Gerência Executiva do INSS receberá a listagem nominal dos requerentes do BPC, conforme modelo 

constante do Anexo, para proceder ao agendamento, em caráter especial ”. 

Ela informou que se reuniu com outras assistentes sociais do município, inclusive as do CRAS e 

divulgou a respeito do benefício para essas crianças. Logo acredita que por isso, acha que no município de 
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Piripiri-PI não teve muito contágio, porque acredita que a possibilidade de receber a garantia deve ter sido e 

ainda é amplamente divulgada pelas assistentes sociais.  

Ela contou que não existe nenhum acompanhamento por parte do INSS para com as famílias das 

crianças com microcefalia que recebem o BPC para se averiguar se houve melhoria na qualidade de vida das 

mesmas, pois isso não é competência do INSS. O que compete a autarquia é operacionalizar o benefício. 

 O acompanhamento é feito pelo CRAS a partir do momento que é concedido. Ela afirma que tem 

conhecimento que esse acompanhamento deixa a desejar, pois não se tem a estrutura adequada para esse 

assistente social. Coloca ainda que também tem interesse em pesquisar sobre o tema, mas não quanto ao 

deficiente e sim quanto ao idoso. 

Já que não exista referido acompanhamento, foi questionado a ela qual seria sua opinião, isto é, se 

seria viável e necessário tal assistência por parte do INSS. Ela respondeu que não seria viável porque o 

técnico tem competência para verificar o requerimento do benefício. A equipe social é formada pelo médico e 

assistente social.  

Este depois de grandes lutas foi inserido, pois muitos não entendiam o porquê de o assistente social 

verificar a deficiência, visto que só bastava o médico, tendo assim uma visão mais limitada sobre qualquer 

doença, pois o profissional referido busca verificar qual o contexto social que aquele indivíduo está inserido e 

assim ter uma visão mais ampla.  

A equipe social não teria em sua visão esta condição, pois seria desvio de função, pois as atribuições 

da assistente social são por exemplo: realizar estudos e pesquisas sobre a realidade social na qual se inserem 

os usuários da Previdência Social; emitir parecer social; realizar avaliação social da pessoa com deficiência 

requerente do BPC, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade 

e Saúde-CIF; registrar os dados do boletim estatístico e outros dados qualitativos referentes às ações 

desenvolvidas, e encaminhar ao responsável técnico do serviço social; etc 

 

6.2 Pesquisa feita com os membros da família 

De todas que contribuíram para a nossa pesquisa, 100 % são mães das crianças com microcefalia e 

de classe baixa, sendo 50% parda e 50% negra. Nas palavras de Débora Brito (2016) podemos perceber que a 

população negra é a mais atingida pelo vírus da zika: 

[...] Mesmo sem dados oficiais, esse perfil é facilmente percebido quando se observa mais 
atentamente as ante-salas de consultórios e corredores de hospitais. A maioria delas é 
usuária dos serviços do Sistema Único de saúde, mora na periferia de grandes cidades, é 
negra e jovem.[...]  
 

Em sua reportagem ela aponta que é mais tendencioso que as pessoas negras terem contato com o 

vírus, pois a maioria mora em subúrbios e favelas que não tem saneamento básico devido. O que se afere 
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desta realidade é que são esses indivíduos que sofrem com as consequências negativas da sociedade, pois o 

governo faz vista grossa nesse sentido, fazendo somente campanhas em épocas de grandes chuvas em 

veículos de alta circulação.  

Todas as mães tinham o nível de escolaridade até o secundário e eram solteiras. Uma das 

contribuintes só tinha uma filha de 1 ano e 10 meses, que era justamente a criança microcéfala, já a outra tinha 

além da criança com microcefalia que tem 3 (três) anos, outro filho com deficiência física, sendo assim, 100% 

não tinha netos ou bisnetos.  

Um dos quesitos perguntava sobre quem mais residia com elas, uma respondeu que era somente ela 

e suas duas filhas, porém a outra já alegou que atualmente mora com sua filha e divide o aluguel com sua 

prima, mas ao tempo que o benefício foi concedido a ela, moravam sós. Isso foi questionado pois um dos 

critérios do BPC é justamente a renda mensal que é somado por todos que moram na casa e após rateado 

entre o número de membros que não pode ser superior a ¼ do salário mínimo para cada.  

Nos dois casos a única renda recebida pela família é justamente o salário mínimo que é concedido 

pelo benefício, isto é, o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Outro quesito queria saber se o 

BPC contribuiu para a melhoria da qualidade de vida da criança, pois queríamos saber que tipo de melhoras 

ele havia causado. Então uma respondeu que ajuda bastante, pois é a única renda que tinha era aquela, pois 

estava desempregada no momento e o valor já contribui nos remédios, exames, viagens à Teresina para 

consultar a criança, o que não dava para ser feito na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Especiais). 

Complementa dizendo que não supri todas as necessidades, porém já é uma quantia que melhora a 

vida da criança que precisa todo o cuidado possível. A outra contribuinte disse que melhora sim, mas pouco 

porque o salário só contribui naquilo que ela precisa necessariamente, como alimentos e remédios, porque 

como se trata de uma criança especial é necessário um tratamento específico o que se torna de alto custo, 

mesmo sendo auxiliada pela APAE que contava com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

fonoaudiólogos, entre outros.  

Ambas concordaram que o benefício poderia sofrer um aumento. Outro tópico as indagavam sobre o 

que elas entendiam por qualidade de vida. Uma respondeu que entendia ser feliz e viver bem, como ter acesso 

a uma boa saúde, educação e lazer, já a outra disse que era ter verbas que custeassem uma boa alimentação 

para sua família e ter atendimento rápido nos locais onde se presta serviços de saúde.    

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através deste trabalho foi possível observar que a noção do conceito da qualidade de vida é bastante 

subjetiva, ou seja, o que pode ser entendido como melhoria para um sujeito, para outro já não poderia ser tão 

suficiente ou até mesmo não tão superior, como ficou constatado na pesquisa bibliográfica, o que faz com o 

que dificulte inclusive o próprio beneficiário ter acesso à garantia.  
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No que concerne ao número de crianças que nasceram com a enfermidade no município nos 

informaram que nenhuma criança havia nascido com microcefalia em Piripiri-PI, logo assim supomos que elas 

nascem em outras cidades, mas que retornam e assim recebem o benefício assistencial. 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica e logo após uma pesquisa de campo podemos observar que 

os efeitos socioeconômicos do Benefício de Prestação Continuada na vida das crianças com microcefalia na 

visão da assistente social são positivos, pois este valor é que ajuda na subsistência da criança de baixa renda 

e do ponto de vista das mães ele ajuda muito, como por exemplo na compra de alimentos, remédios e pagar 

consultas, porém ainda não é suficiente.   

A quantia do benefício ainda é simbólica se comparada aos gastos que a família realiza com aquela 

criança que precisa de cuidados específicos. Que a criança mesmo tendo prioridade, o sistema de saúde é tão 

precário a ponto de a família ter que pagar consultas particulares a elas com receio de demorar meses em filas 

infinitas. 

Nota-se também que as mães são de classe baixa, justamente porque o governo elabora poucas 

políticas públicas no sentido de conscientizar essa massa a se prevenir de doenças que podem ser 

transmitidas pelo mosquito, sendo que neste aspecto ainda não se tem nada confirmado. 

O valor recebido a título de benefício melhora a qualidade de vida das crianças com microcefalia, 

porém ainda não é suficiente, pois não supre nem as necessidades básicas das mesmas. Sendo assim visto 

que seria positivo se o valor fosse aumentado.  

Não podendo deixar de destacar o amparo da APAE que é uma instituição filantrópica e auxilia essas 

crianças que não tem condição nos serviços prestados pelos profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional, 

neurologistas, psicólogos e fonoaudiólogos.  

Concluindo assim que o trabalho foi importante no sentido de analisar o quão importante é o benefício 

assistencial na vida dessas crianças que desde tão novas enfrentam tantos problemas e que entendem como 

qualidade de vida algo que é básico para muitas pessoas, mas que para elas já traria mudanças consideráveis. 
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Capítulo 26 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS E ANOMALIAS CROMOSSÔMICAS EM 

NASCIDOS VIVOS EM UM MUNICÍPIO DO NORTE DO PIAUÍ 
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RESUMO 
Introdução: Define-se malformações congênitas (MC) como um conjunto de anomalias funcionais ou 
estruturais no desenvolvimento fetal. Objetivo: identificar os principais indicadores e o perfil epidemiológico 
das malformações congênitas e deformidades cromossômicas em recém-nascidos em um município no norte 
do Piauí. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental do perfil epidemiológico das 
malformações congênitas e deformidades cromossômicas que acometeram recém-nascidos entre os anos de 
2014 a 2019 realizada na base de dados do Departamento de Informação e Análise Epidemiológica da 
Secretária de Vigilância em Saúde – Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos. As variáveis usadas 
relacionadas à mãe foram: raça/cor, grupo etário e o tipo de parto; em relação ao recém-nascido foi o sexo. 
Posteriormente a coleta dos dados no Painel de monitoramento de nascidos vivos, realizou-se uma 
investigação das relações entre as variáveis e as causas das malformações congênitas e anomalias 
cromossômicas em nascidos vivos no município de Piripiri. Desenvolvimento: com base na análise dos 
dados, foi verificado que nesse Município no período de 2014 a 2019 foram diagnosticados 29 casos de 
malformações congênitas e anomalias cromossômicas em recém-nascidos. Observa-se que o ano de 2016 foi 
o período em que mais ocorreram as patologias cromossômicas e congênitas. O grupo etário materno de 20 a 
24 correspondendo a 10 casos (34%) teve o maior número de eventos com malformações congênitas e 
anomalias cromossômicas diagnosticados no município. Seguida das mulheres com 25 a 29 anos, com 07 
casos (24%), de 15 a 19 anos com 6 ocorrências (21%), de 30 a 34 anos com 4 (14%) – sendo estas, as faixas 
etárias maternas com maior ocorrência de nascidos vivos com alguma malformação congênita ou defeito 
cromossômico. Conclusão: é evidente a importância do diagnóstico e notificação das malformações 
congênitas (MC) e anomalias cromossômicas (AC), bem como estes resultados são de extrema relevância 
para o planejamento e implementação de ações efetivas no serviço de saúde, como fator para redução de 
casos de MC e AC.  
 
Palavras-chave: Malformações. Deformidade. Recém-nascido. 
 
ABSTRACT  
Introduction: Congenital malformations (CM) are defined as a set of functional or structural anomalies in fetal 
development. Objective: to identify the main indicators and the epidemiological profile of congenital 
malformations and chromosomal deformities in newborns in a municipality in northern Piauí. Methodology: 
deals with a bibliographic and documentary research of the epidemiological profile of congenital malformations 
and chromosomal deformities that affect newborns between the years 2014-2019, based on data from the 
Department of Information and Epidemiological Analysis of the Secretariat of Health Surveillance - Panel 
Monitoring System for Live Births. The variables related to the mother were: race / color, age group and type of 
delivery; in relation to the newborn was sex. Subsequently, data collection at the Live Birth Monitoring Panel, 
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carried out if an investigation of the relationships between variables and causes of congenital malformations 
and chromosomal anomalies in live births in the municipality of Piripiri. Development: based on data analysis, it 
was detected in this municipality from 2014 to 2019, diagnosing 29 cases of congenital malformations and 
chromosomal abnormalities in newborns. It was observed that 2016 was the period in which the most 
chromosomal and congenital pathologies occurred. The maternal age group of 20 to 24 years, corresponding to 
10 cases (34%), presented the highest number of events with congenital malformations and chromosomal 
abnormalities diagnosed in the municipality. Accompanied by women aged 25 to 29, with 07 cases (24%), 15 to 
19 years, with 6 occurrences (21%), 30 to 34 years, with 4 (14%) - these being, as maternal age groups with 
higher occurrence of live births with some congenital malformation or chromosomal defect. Conclusion: the 
importance of the diagnosis and notification of congenital malformations (CM) and chromosomal abnormalities 
(CA) is evident, as these results are extremely relevant for the planning and implementation of effective actions 
in the health service, as a reduction factor cases of CM and CA. 
 
Keywords: Malformations. Deformity. Newborn. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Define-se malformações congênitas (MC) como um conjunto de anomalias funcionais ou estruturais no 

desenvolvimento fetal, que podem ser desencadeadas a partir de vários fatores, como: genéticos, nutricionais, 

maternos, ambientais, socioeconômicos, infecções, além da raça, etnia e causas idiopáticas. As anomalias 

originam-se de modificações na função, na estrutura dos componentes celulares, como também nos órgãos, 

podem aparecer em qualquer idade gestacional, além de serem identificadas no decorrer da gestação ou 

quando a criança nasce. No Brasil, as malformações congênitas constituem a segunda causa de mortalidade 

infantil, determinando 11,2% dessas mortes (DUTRA et al., 2017). 

No intuito de prevenir a ocorrência desses óbitos oriundos das malformações cromossômicas (MC), há 

três formas de prevenção que se dividem em: Prevenção primária que ocorre no período de pré-concepcão 

com orientações de precauções agindo diretamente com pessoas sadias com a finalidade de evitar que estas 

tenham exposição aos fatores predisponentes; Prevenção secundaria, por intermédio da detecção do quadro 

patológico durante o período de pré-natal e mediante a isto ações interventistas são adotadas com o objetivo 

de impedir a evolução patogênica e a ocorrência de sequelas; já a Prevenção terciária atua na fase pós-natal, 

com a reabilitação e adaptação do indivíduo com a doença já instalada (VILAÇA; MARTINS, 2017). 

Dentre as principais condições etiológicas que estão correlacionadas aos defeitos congênitos e 

anomalias cromossômicas, destacam-se fatores hereditários, exposição a substâncias medicamentosas, 

drogas ilícitas e lícitas, infecções por citomegalovirose, rubéola e toxoplasmose, bem como radiação. A causa 

genética representa aproximadamente 30% das malformações congênitas e quase 60% destes eventos são de 

causa idiopática. Além do fator genético, condições como desnutrição e doenças maternas pré-existentes, 

ausência de acompanhamento do pré-natal e baixo nível de escolaridade materna podem aumentar o risco de 

malformações congênitas (DUTRA et al., 2017). 
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 As condições socioeconômicas na qual o indivíduo fora gerado também se pode configurar um dos 

importantes fatores de risco, devido a tamanha influência na qualidade de vida do binômio mãe/filho, além de 

dificultar o acesso a informações crucias para à gestação e ao nascimento, que pode acabar  impedindo a 

obtenção de uma de assistência adequada. Evidenciando o quão essencial à realização de um trabalho clínico 

minucioso durante o atendimento a essas crianças, procurando determinar precocemente da melhor maneira 

possível o diagnóstico das MC no recém-nascido. Tornando fidedignos os registros epidemiológicos referentes 

a essas patologias (LIMA et al., 2018). 

Dessa forma, diante do exposto, indaga-se: Segundo análise de dados e dos principais 

indicadores, qual é o perfil epidemiológico das malformações congênitas e anomalias cromossômicas 

em recém-nascidos de um Município no Norte do Piauí? 

O objetivo da pesquisa é identificar os principais indicadores e o perfil epidemiológico das 

malformações congênitas e deformidades cromossômicas em recém-nascidos em um município no norte do 

Piauí. 

Essa temática motivou a elaboração desse estudo, tendo em vista a sua relevância para o âmbito 

acadêmico e profissional. Além do mais, trata-se de um tema bastante atual, visto que é bastante elevada as 

taxas de malformações congênitas e anomalias cromossômicas em recém-nascidos no Brasil. Portanto, torna-

se necessário uma reflexão e análise que contribua para que a assistência de enfermagem possa auxiliar na 

detecção de fatores correlacionados com o tema abordado no presente estudo. 

 

2 METODOLOGIA  
 

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental do perfil epidemiológico das 

malformações congênitas e deformidades cromossômicas que acometeram recém-nascidos entre os anos de 

2014-2019, realizada na base de dados do Departamento de Informação e Análise Epidemiológica da 

Secretária de Vigilância em Saúde – Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos. O cenário de estudo 

escolhido foi o município de Piripiri, situado no estado do Piauí, a 166 km de distância da capital Teresina ao 

norte da mesma. Possui uma população estimada de 63.742 habitantes (IBGE, 2019).  

As variáveis usadas no estudo relacionadas à mãe foram: raça/cor, grupo etário e o tipo de parto; em 

relação ao recém-nascido foi o sexo. Posteriormente a coleta dos dados no Painel de monitoramento de 

nascidos vivos, realizou-se uma investigação das relações entre as variáveis e as causas das malformações 

congênitas e anomalias cromossômicas em nascidos vivos no município de Piripiri. 

Os dados coletados foram tabulados em planilhas e tratados no programa Microsoft® Office Excel para 

a organização dos resultados em tabelas com a definição dos achados em valores absolutos e porcentagem.  

Vale ressaltar que os dados por serem de domínio público, torna-se dispensável no estudo, a utilização 

de Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
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3 DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 Dados epidemiológicos do município de Piripiri-PI 

 

Com base na análise dos dados, foi verificado que no Município de Piripiri-PI no período de 2014 a 

2019 foram diagnosticados 29 casos de malformações congênitas e anomalias cromossômicas em recém-

nascidos. Observa-se que o ano de 2016 foi o período em que mais ocorreram as patologias cromossômicas e 

congênitas, com 10 casos (34,48%) no município de Piripiri. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos casos de malformações congênitas e anomalias cromossômicas diagnosticados em Piripiri-

PI no período de 2014 a 2019. 

 

ANO NÚMERO % 

2014 2 6,90% 

2015 3 10,34% 

2016 10 34,48% 

2017 4 13,79% 

2018 4 13,79% 

2019 6 20,69% 

TOTAL 29 casos 100% 
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2020. 

 

Tabela 2 – Perfil epidemiológico das malformações congênitas e anomalias cromossômicas diagnosticadas no período 

de 2014 a 2019 no município de Piripiri-PI.  

 

VARIÁVEIS NÚMEROS % 

Faixa etária materna  29 100% 

00 a 14  0 0% 

15 a 19 6 21% 

20 a 24 10 34% 

25 a 29 7 24% 

30 a 34  4 14% 

35 a 39 1 3% 

40 a+ 1 3% 

Branco/Ignorado 0 0% 

Cor/Raça 29 100% 

Branca 1 3% 

Preta 3 10% 

Amarela 0 0% 

Parda 21 72% 

Indígena  0 0% 

Branco/Ignorado 4 14% 

Tipo de parto 29 100% 

Vaginal 8 28% 

Cesáreo 21 72% 

Sexo 29 100% 

Feminino 15 52% 
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Masculino 13 45% 

Branco/Ignorado 1 3% 
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2020. 

 

De acordo com a Tabela 2, o grupo etário materno de 20 a 24 correspondendo a 10 casos (34%) teve 

o maior número de eventos com malformações congênitas e anomalias cromossômicas diagnosticados em 

Piripiri-PI. Seguida das mulheres com 25 a 29 anos, com 7 casos (24%), de 15 a 19 anos com 6 ocorrências 

(21%), de 30 a 34 anos com 4 (14%) – sendo estas, as faixas etárias maternas com maior ocorrência de 

nascidos vivos com alguma malformação congênita ou defeito cromossômico. 

Em relação a cor/raça, 21 (72%) das mulheres eram pardas. Ao verificar o tipo de parto, 8 (28%) foram 

partos vaginais e 21 (72%) corresponderam aos partos cesáreos. Quanto ao sexo, as maiores taxas foram no 

sexo feminino com 15 casos (52%).  

 

3.2 Aspectos relacionados com a mãe 

 

Lima et al., (2018), argumenta que a predominância das malformações congênitas está relacionada à 

fatores físicos, sociais e econômicos. Assim, pode também afetar a qualidade do atendimento durante a 

gestação e o parto. Além disso, o mesmo afirma que, com o passar dos anos ocorreram mudanças na idade 

materna, pois no início dos anos 2000 o índice de gravidez em adolescentes era alarmante. Atualmente esses 

números reduziram e a prevalência de gravidez em idade >35 anos aumentou, elevando os riscos para a 

gestante e para o bebê.  

Igualmente Júnior et al., (2017) concorda que os filhos de mãe com idade >35 anos é mais incidente, 

sendo isso explicado fisiologicamente, onde a mulher apresenta com o tempo, uma menor taxa hormonal o que 

aumenta as chances de ocorrência de complicações na gestação. Analogamente, Luz, Karam e Dumith (2019) 

afirmam que mulheres com ou >40 anos, de pele negra ou parda e com menos de três consultas de pré-natal 

possuem os fatores favoráveis para aquisição de defeitos cromossômicos.  

De acordo com Fantin et al., (2017) a idade fértil da mãe está associada às causas genéticas, podendo 

levar à quadros de anomalias cromossômicas em geral, principalmente a Síndrome de Down, pois afirma que 

quanto mais avançada a idade da genitora maior risco de desencadear malformações. Por este motivo, 

estimula que as gestantes realizem o exame de cariótipo recomendada, para rastreio de possíveis alterações. 

Stafaniet et al., (2018) defende também que uma das causas genéticas que está ligada a presença de 

aneuploidias é a gravidez tardia, aumentando a possibilidade de erro na divisão meiótica durante a criação dos 

gametas femininos. 
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3.3 Aspectos perinatais e pré-natais 

 

De acordo com Junior et al., (2017) em seu estudo, os recém-nascidos do sexo masculino são mais 

susceptíveis a adquirir durante a vida intrauterina alguma anomalia. A associação entre as anomalias 

congênitas e cromossômicas com a grande proporção de partos cesáreos acontece devido à indicação feita 

pelo profissional médico durante o diagnóstico intrauterino de malformação congênita. Do mesmo modo, Luz, 

Karam e Dumith (2017) reporta que em seu trabalho realizado no Rio de Janeiro a existência de anomalias 

congênitas em RN do sexo masculino tem sido evidente. 

Similarmente, constatou-se que o sexo masculino obteve maior chance de anomalias congênitas, de 

acordo com Cosme et al., (2016). Porém, Pereira et al.,(2018), não compartilha da mesma ideologia, 

demonstrando a prevalência do número de malformações congênitas no gênero feminino, sendo isto associado 

a uma maior necessidade do hormônio gonadotrofina coriônica pelo sexo feminino, sendo que esse hormônio é 

fator necessário para o fechamento do tubo neural, evitando o surgimento de anomalias.   

Para Dutra et al., (2017), a idade gestacional é considerada como fator essencial para associação de 

malformação e prematuridade. Em seu estudo se verificou um número considerável de recém-nascidos pré-

termos com anomalias, principalmente ao que se refere ao sistema nervoso central. 

 

3.4 Educação em saúde 

 

Segundo Andrade et al., (2017), a promoção de saúde é de suma importância para todos aspectos, 

tanto individual como coletivo, que garantem uma vida confortável para a população, assim, dando 

continuidade à prevenção primária, pois o mesmo afirma que é uma forma profilática de combater as 

anomalias e deformidades, dando ênfase ao planejamento familiar, onde o casal procura conhecimento à 

respeito da concepção. 

O autor também destaca que em relação às gestantes, as medidas de prevenção estão ligadas ao 

sistema de informação, onde as mesmas são instruídas acerca da importância da atualização da situação 

vacinal, aos riscos de fatores ambientais, e à predisposição genética, sendo estimuladas a manter uma vida 

saudável. Semelhantemente, Cosme et al., (2017) ressalta a importância do diagnóstico precoce para o 

planejamento com relação aos serviços de saúde prestados pela atenção básica, onde são ofertadas consultas 

de pré-natal, que reduzem os fatores de morbimortalidade, e promove a melhoria da qualidade de vida tanto 

dos pais como para o recém-nascido. 

Ademais, Marinho et al., (2016) ressalta, que entre os anos 2000-2014, o Brasil apresentou uma 

estabilidade quanto ao número de microcefalia em nascidos vivos. Porém, a partir do quarto trimestre do ano 

de 2015, houve um aumento abrupto de casos. A justificativa para a evolução dos coeficientes de prevalência 
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foi dada pelo Comitê Internacional de Regulação de Emergências em Saúde, onde o mesmo declara que os 

casos de microcefalia e demais anormalidades neurológicas constituíam emergência de saúde pública, sendo 

isso atribuído à exposição ao ZikaVírus.  

As malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas estão associadas à 

morbimortalidade infantil. Portanto, é de ampla importância a detecção precoce na realização da consulta de 

pré-natal, para que assim sejam planejadas ações efetivas que venham aumentar os índices de sobrevida, e 

melhor qualidade de vida (COSME, 2017). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa evidenciou casos de malformações congênitas e anomalias cromossômicas no Município 

de Piripiri, no qual destacou-se o grupo etário materno de 20 a 24 anos, raça/cor parda, nascidos de parto 

cesáreo e do sexo feminino. Diante disso, é evidente a importância do diagnóstico e notificação das MC e AC, 

bem como estes resultados são de extrema relevância para o planejamento e implementação de ações 

efetivas no serviço de saúde, como fator para redução de casos de malformações congênitas e anomalias 

cromossômicas.  

Vale ressaltar o papel do enfermeiro diante desse problema de saúde pública, pois o mesmo é o 

principal profissional no cuidado às gestantes. Além do mais, geralmente é o responsável por gerenciar a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), onde visa à educação em saúde, tendo como preceitos a promoção, 

prevenção, proteção e reabilitação em saúde. De forma satisfatória os objetivos do estudo foram alcançados, 

além disso, acredita-se que essa pesquisa contribuirá para futuros estudo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Andréia Moreira de et al. Anomalias Congênita em Nascidos Vivos. Revista Brasileira em 
Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 30, n. 3, p. 1-11, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/6309. Acesso em: 11 jan. 2020.  
 
COSME, Henrique Willian; LIMA, Laura Silva; BARBOSA, Lene Garcia. Prevalência De Anomalias Congênitas 
e Fatores Associados em Recém-Nascidos do Município de São Paulo No Período de 2010 A 2014. Revista 
Paulo pediatria., São Paulo, v. 35, n. 1, p. 33-38, 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010305822017000100033&lng=pt&nrm=iso. Acesso 
em: 11 jan. 2020. 
 
DUTRA, Laisla Pires et al. Características Clínicas e Epidemiológicas das Malformações Congênitas do 
Sistema Nervoso Central Em Recém-Nascidos. Fisioterapia Brasil, [S.l.], v. 18, n. 4, p. 463-470, 2017. 
Disponível em: http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/1207. Acesso em: 11 
jan. 2020. 
 



 
303 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

FANTIN, Cleiton et al. Estudo Das Anomalias Cromossômicas Ocorridas Em Uma Maternidade Nos Anos de 
2010 a 2014. Cogitare Enfermagem. [S.l.], v. 22, n. 1, 2017. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/48599. Acesso em: 11 jan. 2020. 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2019. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pi/piripiri.html. Acesso em: 30jan. 2020. 
  
JUNIOR, Elzo Pereira Pinto et al. Prevalência e Fatores Associados às Anomalias Congênitas Em Recém-
Nascidos. Revista Brasileira Em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 30, n. 3, p. 1-9, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/6467. Acesso em: 11 jan. 2020. 
 
LIMA, Almeida Nathácia et al. Perfil Epidemiológico das Malformações Congênitas Em Recém Nascidos No 
Estado do Rio Grande do Norte no Período de 2004 a 2011. Revista Brasil de Ciências da Saúde. [S.l.] v. 22, 
n. 1, p. 45 a 50, 2018. Disponível em: http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rbcs/article/view/27529. Acesso 
em: 11 jan. 2020. 
 

LIMA, Mauren Pimentel et al. Perfil De Malformação Congênita em Nascidos Vivos, do Estado do Rio Grande 
do Sul, 2012-2016. Revista de Saúde Dom Alberto, v. 3, n.1, p.105-120, 2017. Disponível em: 
http://revista.domalberto.edu.br/index.php/revistadesaudedomalberto/article/view/416 Acesso em: 17 jun. 2019. 

 
LUZ, Geisa dos Santos; KARAM, Simone de Menezes; DUMITH, Samuel Carvalho. Anomalias congênitas no 
estado do Rio Grande do Sul: análise de série temporal. Revista brasileira epidemiológica, São Paulo, v. 22, 
e190040, 2019.   Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2019000100435&lng=pt&nrm=iso. Acessos em: 11 jan. 2020. 
 
MARINHO, Fatima et al. Microcefalia no Brasil: prevalência e caracterização dos casos a partir do Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), 2000-2015. Epidemiologia Serviço Saúde, Brasília, v. 25, n. 4, p. 
701-712, 2016.  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-
96222016000400701&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11 jan. 2020. 
 
PEREIRA, Amanda Larissa Augusto; SOUZA, Mayana de Azevedo Bião de; SANTOS, Juliana Costa. 
Tendência temporal das malformações congênitas do sistema nervoso nos últimos quatro anos no Brasil. 
Revista Pesquisa Fisioterapia. [S.l.]v. 8, n. 1, p. 16 – 23, 2018. Disponível em: 
https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/1586. Acesso em: 11 jan. 2020. 
 
REIS, Lucimar de Lara Aires Silvestre dos; FERRARI, Rogério. Malformações congênitas: perfil demográfico 
das mães e condições de gravidez. Revista de Enfermagem da UFPE Online, [S.l.] v. 8, n. 1, p. 98-106, 
2013. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/9611/9586. Acesso em: 
11 jan. 2020. 
 
RODRÍGUES, Lívia dos Santos et al. Características das crianças nascidas com malformações congênitas no 
município de São Luís, Maranhão, 2002-2011. Epidemiologia Serviço Saúde, Brasília, v. 23, n. 2, p. 295-
304, 2014. Disponível em:https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S2237-
96222014000200295&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 11 jan. 2020. 
 
STEFANI, Rodrigo Rosa de et al. Malformações Congênitas: Principais Etiologias Conhecidas, Impacto 
Populacional e Necessidade de Monitoramento, 2018. Escola de Ciências da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 2018. Disponível em: 



 
304 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/periodicos/acta-medica/assets/edicoes/2018-1/arquivos/pdf/14.pdf. 
Acesso em: 11 jan. 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 
305 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

Capítulo 27 

PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA SOBRE A UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA DE 

LEUCOCIANIDINA 
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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo citar as principais patentes encontradas sobre a leucocianidina, um flavonóide 
presente na casca da banana verde (família Musaceae).Trata-se de uma prospecção tecnológica, baseada nas 
fontes de patentes da Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), United States Patent and Trademark 
Office (USPTO) e na World Intellectual Property Organization (WIPO) e científica, baseada nas bases científica 
Science Direct, PubMed e Scielo, utilizando palavra-chave leucocianidina\leucocyanidin. O estudo também 
avaliou as possíveis propriedades moleculares da substância através de um estudo in silico por meio do 
programa Osiris Property Explorer. As pesquisas encontradas revelaram muita informação sobre a substância 
e suas propriedades terapêuticas, agindo especialmente como antioxidante e cicatrizante. 
 
Palavras-chaves: Banana. Flavonóide. Leucocianidina. Propriedades terapêuticas. 
 
ABSTRACT 
This study aims to cite the main patents found on leucocyanidin, a flavonoid present in the green banana peel 
(Musaceae family). This is a technological prospect, based on the patent sources of the National Institute of 
Industrial Property (INPI), United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) and scientific, based on the scientific bases Science Direct, PubMed and Scielo, 
using the keyword leucocyanidin \ leucocyanidin. The study is also possible as possible molecular properties of 
the study component in silico using the Osiris Property Explorer program. The research found revealed a lot of 
information about the substance and its therapeutic properties, acting especially as an antioxidant and healing 
agent. 
 
Keywords: Banana. Flavonoid. Leucocyanidin. Therapeutic properties 

 
 

INTRODUÇÃO 

O uso de plantas com finalidade medicinal é empregado desde a antiguidade, especialmente em 

comunidades que possuem uma maior facilidade para obtê-las em relação aos medicamentos alopáticos. Essa 

prática ainda é comum nos dias de hoje e dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca 

de três quartos de toda população no mundo dependem de remédios tradicionais, principalmente ervas, para 

atender suas necessidades de saúde (OMS, 2003). 
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Estimativas trazem que 25% a 30% de todas as drogas identificadas como agentes terapêuticos 

derivam-se de produtos naturais (SOUSA et al., 2008). Sendo assim, houve um aumento do interesse pelas 

plantas medicinais, especialmente pela indústria e institutos de pesquisa na busca pelo desenvolvimento de 

novos fármacos (PACÍFICO et al., 2018). 

Nos vegetais, os compostos fitoquímicos são substâncias naturais denominadas de metabólitos 

secundários, que apresentam importantes funções ecológicas, como ação alopática, proteção contra 

patógenos, além de agir como atrativos para animais polinizadores (FERREIRA, et al.;2016). Essas 

substâncias são responsáveis pelas propriedades farmacológicas das plantas e são elas que despertam o 

interesse dos pesquisadores.  

Dentro desse contexto, a banana é uma fruta pertencente à família Musaceae. Tem importância 

econômica para o Brasil, que é o segundo maior produtor de banana em todo o mundo, ficando atrás apenas 

da Índia (MATOS, 2015). A banana tem recebido considerável atenção dos pesquisadores, e já possui mais de 

350 compostos identificados, dentre os quais ácidos graxos, fitoesteróis, carotenoides e flavonoides podem ser 

encontrados na casca do fruto verde.  

Entre os produtos naturais, os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais diversificados 

(8.000 moléculas diferentes) e importantes, cuja o homem não consegue sintetizar. Os flavonoides 

correspondem a uma classe de metabólitos secundários distribuídos no reino vegetal em abundância, sendo 

formados pela combinação de derivados sintetizados a partir do ácido acético e da fenilalanina (HUBER; 

AMAYA, 2008; PEREIRA; CARDOSO, 2012 e LOPES, et al., 2010).  

A casca da banana verde é utilizada empiricamente por sua propriedade cicatrizante. Essa 

característica é decorrente da presença de leucocianidina (figura 1), um flavonóide do tipo antocianógeno que 

estimula o aumento da produção de células apicais, o que favorece a cicatrização devido a produção de 

miofibroplastos nos tecidos lesionados, além de proporcionar a diferenciação celular e apoptose, o que gera o 

interesse pelos cientistas no estudo da cicatrização produzida pela ação desse flavonóide (Novak et al,2003). 

Portanto, neste trabalho objetivou-se realizar uma prospecção tecnológica e científica obtendo informações 

através de buscas dos pedidos de patentes utilizando o termo leucocianidina/leucocyanidin e suas aplicações 

terapêuticas.  

Figura 1-  Estrutura química da Leucocianidina (3,3',4,4',5,7-hex- ahydroxyflavan). 

 
Fonte: LEWIS, 1999 
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METODOLOGIA 

 

O trabalho de prospecção tecnológico e cientifico foi realizado em janeiro de 2020, com base nos 

depósitos de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), United States Patent and 

Trademark Office (USPTO) e na World Intellectual Property Organization (WIPO). Já nas fontes cientificas 

foram utilizados os depósitos de artigos Sience direct, Pubmed e Scielo, todas em um período de 4 anos. 

Os resultados obtidos pela prospecção tecnológica foram obtidos de depósitos de patentes efetuados 

sobre o tema, considerando o ano e o país de deposito, assim como também a Classificação Internacional de 

Patentes (CIP). No trabalho cientifico foram analisados o número de artigos encontrados e as áreas de mais 

uso cientifico do composto.  

Para apresentação dos resultados na forma de gráficos e tabela, utilizou-se o software Microsoft Office 

Professional 2016. Em todos os bancos de dados foram realizadas buscas computadas individualmente, a fim 

de caracterizar o avanço tecnológico, utilizando leucocianidina/leucocyanidin como palavra-chave.   

Foi utilizado como critério de exclusão patentes repetidas nas bases de dados ao utilizar as diferentes 

palavras chaves durante a busca, patentes não relacionadas com o objetivo especifico e patentes iguais 

encontradas nas bases de dados distintas. Foram incluídos documentos com os descritores alocados no título 

e/ou resumo, e com classificação por CIP A61K, pois é utilizado em patentes com preparações para finalidades 

médicas A pesquisa foi realizada nos idiomas inglês e português em todas as bases de deposito de patentes 

analisados até janeiro de 2020, sendo considerado válidos os documentos que apresentassem esses termos 

no título e/ou resumo.  

Também foi realizado um estudo in silico por meio do programa Osiris Property Explorer para avaliar 

possíveis propriedades moleculares da substância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Assim por meio da pesquisa constatou-se os seguintes resultados abaixo, representados em gráficos e 

tabela para um melhor entendimento sobre os critérios de ano, pais e número de artigos encontrados nas 

bases. 

Tabela 1. Busca de artigos publicados e registrados de patentes pela palavra-chave nas bases de dados INPI, WIPO e 

USPTO. 

Palavra-chave INPI WIPO USPTO 

Leucocianidina/Leucocyanidin 0 16 2 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2020. 
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Foi observado assim um maior número de pesquisas nas bases WIPO e USPTO, já na INPI não foi 

encontrado nenhuma pesquisa, sendo demonstrado assim os dados a seguir, somente as pesquisas 

publicadas nas bases de dados que foram encontradas patentes. 

Figura 2. Evolução desde 1969 a 2017 de artigos publicados na WIPO e USPTO a partir da pesquisa com as palavras 

chaves Leucocianidina/Leucocyanidin. 

 

 
Fonte: Elaboração própria dos autores, 2020. 

 

Logo observou-se patentes em diversos anos, evidenciando assim o grande número de pesquisas 

realizadas desde o século 20 até a atualidade. Ficou constatado também a falta de pesquisas patenteadas na 

INPI sobre o composto, demonstrando assim a falta de estudos científicos na região. 

Figura 3. Participação de países com maior número de publicações de artigos relacionados a 

Leucocianidina/Leucocyanidin na WIPO e USPTO. 

 
Fonte: Elaboração própria dos autores, 2020. 

 
Como pode-se observar no gráfico acima, tem-se uma maior variedade de pesquisa sobre a 

Leucocianidina/Leucocyanidin na China e no Brasil, devido serem países com climas propícios ao cultivo da 

banana onde pode-se encontrar a substância. Embora isso não tenha impedido de outros países investirem em 

pesquisas sobre seu efeito terapêutico natural e principalmente para finalidade antioxidante, já que grande 

parte desse composto apresentou a IPC “A61K” referente à preparações para finalidades médicas, 
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odontológicas ou higiênicas, assim como também dispositivos ou métodos especialmente adaptados para dar 

aos produtos farmacêuticos formas físicas determinadas ou para sua administração, ou uso de materiais para 

ataduras, curativos, almofadas absorventes ou artigos cirúrgicos. 

Singht e colaboradores (2016), indicam que leucocianidina também apresenta propriedades anti-

ulcerogênicas, além de notáveis efeitos gastroprotetores contra a erosão da mucosa gástrica promovida pelo 

uso regular de aspirina. Para Pereira (2014), os flavonoides, em particular os análogos da leucocianidina, 

possuem potencial considerável para o tratamento de doenças gástricas. 

Já na busca de artigos científicos utilizando as fontes de dados delimitadas, foram também 

representados em tabela para um melhor entendimento sobre o número de artigos encontrados. 

Tabela 2. Busca de artigos publicados e registrado pela palavra-chave nas bases de dados Sience direct, PubMed e 

Scielo entre 2017 e 2020. 

Palavra-chave Science direct PubMed Scielo 

Leucocianidina/Leucocyanidin 111 7 0 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2020. 

 

Foi observado assim um maior número de pesquisas nas bases de dados Science direct e algumas 

na PubMed, já na Scielo não foi encontrado nenhuma pesquisa. Evidenciando assim uma quantidade de 

estudos maior em países estrangeiros. 

O estudo in silico desenvolvido indicou que a molécula não apresenta riscos de toxicidade, sendo 

ausentes efeitos mutagênicos, tumorigênicos, irritantes e reprodutivos. As propriedades químicas intrínsecas 

da molécula também foram obtidas, sendo constantes na tabela abaixo. 

Tabela 3: Propriedades moleculares da substância Leucocyanidin por meio do programa Osiris Property 

Explorer 

PROPRIEDADE VALOR 

LogP 0.78 

Solubilidade -1.22 

Área de superfície polar 130.6 

Drug-Score 1.28 

Druglikeness 0.84 

Massa molecular 306.0 

Fonte: Elaboração própria dos autores- Programa: Osiris Property Explorer, 2020; 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se observar que esse estudo prospectivo revelou maior número de patentes na base de dados 

da WIPO e artigos científicos na Science Direct. Assim constatou-se que a leucocianidina tem pesquisas 

relacionadas as áreas de ciência medica, veterinária, odontológica e principalmente fitoterápica e antioxidante 

com o uso do seu princípio ativo, demonstrando o interesse dos pesquisadores para suas propriedades 

curativas e cicatrizantes. O estudo in silico desenvolvido indicou que a molécula não apresenta riscos de 

toxicidade, sendo ausentes efeitos mutagênicos, tumorigênicos, irritantes e reprodutivos. 
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RESUMO 
No contexto das doenças crônicas não transmissíveis que geram significativa preocupação e despesas aos 
serviços de saúde destaca-se o diabetes mellitus que possui como principais causas de elevação de sua 
incidência e prevalência o processo de envelhecimento humano atrelado a crescente urbanização, o aumento 
da obesidade e do sedentarismo. Diante disso, o objetivo do estudo foi avaliar aspectos da qualidade de vida e 
complicações do diabetes mellitus bem como descrever seu cenário atual de mortalidade no Brasil e Piauí. 
Trata-se de uma revisão de literatura com levantamento de dados secundários do Departamento de Análise de 
Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. O diabetes mellitus é um problema que gera impacto 
negativo na qualidade de vida de indivíduos acometidos em todas idades, mas principalmente nos idosos. As 
complicações agudas e crônicas predispõem a problemas físicos e mentais. No Brasil entre janeiro de 2015 e 
agosto de 2019 ocorreram 282.336 mortes por Diabetes Mellitus no Brasil, dentre estas, 5.751 aconteceram no 
estado do Piauí. Os resultados alcançados na pesquisa permitiram atingir o objetivo proposto e mostraram a 
importância da prevenção desta síndrome metabólica através do estimulo a adoção do estilo de vida saudável 
visto que é um problema crônico que interfere na vida do indivíduo como um todo. Além disso, o diagnóstico 
precoce e acompanhamento adequado do paciente pela equipe multiprofissional de saúde é de fundamental 
para minimizar as complicações e promover qualidade de vida ao portador de diabetes mellitus. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Qualidade de vida. Mortalidade. 
 
ABSTRACT 
In the context of chronic non-communicable diseases that generate significant concern and expenditure on 
health services, diabetes mellitus stands out, which has as its main causes of increased incidence and 
prevalence the process of human aging linked to increasing urbanization, the increase in obesity and sedentary 
lifestyle. Therefore, the objective of the study was to evaluate aspects of quality of life and complications of 
diabetes mellitus as well as to describe its current mortality scenario in Brazil and Piauí. This is a literature 
review with a survey of secondary data from the Department of Health Analysis and Surveillance of 
Noncommunicable Diseases. Diabetes mellitus is a problem that has a negative impact on the quality of life of 
individuals affected at all ages, but mainly in the elderly. Acute and chronic complications predispose to physical 
and mental problems. In Brazil between January 2015 and August 2019 there were 282,336 deaths from 
Diabetes Mellitus in Brazil, among these, 5,751 occurred in the state of Piauí. The results achieved in the 
research made it possible to achieve the proposed objective and showed the importance of preventing this 
metabolic syndrome by stimulating the adoption of a healthy lifestyle since it is a chronic problem that interferes 
in the life of the individual as a whole. In addition, the early diagnosis and proper monitoring of the patient by the 
multiprofessional health team is essential to minimize complications and promote quality of life for patients with 
diabetes mellitus.  
Keywords: Diabetes Mellitus. Quality of Life. Mortality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que geram significativa preocupação e 

despesas aos serviços de saúde destaca-se o diabetes mellitus (DM). O processo de envelhecimento humano 

atrelado a crescente urbanização, o aumento da obesidade e do sedentarismo são apontados como principais 

causas de elevação da incidência e prevalência de DM no mundo. Além disso, metade dos diabéticos não 

sabem que possuem a doença, desta forma estão mais susceptíveis as complicações da patologia (COSTA et 

al., 2017).   

 O diabetes mellitus tipo 1 (DM T1) afeta apenas 5 a 10% dos pacientes diabéticos, geralmente 

pessoas mais jovens. Com manifestação abrupta, caracteriza-se por pouca ou nenhuma produção de insulina 

endógena o que prejudica a capacidade de regular os níveis glicêmicos. Pode ser de etiologia genética, 

autoimune, viral ou até idiopática (NETTINA, 2014). 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM T2) é mais comum, atinge principalmente indivíduos mais velhos e está 

fortemente associado a hereditariedade e hábitos de vida inadequados. Desenvolve-se lentamente, 

acometendo 90 a 95% dos diabéticos, em alguns pacientes manifesta-se pela resistência à insulina, já em 

outros demonstra uma secreção deficiente desse hormônio (BERNINI et al., 2017). 

Após a descoberta do diagnóstico de DM, os pacientes apresentam dificuldade na aceitação da 

doença e adesão ao tratamento não farmacológico. A mudança para um estilo de vida saudável com práticas 

de atividade e alimentação adequada é vista como um obstáculo, assim como a dificuldade no acesso aos 

serviços de saúde (NIELSEN et al., 2015). 

É de suma importância que os pacientes sejam informados acerca do DM e suas complicações para 

que entendam o tratamento proposto pelos profissionais de saúde seja ele medicamentoso ou não. A mudança 

de hábitos das pessoas após a descoberta da doença com a prática de atividade física regular e perda peso é 

fundamental para diminuir os riscos de comorbidades. Assimb, essas atitudes mostram-se atualmente mais 

efetivas no controle do DM do que o tratamento farmacológico (EGUILAZ et al., 2016). 

Diante disso, o objetivo do estudo foi avaliar aspectos da qualidade de vida e complicações do 

diabetes mellitus bem como descrever seu cenário atual de mortalidade no Brasil e Piauí. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de uma revisão de literatura com levantamento de dados secundários.  

Para avaliar a mortalidade por diabetes mellitus coletou-se as informações disponíveis no Painel de 

Monitoramento da Mortalidade CID-10 no site do Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças 

Não Transmissíveis (DASNT) onde utilizou-se dados das categorias E10-E14 e o recorte temporal de janeiro 
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de 2015 a agosto de 2019 para levantar o perfil dos indivíduos segundo grupo etário, sexo e raça/cor no Brasil 

e Piauí. 

Os dados secundários levantados são de domínio público, desta forma dispensa-se a utilização de 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) e submissão do estudo a aprovação de Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP). Utilizou-se o programa Microsoft® Office Excel para a tabulação desses dados e 

organização dos resultados em tabelas com a descrição dos achados em valores absolutos e porcentagem.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Entendendo melhor o diabetes 

 

O DM atualmente configura-se como uma epidemia mundial e é um grande desafio para os sistemas 

de saúde pública em todos os países, não importando a classe econômica, sejam eles países desenvolvidos 

ou não. O diabetes mellitus provoca várias alterações no organismo, podendo levar o indivíduo a complicações 

crônicas, e até mesmo a morte. Trata-se de um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que tem em 

comum a hiperglicemia, decorrente de defeitos na ação ou na secreção da insulina (FILHO et al., 2017). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) (2017), o DM T1 é caracterizado por 

destruição das células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que leva a deficiência na produção de 

insulina, encontra-se em 5 a 10% dos casos de DM, sendo subdividida em tipo 1A e 1B. O tipo 1A resulta da 

destruição imunoimediata de células betapancreáticas com consequente deficiência de insulina. Quanto ao DM 

tipo 1B, não há uma origem conhecida, e corresponde aos casos onde os autoanticorpos não são detectáveis 

no sangue dificultando o seu diagnóstico. 

O DM T2 é a forma mais encontrada, corresponde a cerca de 90 a 95% dos casos, e é caracterizado 

por defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática de glicose. Nesse sentido, na 

fase pré-clínica da doença estão presentes precocemente a resistência à insulina e o defeito na função das 

células beta. O DM T2 pode ocorrer em qualquer idade, mas geralmente demora muitos anos para ser 

diagnosticado visto que a hiperglicemia desenvolve-se gradualmente. Além disso, fatores genéticos e 

ambientais relacionados com a falta de prática de atividades físicas, obesidade e educação alimentar 

inadequada com dietas ricas em gorduras e carboidratos contribuem para o surgimento da síndrome (ADA, 

2019). 

O DM tem grande importância para a saúde pública, por ser uma doença crônica de difícil tratamento e 

que acomete milhões de pessoas no mundo todo gerando gastos nos sistemas de saúde. Em 2014 o DM 

causou 4,9 milhões de mortes no mundo todo e foi responsável por 11% dos gastos totais com a saúde de 

adultos, o que equivale a aproximadamente 612 milhões de dólares aos cofres públicos. Dados da federação 

internacional do diabetes apontaram que em 2013 o número de pessoas com diabetes era de 387 milhões, na 
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América do Sul a estimativa era de 24 milhões de pessoas, podendo chegar a 38,5 milhões em 2035, nesse 

mesmo ano é esperado que Brasil alcance 19,2 milhões de diabéticos (ISER et al., 2015). 

 

3.2 Qualidade de vida do diabético 

 

Segundo Nóbrega et al. (2019), a qualidade de vida (QV) pode ser definida como o conhecimento que 

o indivíduo tem a respeito de sua condição física, afetiva e cognitiva por meio das convivências e 

comportamentos sociais empregados na vida, além de vários pontos associados ao ambiente em que se 

relaciona. Portanto percebe-se a importância do cuidado integralizado ao ser humano, visto que conseguirá 

diminuir as complicações resultantes da doença, promoverá melhora na QV dos pacientes com DM e auxiliará 

no controle e no convívio com a doença, melhorando as relações sociais e aumentando a expectativa de vida 

do indivíduo. 

O DM é um problema que gera impacto negativo na qualidade de vida de indivíduos acometidos em 

todas idades, mas principalmente nos idosos. Dentre os fatores que influenciam direta ou indiretamente a QV, 

pode-se destacar o uso de insulina, a faixa etária, o sexo, o nível social, econômico e educacional, o 

entendimento da patologia, as complicações e a assistência recebida. Todas as repercussões físicas e 

psicológicas afetam a autonomia e autoconfiança dessas pessoas (LIMA et al., 2018). 

Conforme Sardinha et al. (2018), grande parte dos estudos relacionados ao DM priorizam os aspectos 

fisiológicos da doença, desvalorizando a influência do contexto social no qual o indivíduo está inserido. No que 

se refere aos idosos, as políticas de saúde devem considerar sua capacidade funcional, a necessidade de 

autonomia, participação, cuidado e autossatisfação, desta forma atuaram na prevenção e promoção de saúde. 

Diante disso, Leite et al. (2015), aponta que é fundamental a aplicação de um instrumento para 

mensurar a qualidade de vida, pois é um método de avaliar de forma clara e objetiva a repercussão que uma 

doença crônica, como o diabetes mellitus tem sobre seus portadores, especialmente os idosos.  

Tendo em vista a carência no Brasil de instrumentos para verificação da repercussão das doenças 

crônicas na vida do indivíduo, a versão brasileira da escala PAID (B-PAID) tem boa utilidade na análise do 

impacto do DM na qualidade de vida de seus portadores, visto que é uma ferramenta com credibilidade, 

eficácia, precisão e clareza (SOUZA et al.,2012). 

 

3.3 Complicações do diabetes mellitus 

 

Segundo Pires et al. (2016), as complicações do DM podem ser agudas ou crônicas. As agudas como 

a hipoglicemia, a hiperglicemia e a cetoacidose diabética apresentam como característica o seu surgimento 

abrupto, podendo tratar-se de uma situação de emergência clinica com necessidade de identificação e 
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intervenção oportuna. As complicações crônicas aparecem lentamente e podem ser microvasculares, 

macrovasculares e neuropáticas. 

As complicações agudas do DM provocam um grande impacto na QV dos pacientes predispondo a 

problemas físicos e mentais como transtorno depressivo e ansiedade. Portanto, prejudicam no desempenho 

das atividades domiciliares e até mesmo a própria independência, que pode ser prejudicada em decorrência de 

problemas circulatórios, aparecimento lesões em MMII de difícil cicatrização que evoluem para lesões maiores 

e podem ocasionar até amputação do membro, o que leva o paciente a ficar totalmente dependente e 

consequentemente evoluir para óbito (CHIBANTE et al., 2014). 

Não existe cura para o DM, mas o tratamento é fundamental para evitar o desenvolvimento de 

complicações crônicas graves e irreversíveis, dentre estas pode-se destacar, a insuficiência renal, retinopatia 

diabética, neuropatia diabética, infarto agudo do miocárdio, cetoacidose diabética e infecções. Os pacientes 

portadores de DM, além de desenvolverem problemas físicos, também sofrem alterações emocionais como 

estresse, ansiedade, medo, e até depressão, tais complicações associam-se a dificuldade no manejo da 

doença e comprometem a adesão ao tratamento, consequentemente a qualidade de vida do indivíduo é 

afetada (RAMOS; FERREIRA, 2011). 

Dentre as DCNT, a que está mais associada ao DM é a hipertensão arterial, que prejudica ainda mais 

QV do paciente, pois provoca-lhe medo, estresse e dificulta a prática de atividade física, ou seja, prejudica no 

tratamento e na mudança do estilo de vida do paciente (ALVES et al., 2013). 

 

3.4 Mortalidade por diabetes mellitus no Brasil e Piauí 

 

Conforme os dados obtidos no Painel de monitoramento da Mortalidade CID-10, entre janeiro de 2015 

e agosto de 2019, ocorreram 282.336 mortes por Diabetes Mellitus no Brasil, dentre estas, 5.751 aconteceram 

no estado do Piauí. 

 

Tabela 1. Perfil de mortalidade por Diabetes Mellitus segundo grupo etário, sexo e raça/cor no Brasil no período de 2015 

a 2019.  

DIABETES MELLITUS 

TOTAL DE ÓBITOS N % 

 282.336 100 

VARIÁVEIS                                            

Grupo etário  

 

(Continua) 
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Infantil 41 0,01 

01 a 04 anos 80 0,03 

05 a 09 anos 65 0,02 

10 a 14 anos 135 0,05 

15 a 19 anos 390 0,14 

20 a 29 anos 1.874 0,66 

30 a 39 anos 4.351 1,54 

40 a 49 anos 12.378 4,38 

50 a 59 anos 33.679 11,94 

60 a 69 anos 64.604 22,88  

70 a 79 anos 79.274 28,08 

80 anos e mais 85.432 30,26 

Branco/Ignorado 33 0,01 

Sexo   

Feminino 153.405 54,34 

Masculino 128.904 45,65 

Branco/Ignorado 27 0,01 

Raça/cor 

Branca 136.683 

 

48,41 

Preta 25.612 9,07 

Amarela 1.646 0,58 

Parda 107.507 38,08 

Indígena 592 0,21 

Branco/Ignorado 10.296 3,65 

       Fonte: Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, 2020. 

 

A tabela 1 mostra o cenário nacional referente ao perfil dos indivíduos que tiveram como desfecho 

desfavorável do diabetes mellitus o óbito. Em análise do grupo etário observou-se que os idosos com 80 anos 

ou mais (30,26%) foram os que mais morreram em decorrência da doença e que a mortalidade aumenta 

gradualmente com o avançar da idade a partir dos 50 anos. Além disso as crianças e adultos jovens 

apresentaram menor mortalidade, mas ressalta-se que na atualidade vários fatores como estilo de vida desse 

público vem elevando consideravelmente o número de diabéticos. Com relação ao sexo, a maior prevalência 
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da mortalidade é nas mulheres (54,34%) em concordância com os números mundiais. Também foi possível 

identificar maior prevalência nas pessoas da raça/cor branca (48,41%) e parda (38,08%). 

 

Tabela 2. Perfil de mortalidade por Diabetes Mellitus segundo grupo etário, sexo e raça/cor no Piauí no período de 2015 

a 2019.  

DIABETES MELLITUS 

TOTAL DE ÓBITOS 

N 

5.751 

% 

100 

VARIÁVEIS 

Grupo etário  

 

Infantil 3 0,05 

01 a 04 anos 3 0,05 

05 a 09 anos 2 0,03 

10 a 14 anos 2 0,03 

15 a 19 anos 12 0,21 

20 a 29 anos 35 0,61 

30 a 39 anos 114 2 

40 a 49 anos 269 4,68 

50 a 59 anos 631 10,97 

60 a 69 anos 1.181 20,53 

70 a 79 anos 1.628 28,31 

80 anos e mais 1.870 32,52 

Branco/Ignorado 1 0,02 

Sexo   

Feminino 3.181 55,31 

Masculino 2.570 44,69 

Branco/Ignorado 0 0 

Raça/cor 

Branca 1.165 

 

20,25   

Preta 434 7,55   

Amarela 27 0,47   

Parda 3.838 66,74    

(Continua) 
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Indígena 3 0,05 

Branco/Ignorado 284 4,94  

       Fonte: Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, 2020. 

 

A tabela 2 apresenta o cenário Piauiense da mortalidade por diabetes mellitus. Quando comparado 

aos dados do País observa-se que são equivalentes, visto que os indivíduos do grupo etário de 80 anos ou 

mais (32,52%) e do sexo feminino (55,31%) obtiveram os maiores valores de mortalidade. Na raça/cor também 

houve similaridade, mas nesse caso a parda (66,74%) apresentou maior significância em relação a branca 

(20,25%). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados alcançados na pesquisa permitiram atingir o objetivo proposto, visto que foi possível 

compreender os aspectos da qualidade de vida afetados pelo diabetes, suas complicações na vida do 

indivíduo e descrever o perfil do indivíduos que morreram em decorrência da doença no Brasil e Piauí no 

período analisado.  

A revisão de literatura permitiu identificar que há fatores que influenciam direta ou indiretamente a QV 

dos diabéticos de forma negativa, como por exemplo, as próprias complicações agudas e crônicas da doença, 

e tudo isso leva a problemas físicos e psicológicos que favorecem o surgimento de ansiedade e depressão. 

O levantamento epidemiológico da mortalidade apontou que entre janeiro de 2015 e agosto de 2019 

tanto no Brasil quanto especificamente no Estado do Piauí, o maior número de óbitos ocorreu entre os idosos 

de 80 anos ou mais e mulheres corroborando com dados da literatura. Também houve similaridade na raça/cor 

dos indivíduos, sendo no Brasil mais significante a branca e parda respectivamente, já no Piauí prevalece a 

parda seguida da branca. 

Portanto, salienta-se a importância da prevenção desta síndrome metabólica através do estimulo a 

adoção do estilo de vida saudável visto que é um problema crônico que interfere na vida do indivíduo como um 

todo. Além disso, o diagnóstico precoce e acompanhamento adequado do paciente pela equipe 

multiprofissional de saúde é de fundamental para minimizar as complicações e promover qualidade de vida ao 

portador de diabetes mellitus. 
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Capítulo 29 

QUALIDADE DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM EM PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

 
Gabriely de Sousa da Luz1 

Mara Regina Pereira Viana2 
 

RESUMO 
Cerca de 50% das informações referentes ao cliente e/ou sua condição de saúde quem fornece é a 
enfermagem. O objetivo desse artigo é avaliar a qualidade dos registros realizados pelos profissionais de 
enfermagem nos prontuários. O método utilizado na pesquisa e elaboração deste trabalho foi à revisão 
integrativa de caráter descritivo com abordagem qualitativa, método este que manifestou visível 
penetrabilidade no campo da enfermagem nos últimos anos. Os dados foram retirados da plataforma de 
informação online: Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites indexados: LILACS, 
MEDLINE e BDENF. Como critérios de inclusão: Publicações selecionadas que datam do período de 2013 a 
2018, estejam disponíveis na íntegra e gratuitamente, em português e que estivessem presentes pelo menos 
dois descritores já mencionados. Alguns fatores que impedem o preenchimento adequado dos papéis são: em 
pacientes graves os enfermeiros ficam centrados na assistência direta, já que a estabilização é o momento 
mais crítico destes, os profissionais estão muito sobrecarregados de trabalho assistencial e tarefas 
administrativas. Registrar é importante para todos os profissionais de saúde que lidam com o prontuário do 
cliente, já que, omitir informações pode trazer consequências judiciais, tanto para a profissional, a instituição e 
ao cliente, uma vez que a ausência destes registros dificulta a comprovação dos procedimentos realizados nos 
pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de enfermagem. Registros de enfermagem. Qualidade da assistência à saúde. 
 

QUALITY OF NURSING RECORDS IN HEALTHCARE PRACTICES 
 
ABSTRACT 
About 50% of the information regarding the client and / or his health condition is the nursing provider. The 
purpose of this article is to evaluate the quality of the records made by nursing professionals in the medical 
records. The method used in the research and elaboration of this work was the descriptive integrative review 
with qualitative approach, which method showed visible penetrability in the nursing field in recent years. Data 
were taken from the online information platform: Regional Portal of the Virtual Health Library (VHL) and its 
indexed sites: LILACS, MEDLINE and BDENF. Inclusion criteria: Selected publications dating from 2013 to 
2018, are available in their entirety and free of charge, in Portuguese, and present at least two descriptors 
already mentioned. Some factors that prevent proper fulfillment of roles are: in critically ill patients nurses are 
focused on direct care, since stabilization is the most critical moment of these, professionals are very 
overloaded with care work and administrative tasks. Registration is important for all healthcare professionals 
dealing with the client's medical record, as omitting information can have legal consequences for both the 
professional, the institution and the client, since the absence of these records makes it difficult to prove the 
procedures. performed on the patients. 
 
KEYWORDS: Nursing care. Nursing Records. Quality of health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais os usuários dos serviços de saúde possuem a convicção de seus direitos, com isso as 

empresas estão cada dia mais preocupadas em comprovar a qualidade dos serviços ofertados, estes serviços 

de saúde vêm evoluindo ao passo das alterações sociais, políticas e econômicas que ocorreram nas ultimas 

décadas, com isso novos conceitos de qualidade surgiram também (MAIA et al., 2017).  

Há relatos do aparecimento de documentos hospitalares, coincidindo com os chamados registros 

desde o Antigo Egisto, o que data de aproximadamente dois mil anos atrás. Com Camilo de Lellis em 1580, na 

Itália, este por sua vez exigiu que existissem registros referentes aos cuidados dispensados pelos enfermeiros 

aos clientes em cada plantão, e assim surgiu o início dos registros da categoria (LINCH et al., 2017).   

Cerca de 50% das informações referentes ao cliente e/ou sua condição de saúde quem fornece é a 

enfermagem. Então, espera-se que os registros realizados por esta categoria permitam a comunicação efetiva 

entre todos os membros da equipe multiprofissional transmitindo informações que facilitem o planejamento, 

tomada de decisões e continuidade da assistência prestada (BARBOSA; TRONCHIN, 2015).  

Na enfermagem, a qualidade da assistência sempre existiu, pois se prega que o cuidado deve ser 

realizado da melhor maneira possível (BAZZANELLA; SLOB, 2013). Diante do exposto, questionou-se: Qual a 

qualidade dos registros realizados pelos profissionais de enfermagem em prontuários? 

Dentre os erros que podem existir, estão: uso de corretivo, ilegibilidades, de ortografia, terminologias 

incorretas e até não realização de procedimentos. O que torna o prontuário incompleto e inconsistente no 

quesito assistência de enfermagem; e isso se configura como empecilho para o faturamento desta Autorização 

de Internação Hospitalar (AIH) para a instituição (DIAS et al., 2011). Como objetivo desta pesquisa: Avaliar a 

qualidade dos registros realizados pelos profissionais de enfermagem nos prontuários. 

Em suma, o conhecimento produzido neste trabalho fomentará novos estudos, contribuirá para a 

educação continuada dos profissionais, aperfeiçoará o preenchimento dos prontuários dos pacientes de forma 

correta, virá a melhorar o acervo científico sobre a temática, gerará conhecimento sobre mais um dos campos 

onde a enfermagem pode atuar e evidenciará falhas, custos e valor da assistência de enfermagem de 

qualidade, foco principal desta pesquisa. 

O método utilizado na pesquisa e elaboração deste trabalho de conclusão de curso foi à revisão 

integrativa de caráter descritivo. A Revisão Integrativa (R.I.) manifestou visível penetrabilidade no campo da 

enfermagem nos últimos anos, essa condição estar diretamente associada à tendência de melhorar o cuidado 

em saúde, e que exige uma integração de estudo de diversas disciplinas, permitindo uma análise crítica do 

assunto (SOARES et al., 2014). 

A revisão integrativa é dividida em seis fases, inter-relacionadas entre si e dentre elas está 

primeiramente à escolha do tema, a seleção da hipótese e da problemática Na segunda fase é o 
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estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, na terceira fase é a categorização dos 

estudos, a quarta fase avaliam-se os estudos, em seguida é realizada a interpretação e discussão dos artigos 

selecionados e pôr fim a síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Esta pesquisa de dados relacionados ao tema foi feita na plataforma de informação online: 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) e 

Banco de dados em Enfermagem (BDENF). Para orientar a procura foram utilizados os Descritores em Ciência 

da Saúde (DeCS), sendo eles “Cuidados de enfermagem”, “Registros de enfermagem”, Qualidade de 

assistência à saúde” e o operador booleano “and”. 

Como critérios de inclusão, as publicações selecionadas datam do período de 2013 a 2018, estejam 

disponíveis na íntegra e gratuitamente, em português e que estivessem presentes pelo menos dois dos três 

descritores já mencionados. E os de exclusão, estudos com data inferior a 2013, exceto publicações como leis, 

manuais e/ou portarias, artigos duplicados, aqueles que estavam disponíveis apenas os resumos e em idioma 

diferente do vigente.  

Após realizar uma busca na base de dados BVS, inicialmente foram encontradas 1.186 publicações, 

utilizando as estratégias de busca citadas anteriormente, chegou-se a um total de 41 achados, com a leitura 

minuciosa destes achados e adequação ao objetivo delimitado, restaram logo após 9 artigos que 

posteriormente foram incluídas neste estudo. 

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 e objetivos, e o segundo com os principais achados. Todas as normas de autoria 

foram respeitadas, referenciando os autores citados no estudo, conforme normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Como já mencionado anteriormente foram selecionados 9 artigos para compor este estudo. Para 

sintetizar os resultados da pesquisa, o primeiro quadro conta com informações de título, autores, ano de 

publicação e objetivos. 
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Quadro 1 – Caracterização dos artigos incluídos na Revisão Integrativa em relação aos títulos, autores, ano de 
publicação e objetivos. Piripiri-PI, 2018.  

                                               

TÍTULO 

 

AUTOR (ES) e ANO DE 

PUBLICAÇAO 

 

OBJETIVOS 

1. Auditoria de prescrições de 

enfermagem de um hospital de 

ensino paulista: avaliação da 

qualidade da assistência. 

GUEDES, G.G; TREVISAN, 

D.D; STANCATO, K., 2013. 

Analisar, por meio de auditoria, as prescrições 

de enfermagem de prontuários de pacientes 

poli traumatizados hospitalizados em uma 

unidade de internação de um hospital público 

e universitário do interior paulista. 

2.  Avaliação da qualidade das 

anotações de enfermagem no 

pronto atendimento de um 

hospital escola. 

SEIGNEMARTIN, B.A. et al., 

2013. 

Avaliar a qualidade das anotações de 

enfermagem do Pronto Atendimento (PA) de 

um hospital escola especializado no 

atendimento à mulher. 

3. Auditoria em registros de 

enfermagem: revisão 

integrativa da literatura. 

CLAUDINO, H.G. et al., 

2013. 

Identificar e analisar a produção científica 

acerca da auditoria em registros de 

enfermagem. 

4. Qualidade dos registros dos 

controles de enfermagem em 

um hospital universitário.  
MAZIERO, V.G. et al., 2013. 

Analisar a qualidade dos registros dos 

controles de enfermagem realizados em uma 

unidade de internação de adultos de um 

hospital universitário. 

5. Anotações de enfermagem 

na perspectiva de auxiliares de 

enfermagem. 

CAVEIÃO, C. et al., 2014. 

Conhecer a percepção de auxiliares de 

enfermagem que atuam em uma unidade 

mista acerca das anotações de enfermagem. 

6. Qualidade dos registros de 

enfermagem em terapia 

intensiva: avaliação por meio 

da auditoria retrospectiva. 

PADILHA, E,F; HADDAD, 

M.C.F.L; MATSUDA, L.M., 

2014. 

Avaliar por meio da auditoria retrospectiva, a 

qualidade dos registros de enfermagem 

realizados em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) adulto de um hospital 

universitário público. 

7. Registros de enfermagem: 

sua importância para a equipe 

e para o paciente. 
CAMPOS, G.S., 2016. 

Mostrar a importância do prontuário, para a 

equipe e para o paciente (durante e depois da 

sua internação), além do valor de uma boa 

escrita na sua evolução. 

8. Importância das anotações 

de enfermagem segundo a 

BORGES, F.F.D. et al., 

2017. 

Descrever a importância das anotações de 

enfermagem no prontuário do paciente para a 
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equipe de enfermagem: 

implicações profissionais e 

institucionais. 

equipe de enfermagem e discutir as 

implicações profissionais e institucionais dos 

registros de enfermagem. 

9. Avaliação da qualidade dos 

registros de enfermagem nos 

cuidados pós-operatórios 

imediatos. 

PEREIRA, E.B.F. et al., 

2018. 

Avaliar a qualidade dos registros de 

enfermagem nos cuidados pós-operatórios 

imediatos em unidades de referência no 

estado de Pernambuco. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Observou-se que das 9 publicações selecionadas, 4 correspondem ao ano de 2013, 2 datam do ano 

de 2014, 1 do ano de 2016, 1 do ano de 2017 e a outra 1 de 2018. Nenhum estudo foi encontrado pro ano de 

2015. 

 Todos os autores abordaram como temática a importância da qualidade dos registros em enfermagem 

e a avaliação destes tanto para a equipe quanto para a instituição e outros 2 abordam a auditoria como 

parâmetro avaliador das anotações de enfermagem nos prontuários médicos. 

O quadro 2 foi dividido em principais achados, a fim de trazer mais informações dos estudos 

selecionados. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos artigos incluídos na Revisão Integrativa em relação aos principais achados dos estudos. 
Piripiri-PI, 2018.                                                                                                                                        

    

 

ESTUDO 

 

PRINCIPAIS ACHADOS 

 

 

 

 

1 

- O excesso de trabalho dos enfermeiros em prestar a assistência contínua a doentes graves 

e o preenchimento de papéis, prejudica os registros de qualidade, as prescrições de 

enfermagem não são atualizadas diariamente. 

- Notaram-se que nas prescrições de enfermagem, poucos são os dados relativos ao exame 

físico e anamnese de cada paciente, prescrições como: higienização e aferição de Sinais 

Vitais (SSVV) sempre estão presente devido ser comuns a todos os pacientes. 

 

 

 

 

 

2 

- A comunicação para o seguimento do cuidado e a documentação foram as principais 

finalidades elencadas dos registros. 

- Os registros aparecem centrados nos procedimentos que serão realizados (sondas, SSVV e 

curativos, por exemplo), deixando de lado o estado de consciência, dieta e aspectos 

emocionais, o que mostra a deficiência da integralidade da saúde. 

- As anotações de enfermagem consistem na melhor prova da qualidade da assistência, uma 

vez que estes são os profissionais que mais lidam com o paciente. 
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3 

- Dentre os erros mais comuns nos registros: letra ilegível, rasura, uso de corretores, 

anotações sem horário, registros inconsistentes, falta de identificação profissional nas 

anotações, ausência de checagem de terapêutica e dos procedimentos, os maiores 

responsáveis pelas glosas hospitalares. 

- Um dos fatores mais importantes, que caso ausente pode trazer danos à instituição 

hospitalar, a inexistência de data e horário dos atendimentos prestados, que são essenciais 

para o acompanhamento do quadro clínico do paciente. 

 

 

 

 

 

 

4 

- É muito importante que haja um cumprimento da prescrição de enfermagem por toda a 

equipe, assim a equipe presta a assistência individualizada e a importância da enfermagem na 

instituição, de forma autônoma e cientifica.  

- As limitações referentes aos registros, indicam: insuficiência de fundos, a insuficiência de 

tempo para efetivar os registros, devido ao excesso de atividades burocráticas que exercem, o 

que subentende que a enfermagem precisa de melhores condições para trabalhar. 

- Uma boa documentação é diretamente proporcional à qualidade das ações que foram 

realizadas com os pacientes, além do que os enfermeiros treinam a sua equipe quanto aos 

registros corretos. 

 

 

 

 

5 

- Foram evidenciados os aspectos legais das anotações como forma de respaldo, a fim de se 

utilizar para questões legais, caso necessário. 

- Os registros são incompletos, subjetivos, falta uma sequência lógica e uma metodologia 

própria para sua precisão, há omissão de assistência, faltam termos técnicos, as rasuras 

também estão muito presentes. 

- Todas as ações realizadas com o paciente devem ser anotadas, imediatamente após a 

execução, como forma de que se obtenham informações fidedignas do paciente pelos demais 

profissionais. 

 

 

 

 

6 

 

- O estudo aponta que o preenchimento inconcluso dos dados muitas vezes se dá devido à 

postergação deste relatório após a saída do paciente, o que em muitas vezes acarreta em 

esquecimento de dados importantes. 

- Na UTI os pacientes normalmente não recebem a alta para o domicílio e sim para outra área 

de internação do hospital, e os registros completos sobre as condições do paciente cooperam 

para garantir que as informações estejam mantidas e siga para a continuidade do tratamento 

adequado do paciente. 

 

 

 

7 

-Todos os procedimentos realizados com o paciente devem estar devidamente registrados, 

pois, se não estiverem escritos não há como provar que os procedimentos foram realizados.  

- Caso ocorram problemas judiciais o que vale é o registro e não a palavra do profissional, o 

prontuário é nosso registro, garantia e portanto, a nossa defesa. 

 - Se as anotações forem incompletas podem ser utilizada, como fator de imprudência, 
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8 

 

 

imperícia e/ou negligência por parte dos profissionais. 

- Os profissionais não sabem e/ou pouco sabem sobre o aparato legal acerca do registro das 

anotações de enfermagem. 

- A partir dos registros em prontuário, a próxima equipe que for cuidar do paciente saberá 

acerca dos cuidados que já foram prestados, mantendo assim a comunicação efetiva. 

- Foi evidenciado que os registros de enfermagem são os mais carentes de informação, o que 

pode ser explicado devido a falta de capacitação técnica dos profissionais em implementarem 

a SAE e/ou da falta de tempo em realizar estas anotações.  

 

 

 

9 

- Quando os registros estão ausentes dificulta-se a identificação de qual procedimento foi 

realizado, ou qual profissional realizou, além de que há dúvidas se os procedimentos foram 

realizados. 

- O enfermeiro enquanto chefe de equipe deve estar atento se os registros estão sendo 

realizados corretamente, como forma de garantir a integralidade do plano assistencial e 

resguardando-se.  

Todos os enfermeiros descritos nesse estudo realizavam as anotações enquanto deve 

burocrático.  

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

2.1 Registros de Enfermagem no prontuário médico 

 

Segundo o estudo 1 e 5, alguns fatores que impedem o preenchimento adequado dos papéis, são: em 

pacientes graves os enfermeiros ficam centrados na assistência direta, já que a estabilização é o momento 

mais crítico destes, os profissionais de enfermagem estão muito sobrecarregados de trabalho assistencial e 

tarefas administrativas, o impresso que consta do espaço para descrever a prescrição é muito pequeno, 

quando há uma vigilância maior em pacientes que requerem cuidados mais intensivos, este rapidamente é 

ocupado. 

Conforme autores do estudo 3 e nas demais pesquisas, as anotações quando deficientes dificultam no 

entendimento da equipe de saúde dos motivos pelos quais o paciente se encontra internado, é dificultado 

também a continuidade da assistência, e uma alternativa seria a rigorosidade em implementar a SAE, 

exercendo assim a profissão com autonomia e baseando-se em princípios técnico-científicos.8 

Na pesquisa 6, 4 e 2, destaca-se que com a criação do Processo de Enfermagem (PE) e sua 

obrigatoriedade de implantação e avaliação da qualidade, o registro é a forma mais efetiva de comunicação 

escrita e de fornecer dados sobre a assistência prestada. É importante registrar os dados completos dos 

pacientes, pois, uma vez incompletos estes podem causar danos aos mesmos.  
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Este documento relata todas as informações assistenciais prestadas pela enfermagem, deve permitir o 

máximo conhecimento das condições de cada paciente. No estudo 7, é visto que as anotações são vistas por 

boa parte dos profissionais como dever meramente burocrático e desconheciam a possibilidade de que 

estivessem cometendo algum crime. 

 

2.2 Importância do Registro de Enfermagem para uma assistência de qualidade 

 

Na pesquisa 5, é evidenciado que registrar é um elemento imprescindível no processo do cuidado 

humano de enfermagem e, deve conter a realidade assistencial, e a outros diversos fins, como: pesquisa, 

auditoria, processos jurídicos e planejamento, comprova a boa assistência profissional e o cumprimento ético-

legal que é exigido, uma vez que esta parcela de profissionais são os que mais fornecem informações acerca 

dos pacientes. 

Na pesquisa 3 e 4, foi declarado que as anotações são registros sistematizados de toda a assistência 

que a equipe de enfermagem realizou aos mais diversos pacientes enquanto internados na instituição, estas 

anotações ajudam na interação da equipe, viabilizando assim a qualidade do cuidado e esclarecendo possíveis 

negligências por parte dos profissionais e/ou da instituição. 

É imprescindível que sejam registrados no prontuário alergias, a fim de evitar reações e 

intercorrências, garantindo a segurança do paciente, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem de 

número 311/2007, salienta sobre os registros de Enfermagem, o que foi firmemente evidenciado no estudo 9 e 

no 7. 

Segundo a análise do estudo 2, foi demonstrado que em muitos prontuários há a ausência de registros 

devidamente identificados com a categoria profissional, com o carimbo e assinatura, fugindo do aspecto ético 

que a Resolução 191/1996 designa que consiste na obrigatoriedade da identificação em toda documentação 

legal. 

 

2.3 Qualidade dos Registros de Enfermagem 

 

Em consonância com o estudo 1, o conceito qualidade é diretamente associado à avaliação. A 

prescrição de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro e funciona como uma atividade que avalia a 

qualidade da assistência. 

Na pesquisa 3, 8 e 9, foi evidenciado que os registros devem ser claro, objetivo, com caligrafia legível 

para estimular a compreensão pelos demais, não conter rasuras, deve constar da identificação do autor bem 

como do seu registro profissional, possuir a data e hora, estar entre os dados do paciente, fornecer dados para 

continuidade do cuidado, possuir os elementos imprescindíveis à auditoria, é muito importante. 



 
330 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

No estudo 4 é falado sobre a importância de que os registros de enfermagem reflitam as condições 

biopsicossociais de cada paciente, respeitando sua singularidade e favorecendo a produção de um plano de 

cuidados com vistas à integralidade da assistência. Já que são evidenciados que as anotações estavam mais 

centradas em procedimentos, levando superioridade em informações como nível de consciência, alimentação e 

estado emocional dos pacientes, por exemplo.  

Os autores relatam na pesquisa 5, que a Lei do Exercício Profissional é a fundamentação legal das 

anotações de enfermagem, estas devem ser realizadas logo no início de cada plantão e complementada 

conforme necessidade, estar legível, possuir uma sequencia lógica, em caso de erros e pra evitar rasuras, 

pode se usar o termo “digo”, usar somente termos padronizados e essencialmente possuir a assinatura e 

carimbo profissional.  

Nas pesquisas 2 e 6 é dito que uma forma de garantir que o valor que foi gasto durante os 

procedimentos retorne as instituições é com anotações corretas no prontuário, garantindo assim pagamento de 

materiais, medicamentos, como também a lucratividade dos hospitais. Reforçando, nos estudos 3 e 7, é visto 

que as falhas nestes registros causam consequências tanto na assistência, como administrativamente, 

trazendo perdas financeiras e demais prejuízos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os Registros de Enfermagem servem como elo entre a equipe multiprofissional para que cada 

especialidade trace seus planos assistenciais com foco na integralidade do paciente, respeitando sua 

individualidade e priorizando suas necessidades básicas, além do que, registrar a assistência significa o 

respaldo ético e legal constituindo-se assim como elemento base do exercício profissional e para o 

fortalecimento da categoria.   

No presente estudo foi ressaltado que a SAE é um elemento indispensável à qualidade dos registros, 

porém, essa prática perde força nas instituições decorrentes de fatores, como: a sobrecarga de trabalho dos 

enfermeiros, a substituição da comunicação escrita, pela comunicação verbal e o desconhecimento de boa 

parte dos enfermeiros deste método. 

Os autores destacados neste estudo evidenciaram a imprescindibilidade do aperfeiçoamento da 

enfermagem em seu processo de trabalho no quesito que tange documentar fidedignamente os cuidados que 

foram dispersos a cada indivíduo durante a assistência, aproximando esta área da cientificidade, ao passo que 

se distancia do empirismo.  

Quanto ao objetivo proposto pode-se concluir que os registros de enfermagem no prontuário médico 

são de extrema importância para uma assistência de qualidade, sendo o mesmo alcançado. Espera-se que o 

estudo sirva como embasamento acerca da importância de se registrar corretamente.   
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RESUMO 
Introdução: A doença demencial tem ganhado notoriedade devido ao envelhecimento populacional crescente, 
que traz consigo aumento de doenças crônico-degenerativas e gera impacto direto no perfil de morbi-
mortalidade, além da  qualidade de vida. Nesse contexto, o Mini-exame do Estado Mental (Mini-Mental) se 
mostra um método de rastreio fácil e eficiente dessa doença e a aplicação deste na atenção básica se mostra 
interessante. Métodos: Este trabalho trata-se de uma revisão narrativa de literatura, com consulta às bases de 
dados Scielo, CAPES e PubMed. Resultados e discussão: Foram selecionados 21 artigos sobre a temática. 
Revisões sistemáticas analisadas demonstraram consenso sobre a boa aplicabilidade, sensibilidade e 
especificidade do Mini-Mental para rastreio de Demências. Experiências de rastreamento na Atenção Básica, 
usando também a mesma ferramenta, ratificam a possibilidade de ampliação dessa estratégia e sugerem mais 
estudos a respeito do tema e políticas públicas para melhoria do cuidado à saúde mental do idoso. Conclusão: 
O Mini-Mental é uma boa ferramenta de rastreio de demências e pode ser utilizada na realidade da atenção 
primária. 
Palavras-Chave:  Demência, Atenção Primária à Saúde, Rastreamento. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Dementia disease has gained notoriety due to the growing population aging, which brings with it 
an increase in chronic-degenerative diseases and has a direct impact on the morbidity and mortality profile and 
on quality of life. In this context, the Mini-Mental State Examination (Mini-Mental) is an easy and efficient 
screening method for this disease and its application in primary care is interesting. Methods: This work is a 
narrative review of the literature, using the Scielo, CAPES and PubMed databases. Results and discussion: 21 
articles on the theme were selected. Systematic reviews analyzed demonstrated consensus on the good 
applicability, sensitivity and specificity of the Mini-Mental for screening for Dementia. Screening experiences in 
Primary Care, also using the same tool, confirm the possibility of expanding this strategy and suggest further 
studies on the subject and public policies to improve mental health care for the elderly. Conclusion: Mini-Mental 
is a good tool for screening dementias and can be used in the reality of primary care. 
Keywords: Dementia, Primary Health Care, Screening 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil passa por um acelerado envelhecimento populacional. A expectativa de vida média da 

população aumentou para 74 anos, de acordo com o último Censo do IBGE (2010). O processo de transição 

demográfica no país ocorreu, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, e isso traz reflexos atuais 

no processo saúde-doença de seus cidadãos. (AMARAL et al, 2018). Logo, esse processo traz consigo o 
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aumento de doenças crônico-degenerativas,e gera impacto direto no perfil de morbi-mortalidade. (PIMENTA, 

2015). 

Nesse cenário, existem doenças que, epidemiologicamente, acompanham esse processo, tem caráter 

incapacitante, e passam a ganhar maior evidência no cenário da saúde pública. (SILVA et al, 2016). Com isso, 

são inseridas as demências como relevante fator de influência na ideia de saúde integral do idoso, e que, com 

sua evolução produz uma enorme necessidade de cuidado de terceiros, e, portanto, altera a qualidade de vida 

de toda a família (ILHA et al, 2016). 

O termo demência se refere a variadas perdas de capacidade funcional do cérebro que, devido à sua 

severidade, afetam diretamente as atividades corriqueiras da pessoa. Inúmeras são as suas causas, que 

variam desde cunho genético, como a Síndrome de Huntington, até alcoolismo crônico e infecções sistêmicas 

como a AIDS (SANDILYAN, 2015).  

Os estudos epidemiológicos revelam que a população com idade superior a 65 anos possui alto risco 

para desenvolvimento de demência (FICHMANN, 2005). A Doença de Alzheimer representa mais de 50% dos 

casos de demência, e possui fases distintas de evolução, que iniciam usualmente com diminuição da memória 

em situações do dia a dia e evoluem até a perda de autonomia nas fases mais avançadas. Em média, a taxa 

de sobrevivência após o início dos sintomas é de 8 anos (REZENDE, 2013). 

Uma ferramenta utilizada frequentemente para diagnóstico e rastreio dessa condição em diversos 

países é o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), ou Mini Mental, como é conhecido. Em idosos, o formulário 

é amplamente utilizado por geriatras quando há suspeita da doença. No entanto, o instrumento é também útil, 

quando os indivíduos estão sem queixas ou sinais, como método de rastreio, ação embasada por vários 

estudos da literatura (CREAVIN, 2016). 

O MEEM constitui-se de duas partes, sendo uma que abrange orientação, memória e atenção, com 

pontuação máxima de 21 pontos e, outra que mensura habilidades específicas como nomear e compreender, 

com pontuação máxima de 9 pontos, totalizando um escore de 30 pontos (FOSTEIN et al. 1975).  

Com base no exposto, pode-se presumir que o diagnóstico precoce da demência leva ao início 

imediato de acompanhamento especializado e medicação, gerando maior expectativa de vida e qualidade nas 

atividades diárias do idosos. Uma vez que as Unidades Básicas de Saúde são porta de entrada do SUS e por 

vezes o único meio de acesso dos idosos ao sistema, e possuem como princípio a resolubilidade, compete a 

esse nível de atenção o rastreamento de doenças e posterior seguimento do usuário de modo a sanar suas 

necessidades. 

 

MÉTODOS 

Tratou-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, com o intuito de levantar discussão a respeito 

do estado da arte sobre o tema. O trabalho foi desenhado e construído a partir de análise ampla a literatura, 
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sem estabelecer metodologia rigorosa replicável em nível de reprodução de dados. Porém, é válido salientar a 

importância dessa modalidade de estudo, uma vez que assuntos relevantes ao meio acadêmico são 

usualmente esquecidos ou pouco abordados pelos demais tipos de pesquisa e, quando contemplados pela 

revisão simples, podem ser facilmente utilizados como fonte de atualização de profissionais, estudantes e 

interessados na temática (ROTHER, 2007). 

Para fazer a análise do assunto proposto, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados 

Periódicos CAPES, Scielo e PubMed, durante o mês de agosto de 2019, sem distinção ao período de 

publicação. Foram empregados os termos de indexação Mini-mental, Demência, Rastreio, Atenção Básica e 

seus correspondentes na língua inglesa, utilizando de todas as combinações possíveis entre eles para ampliar 

a busca. Como critérios de inclusão, o artigo resgatado deveria conter de forma explícita em seu título ou 

resumo alguma das palavras-chave pesquisadas ou, ainda, falar de forma clara sobre o assunto em seu texto. 

Os artigos excluídos não tinham como foco central de sua pesquisa a doença demencial e seu rastreio, não 

sendo incluídos também dissertações, teses e resumos de trabalhos apresentados em congressos. 

Após busca e seleção dos achados, foram escolhidos 21 artigos para leitura completa e análise. Foram 

esmiuçados os objetivos de cada trabalho, metodologia empregada, resultados e como cada um deles poderia 

agregar à pergunta inicial da revisão proposta. Não foram aplicadas técnicas qualitativas e quantitativas para 

análise dos artigos e seus respectivos dados. 

 

DEMÊNCIA A NÍVEL MUNDIAL 

A demência aparece como grande preocupação global dentre as várias doenças crônicas não 

transmissíveis que afetam a população idosa, visto que ainda existem grandes empecilhos relacionados a seu 

diagnóstico precoce, etiologia e tratamento tardio. Recentemente, avanços nas técnicas moleculares têm 

permitido maior engajamento na descoberta de mecanismos envolvidos no desenvolvimento dessa doença, 

que sofre muita influência de fatores genéticos. Como o atual tratamento apenas retarda a progressão do 

quadro e possui eficácia máxima somente quando iniciado precocemente, a partir dessas crescentes 

descobertas a nível molecular, vislumbrar um novo tratamento melhor e mais específico é a grande esperança 

que permanece misteriosa (BABU, 2015). 

Uma revisão sistemática sobre prevalência e incidência de demência ao longo dos anos, teve o intuito 

de buscar dentre os periódicos dados que confirmassem ou não o possível aumento da incidência e 

prevalência da doença, dada a projeção epidêmica que a doença ostenta para as próximas décadas com o 

envelhecimento populacional. Há pouca descrição em literatura que corrobore o aumento da prevalência da 

doença ao longo dos anos em escala global, embora haja dados que sugiram diminuição da incidência em 

países desenvolvidos (PRINCE, 2016).  
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Compreender a tendência de envelhecimento populacional e a manutenção da taxa de prevalência da 

doença é crucial para entender que a epidemia de doença demencial é uma realidade muito provável e que 

requer atenção das autoridades em saúde pública, para realizar melhor assistência à população e evitar um 

grande impacto à qualidade de vida dos acometidos. Outra revisão sistemática de literatura apontou uma alta 

taxa de subdiagnóstico dessa condição clínica, principalmente em países em desenvolvimento, como a China 

e Índia, quando comparados aos EUA e Europa. Essa falta de diagnóstico foi principalmente em idosos com 

idade inferior a 70 anos, não institucionalizados. O estudo refere maior taxa de diagnóstico com o uso do Mini 

Exame do Estado Mental - Mini Mental (LANG, 2017). 

Nesse contexto, é importante salientar dois pontos. O primeiro é a dificuldade de diagnosticar 

pacientes na fase precoce da doença, que ocorre principalmente entre 60 e 75 anos. O segundo é a eficácia e 

praticidade observada nos estudos sobre a aplicação do MM como método de rastreio/diagnóstico das 

demências.  

 

Mini Exame do Estado Mental  

O mini-mental representa uma ferramenta diagnóstica de grande valia no rastreio de doenças 

demenciais, sendo adotado como método para este fim em todos os continentes, alcançando resultados 

satisfatórios. Uma revisão realizada a fim de visualizar à luz da literatura o uso do MM como meio de detecção 

de demência na comunidade em pacientes acima de 65 anos revelou que a sensibilidade do teste permeia por 

volta de 90%, com 70% de especificidade (CREAVIN, 2017). Essas marcas o qualificam como método de 

rastreio eficaz e eficiente, dado o baixo custo e fácil aplicação, permitindo a diversos profissionais da saúde a 

realização dessa tarefa.  

 

DEMÊNCIA A NÍVEL DE BRASIL 

O processo de envelhecimento populacional vivenciado no Brasil representa uma importante conquista 

social, uma vez, que reflete o avanço significativo nas condições de vida, um maior acesso à cuidado em 

saúde, um progresso tecnológico, e uma maior cobertura do saneamento básico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014).  Nesse contexto, o fenômeno relaciona-se diretamente com uma maior presença das demências no 

contexto clínico brasileiro (NASCIMENTO & FIGUEIREDO, 2019).  

Estudos nacionais sobre o Mini-Mental surgiram a partir da necessidade de avaliar se a tradução e 

validação para nosso idioma manteriam as qualidades do questionário enquanto rastreio. Dois principais 

estudos selecionados indagaram sobre a validação e os pontos de corte do teste, levando em consideração os 

aspectos socioeconômicos do país. Ambos concluíram que o nível de escolaridade possui relação direta com o 
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resultado do teste, portanto, adotam-se notas de corte diferentes para pessoas com distintos graus de 

instrução. Assim, ficou estabelecida a nota de corte de 20 pontos para analfabetos e 24 pontos para pessoas 

com algum grau de escolaridade, mantendo-se assim, sem prejuízos, sensibilidade e especificidade acima de 

75% (BRUCKI et al. 2003) (ALMEIDA, 1998). Vale salientar que o resultado do teste necessita da avaliação de 

um profissional médico para exclusão de diagnósticos diferenciais e confirmação do quadro demencial (BABU, 

2015). 

A atual prestação de serviços de saúde à pessoa idosa no país é fragmentada. Isso se construiu a 

partir de uma multiplicação de consultas com especialistas, ausência de compartilhamento das informações, 

diversos medicamentos, inúmeros exames complementares e procedimentos (VERAS & OLIVEIRA, 2018). 

Ainda sob esse olhar, diversos estudos evidenciam que a atenção deve ser organizada de maneira 

integrada, e os cuidados devem ser coordenados ao longo da linha de cuidado do paciente, a fim de 

estabelecer uma lógica de rede desde a entrada no sistema (Atenção Primária) até os cuidados ao fim da vida 

do paciente (OLIVEIRA et al., 2016). Logo, os modelos de atenção à saúde para idosos, devem ser adequados 

para atender às necessidades da pessoa idosa, e apresentar uma proposta de linha de cuidados, com foco em 

ações de educação, promoção da saúde, prevenção de doenças, postergação de moléstias, cuidado precoce 

e reabilitação do paciente (VERAS et al., 2014). 

 

DEMÊNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Em se tratando de Sistema Único de Saúde, a aplicação do Mini Exame do Estado Mental ainda é 

pouco observada na prática clínica da Estratégia de Saúde da Família. O que deve ser considerado uma 

grande perda para o sistema, levando em consideração que a Atenção Primária à saúde é chave para 

diagnóstico precoce de doenças crônicas, de modo a permitir que não impactem consideravelmente na 

qualidade de vida, independência e satisfação do usuário.  

Uma revisão sistemática observada na literatura avaliou o rastreio de declínio cognitivo na atenção 

primária, comparando diversos testes que foram descritos para esse fim, não havendo conclusão de 

superioridade entre eles. No entanto, o Mini Mental foi citado como o mais tradicional e mais usado na prática 

clínica, o que o credencia a ser facilmente utilizado na ESF como forma de detectar as demências mais cedo. 

Os autores ressaltam a importância de se estratificar os resultados do teste de acordo com a escolaridade do 

paciente, de modo a evitar resultados incompatíveis com a realidade (YOKOMIZO, 2014). 

O questionamento sobre a qualidade do teste para o rastreamento de demências na atenção básica 

também recebeu atenção de estudos nacionais. Uma pesquisa brasileira com amostra de 503 idosos 

assistidos na ESF em Dourados-MS, ressaltou a consistência interna e confiabilidade para a avaliação da 

função cognitiva e rastreamento de quadros demenciais em idosos na Atenção Primária (SANTOS, 2010). 
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Essa experiência vivenciada em solo brasileiro é relevante para demonstrar que é possível a aplicação desse 

método de rastreio na porta do SUS, com qualidade e segurança.  

 

CONCLUSÃO  

O mini exame do estado mental é um método seguro e eficaz para permitir o diagnóstico precoce de 

estados demenciais. Os estudos que tratam sobre este assunto corroboram sua praticidade e expõem bons 

números de sensibilidade e especificidade. Na atenção básica, apesar de pouco utilizado na rotina da 

Estratégia de Saúde da Família, pesquisas já realizadas apontam para a possibilidade de utilizar-se desse 

instrumento de screening na rotina das Unidades básicas de saúde a fim de proporcionar melhor assistência à 

saúde mental do idoso. Para que essa prática se torne realidade em mais centros de Saúde da Família no 

Brasil, protocolos de cuidado à saúde mental do idoso e Programas Federais de incentivo devem ser 

discutidos. 
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Capítulo 31 
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RESUMO 
Os β-bloqueadores tiveram seu início na década de 60, pelas mãos de James Black, ao sintetizar o Propranolol, 
que representou um grande marco na terapêutica mundial. Ao longo de muitos anos, novos e melhores 
fármacos foram desenvolvidos, tendo como base o primeiro β-bloqueador. Por meio de uma revisão 
bibliográfica de livros e artigos científicos, o presente artigo objetiva promover um melhor entendimento sobre 
a relação entre a estrutura química e atividade farmacológica de tais fármacos, justificada pela importância de 
tal classe terapêutica na clínica. Os efeitos farmacológicos e adversos foram relacionados aos grupos 
funcionais presentes em cada estrutura dos fármacos descritos. Os resultados obtidos demonstram que os 
processos de modificações moleculares a partir de um protótipo, como o Propranolol, auxiliam na formulação de 
fármacos cada vez mais seletivos e com menos efeitos adversos. 
 
Palavras-chave: Propranolol. Terapêutica. Estrutura Molecular. 

 

ABSTRACT 

Β-blockers began in the 1960s by James Black in synthesizing Propranolol, which was a major milestone in 
global therapy. Over many years, new and better drugs have been developed, based on the first β-blocker. 
Through a bibliographical review of books and scientific articles, the present article aims to promote a better 
understanding of the relationship between the chemical structure and pharmacological activity of such drugs, 
justified by the importance of such a therapeutic class in the clinic. Pharmacological and adverse effects were 
related to the functional groups present in each structure of the drugs described. The results obtained 
demonstrate that the processes of molecular modifications from a prototype,  such as Propranolol,  help  in  the 
formulation of increasingly selective drugs and with  fewer  adverse effects. 

KEYWORDS: Propranolol. Therapeutic. Molecular Structure. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os antiarrítmicos β-bloqueadores foram originalmente sintetizados pelo farmacologista James W. 

Black (1924-2010) na década de 60. Black e colaboradores procederam no estudo de fármacos que pudessem 
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ser empregados no tratamento de distúrbios cardiovasculares, e na formulação de compostos que passariam a 

ser utilizados na úlcera péptica. Em meio a suas pesquisas, em consequência aos diversos testes realizados 

foi sintetizado a Cimetidina (1972), um anti-histamínico com seletividade para receptores H2, tornando-se um 

dos fármacos mais empregados para tratamento não-cirúrgico de ulceras gástricas (GARFIELD, 1989). Devido 

a elaboração dos primeiros compostos das maiores famílias de drogas (betabloqueadores e anti-histamínicos 

H2), Sir James Black foi condecorado com o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1988. 

As ações fisiológicas dos receptores adrenérgicos encontram-se bem elucidadas. ao ser liberada pelo 

sistema nervoso autônomo simpático, a Norepinefrina (ou Noradrenalina) age em receptores α e β, 

amplamente distribuídos por todo o organismo. Nas vias respiratórias (β2), onde promovem broncodilatação, 

no coração (β1), promovendo aumento da frequência cardíaca, força de contração e elevação da pressão 

arterial, nos vasos sanguíneos (α e β), onde α1 promove vasoconstrição, enquanto α2 e β2 relaxamento 

(LÜLLMANN, 2017). 

Os fármacos antagonistas de tais receptores agem impedindo a ligação da Norepinefrina aos mesmos, 

bloqueando ou reduzindo assim, sua ação. β-bloqueadores, são amplamente utilizados no tratamento de 

arritmias provocadas por estimulação simpática, sendo comprovados como os que mais reduzem a 

mortalidade após o infarto do miocárdio, mesmo em pacientes com contraindicações para tais tratamentos, 

como asmáticos e portadores de diabetes Melito grave (GOLAN, 2014). 

Segundo Korolkovas (1988), o que define a importância da Química Farmacêutica Medicinal no 

desenvolvimento de novos fármacos é o fato da mesma possuir métodos eficientes para otimização de potência 

e do perfil farmacológico de substâncias, originando o planejamento e síntese de compostos cada vez mais 

ativos, com biodisponibilidade em valores satisfatórios, além da ausência de toxicidade e metabolização que se 

adeque ao seu emprego na terapêutica. 

De acordo com Patrick (2013), os antagonistas adrenérgicos que apresentam maior utilização na 

medicina nos dias atuais são os β-bloqueadores, que originalmente foram projetados a partir da estrutura da 

Epinefrina para atuar como antagonistas dos receptores β1 do coração. O objetivo inicial do desenvolvimento 

desses fármacos foi atingir uma seletividade maior para receptores β sobre os do tipo α. 

O presente artigo tem por objetivo explanar a respeito da origem do primeiro fármaco da categoria  dos  

β-bloqueadores e  de seus  análogos,  como  também a  respeito  da estratégias utilizadas no  seu  

desenvolvimento, as quais  remetem alterações de  grupamentos  funcionais promovidas  no   intuito  de  

melhorar  a  farmacocinética,  farmacodinâmica bem como a modulação de suas propriedades físico-

químicas, além de expor a respeito da sua relação estrutura atividade, tendo como foco principal, a 

identificação das cadeias responsáveis pela ação farmacológica da molécula, melhorias conformacionais e 

efeitos secundários, além dos seus efeitos adversos. Devido à importância dessa classe terapêutica na 
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clínica, nossos resultados poderão contribuir para a identificação dos grupos funcionais responsáveis pelo 

efeito desejado do fármaco em cada condição; da mesma forma, auxiliarão na identificação dos grupamentos 

que contribuem para os efeitos adversos ainda presentes nestes fármacos. 

 

METODOLOGIA 
 

O presente trabalho trata-se de uma revisão de bibliografia, onde foram utilizados como fonte de 

informações artigos e o acervo de livros na biblioteca da Cristo Faculdade do Piauí. A busca de periódicos foi 

realizada procurando-se trabalhos científicos nos  idiomas português e inglês. Para a seleção dos artigos, 

analisou-se a relação do conteúdo dos mesmos com o tema investigado. As estruturas planas representadas 

foram elaboradas a partir do programa ChemSketch (versão C40E41, Build 99535, 14 fev. 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a descoberta do Propranolol, Black e colaboradores tiveram como base o pressuposto de que 

antagonistas seletivos de receptores β-adrenérgicos possuíam propriedades hipotensoras. Na estrutura do 

agonista natural desses receptores, a Adrenalina, utilizou-se como ponto de partida um fármaco protótipo, o 

qual foi submetido a modificações. Black elaborou uma hipótese a qual remetia sobre a possibilidade de se 

realizar mudanças conformacionais na estrutura no agonista, de maneira a se obter antagonistas seletivos 

(BARREIRO, 2015).  

Conforme explanado por Kar (2009), a partir da adição de um radical alquila na cadeia lateral da 

Adrenalina, obteve-se a Isoprenalina (Isoproterenol), um agonista parcial, capaz de discriminar os receptores 

β dos α. Novas modificações em sua estrutura foram realizadas, dessa vez, a substituição das Hidroxilas no 

anel aromático por Halogênios, deu origem à Dicloroisoprenalina, um antagonista que apresenta propriedades 

de agonista parcial. Com a adição de um segundo anel aromático à Dicloroisoprenalina, substituindo os 

Halogênios, obteve-se então o Pronetalol, o primeiro antagonista β-seletivo descoberto. Embora o Pronetalol 

fosse eficaz em bloquear os receptores β, não foi utilizado na terapêutica devido aos seus efeitos carcinogênicos. 

Segundo Barreiro (2015), com a finalidade de se contornar os efeitos carcinogênicos doPronetalol, 

Black e colaboradores realizaram modificações  subsequentes. Em parte do procedimento, sintetizou-se o 

Propranolol utilizando α-naftol, estendendo a porção de ligação com uma ligação éter (-O-) e um resíduo de 

etanolamina. Ainda que a estrutura do Propranolol já fosse conhecida na época, suas propriedades β-

bloqueadoras não haviam sido expostas, permitindo seu patenteamento como o primeiro antagonista com 

afinidade para receptores β- adrenérgicos, sendo útil no tratamento de Hipertensão. Fora a averiguação das 

suas propriedades antagônicas para os receptores de adrenalina, a apuração do seu mecanismo de ação se 

mostrou uma  legítima e importante inovação terapêutica. 
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Figura 1. Etapas de síntese do Propranolol a partir da Adrenalina. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de Barreiro, 2015. Estruturas desenhadas no programa ChemSketch. 

 

Estudos realizados em camundongos e ratos em grupos controle e placebo, demonstraram que após 

dois anos de tratamento com o Pronetalol, ambos os animais desenvolveram tumores malignos, o que foi 

suficiente para que o fármaco não fosse mais prescrito. Os mesmos estudos envolveram também o  uso  de 

cães,  nas  mesmas condições dos camundongos e ratos, porém nestes,  não  ocorreram  efeitos  

carcinogênicos  (BLACK,  1965).  Embora  não  tenham sido realizados estudos afim de avaliar os efeitos do 

fármaco em humanos, teoriza-se que o Propranolol ainda possua capacidade de induzir a gênese de tumores. 

Segundo Bernardo (2016), o grupo naftalênico, presente no Pronetalol, integra uma classe de 

compostos orgânicos denominada por Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), os quais são 

exaustivamente submetidos a pesquisas, devido ao seu potencial carcinogênico e mutagênico. Os HPA não 

interagem diretamente com o material genético, mas sofrem ativação enzimática no organismo, formando 

metabólitos com elevada natureza eletrofílica denominados carcinógenos efetivos. Tais metabólitos podem 

interagir com o material genético de forma em que ocorra de-hidrogenação enzimática, a qual produz quinonas 

capazes de reagirem diametralmente com o DNA ou capazes de reagirem com oxigênio, originando espécies 

oxigenadas reativas que podem atacar o DNA. 
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Tabela 1. Identificação de grupos funcionais do Propranolol, Atenolol, Esmolol e Metoprolol, e seus respectivos 
efeitos terapêuticos e adversos. 
 

FÁRMACO GRUPOS FUNCIONAIS 

 
 

 

O duplo anel aromático (naftaleno), em azul 
claro, é importante nas ligações de Van der 
Waals. O éter (verde), faz pontes de Hidrogênio 
com o receptor, aumentando a força de ligação 
e a lipossolubilidade. A Hidroxila ligada à cadeia 
principal, configurando um álcool, é importante 
para as ligações de Hidrogênio, bem como 
conferir uma maior solubilidade ao composto. A 
Amina (azul escuro), está envolvida com a 
ligação iônica com o sítio de ligação do receptor. 
O grupo Alquila (roxo) é 

responsável pela sua seletividade como 

antagonista β. 

 

A cadeia lateral em vermelho, se mantém igual à 
do Propranolol. A Amida (verde), possui 
atividade biológica de fármaco estruturalmente 
inespecífico, porém, faz pontes de Hidrogênio 
com macromoléculas orgânicas, resultando 

em atividade sedativa, sendo um dos efeitos 

adversos do fármaco. 

 

A cadeia lateral em vermelho, se mantém igual à 
do Propranolol. O éster (roxo), aumenta a 
lipossolubilidade do composto, bem como 
confere uma relativa atividade anestésica local. 
A ligação éster também explica o porquê do 
fármaco ter ação ultracurta: esterases de 
eritrócitos o metabolizam rapidamente em um 
metabólito que tem 

baixa afinidade pelos receptores β. 

 

 

A cadeia lateral em vermelho, se mantém igual à 
do Propranolol. O éter (azul), proporciona ao 
fármaco uma seletividade maior para receptores 
β1, do que para β2, já que aumenta a força de 

ligação com o receptor por meio de pontes de 

Hidrogênio. 

Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de Patrick, 2013; Katzung, 2017. Estruturas desenhadas no programa ChemSketch. 

Consoante a Brunton (2012), existem declarações de que fármacos antagonistas dos receptores β 

com baixa solubilidade lipídica estejam associados a uma menorincidência de efeitos colaterais no sistema 

nervoso central, em relação aos compostos que apresentam solubilidade lipídica mais alta.  A solubilidade em 
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lipídios e água de cada β-bloqueador influencia diretamente na sua biodisponibilidade e no perfil de efeitos 

colaterais. Sua lipossolubilidade (determinada principalmente pelas ligações éter), determina a capacidade de 

um betabloqueador penetra na barreira hematoencefálica, levando assim aos efeitos colaterais no sistema 

nervoso central, como a letargia, pesadelos, confusões e depressão. O Propranolol é o mais lipossolúvel dos 

β-bloqueadores aqui descritos, enquanto o Metoprolol e o Esmolol têm lipossolubilidade apenas moderada. 

Fármacos mais  hidrossolúveis, como o Atenolol,  possuem uma  menor penetração tissular, bem como meia-

vida mais longa e causam menos efeitos colaterais no SNC (WILSON AND GISVOLD’S, 2011). 

 

Tabela 2. Efeitos farmacológicos e adversos do Propranolol, Atenolol, Esmolol e Metoprolol. 

 

FÁRMACO EFEITOS TERAPÊUTICOS EFEITOS ADVERSOS 

Atenolol 

Metoprolol 

Antagonistas β-adrenérgicos, com maior 
afinidade para receptores β1 do que para β2. No 
sistema cardiovascular, por ação principalmente 
nos adrenoceptores β1, ambos são capazes de 
reduzir a frequência cardíaca e a força de 
contração. Nas glândulas salivares, onde 
também são expressos receptores β1, 
promovem uma redução 
na secreção da amilase. 

Os principais efeitos tóxicos são 
resultantes do bloqueio de receptores
 β-cardíacos, 
vasculares ou brônquicos. Alguns 
pacientes podem vir a apresentar 
bradicardia ou doença de condução 
cardíaca, asma, insuficiência vascular 
periférica e diabetes. Como 
Propranolol, Atenolol e Metoprolol 
possuem atividade sobre receptores 
β2, ao antagoniza-los,    em  pacientes 

com         doença        pulmonar 

  

Esmolol Antagonista β1 seletivo de ação 
ultracurta. Útil no  controle de arritmias 

supraventriculares, arritmias associadas a

 tireotoxicose, hipertensão 

 prioperatória e isquemia miocárdica, em 

pacientes com enfermidade aguda. 

obstrutiva crônica (DPOC), pode vir a 
causar broncoconstrição. Os β- 
bloqueadores também exercem efeitos 
centrais, como sedação leve, sonhos 
vívidos, e raramente depressão. 

Propranolol Antagonista β-adrenérgico não seletivo. Eficaz 
no tratamento da hipertensão e da cardiopatia 
isquêmica. Em hipertensão grave, é útil na 
prevenção da taquicardia 

reflexa que pode ocorrer com o uso de 

vasodilatadores diretos. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nas observações, é possível afirmar que os fármacos análogos ao Propranolol,e o protótipo 

em si, apresentam atividade estruturalmente inespecífica. O uso de um fármaco protótipo como o Propanolol, 

Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de Katzung, 2017; Lüllmann, 2017. 
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para a síntese de fármacos análogos como os descritos, traz como objetivo  não apenas  melhorar  a sua 

atividade  biológica,  mas  também minimizar  os efeitos indesejáveis que estão presentes na molécula do 

protótipo, ou intensificar a potência dos fármacos análogos. 

 Além disso, vale-se destacar que a presença de determinados grupos funcionais é de  grande 

relevância para função biológica antagonista do fármaco dando ênfase principalmente nos grupos 

responsáveis pela atividade antagonista que são também responsáveis pelos seus efeitos adversos. Por 

serem fármacos estruturalmente inespecíficos, sua atividade biológica está diretamente ligada às suas 

propriedades físico químicas e não à sua estrutura em si, tendo em vista que mesmo após diversas 

modificações no protótipo, o efeito antagonista se manteve, modificando-se apenas a seletividade e reduzindo 

os efeitos adversos. 
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Capítulo 32 

RETRATO DO CÂNCER NO NORTE DO BRASIL: UMA BREVE DISCUSSÃO1 

¹Felipe Kelvin Lopes Vital 
¹Gabriel Pereira Fonseca 

²Josiel Neves da Silva 
³Carlos Alexandre Garção Ramagem 

 
RESUMO 
INTRODUÇÃO: O câncer se constitui como um dos principais desafios a nível de saúde pública no Brasil, 
tendo ocupado a segunda posição nas causas de mortalidade no país, só atrás das doenças cardiovasculares. 
As neoplasias malignas, que, na verdade, são várias doenças, que possuem características distintas e 
merecem atenção individualizada quanto aos seus fatores de risco, diagnóstico, tratamento etc. No nosso país, 
pela sua imensa dimensão geográfica, as suas regiões possuem variações nas incidências dos tipos de 
câncer. O que se torna mais preocupante por não contemplar, comumente, objeto de estudos científicos 
individualizados. OBJETIVO: Esta pesquisa procurou retratar dados de incidência e mortalidade do câncer na 
região Norte brasileira. METODOLOGIA: A fundamentação consistiu em uma avaliação mais focada quanto às 
características desse grupo de doenças na Região Norte do Brasil, a partir de dados de incidência e 
mortalidade do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e complementação com outras literaturas. RESULTADOS: 
A Região Norte possui uma epidemiologia do câncer que difere em partes das outras regiões do Brasil, 
necessitando de estudos direcionados para o entendimento do seu desenrolar. CONCLUSÃO: Diante disso, 
nota- se que a incidência tem certa relação por fatores próprios locais, desde exposição a certos fatores de 
risco, como dificuldade no acesso à Rede de Saúde.  
Palavras-chave: Câncer, Região Norte.  
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION: Cancer is one of the main challenges in terms of public health in Brazil, having occupied the 
second position in the causes of mortality in the country, only behind cardiovascular diseases. Malignant 
neoplasms, which, in fact, are various diseases, have different characteristics and deserve individualized 
attention regarding their risk factors, diagnosis, treatment, etc. In our country, due to its immense geographical 
dimension, its regions have variations in the incidence of types of cancer. What becomes more worrying 
because it does not usually contemplate individualized scientific studies. OBJECTIVE: This research sought to 
portray data on cancer incidence and mortality in the northern region of Brazil. METHODOLOGY: The rationale 
consisted of a more focused assessment as to the characteristics of this group of diseases in the Northern 
Region of Brazil, based on incidence and mortality data from the National Cancer Institute (INCA) and 
complementation with other literature. RESULTS: The North Region has an  
epidemiology of cancer that differs in parts from other regions of Brazil, requiring studies aimed at 
understanding its development. CONCLUSION: In view of this, it is noted that the incidence is somewhat 
related to local factors, since exposure to certain risk factors, such as difficulty in accessing the Health Network. 
Keywords: Cancer, North Region. 
 

Introdução 

O câncer consolidou-se como o principal problema de saúde pública do mundo. Sua taxa geral de 

mortalidade por câncer aumentou durante a maior parte do século 20, em grande parte impulsionada pelo 
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vertiginoso aumento nas mortes por câncer de pulmão, entre os homens, como consequência da epidemia de 

tabaco, mas diminuiu cerca de 1,5% por ano, desde o início dos anos 90. Infere-se que o declínio na 

mortalidade por câncer nas últimas duas décadas é principalmente o resultado de reduções constantes no 

tabagismo e avanços na detecção e tratamento precoces, refletidos em reduções consideráveis nos quatro 

principais cânceres — pulmão, mama, próstata e colorretal (Siegel et a., 2018).  

Ademais, além deste cenário epidemiológico mundial alarmante, estima-se que  a  incidência  de  

câncer  se  acentuará  ainda  mais  no  futuro,  o que traria expressivo incremento na carga global de doenças, 

na qualidade de vida das pessoas acometidas e afetaria negativamente, e de maneira considerável, recursos  

para  a  assistência  à  saúde (FITZMAURICE, 2017). 

No Brasil, apesar dos esforços crescentes voltados para o rastreamento e o diagnóstico precoce, os 

fatores de risco associados ao desenvolvimento desta patologia estão fortemente presentes na população 

brasileira, com destaque para o tabagismo, a dieta ocidental, a obesidade e o sedentarismo. (PANIS, 2018). 

Nesse sentido, a maior expectativa de vida da população, aliada à industrialização e a urbanização, 

constituem-se como os principais fatores de risco para aumento da incidência das doenças crônico-

degenerativas no país, das quais o câncer faz parte. Atrelado a isso, os padrões de vida relacionados à 

nutrição, trabalho e sedentarismo expõem os indivíduos a fatores ambientais de maneira ainda mais agressiva, 

por meio da ação de fatores químicos, físicos e biológicos. (NASCIMENTO et al.; 2015). 

Acerca dos tipos, os cânceres de mama e de colo do útero são as neoplasias malignas mais 

frequentes entre mulheres de todo o mundo. Nesse sentido, o câncer de mama, juntamente com os cânceres 

de pulmão e colorretal, aparecem entre os mais incidentes em países de alta renda, enquanto o câncer de colo 

do útero supera os demais tipos em países de baixa renda. (BRAY, 2012). 

Nessa perspectiva, a incidência do câncer de mama tem aumentado, e isso se explica em vários 

países em parte pelas mudanças demográficas e no estilo de vida que interferem na prevalência de fatores 

reprodutivos, como idade avançada na primeira gestação, baixa paridade e amamentação por períodos curtos. 

(PORTER, 2009). Ademais, a introdução de políticas de rastreamento para o câncer de colo do útero em 

países desenvolvidos reduziu de forma importante a incidência e a mortalidade da doença e prolongou a 

sobrevida das pacientes. Contudo, isso não foi observado em países de baixa renda onde o acesso a cuidados 

primários e especializados é limitado. (RENNA JÚNIOR, 2018).  

Classicamente, observa-se uma maior prevalência dos cânceres na região Sul do Brasil. (PANIS, 

2018). Entretanto, imagina-se que isso seja em decorrência de um maior número de diagnósticos nesta região, 

o que propicia aumento do número de registros (GIRIANELLI, 2014). Portanto, observa-se boa oportunidade 

de desenvolvimento de uma análise do câncer em outras regiões do Brasil, onde espera-se um maior número 

de pacientes não diagnosticados, como a Região Norte. 
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Desse modo, pretende-se neste estudo, ainda que de maneira sintética, compilar dados importantes 

sobre o retrato de câncer na região norte do Brasil, dando ênfase aos três tipos de câncer mais incidentes nos 

sexos masculino e feminino em consonância com a estimativa para o de 2020 do INCA. 

  

MÉTODOS 

Este estudo é de caráter descritivo, pois utilizou-se como fonte de informações plataformas que 

auxiliam a compilação e organização de dados com o fim de documentar um trabalho científico relevante de 

determinado assunto através de dados secundários. Além disso, na área da saúde esse critério de pesquisa 

emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e aplicação de resultados de 

estudos significativos da área de interesse, fundamentados pelo pensamento reflexivo e procedimentos 

científicos (BOCCATO, 2006). 

A pesquisa bibliográfica ou de revisão de literatura como também é conhecida têm vantagens que 

ultrapassam o fato de ser um tipo de metodologia, pois de maneira indireta é utilizada para reunir dados para 

referenciais teóricos de toda e qualquer pesquisa. Outrossim, a ampla variedade de fenômenos que é 

garantida ao pesquisador neste tipo de investigação o coloca sob uma responsabilidade social e científica, uma 

vez que o espectro de pesquisas é maior e sua caracterização de conteúdo é um tanto quanto desafiador (GIL, 

2002). 

Para fins de coleta, as bases de dados mais utilizadas foram LILACS, MEDLINE, PubMed, Scielo, 

além de ferramentas e materiais disponíveis do Ministério da Saúde pelo site do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA). Outro fato, foi a utilização de descritores relacionados, como “câncer”, “próstata”, “gástrico”, “pulmão”, 

“mama”, “colo do útero”, “cólon e reto”, “fígado”, “vias biliares”, “Brasil”, “região norte’, “Amazônia”. Os critérios 

de inclusão basearam-se no período de publicação, entre os anos de 2008 e 2020, estudos feitos na última 

década, publicações em língua portuguesa que compreendessem os cânceres mais incidentes no Brasil e da 

Região Norte, independentes das formas do estudo (Relato de Caso, Relato de Experiência, Dissertação, 

Artigos). 

Inicialmente foram avaliados 27 artigos, dos quais 16 fizeram parte deste estudo, além de outros 

referenciais teóricos, como sites e revistas. Após a leitura completa e caracterização de informações, os dados 

foram organizados de maneira lógica e coerente, de modo que formassem um relevante material de pesquisa.  

Este estudo não foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por se tratar de uma revisão 

literária, e todos os dados utilizados neste artigo contempla o acervo público disponível nas plataformas de 

pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A respeito dos dados estimados para o ano de 2020 de casos na Região Norte pelo Instituto Nacional 

de Câncer - INCA (Figura 1), não levando em consideração o câncer de pele não-melanoma, temos destaque 

no sexo masculino para o câncer de Próstata ( 2.770 casos), Estômago (1.110 casos) e Traqueia, Brônquio e 

Pulmão (870 casos). Quanto ao sexo feminino, os três tipos de câncer mais incidentes estimados foram Mama 

(1.970 casos), Colo do Útero (1.940 casos) e Cólon e Reto (590 casos).  

 

Figura 1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes na Região Norte, estimados para 2020 por sexo, exceto 

pele não-melanoma 

 

FONTE: INCA, 2020. 

No tocante às estatísticas do INCA para o Brasil, para o ano de 2020, no sexo masculino, Próstata 

(65.840 casos), Cólon e Reto (20.520 casos) e Traqueia, Brônquio e Pulmão (17.760 casos). E, para o sexo 

feminino, Mama (66.280 casos), Cólon e Reto (20.470 casos) e Colo do Útero (16.590 casos) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes no Brasil, estimados para 2020 por sexo, exceto pele 

não-melanoma

 

FONTE: INCA, 2020 
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Conforme as Taxas de Mortalidade na Região Norte para os ano de 2017 do Atlas de Mortalidade do 

INCA; no sexo feminino, Colo do Útero (12,24 óbitos/100 mil mulheres), Mama (9,70 óbitos/ 100 mil mulheres) 

e Brônquios e Pulmões (8,05 óbitos/ 100 mil mulheres) ocuparam as primeiras posições (Tabela 1). Enquanto 

isso, no sexo masculino, Próstata (15,90 óbitos/100 mil homens), Brônquios e Pulmões (13,87 óbitos/100 mil 

homens) e Estômago (13,76 óbitos/100 mil homens) figuraram como destaque (Tabela 2).  

Tabela 1 - Taxa de mortalidade 2016 e 2017, por 100.000 MULHERES, Região Norte. 

 

 Fonte: ATLAS da mortalidade do INCA. Disponível em: https://mortalidade.inca.gov.br/ 

 Tabela 2 - Taxa de mortalidade 2016 e 2017, por 100.000 HOMENS, Região Norte 

 

 Fonte: ATLAS da mortalidade do INCA. Disponível em: https://mortalidade.inca.gov.br/ 

O câncer de colo do útero sempre liderou dados de incidência e mortalidade na Região Norte, 

diferentemente dos dados nacionais, que figurava atrás do câncer de mama, porém na projeção de casos para 

2020 do INCA, pela primeira vez figura na segunda posição, podendo refletir uma melhoria no sistema de 

saúde, pois o câncer de colo uterino é considerado a neoplasia maligna com maior possibilidade de prevenção, 

principalmente através de rastreamento pelo exame Papanicolau e vacinação (NAVARRO, 2015). Barbosa 

(2016), cita que fatores socioeconômicos afetam estratégias de prevenção, rastreamento, diagnóstico e 

tratamentos precoces, ou seja, há fatores determinantes em saúde que afetam toda a cadeia de cuidado dessa 
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população, conferindo uma característica diferente dos dados epidemiológicos de outras regiões brasileiras 

com melhores condições econômicas em relação à Região Norte. 

Com referência ao câncer de mama, a sua posição de destaque em incidência possui relação com 

fatores relacionados a mudanças de sexuais e econômicas, como diminuição da taxa de natalidade, 

acompanhada de gravidez mais tardiamente; mudanças no estilo de vida, ligadas a uns hábitos de vidas mais 

urbanos, tanto na alimentação como atividade física. Em contraponto, melhores dados de mortalidade são 

alcançados a partir de maior acesso a diagnóstico e tratamento, de maior facilidade de acesso nas capitais e 

cidades de melhor poder aquisitivo (GIRIANELLI, 2014).    

No Brasil, ao se analisar as causas de morte da população masculina, os tumores estão em terceiro 

lugar, o que dá oportunidade para a neoplasia como a da próstata liderar o segundo lugar, perdendo somente 

para o câncer de pele não melanoma. Além disso, a estimativa para o ano de 2020 dessa patologia é que 

atinja 2.770 do total de casos de câncer. Além de método clínico que é a dosagem do PSA (Antígeno 

Prostático Específico), um exame prático que diagnostica precocemente o câncer de próstata no país é o toque 

retal, aplicado aos pacientes a partir da metade da quarta década. Esse método é capaz de oferecer ao 

examinador características importantes da próstata caso esta tenha alguma alteração (INCA, 2020). 

Nesse contexto, percebe-se que os fatores ambientais e os hábitos de vida ampliam a chance de o 

homem adquirir o câncer de próstata (GOMES, 2008). Porém, o que se observa é que há pouca adesão do 

paciente quanto aos programas de saúde pública, bem como a despreparação dos profissionais da Atenção 

Primária ao dialogar acerca do problema com a população alvo (BIONDO et al, 2020). 

Assim como foi observado por Silva (2014) em um estudo sobre a tendência de mortalidade por câncer 

de próstata nos Estados da Região Centro-Oeste, estudos relacionados na Região Norte também não são 

expressivos.  

Na Região Norte o câncer de cólon e reto ocupa posição de destaque de incidência em ambos os 

sexos, 3° e 4° lugares nos sexos feminino e masculino, respectivamente. Entretanto, de maneira positiva, ele 

não figura nem entre os 5 primeiros em ambos os sexos nos dados de mortalidade do ano de 2018. Também 

conhecido como câncer colorretal, ele se manifesta de evolução lenta e possui altas taxas de cura se não 

diagnosticado e tratado e tardiamente. Com isso, se ressalta a importância de exames de rastreamento bem 

estabelecidos em literatura como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, sigmoidoscopia e colonoscopia 

(SILVA, 2018). 

Quando analisados os dados de mortalidade, se destaca a presença de câncer de fígado e vias 

biliares, no 4° e 5° lugar, nos sexos masculino e feminino, respectivamente, enquanto na incidência, ele não 

consta entre os 10 primeiros em nenhum dos sexos, refletindo a sua alta mortalidade. Esse tipo de câncer 

também está ligado a características presentes em países em desenvolvimento, tendo como principais fatores 

de risco a contaminação pelos vírus para Hepatite B e C, grande consumo de bebidas alcoólicas e aflatoxinas. 
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Assim como o câncer de cabeça e pescoço e colo do útero, tende a ter diminuição dos casos com melhor 

poder econômico da população e serviços de saúde em prevenção, como maior cobertura de vacinação e 

tratamento de doenças que levam a sua progressão como Hepatites virais e alcoólica (GUIMARÃES, 2015). 

Quando se trata de câncer gástrico, segundo a estimativa do INCA para 2020 é que sua representação 

alcance 11,5% dos casos de câncer na população masculina. No entanto, a estimativa aumenta em ambos 

gêneros a partir de 35-45 anos. Ademais, a incidência desse tipo de agravo varia de região para região, de 

acordo com o registro de dados publicados em 2010, entre os homens São Paulo apresentou maior incidência 

(24,97/100.000 hab.) e Goiânia entre as mulheres (11,32/100.000 hab.) (taxas ajustadas pela população 

mundial). Em contrapartida, na Região Norte, estudos mostraram números que variaram de 19,57 mortes por 

100.000 homens no Amapá a 9,02 por 100.000 mulheres em Roraima (ZILBERSTEIN, 2013).  

Os fatores de riscos de alterações malignas gástricas incluem sobretudo a dieta alimentar. O sal e 

alimentos derivados do sal são importantes fatores, pois potencializa a colonização e virulência da H. pylori, 

principal causa de anormalidades no órgão deflagrando em um conjunto de mudanças na mucosa muco 

protetora do estômago, além de respostas eficientemente danosas ao seu epitélio. Os hábitos de vida como 

consumo do álcool e tabaco mesmo que não sendo epidemiologicamente demonstrados, representam fatores 

importante para o aparecimento de CA. Além da obesidade que está intimamente ligada aos distúrbios 

fisiológicos deste acometimento por alterar células gástricas saudáveis em neoplásicas. Embora alguns 

estudos tenham demonstrado respectivo declínio na incidência deste câncer no Brasil, em Roraima, estado 

nortenho qual apresentou também em 2015 a quinta maior taxa de incidência de CG, a tendência não pode ser 

definida com propriedade por falta de estudos na região (CARVALHO, 2016).  

No que concerne ao câncer de pulmão, considerado a soma de todos os casos, ele é o tipo de câncer 

com maior mortalidade; 26,6 mortes por 100 mil habitantes no mundo, segundo o Global Burden of Disease 

Study de 2015, números semelhantes para os dados do INCA para Região Norte em 2017 que juntos somaram 

21,92 mortes por 100 mil habitantes. De acordo com Araújo (2018), os índices de mortalidade dessa neoplasia 

possuem relação intrínseca da relação de consumo e legislação do tabagismo. Em relação a outros fatores 

que influenciam na mortalidade, os casos são diagnosticados em sua maioria com a doença já bastante 

avançada; apesar da dificuldade de conhecimento de um tempo considerado ideal de diagnóstico e tratamento 

na literatura, no nosso país os trabalhos mostram altas porcentagens de pacientes em diagnóstico com doença 

avançada, poucos casos que possuem como objetivo o tratamento de cura total e dificuldade de acesso a 

centros adequados de tratamento representam a dificuldade dos serviços de saúde, agravados ainda mais na 

Região Norte. 

Conclusão  

O crescimento do número geral de casos de câncer reflete a transição demográfica que o Brasil passa, 

com a diminuição de casos de doenças infecciosas e aumento de doenças crônicas não infecciosas como as 
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doenças do aparelho circulatório e o próprio câncer, que figura em segundo lugar nas maiores causas de 

mortalidade geral no nosso país.  

Entretanto, pelos seus inúmeros tipos, o câncer não pode ser visto de uma forma tão generalizada, 

pois alguns possuem alta relação com péssimos hábitos de vida, bem como no despreparo dos serviços 

primários de saúde. O tabagismo, a baixa cobertura para o vírus HPV e alcoolismo são fatores de riscos 

relevantes que devem ser explorados, tanto com orientações quanto com a cobertura para a problemática. Isso 

deve emergir, por exemplo, pelo fato da alta incidência na Região Norte do câncer de colo uterino, neoplasia 

essa que é considerada prevenível através de vacinação e rastreamento de lesões pré-neoplásicas. 

Dessa forma, é importante ressaltar ainda que melhorias no fluxo de diagnóstico, assim como no 

tratamento e adesão da população pelo seu seguimento são fatores que podem influenciar positivamente nos 

dados de mortalidade da Região Norte. 
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RESUMO 
OBJETIVO: Caracterizar as evidências científicas acerca da sexualidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 
METODOLOGIA: Estudo do tipo revisão integrativa, realizado de janeiro a abril de 2019, nas bases de dados 
LILACS, BDENF, PUBMED, CINAHL e Wed of Science, em resposta a questão norteadora: quais evidências 
disponíveis na literatura acerca da sexualidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS? Construída a partir da 
estratégia PICo e associação dos descritores controlados MesH e DecS: HIV; Comportamento Sexual; 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Sexualidade. Como critérios de inclusão, selecionou-se artigos 
originais, disponíveis na integra, em português, inglês e espanhol, publicados entre 2014 a 2019. 
RESULTADOS: A amostra foi composta por 10 artigos. Quanto ao ano, a maioria foi de 2017, (30%), 2018, 
2016 e 2014(20%) e 2015 (10%) de publicações incluídas. Em relação as bases de dados, PUBMED e 
LILACS, apresentaram maior número de publicações. Dos tipos de estudos, 40% foram transversal qualitativo, 
20% qualitativo, 20% exploratório qualitativo, 10% transversal retrospectivo, 10% longitudinal. O nível de 
evidência 4 apresentou-se foi o de maior prevalência. Após leitura crítica das publicações, os resultados foram 
descritos em duas categorias: Vivência da sexualidade no HIV positivo; Uso do preservativo e relacionamento 
com parceiro íntimo após a descoberta do status sorológico. CONCLUSÃO: Percebe-se que conhecer como é 
vivenciada a sexualidade de pessoas com HIV torna-se de grande importância na promoção da qualidade de 
vida dessas pessoas, já que por meio dessas informações, os profissionais da saúde podem direcionar o 
cuidado, na busca de mecanismos de educação em saúde cabíveis à população, bem como, prestar uma 
assistência de saúde adequada as necessidades.  
 
Descritores: HIV. Comportamento Sexual. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Sexualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Vírus da Imunodeficiência humana adquirida (HIV) e consequente Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), desde o surgimento, vem apresentando-se como um fenômeno importante em todos os 

aspectos, incumbindo diversos fatores da pessoas humana: o social, político, econômico, cultural, religiosos e 

sexual, este último, principalmente pelo alto grau de exposição e falta de preocupação na contaminação da 

doença (RACHID, 2017). 
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O último relatório global do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) estima, 

que 36,9 milhões de pessoas vivem com o HIV no mundo, sendo que a maior parte (26 milhões) encontra-se 

na África subsaariana. O que deixa evidente seu caráter global, considerada atualmente como uma doença 

crônica e progressiva, tornando-se um problema de saúde pública de grande relevância (ANDRADE; IRIART, 

2015). 

Desde o início da epidemia em 1980, quando ocorreram os primeiros casos no Brasil, até junho de 

2018, tem-se registrado 982.129 casos de AIDS, segundo o último Boletim Epidemiológico. No ano de 2017, a 

taxa de incidência da doença chegou a 18,3 para cada 100 mil habitantes. Verifica-se que os casos de AIDS 

vêm apresentando diminuição da razão de sexo, quando antes, em 1989, os homens eram os mais acometidos 

(1:6). A razão de sexos para o ano de 2017, desconsiderando casos de HIV em gestantes, foi de 26 homens 

para cada dez mulheres (BRASIL, 2018). 

Historicamente, a epidemia ocasionada pelo HIV/AIDS incidiu sobre a sexualidade e algumas formas 

de vivê-la. Os primeiros surtos da infecção eram cercados de incertezas, medo e angustia. Diante deste 

cenário, o pânico sexual criado em torno desta patologia se espalhou por todo o mundo, produzindo uma crise 

social que misturavam elementos como a morte, a doença, a sexualidade, a família, a moral cristã e a medicina 

(BORGES; SILVA; MELO, 2017). 

A sexualidade é tida, ainda nos dias atuais, como um tabu. Somado a isto a positividade ao HIV, torna 

ainda mais complexa a discussão. O caso do estigma relacionado à epidemia de AIDS ilustra essa perspectiva. 

Sua origem deriva das conexões entre populações historicamente mais atingidas pelo HIV, como 

homossexuais, usuários de drogas injetáveis e prostitutas, contudo, tal relação com esses grupos de pessoas, 

muitas vezes, está mais relacionado ao preconceito, do que com dados propriamente ditos (VILLELA; 

MONTEIRO, 2015). 

Os grupos de risco para o HIV, como os citados acima, surgiram com o conceito de “comportamento 

de risco” instituído como objetivo de construir a ideia de que alguns tipos de pessoas têm condutas que os 

expõem ao HIV. No entanto, essa conceituação traz consigo uma limitação: propicia a culpabilização individual, 

o que leva as pessoas infectadas a atribuírem, muitas vezes, a si mesmas a responsabilidade pela infecção ou 

pela falha nos esforços de prevenção, desconsiderando a dimensão social envolvida, como: acesso a meios de 

comunicação, escolarização, disponibilidade de recursos materiais, poder de influenciar decisões políticas, 

possibilidade de enfrentar barreiras culturais, estar livre de coerções violentas ou poder defender-se delas (SÁ; 

SANTOS, 2018). 

Vários sentimentos como os relatados, juntando-se a outros relacionados ao preconceito da doença, 

comprometem a aceitação por parte da pessoa da condição de viver com HIV, podendo trazer uma série de 

implicações no processo adaptativo, como o isolamento social, situações de estresse, dificuldades no auto 
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cuidado, perda do desejo sexual, dificuldade do uso da camisinha, diminuição da atividade sexual, dentre 

outros (BORGES; SILVA; MELO, 2017). 

Diante disto, percebe-se que as pessoas com HIV/AIDS necessitam saber lidar com várias destas 

limitações impostas pelo agravo, tanto em caráter social, como biológico, para poder exercerem sua 

sexualidade de forma plena e sem culpas, preconceito ou grandes restrições. No entanto, para isto, é preciso 

também que a população seja educada e perceba que a pessoa que vive com HIV tem particulares como 

qualquer outra pessoa (RODRIGUES et al., 2011). Assim, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar as 

evidências científicas acerca da sexualidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS.  

 

METODOLOGIA  

  

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida com base nas seguintes etapas: 

elaboração da pergunta da revisão; busca e seleção dos estudos primários; extração de dados dos estudos; 

avaliação crítica dos estudos primários incluídos na revisão; síntese dos resultados da revisão e apresentação 

do método (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019).  

A questão de pesquisa que norteou o presente estudo foi: “Quais evidencias disponíveis na literatura 

acerca da sexualidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS?” Construída a partir da técnica PICo, em que P, 

refere-se a população; I, interesse; Co, contexto, sendo estruturada da seguinte maneira: P – Pessoas com 

HIV; I – Comportamento sexual; Co – Sexualidade. 

A coleta de dados deu-se de janeiro a abril de 2019, através das bases de dados da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/ PUBMED), Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature(CINAHL) e Web of Science. Na realização das buscas nas bases nacionais, foram utilizados 

os descritores pertencentes ao Banco de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): HIV, Comportamento 

Sexual, Síndrome da imunodeficiência adquirida e sexualidade. Para a pesquisa na Pubmed, CINAHL e Web 

of Science, utilizou-se os termos Mesh: HIV, Sexuality, Sexual behavior, HIV seropositivity. Como forma de 

metodificar a coleta da amostragem, utilizou-se os operadores boleanos “AND” e “OR. 

Os critérios de inclusão para a escolha dos estudos, foram: artigos originais, disponíveis na íntegra, 

publicados entre os anos de 2014 a 2019, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos 

de revisões, capítulos de livros, teses e dissertações, bem como, artigos que tratassem do HIV em outros 

contextos. Após adoção de tais critérios, obteve-se a amostra final de 10 artigos, os quais foram lidos e 

analisados na íntegra (Figura 1).  
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Figura 1 - Fluxograma de seleção de artigos para a revisão integrativa. Timon, Maranhão, 2019. 

A coleta de informações relacionadas ao estudo foi feita por meio da avaliação dos artigos 

selecionados e aplicação do instrumento já validado por Ursi (2005), este por sua vez, contempla os seguintes 

itens: identificação do artigo original, características metodológicas do estudo, avaliação do rigor metodológico, 

das intervenções mensuradas e dos resultados encontrados, o qual encontra-se em anexo ao estudo. 

Para melhor extração dos dados, organizou-se os artigos por autores, ano de publicação, periódico e 

base de dados, amostra e tipo de estudo, práticas sexuais e sexualidade e o nível de evidencia, que, após a 

leitura detalhada, dividiu os resultados em dois eixos temáticos, de acordo com a singularidade do conteúdo, 

afim de possibilitar uma compreensão mais apurada do que foi encontrado, seguida de uma discussão 

descritiva. 

A classificação por nível de evidência dos artigos foi determinado por Oxford Center for Evidence-

based Medicine(2009), com base na abordagem metodológica, de modo que: 1A - revisão sistemática de 

ensaios clínicos controlados randomizados; 1B - ensaio clínico controlado randomizado com intervalo de 

confiança estreito; 1C - resultados terapêuticos do tipo “tudo ou nada”; 2A - revisão sistemática de estudos de 

coorte; 2B - estudo de coorte; 2C - observação de resultados terapêuticos ou estudos ecológicos; 3A - revisão 

sistemática de estudos caso-controle; 3B - estudo caso-controle; 4 - relato de casos; 5 - opinião de 

especialistas. 

RESULTADOS 
 

A amostra foi composta de 10 artigos. O ano de publicação de maior prevalência foi 2017, com 30% do 

total (n=3), já em relação aos outros anos, 2018, 2016 e 2014, ficaram com 20% do total cada (n=2), e 2015 

com 10% (n=1) dos artigos encontrados. Quanto à base de dados, a LILACS e a Pubmed apresentaram maior 

quantidade de publicações incluídas, com 40% do valor (n=4) em cada base. Em relação ao tipo do estudo, 

40% foram transversais, 40% qualitativos, 10% retrospectivo, 10% longitudinal.  

Em relação aos níveis de evidencias, os mais encontrados foram os de níveis 4, que, representam 

relato de casos, coorte ou caso-controle de menor qualidade. Os níveis 2B, 2C e 3A também foram 

evidenciados, e representam respectivamente: estudo de coorte, incluindo ensaio clínico randomizado de 

menor qualidade; observação de resultados terapêuticos ou estudos ecológicos; revisão sistemática de 

estudos caso-controle. A maioria dos estudos foram internacionais, em locais como: Noruega, Estados Unidos 

e África do Sul. 

Em relação a sexualidade e práticas sexuais dos participantes dos estudos, obteve-se os seguintes 

dados: Não uso de preservativo (40%); Medo de se relacionar afetivamente com outra pessoa (30%); 

Cessação/diminuição da frequência sexual (30%); Omissão do status HIV positivo aos parceiros (20%); Uso de 
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preservativos, mesmo o parceiro tendo HIV (20%); Não uso de preservativos, mesmo o parceiro tendo HIV 

(20%); Busca de parceiros que também tenham HIV (20%); Enxergam a importância de relacionamento afetivo 

e sexual (10%); Despreocupação com o uso de preservativos devido medicações antirretrovirais (10%).  

Para melhor análise e interpretação de todos os dados, os estudos que compuseram esta revisão 

foram organizados de acordo com autores, ano de publicação, periódico e base de dados, amostra e tipo de 

estudo, práticas sexuais e sexualidade e o nível de evidência, como pode ser visto detalhadamente a seguir no 

Quadro 2.  

  
Quadro 1- Características dos estudos incluídos na revisão. Timon, Maranhão, 2019. 

 
 

No que se refere a sexualidade, observa-se que a infecção pelo HIV, ocasiona diversas mudanças e 

adaptações na vida sexual das pessoas que convivem com o vírus, tais como abstinência sexual, ou até 

mesmo negação do risco da transmissão (CARVALHO et al., 2014; SILVA et al., 2014). As maiores evidências 

encontradas quanto a sexualidade do indivíduo que convive com HIV, diz respeito exatamente a diminuição ou 

cessação das atividades sexuais após a descoberta do vírus, relacionado principalmente ao medo da 

contaminação de parceiros não infectados pelo HIV.  As mulheres apresentaram uma parcela maior quanto a 

essa diminuição da vida sexual (BERNIER et al., 2016; SÁ; SANTOS, 2018). 

Além do medo da transmissão ao parceiro, outros fatores também foram citados, a fim de justificar 

essas alterações no padrão sexual. Entre os principais motivos, estão: medo de contrair doenças oportunistas; 

medo de tentar um relacionamento com outra pessoa; o fator idade (pacientes idosos); não estar em um 

relacionamento; descoberta da doença após aparecimento dos sintomas, dificultando as relações sexuais; e 

descoberta do HIV recentemente e ainda a não aceitação (SILVA et al., 2014; BERNIER et al., 2016).  

A dificuldade de se relacionar afetivamente foi outro ponto bastante elencado na vivência da 

sexualidade de pessoas com HIV. No estudo Sá e Santos (2018), a maioria dos entrevistados relataram não 

divulgar seus status sorológico, tanto para pessoas de seu convívio no cotidiano, como possíveis parceiros 

íntimos. Os mesmos acreditam que a divulgação do HIV a essas pessoas poderá provocar discriminação e 

preconceito, o que gera sentimento de tristeza, solidão e até depressão.  

Em um estudo com 1.255 participantes, que comparou a depressão após descoberta do status 

soropositivo e o uso de preservativos durantes relações sexuais, constatou que a depressão é um fator 

importante que leva a não utilização do método de prevenção, o que demonstra que a discriminação e a falta 

de conhecimento dos possíveis riscos, ocasionam vários outros agravos, pois se o paciente HIV positivo possui 

depressão, dificilmente vai preocupar-se com a piora do seu quadro ou a contaminação de outra pessoa. 

A discriminação associado ao estigma do HIV, tanto social, como do parceiro íntimo, também foi um 

fator importante na cessação das práticas sexuais de pessoas portadoras do vírus, justamente por exclusão e 
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medo, causando uma repressão de sua sexualidade e de outras práticas da vida (BERNIER et al., 2016; 

MAVHU et al., 2018).  

Nas mulheres, há uma alteração de sua autoestima, e, muitas vezes, a perca da vontade de 

engravidar após o diagnóstico (WESSMAN et al., 2015). Apesar de todas as limitações que a pessoa vivendo 

com HIV possa ter em sua sexualidade, alguns estudos citaram pacientes que relataram praticar sua vida 

sexual plenamente e sem restrições, contudo, para isso acontecer, alguns precisaram passar por todo um 

processo de adaptação. Outro entrevistados, afirmaram só conseguirem voltar a praticar sexo e se relacionar 

intimamente quando tiveram parceiros que também eram HIV positivo (CARVALHO et al., 2014; BERNIER et 

al., 2016).  

No entanto, o uso do preservativo ainda é bastante negligenciado, e isso inclui uma grande parcela de 

pessoas, que convivem com HIV. Em estudo que avalia a utilização do preservativo por homossexuais durante 

viagens internacionais, evidenciou que a não proteção sexual era constante, em que alguns até afirmaram 

divulgar seu status sorológico ao parceiro, contudo, devido barreiras de idiomas, não tinha certeza se os 

mesmo haviam compreendido (TRUONG et al., 2017).  

Entre as práticas sexuais sem proteção, as mais encontradas nos estudos formam: masturbação 

mútua, contato dedo-anal, contato oral-anal, fisting anal, relações sexuais, relações anais insertivas, relação 

anal receptiva, relações anais sem preservativo, relação anal receptiva sem preservativo, relação sexual 

vaginal. Os homens foram os mais propensos a praticar relações anais sem proteção, em especial, os 

homossexuais, e as mulheres, no geral, praticavam sexo desprotegido devido influência de companheiros, 

principalmente maridos (TRUONG et al., 2017; PERRY et al., 2017).  

Os motivos do não uso de preservativos foram vários, contudo, o de que esse método possa 

atrapalhar o prazer tanto seu, como do parceiro, teve grande repercussão, além da própria despreocupação 

em contaminar o parceiro, ou de aumentar sua carga viral. No caso das mulheres, muitas afirmaram não usar o 

preservativo devido pressão dos parceiros íntimos que se negavam. Outro fator também encontrado diz 

respeito ao uso de álcool e outras droga durante as relações, que acabavam findando ao sexo sem uso da 

camisinha (SURKAN et al., 2017; MELO et al., 2016).  

Outro grupo de pessoas também foi encontrado nos estudos, os que afirmaram manter relações 

sexuais sem preservativos somente com parceiros que também fossem portadores do HIV, sendo praticado 

sexo seguro com parcerias sorodiscordantes. Contudo, essas pessoas demonstraram certa preocupação em 

aumentar sua carga viral quando realizavam sexo desprotegido, mesmo quando o parceiro também era 

portador (SA; SANTOS, 2018; MELO et al., 2016). 

A relação com parceiros íntimos muda completamente após a descoberta do HIV, pois, como 

demonstra Bernier et al. (2016) a soropositividade ao vírus do HIV altera em grandes proporções as práticas 

sexuais na vida de um casal, tornando-as mais escassas, e ocorrendo a suspensão, inclusive de ato de afeto, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26924703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mavhu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29566062
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como beijos, carícias e contatos, por considerarem atos perigosos e danosos a saúde dos parceiros 

sorodiscordantes. Para alguns casais essas práticas passam a ser substituídas pelos sentimentos de 

companheirismo e ajuda. No entanto, em outras relações ocorrem exatamente o contrário do companheirismo, 

pois, após o diagnóstico, os mesmos acabam sofrendo o abandono, principalmente as mulheres, sendo muitas 

vezes até julgadas pelos companheiros, sendo esse o principal motivo pelo qual as pessoas com HIV preferem 

esconder sua sorologia aos seus conjugues (MAVHU et al., 2018). 

Apesar disso, a permanência em uma união estável ainda é a prática de maior escolha, pois o fato de 

se manterem em uma relação, evita a redução atividades sexuais, que consequentemente levaria a 

abstinência sexual, pois estaria associado a problemas já evidenciados, como o medo de transmissão, ou a 

dificuldade em encontrar um parceiro (MAVHU et al., 2018). 

Outro fator bastante evidenciado nos relacionamentos afetivos de pessoas portadoras do HIV, diz 

respeito ao preconceito e discriminação sofridos. Alguns dos estudos demonstram que após a descoberta do 

vírus, grande parte dos parceiros passaram a ter atitudes onde colocavam o soropositivo em situação de 

passividade, como se já não tivessem mais voz na relação, ou como se não merecessem nenhuma espécie de 

carinho ou afeto. Tudo isso também está relacionado ao próprio sentimento de menos-valia e baixa autoestima 

adquiridos após a descoberta do contágio ao vírus (SÁ; SANTOS et al., 2018; MELO et al., 2016). 

Nesta perspectiva, entende-se que as relações afetivo sexuais de pessoas que vivem com o HIV/AIDS, 

sejam elas sorodiscordantes ou soroconcordantes, perpassam momentos de dificuldades que precisam de 

adaptação até que haja a sua naturalização e total aceitação. Ainda assim, nota-se uma importância muito 

grande nas relações afetivas para o HIV positivo, que o possibilitam ser e viver com totalidade a sua 

sexualidade (CARVALHO et al., 2014). 

 
CONCLUSÃO  
 

Diante do exposto, foi possível evidenciar algumas alterações na sexualidade e na maneira em que 

vivem as pessoas com HIV, como a cessação ou diminuição das práticas sexuais, comportamentos distintos 

quanto ao uso do preservativo, mudanças relacionais após o diagnóstico, como abandono do parceiro e 

atitudes preconceituosas. Por conta disto, algumas pessoas passam a se relacionar somente com outras 

pessoas que compartilham do mesmo status sorológico, ou podem relacionar-se com outras, que não fazem 

parte do seu convívio social, mas ocultando sua sorologia. 

Percebe-se que conhecer como é vivenciada a sexualidade de pessoas com HIV torna-se de grande 

importância na promoção da qualidade de vida dessas pessoas, sendo possível se voltar a atenção para a 

complexidade que envolve esse tema, já cheio de estereótipos sociais e preconceito dentro da sociedade. 

Várias atitudes podem ser tomadas para melhoria da qualidade de vida e sexualidade dessas pessoas, como 

educação permanente, desenvolvimento de outros estudos voltados para a temática e acesso facilitado e de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mavhu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29566062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mavhu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29566062


 
364 O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

qualidade à informação de saúde. É necessário também fornecer apoio e escuta, pois assim, seria possível 

amenizar os danos e todas as modificações ocasionadas pela descoberta da sorologia positiva. 
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Figura 1 - Fluxograma de seleção de artigos para a revisão integrativa. Timon, Maranhão, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LILACS; BDENF; PUBMED; CINAHL; Web of Science (2019). 

 

Quadro 1- Características dos estudos incluídos na revisão. Timon, Maranhão, 2019. 

Autores 

(Ano) 

Periódico/ 

Base de dados 

Amostra/ 

Tipo de Estudo 

Práticas sexuais e sexualidade de 

pessoas com HIV 

Nível de 

evidencia 

MAVHU et 

al., 2018. 

PLoS One/Web 

of science 

28 mulheres HIV 

positivo entre 15 e 

24 anos/ 

Qualitativo 

Omissão da sorologia ao parceiro por 

medo de abandono e 

consequentemente, sexo 

desprotegido; sexo desprotegido com 

parceiros mais velhos. 

4 

SÁ; SANTOS, 

2018. 

Psicologia: 

Ciência e 

Profissão/ 

LILACS 

10 participantes 

maiores de 18 

anos/ Qualitativa 

Importância de relacionamento 

afetivo e sexual; preconceito por 

parte de parceiro íntimo; abandono 

por parte do parceiro devido 

descoberta do HIV; medo de 

transmitir o HIV para o parceiro. 

4 

BRICKMAN et 

al., 2017. 

AIDS Behav/ 

PubMed 

1.255 

participantes 

acima de 18 

anos/Transversal- 

Depressão relacionada ao HIV com 

aumento da realização de sexo sem 

preservativo; não uso de 

preservativos com parceiros regulares 

2C 

BDENF 

N= 21 

PubMed/MEDLINE 

N= 5224 

 

 

LILACS 

N= 235 

Web of Science 

N= 57 

 

CINAHL 

N= 46 

N= 40 

Completos e 

elegíveis= 1620  

TOTAL 

 N= 5883 

- Sexualidade de pessoas com HIV 

(n=22). 

- Uso ou não de preservativos e nas 

relações sexuais (n=18) 

-Adicionados os que melhor se 

enquadraram na pesquisa. 

 

 

 

- Leitura seletiva dos títulos  

 - Repetidos 

N= 1580 (excluídos) 

 

- Recorte temporal (2014/19) 

- Inglês, espanhol e português - 

Disponíveis na integra 

- N= 4263 (excluídos) 

 

BDENF 

N=0 

 

Web of Science 

N=2 

 

CINAHL 

N=0 

 

PubMed/MEDLI

NE. N=4 

 

LILACS 

N=4 

 

Incluídos para 

análise n = 10 

IDENTIFICADOS 

ELEGÍVEIS 

INCLUÍDOS 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mavhu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29566062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5864257/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brickman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5423822/
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retrospectiva e HIV positivos. 

SURKAN et 

al., 2017. 

AIDS Behav/ 

PubMed 

417 homens gays 

e bissexuais 

/longitudinal 

Despreocupação com o uso de 

preservativos depois da terapia 

antirretroviral combinada; 

despreocupação na contaminação de 

parceiros soro discordantes. 

2B 

BERNIER et 

al., 2016. 

Cuidados de 
AIDS/ PubMed 

1.413 

participantes de 

ambos os sexos de 

5 países/ 

transversal 

prospectivo 

quantitativo 

Diminuição da frequência sexual, 

principalmente das mulheres; 

Interrompimento de frequência 

sexual por preconceito social 

2B 

MELO et al., 

2016. 

Esc. Anna Nery/ 

LILACS 

14 participantes 

com idade 

superior a 18 

anos/transversal e 

qualitativa 

Sexo sem preservativo com parceiros 

também HIV positivo/ uso de 

preservativos em relações soro 

discordantes, porém afirmam não 

gostar; cessação de relações sexuais; 

dificuldades de se relacionar 

afetivamente 

4 

TRUONG et 

al., 2017. 

Sex Transm 
Dis/ Web of 

science 

501 homens gays 

e bissexuais/ 

transversal 

quantitativo 

Busca de parceiros do mesmo status 

sorológico; omissão da sorologia; 

sexo sem preservativos com parceria 

não casual 

2C 

WESSMAN et 

al., 2015. 

J Int AIDS Soc/ 

Pubmed 

560 mulheres/ 

Transversal e 

quantitativa 

Apresentou mulheres ativas e inativas 

sexualmente, apesar do estado civil; 

não uso de preservativos por quase 

metade das mulheres. 

2C 

CARVALHO 

et al., 2014. 

Rev. 

Interdisciplinar 

/LILACS 

12 participantes 

de 30 a 57 anos/ 

descritivo- 

exploratório 

qualitativo 

Diminuição ou cessação da vida 

sexual; Medo de envolvimento 

afetivo. 

4 

SILVA et al., 

2014. Rev.bras. geria

t. 

gerontol./ 

LILA

CS 

14 idosos com 

idade entre 60 e 

77 anos/ 

qualitativo, 

exploratório 

Cessação de prática sexual; 

preconceito de parceiros e medo de 

se relacionar 

4 

Fonte: As autoras (2019). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surkan%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27990578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5476502/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26924703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4828591/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4828591/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Truong%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27322049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4920132/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4920132/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wessman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26037151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4452736/
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