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Capítulo 1 

(IN)SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE FAMÍLIAS DOMICILIADAS 

EM MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Lucas de Almeida Moura 1 
Igor Mikhail Marcelino Alves ² 

 

RESUMO 
 
A Segurança Alimentar e Nutricional é definida como a garantia do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade 
suficiente. No Brasil é um direito garantido por Lei e expresso na Constituição 
Federal. A sua supressão dá lugar a situação de Insegurança Alimentar (IA), que é 
mensurada através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), que utiliza como metodologia de mensuração a EBIA (Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar). Dados da pesquisa permitem constatar que a IA está 
presente em todo o país e possui maior prevalência na região Nordeste que, apesar 
dos avanços, ainda sofre com o problema, sobretudo na zona rural. Diante deste 
quadro, a presente pesquisa teve como objetivo realizar, através de revisão 
bibliográfica sistemática, uma análise de diferentes pesquisas sobre a prevalência 
de (in)segurança alimentar e nutricional em diferentes municípios do nordeste 
brasileiro. Foram analisados estudos publicados no período de 2008 a 2018 em 
repositórios acadêmicos, páginas de revistas científicas eletrônicas e bases de 
dados científicas como NCBI, PubMed e Scielo. A análise das onze pesquisas 
elencadas permitiu constatar que a prevalência de IA na região Nordeste permanece 
alta e está diretamente relacionada com indicadores sóciodemográficos, 
socioeconômicos, de acesso à alimentação e outros direitos fundamentais, que 
deveriam ser defendidos com rigor. Nesse sentido, conclui-se que são necessários 
investimentos para a promoção de melhores condições de vida para a população da 
região, redução da miséria e ampliação do acesso a uma alimentação de qualidade 
e em quantidade suficiente. 
 
Palavras-chave: Insegurança alimentar, PNAD, Desenvolvimento social, EBIA, 
Alimentação. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei 

nº 11.346, de 15 de setembro de 2006) a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

pode ser entendida como a “realização do direito de todos ao acesso regular e 

                                                           
1 Graduado no Curso de Bacharelado em Nutrição pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, 
campus Campina Grande, PB – UNINASSAU; Pós-graduando em Fitoterapia pela Faculdade Venda 
Nova do Imigrante - FAVENI moura.a.lucas@gmail.com; 
²  Graduando em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 
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permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. 

Quando este direito é suprimido ou violado evidencia-se um quadro de 

insegurança alimentar que se manifesta progressivamente, sobretudo no contexto 

familiar, interferindo na disponibilidade e garantia da alimentação e contribuindo para 

a ocorrência da fome (SANTOS et al., 2018). Desta forma, através da promoção da 

segurança alimentar e nutricional é possível garantir o direito social a alimentação, 

que é previsto formalmente em lei desde 2010, ano em que foi incluído na 

Constituição Federal da República brasileira por meio de emenda constitucional 

(BRASIL, 2010). 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), o nível de segurança alimentar e nutricional cresceu significativamente nas 

duas últimas décadas no Brasil e isto ocorreu, principalmente, após a promulgação 

da LOSAN (IBGE, 2010; BRASIL, 2006). A LOSAN possibilitou a criação do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com o objetivo de assegurar 

o direito humano à alimentação adequada (BRASIL, 2006). Entretanto, a localização 

geográfica e as características sociais de determinados locais ainda parecem ser os 

principais condicionantes da persistência da insegurança alimentar no país, o que 

torna clara a necessidade de estudos acerca dos parâmetros avaliados e dos dados 

obtidos, especialmente com foco nas regiões onde os indicadores ainda 

demonstram uma tendência à presença constante de insegurança alimentar 

(SANTOS et al., 2018). 

Nessa perspectiva, o nordeste brasileiro, embora tenha superado inúmeros 

desafios ao longo do tempo, como prolongados períodos de seca e de escassez de 

alguns recursos, e tenha se consolidado como uma região culturalmente abastada e 

com enorme potencial econômico, ainda é responsável, junto à região norte, pela 

concentração de grande número de estados com maior índice de insegurança 

alimentar e nutricional, conforme interpretação da Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA), que é a metodologia preconizada para a interpretação e análise 

dos dados obtidos através da PNAD (IBGE, 2013).  
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A análise de resultados das pesquisas sobre insegurança alimentar e 

nutricional em cidades do nordeste possibilita compreender que esta ainda é uma 

realidade presente e que, apesar dos avanços, ela tende a persistir, principalmente, 

nas zonas rurais onde o acesso integral aos parâmetros avaliados pela EBIA tende a 

ser mais difícil (VIANNA; SEGALL-CORREA, 2008). Sendo assim, a insegurança 

alimentar ainda é um desafio para o país e pode ser caracterizada como um 

problema estrutural social, que possui diferentes determinantes que necessitam ser 

constantemente acompanhados. 

Portanto, considerando trabalhos publicados nos últimos dez anos, este artigo 

analisou, por meio de revisão bibliográfica sistemática qualitativa, os dados obtidos 

através de diversas pesquisas sobre a prevalência de (in)segurança alimentar e 

nutricional em diferentes municípios do nordeste brasileiro, considerando os 

aspectos característicos individuais e comuns de cada lugar e que contribuem para a 

prevalência e/ou incidência de insegurança alimentar e nutricional. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa assume caráter exploratório e qualitativo e foi 

desenvolvida a partir da realização de revisão bibliográfica sistemática de uma 

amostra de artigos científicos publicados em repositórios acadêmicos, páginas de 

revistas científicas eletrônicas e bases de dados científicas como NCBI, PubMed e 

Scielo, no período de 2008 a 2018. Os descritores de busca utilizados foram: 

segurança alimentar e nutricional; insegurança alimentar; nordeste; PNAD; e EBIA. 

Para seleção e inclusão das pesquisas foram levados em consideração os 

seguintes critérios: pesquisas publicadas entre os anos de 2008 e 2018; e trabalhos 

realizados exclusivamente em municípios da região nordeste do Brasil, que 

utilizaram metodologias de estudo transversal, descritivo ou estudo populacional e 

que tiveram como objetivo mensurar a (in)segurança alimentar e nutricional nos 

locais investigados através, preferencialmente, do uso da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA). Não foram incluídos trabalhos de revisão 

bibliográfica, meta-análises ou àqueles cuja metodologia não condizia com os 

critérios anteriormente mencionados. 
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Foram identificados, ao todo, 402 estudos publicados no período de interesse. 

Após exclusão de trabalhos que fugiam ao tema e de trabalhados repetidos, foi 

realizada a análise e revisão dos trabalhos selecionados, a partir disto foram 

elencadas 11 pesquisas que satisfizeram com rigor os critérios de inclusão 

estabelecidos e, para a discussão dos resultados, utilizou-se metodologia de análise 

qualitativa e comparativa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A segurança alimentar e nutricional é, por natureza, interdisciplinar e 

compreende um conceito abrangente que envolve direitos humanos, práticas 

alimentares saudáveis e de produção sustentável e o acesso a alimentos de 

qualidade e em quantidade suficientemente necessária para a manutenção das 

necessidades alimentares básicas de um indivíduo, família ou população (KEPPLE; 

SEGALL-CORREA, 2011). 

No Brasil, o acesso à alimentação é expresso em texto constitucional e 

caracteriza-se como um direito social assim como o direito a educação, saúde, 

moradia, segurança, lazer, trabalho, entre outros (BRASIL, 2010). As ações para a 

promoção e garantia da segurança alimentar e nutricional estão presentes nas 

políticas públicas do país há muitas décadas, entretanto ganharam impulso ainda 

maior na primeira década deste século, quando se tornaram parte de um conjunto 

de políticas e programas de combate ostensivo a fome, o que passou a requerer 

maior avaliação e acompanhamento (KEPPLE; SEGALL-CORREA, 2011). 

Nesse sentido, passou a ser necessária a utilização de indicadores de 

quantificação de insegurança alimentar adequados a realidade e público-alvo das 

políticas que tinham sido lançadas, e adequados, também, para a avaliação e 

acompanhamento das estratégias e ações destas políticas, o que culminou na 

adaptação e validação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA 

(SEGALL-CORREA; MARIN-LEON, 2009). 

Segundo Sardinha (2014) a EBIA é uma escala psicométrica, que tem como 

objetivo avaliar, de maneira direta, uma das dimensões da segurança alimentar e 

nutricional na população brasileira, através da percepção e experiência com a fome. 

De acordo com a autora, o método tem a capacidade de medir diretamente, a nível 
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domiciliar, a vivência e percepção de insegurança alimentar e fome, através da 

mensuração do acesso das famílias aos alimentos, bem como as dimensões sociais 

e psicológicas da insegurança alimentar. Kepple e Segall-Correa (2011) reiteram, 

nesse sentido, que a EBIA é útil para estimar a prevalência de diversos níveis de 

insegurança alimentar (IA) e, também, para identificar a nível local os grupos 

populacionais de risco e as consequências decorrentes da IA. 

Diante disto, a partir dos resultados dos levantamentos da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – PNAD, que é realizada utilizando a metodologia da 

EBIA, é possível dimensionar, a nível nacional, os problemas de insegurança 

alimentar e da sua manifestação no Brasil (IBGE, 2013).  

Segundo dados da PNAD de 2004, a maior prevalência de insegurança 

alimentar grave ocorreu no Nordeste, região na qual o percentual foi de 13,2% 

(IBGE, 2006). E, apesar do índice de insegurança alimentar grave do país ter tido 

um decréscimo de 6,9% em 2004 para 3,2% em 2013, dados da PNAD de 2013 

revelaram que a insegurança alimentar atingia 36,1% dos domicílios brasileiros e 

que a situação também era preocupante na zona rural, na qual 35,3% dos domicílios 

se encontravam em condições de insegurança alimentar. Além disso, pesquisas 

posteriores têm demonstrado que a maior prevalência ainda é persistente nas 

regiões Norte e Nordeste em comparação com outras regiões do país (IBGE, 2013; 

FACCHINI et al., 2014). 

Compreende-se, portanto, que a insegurança alimentar presente no Nordeste 

brasileiro faz parte não só de uma questão de acesso à alimentação, mas também 

de uma discussão acerca da iniquidade e da relevância social que possui o 

problema, fato que também vai de encontro com questões políticas, econômicas e 

de desenvolvimento urbano e rural (FACCHINI et al., 2014). 

Sendo assim, ao buscar por pesquisas que expressem dados sobre a 

prevalência de insegurança alimentar em cidades e zonas rurais do Brasil, 

principalmente da região Nordeste, não é difícil constatar que os indicadores tendem 

a favorecer uma interpretação na qual é possível associar a ocorrência de diferentes 

graus de IA à questões próprias de cada espaço estudado, bem como a questões 

comuns ao público-alvo, como faixa de renda, acesso a alimentação, características 

socioeconômicas e estruturais dos locais onde vive determinada população. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar dos avanços realizados para a superação das desigualdades sociais 

no Brasil, ainda é muito grande a parcela da população que vive em situação de 

insegurança alimentar (SEGALL-CORREA; MARIN-LEON, 2009). Por ser um 

conceito multidimensional e multifatorial, a segurança alimentar e nutricional abrange 

diversos parâmetros e características que, de modo geral, têm como objetivo a 

garantia do acesso à alimentação adequada e saudável e que também vai além de 

questões como a produção e disponibilidade de alimentos. Por outro lado, ao avaliar 

indicadores que se relacionam com isto e que demonstrem, de qualquer modo, 

violação do direito básico a alimentação e ao seu acesso integral, caracteriza-se a 

situação de insegurança alimentar (ANDRÉ et al., 2018). 

Nesse sentido, os estudos citados nesta revisão, em suma, podem levar a 

discutir que, de modo geral, a ocorrência da insegurança alimentar e nutricional está 

relacionada com diversos fatores demográficos e socioeconômicos aliados a 

características próprias dos domicílios das famílias estudadas, residentes em 

municípios do nordeste brasileiro. 

Vianna e Segall-Correa (2008), por meio de pesquisa transversal com 

utilização de entrevistas a milhares de famílias domiciliadas em diferentes 

municípios do estado da Paraíba, buscaram identificar a prevalência de segurança 

alimentar e dos diferentes graus de insegurança alimentar entre estas famílias e a 

relação com o seus perfis social, demográfico e econômico. Os resultados 

demonstraram maiores prevalências de insegurança alimentar moderada e leve 

entre as famílias. Além disso, as piores situações foram identificadas nas zonas 

rurais dos municípios e a principal resposta para justificar a baixa disponibilidade ou 

indisponibilidade de alimentos foi a falta de dinheiro. Os autores puderam constatar 

ainda que, ao serem incluídas em programas sociais, as famílias tenderam a 

demonstrar menor prevalência de insegurança alimentar grave. 

O Brasil e outros países consideram, para a estimativa da magnitude da 

insegurança alimentar, entre outros fatores, o estabelecimento de parâmetros que 

levam em conta a renda mínima per capita necessária ao consumo alimentar e não 

alimentar básicos da sua população. Através da adoção deste parâmetro é possível 

estabelecer um valor mínimo per capita necessário para a compra de alimentos e 
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demais itens necessários à sobrevivência de um indivíduo (KEPPLE; SEGALL-

CORREA, 2011). 

Do mesmo modo, Oliveira et al. (2010) puderam constatar, através de 

pesquisa transversal com objetivo de analisar a associação entre a insegurança 

alimentar das famílias e estado nutricional de menores de cinco anos no município 

da Gameleira, Pernambuco, que a variável renda familiar per capita também era 

determinante para a prevalência de insegurança alimentar entre as famílias que, de 

acordo com os autores, foi predominantemente do tipo grave. Além disso, variáveis 

como a escolaridade materna e idade da criança influenciaram significativamente o 

estado nutricional infantil, que não pôde ser associado à EBIA, segundo explicam. 

Rocha et al. (2012) também não associaram o indicador EBIA ao estado 

nutricional e à ocorrência de distúrbios nutricionais como desnutrição e sobrepeso 

ao correlacionar o perfil nutricional com a situação de insegurança alimentar de 

crianças menores de cinco anos de idade no município de Crato, Ceará, e 

caracterizar e avaliar a situação nutricional dessas crianças. Os autores também não 

associaram os distúrbios à prevalência de insegurança alimentar nas famílias que, 

de acordo com dados da pesquisa, demonstrou ser de aproximadamente 40%, 

prevalecendo os níveis de insegurança moderada e grave. 

Sobre a associação do estado nutricional ao método de mensuração de 

insegurança alimentar, Kepple e Segall-Correa (2011) explicam que, ainda que a 

antropometria, como método de avaliação nutricional, seja primordial para um 

estudo interdisciplinar de avaliação e compreensão da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), quando considerada como indicador único para a realização da 

pesquisa, ela pode maquiar os resultados psicossociais potenciais consequentes da 

condição na qual se encontra, além de dificultar a interpretação da segurança 

alimentar e nutricional como uma questão de saúde e bem-estar e como um direito 

humano essencial. 

O percentual de famílias em situação de insegurança alimentar também foi 

elevado em estudo realizado por Aires et al. (2012). Os autores objetivaram detectar 

a prevalência da (in)segurança alimentar entre famílias residentes na zona rural de 

Maranguape, Ceará, e verificar a associação entre as variáveis socioeconômicas e o 

grau de (in)segurança alimentar. Além disto, também houve relação entre a 
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prevalência da segurança alimentar e a escolaridade do responsável, número de 

moradores do domicílio e renda familiar. 

Os dados apresentados pela pesquisa de Ribeiro (2012) também corroboram 

com os anteriormente mencionados. Ao avaliar a situação de segurança alimentar e 

seus determinantes em municípios baianos integrantes do Consórcio de Segurança 

Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD) do Vale do Jiquiriçá, a autora pôde 

constatar uma prevalência de insegurança alimentar em mais de 70% dos 

domicílios, com predominância dos tipos moderada e grave, bem como forte 

associação às variáveis renda familiar per capita, número de moradores por 

domicílio e indicador ambiental. 

Os graus de insegurança alimentar são classificados em situação de 

segurança alimentar, insegurança alimentar leve, moderada e grave e são 

mensurados através da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que foi 

validada a partir de uma adaptação da metodologia de verificação de severidade de 

segurança alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da 

América (USDA) (IBGE, 2014). 

Silva et al. (2012) em pesquisa transversal de avaliação da associação entre 

a segurança alimentar e algumas variáveis sobre o consumo alimentar das famílias 

moradoras de São José dos Ramos, na Paraíba, constataram que das 177 famílias 

entrevistadas, 42 encontravam-se em situação de segurança alimentar, enquanto 

135 se encaixavam em algum grau de insegurança alimentar e nutricional (leve, 

moderada ou grave). A investigação ocorreu com base nos dados coletados na 

pesquisa de Viana e Segall- Côrrea (2008), que identificaram a presença de 

insegurança alimentar em famílias domiciliadas em diferentes municípios do estado 

da Paraíba. 

Tendo também o estado paraibano como espaço amostral de estudo, 

Pedraza, Queiroz e Menezes (2013), realizaram pesquisa com objetivo de estimar a 

prevalência de insegurança alimentar e examinar fatores associados em famílias 

com crianças matriculadas em creches públicas do Estado. A insegurança foi 

identificada em, aproximadamente, 62% das famílias entrevistadas, com 

predominância do grau leve. Segundo resultados apresentados pelos autores as 

variáveis renda familiar per capita, benefício do Programa Bolsa Família, tempo de 
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aleitamento materno total e tempo de aleitamento materno exclusivo apresentaram 

associação inversa significante com a insegurança alimentar. 

Foi alta também a prevalência de insegurança alimentar (INSAN) em famílias 

domiciliadas em doze municípios do norte de Alagoas, identificada por Ferreira et al. 

(2014) por meio de estudo transversal realizado com 1.444 famílias. Identificou-se 

uma prevalência de insegurança alimentar em 64% dos domicílios, com 

predominância das formas moderada e grave. Associou-se, também, maior 

proporção de INSAN em famílias com indivíduos com faixa etária menor que 18 

anos, o que pode ser associado à distribuição de renda, bem como a participação 

contributiva dos integrantes nela. 

Rocha, Lima e Almeida (2014) ao investigar a situação de insegurança 

alimentar e nutricional em relação à área de residência de crianças menores de 

cinco anos de idade no município de Crato, Ceará, apresentaram resultados que 

corroboram com aqueles apresentados por Vianna e Segall-Correa (2008) e Oliveira 

et al. (2010), que dizem respeito a maior prevalência de insegurança alimentar nas 

zonas rurais. Segundo os autores, o fato de residir em zona rural aumentava em até 

duas vezes a chance de ocorrência de insegurança alimentar no município. Além 

disso, explicaram ainda que, quando investigados os casos de maior gravidade de 

IA, as famílias da área rural apresentaram os menores percentuais do tipo grave em 

comparação à urbana. 

Em pesquisa transversal realizada por Sabóia e Santos (2015) em Teresina – 

PI, que teve como objetivo analisar a prevalência de insegurança alimentar e 

associação com fatores socioeconômicos e demográficos entre famílias assistidas 

pela Estratégia Saúde da Família constatou-se que a maior prevalência de 

insegurança alimentar presente era do tipo leve. As autoras puderam associar ainda 

os diferentes graus de insegurança alimentar com a renda per capita familiar, bem 

como com outros fatores específicos, como a situação de acabamento de alvenaria 

das casas onde residiam as famílias, número de cômodos, não ser o pai o chefe da 

família e ser beneficiário do bolsa família. 

Ao investigar a situação de insegurança alimentar (IAN) e suas possíveis 

associações com variáveis socioeconômicas e dietéticas em 179 famílias de quatro 

assentamentos rurais do estado de Sergipe, embora a prevalência total tenha 

ultrapassado os 90%, o que é alarmante, Almeida et al. (2017) também constataram 
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maior presença de insegurança alimentar do tipo leve e moderada nesta população. 

O dado reforça àqueles apresentados nos trabalhos de Vianna e Segall-Correa 

(2008), Oliveira et al. (2010) e Rocha, Lima e Almeida (2014) e torna ainda mais 

explícita a clara presença de insegurança alimentar nas zonas rurais do nordeste 

brasileiro. Almeida et al. (2017) confirmaram, ainda, que havia associação entre 

insegurança alimentar e nutricional e renda familiar per capita e variedade alimentar, 

tendo em vista que o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente são parâmetros fundamentais na avaliação da ocorrência de 

insegurança alimentar, conforme o que é expresso na Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional – LOSAN. 

Além disso, a segurança alimentar na família só é alcançada através do 

acesso socialmente aceitável de todos os seus membros ao consumo de alimentos 

de qualidade adequada e em quantidade suficiente, de modo que cada um possa 

levar uma vida saudável e produtiva, conforme conceito de segurança alimentar 

intrafamiliar do Conselho Nacional de Segurança Alimentar - CONSEA (BRASIL, 

2004). 

A pobreza e a iniquidade social, influenciadas pela exclusão social e 

econômica, são fatores determinantes para a situação de insegurança nutricional no 

seio das famílias, principalmente aquelas de baixa renda, o que evidencia a 

necessidade de uma análise sob a perspectiva de diferentes determinantes que 

abranjam as múltiplas determinações envolvidas com o conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Brasil (ANDRÉ et al., 2018). 

Os estudos analisados nesta revisão sistemática, que avaliaram indicadores 

de insegurança alimentar e nutricional, associados a indicadores demográficos, de 

estado nutricional e socioeconômicos, especificamente de famílias domiciliadas em 

municípios nordestinos, são em maior parte transversais descritivos com abordagem 

quali-quantitativa. Este tipo de delineamento epidemiológico permite o 

estabelecimento de relações causais e traz à tona a importância da realização de 

estudos longitudinais envolvendo os determinantes da insegurança alimentar em 

famílias brasileiras, sobretudo àquelas residentes na zona rural de municípios do 

Nordeste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença da insegurança alimentar nos municípios do nordeste brasileiro, 

quando analisada sob a ótica de indicadores que a relaciona com questões 

complexas como a iniquidade social, questões socioeconômicas e de 

desenvolvimento urbano e rural, pode ser relacionada com a persistência do seu alto 

percentual de prevalência na região.  

Ao avaliar as condições de insegurança através destes indicadores constata-

se a necessidade de investimentos para a promoção de melhores condições de vida 

para a população, redução da miséria e ampliação do acesso a uma alimentação de 

qualidade e em quantidade suficiente. Nesta revisão observou-se que a insegurança 

alimentar associou-se a indicadores sóciodemográficos, de renda per capita familiar, 

de condições estruturais de moradia, de carências e distúrbios nutricionais e de 

saúde. 

Sendo assim, constata-se que para a garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional é primordial que sejam adotadas medidas que intervenham diretamente 

sobre os indicadores associados à supressão deste direito, sobretudo àqueles 

relacionados às características próprias da região Nordeste, que são determinantes 

neste processo e que influenciam, de forma determinante, o acesso a alimentação 

adequada, qualitativamente segura e saudável e quantitativamente suficiente, em 

termos de quantidade e de qualidade de nutrientes que compreendam as carências 

e/ou distúrbios nutricionais decorrentes da ocorrência de insegurança alimentar. 
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Capítulo 2 

A INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DA CÁRIE EM RELAÇÃO AOS FATORES 

ETIOLÓGICOS NA POPULAÇÃO IDOSA DO BRASIL. 
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Evaldo Sales Leal¹ 
 

RESUMO 

A incidência e prevalência da cárie em relação aos fatores etiológicos na população idosa 
do Brasil, abordando as condições periclitantes que acometem esse grupo, levantando 
aspectos psicossociais, a luz da literatura onde residem as evidências científicas que dão 
sustentação para o presente estudo. Tratou-se de um resumo integrativo, que lançou mão 
do banco de dados, como: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library 
Online (Scielo) e U. S. National Library of Medicine (NLM) (PUBMED), utilizando dos artigos 
e estudos científicos disponibilizados na íntegra. Os critérios de inclusão foram 
disponibilizados dos artigos, estes publicados em português e inglês no período de 2010 a 
2019 e seleção do título que continha referência aos descritores. A amostra inicial constituiu-
se de 157 artigos dispostos nas três bases de dados , sendo selecionados 06 artigos, com o 
escopo de embasar o tema escolhido com especificidade, com os seguintes Decs: Cárie 
dentária. Idoso. Brasil. Com base nos estudos, constatou-se que a prevalência da cárie está 
mais presente em capitais do Norte e Nordeste, em virtude das precárias condições de 
acesso a rede pública de saúde, a baixa escolaridade e desinformação de cuidados 
preventivos e curativos, considera-se ainda que, a maior parte dessa população é composta 
por lesão cariogênica não tratada, ademais, a cárie radicular está relacionada com o avanço 
da idade, sua maior incidência ocorre no público masculino. Conclui-se que o maior 
consumo de carboidratos, diminuição do fluxo salivar, falta de informação preventiva e a 
educação em saúde oral para pacientes idosos e seus cuidadores refletem sobremaneira a 
expansão desse problema grave de saúde pública. 
 

Palavras-chave: Cárie dentária. Idoso. Brasil 
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 2 – Discente do bloco II do curso de odontologia da Cristo Faculdade do Piauí (CHRISFAPI). 
 2 – Discente do bloco II do curso de odontologia da Cristo Faculdade do Piauí (CHRISFAPI). 
 2 – Discente do bloco II do curso de odontologia da Cristo Faculdade do Piauí (CHRISFAPI). 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de idoso é diferenciado para países em desenvolvimento e para 

países desenvolvidos. No primeiro, são consideradas idosas aquelas pessoas com 

60 anos e mais; no segundo são idosas as pessoas com 65 anos e mais. Essa 

definição foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, por meio da 

Resolução de n° 39/125, durante a Primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas 

sobre o Envelhecimento da População, relacionando-se com a expectativa de vida 

ao nascer e com a qualidade de vida que as nações propiciam aos seus cidadãos 

(SANTOS, 2010) 

Na sociedade atual, diversos estudos sobre representações sociais revelam 

que a ideia de idoso está geralmente associada a aspectos negativos, como figura 

decadente, necessitada e dependente. Enquanto fenômeno psicossocial, essas 

concepções contribuíram para os processos de formação de condutas, orientação 

das comunicações sociais e estruturação da identidade do idoso, assim como para 

as práticas sociais a ele dirigidas. Portanto, o envelhecimento é marcado por 

diversas experiências, que são norteadas por valores, metas, crenças e formas 

próprias que o idoso utiliza para interpretar o mundo (ALMEIDA; CUNHA, 2003). 

No Brasil, a precariedade da situação de saúde bucal dos idosos 

institucionalizados também é notória. Um estudo epidemiológico em instituições no 

município de Araçatuba, SP, mostrou que 69% dos idosos eram desdentados totais, 

48% eram portadores de prótese total e 52% não usavam prótese. Dos idosos 

asilados em Curitiba, PR, 56 eram edêntulos totais e 51 edêntulos parciais. Dos 

edêntulos totais, 44 (79%) faziam uso de pelo menos uma prótese total e 12 (21%) 

não usavam nenhum tipo de prótese . No município de Araraquara, São Paulo, 72% 

dos idosos institucionalizados eram edêntulos. Cerca de 90% dos dentes já estavam 

perdidos e 61% dos examinados necessitavam de prótese dentária (GAIAO; 

ALMEIDA; HEUKELBACH, 2019). 

 A odontologia reuniu um corpo de doutrina importante relativo aos efeitos do 

tempo sobre a boca, dentes e estruturas anexas. Nasceu assim a odontogeriatria, 

que deve ser vista com seriedade, acima dos interesses pessoais dos envolvidos, 

visando ao bem-estar do idoso, um ser geralmente oprimido por aposentadorias 
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escorchantes e vivendo em cidades não preparadas para acolhê-los, principalmente 

em países latinos como o Brasil (BRUNETTI ; SANTOS; HALLAK, 2002). 

Neste ínterim, podemos ressaltar que os multifatores que compreendem a 

incidência e prevalência, conferem uma condição psicossocial e etiológica 

peculiarmente aviltante ao público idoso, é neste contexto que entra o tratamento 

personalizado que requer cuidados especiais, como forma de elevar a autoestima, 

devolvendo a função, anatomia e estética de modo pleno, e prestando um serviço 

integral. 

Ressaltamos que, o presente artigo tem como objetivo observar a incidência e 

prevalência da cárie em relação aos fatores etiológicos nos idosos do Brasil.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa. 

A revisão integrativa é a abordagem metodológica mais abrangente referente às 

revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para 

uma compreensão total do fenômeno estudado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010).  

Desta forma, esta pesquisa se propôs a seguir seguintes passos 

operacionais: identificação do problema; elaboração da pergunta norteadora; 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; coleta de dados em bases 

científicas; seleção dos artigos; análise e interpretação dos resultados (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Diante disto, para a condução de uma revisão integrativa bem elaborada 

questionou-se: Qual a incidência e prevalência da cárie em relação aos fatores 

etiológicos na população idosa do Brasil? 

Foram estabelecidos as seguintes palavras-chave e descritores (DeCS): Cárie 

Dentária. Idoso. Brasil. Foram colocadas todas as palavras-chave com separação 

por espaço como estratégia e então acessadas os seguintes bancos de dados: 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) ,Scientific Eletronic Lybrary Online (SCIELO) e U. 

S. National Library of Medicine(NLM)(PUBMED) e seus sites indexados, uma vez 

que estas permitiram a busca simultânea nas principais fontes nacionais e 
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internacionais. Foram utilizados artigos e estudos científicos disponibilizados na 

íntegra.  

Os critérios de inclusão foram disponibilidade do artigo na íntegra, artigos 

publicados em português e inglês, publicados no período de 2010 a 2019 e seleção 

do título que continha referência aos descritores. A amostra inicial constituiu-se de 

13 artigos,quando foi pesquisado utilizando os descritores no banco de dados 

Pubmed e quando filtrou para 10 anos apresentou resultados de 11 artigos  e sendo 

selecionado 01 artigo e no banco de dados Scielo inicialmente a pesquisa constituiu 

de 13 artigos e com o filtro dos últimos 10 anos,05 artigos sendo designado 02 

artigos e na BVS, apareceram com uma primeira busca,131 artigos,quando 

restringiu aos últimos 10 anos,resultou em 65 artigos,sendo nomeado 03,para 

auxiliar na seleção foram estabelecidos dois instrumentos de coleta que serviram 

para avaliação estrutural e textual, buscando identificação e análise de conteúdo. 

 O processo de leitura dos dados ocorreu primeiramente por leitura textual, a 

qual se trata de um modo de aprofundamento em processos discursivos, visando 

alcançar conhecimentos sob a forma de compreensões reformuladas dos discursos. 

Na qual se permitiu identificar e isolar os títulos dos conteúdos, assim subordinados, 

categorizar e produzir textos, descrevendo e interpretando.  

Por trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, procedeu-se à análise 

dos resultados utilizando a técnica de análise de conteúdo, que segundo Bardin 

(2009). Para a análise estabeleceu-se uma organização de material, a partir da 

escolha de artigos relevantes, permitindo uma leitura breve até a decisão de escolha 

de informações, sendo analisados título, autores, periódicos e ano. A classificação 

dos artigos partiu da exploração do material transformando os dados absolutos em 

relativos, realizando recortes, agregação ou enumeração, fazendo com que sua 

codificação atingisse a representatividade do conteúdo ou de sua expressão, 

partindo da análise dos objetivos, métodos utilizados, amostra estudada, principais 

resultados, permitindo a formulação de categorias que permitiram o agrupamento 

dos artigos por semântica e expressividade. 

Para a realização das interpretações dos dados foram restringidos a análises 

qualitativas partindo da combinação de conceitos pré-estabelecidos e 

conhecimentos científico-empíricos.  
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Destaca-se que foram respeitadas todas as normas de autoria, sendo 

referenciando os autores citados no estudo, segundo as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para melhor organizar os achados, elaborou-se dois quadros dispostos 

abaixo. O quadro 1 apresenta a Caracterização dos estudos incluídos na pesquisa 

em relação aos autores, objetivos, ano e local de publicação. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos estudos incluídos na pesquisa em relação aos autores, 

objetivos, ano e local de publicação. 

ORDEM AUTORES OBJETIVO ANO LOCAL 

1  Stefano Frugoli 

Peixoto, 

Fernando e Luiz 

Brunetti Montenegro  

Prevalente cárie radicular 

na população idosa e 

fatores relacionados a esta 

doença. 

2018 São Paulo 

2 Regina Auxiliadora de 

Amorim 

Marques, 

José Leopoldo 

Ferreira Antunes, 

Maria da Luz Rosário 

Sousa, 

Marco Aurélio Peres e 

Paulo Frazão 

Estimar a prevalência e a 

extensão da cárie radicular 

na população 

adulta e idosa do Brasil. 

2013 26 capitais e 

no Distrito 

Federal e de 

150 municípios 

do interior de 

cada 

macrorregião. 
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3 Marília Jesus Batista, 

Maria Paula Rando-

Meirelles e Maria da 

Luz Rosário de Sousa 

Avaliar a prevalência da 

cárie radicular em adultos e 

idosos da região Sudeste 

do Brasil. 

2014 Região 

Sudeste 

4 Michelle Cristina 

Lopes, Viviane Maia 

Barreto de Oliveira e 

Flávia Martão Flório 

 

Verificar a condição bucal 

de idosos                         

institucionalizados na 

cidade de Araras (SP) e 

também avaliar a 

necessidade de tratamento 

dessa população. 

2010 São Paulo 

5 Mendes D C, Poswar 

F de O, de Oliveira M 

V, Haikal D S, da 

Silveira M F, Martins A 

M, De Paula A M. 

Investigar a associação de 

fatores sociodemográficos 

e sistêmicos de saúde de 

acordo com as condições 

normativas da assistência à 

saúde bucal (cárie dentária, 

edentulismo, doença 

periodontal e lesão da 

mucosa bucal) em idosos. 

2010 Montes 

Claros, Brasil. 

6 Hugo, F N; Hilgert, J 

B; de Sousa, M D L 

R; Cury, J A. 

Verificar  os sintomas 

depressivos e cárie 

dentária não tratada em 

idosos do Sul que vivem 

independentemente. 

 

2012 Sul do Brasil 

Fonte: Elaboração dos autores (2019). 
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Diante dos 6 (seis) artigos que foram incluídos na presente pesquisa, serviu 

de embasamento teórico para alicerçamos o entendimento sobre a problemática que 

envolve a incidência e prevalência da cárie na população idosa. Considerando 

condições que envolvem tal público, estas que promovem um quadro de 

vulnerabilidade, o qual necessita de cuidados especiais por parte dos profissionais e 

cuidadores. 

 

Quadro 2 – Demonstrativo dos principais achados incluído da pesquisa. 

Ordem Principais achados 

1 O consumo exagerado de carboidratos, diminuição do fluxo salivar e a 

falta de informação preventiva contribui muito para aumentar os níveis 

das cáries radiculares, que a educação e saúde oral para pacientes 

idosos e seus cuidadores e familiares é o melhor meio de se manter os 

resultados dos tratamentos curativos (Stefano Frugoli Peixoto; Fernando 

Luiz Brunetti Montenegro, 2015). 

2 Uma grande variação e prevalência e extensão da cárie radicular, 

extensão da cárie radicular entre e dentro das regiões do Brasil, tantos 

em adultos e idosos, a maior parte da cárie encontra-se não tratada, 

recomenda-se em incorporação deste agravo ao sistema de vigilância 

em saúde bucal, devido a sua tendência crescente (Marques et al., 

2013). 
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3 A prevalência da Cárie Radicular revela a necessidade de maior atenção 

para essa condição de saúde bucal, que não foi tratada na maior parte 

da amostra estudada. Sugere-se que futuros estudos avaliem 

estratégias de cuidado e prevenção relacionadas à cárie radicular 

(Marília Jesus Batista; Maria Paula Rando-Meirelles; Maria da Luz 

Rosário de Sousa, 2014). 

  

4 Em relação à autopercepção dos voluntários quanto à sua condição 

bucal, notou-se que 90,67% dos indivíduos acham que a condição bucal 

não afeta a sua qualidade de vida. Com o exame intraoral, obteve-se um 

CPO-D médio igual a 30,6 com o componente perdido contribuindo com 

93,9% do valor da prevalência de cárie (p= 28,7). (Michelle Cristina 

Lopes; Viviane Maia Barreto de Oliveira; Flávia Martão Flório,2010). 

 

5 
Nos sujeitos dentados, a prevalência de cárie dentária e doença 

periodontal foi de 51,2% e 20,8%, respectivamente. Homens mais velhos 

e indivíduos de grupos de baixa renda apresentaram maior prevalência 

de cárie dentária.(Mendes et al.,2010). 

 
 

6 
Sintomas depressivos, número de dentes e acúmulo de placa foram 

preditores significativos de cárie em relação ao resultado D> 0.( Hugo et 

al.,2012). 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2019) 

De acordo com Stefano Frugoli Peixoto e Fernando Luiz Brunetti Montenegro 

(2015), dentre os fatores predisponentes para o desenvolvimento da cárie radicular 

está a diminuição na capacidade olfativa e gustativa, tornando menor a percepção 

dos quatro sabores primários (salgado, doce, amargo e ácido), o idoso passa a 
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consumir uma maior quantidade de sal e de açúcar. Além disso, começa a haver 

uma perda da eficiência mastigatória, levando-o a modificar seu padrão alimentar, 

muitas vezes para uma dieta com menor poder nutricional. O idoso tem também uma 

diminuição do trânsito gástrico, pois ocorre uma atrofia da mucosa que absorve os 

nutrientes e uma diminuição das enzimas que atuam no processo digestório. 

Também relatam que, o grande consumo de carboidratos por esta faixa etária 

é um importante fator que predispõe ao surgimento e evolução das lesões de cárie 

de raiz, somadas a outros como a diminuição do fluxo salivar e a desinformação 

preventiva. A terapêutica preventiva, através de orientações sobre nutrição e 

higienização bucal ao idoso e aos cuidadores/ familiares é o melhor meio de se 

manter os resultados dos tratamentos curativos. 

O estudo realizado por Marques et.al. (2013) afirmaram que, os dados do 

presente estudo, de base populacional, sobre epidemiologia da cárie radicular em 

adultos e idosos no Brasil revela que mais de 10% da população adulta e idosa 

apresenta cárie radicular (16,7% e 13,6%, respectivamente). Os homens foram mais 

afetados, possivelmente porque mantêm maior número de dentes ao longo da vida 

quando comparados com as mulheres. 

A pesquisa de Marília Jesus Batista, Maria Paula Rando-Meirelles e Maria da 

Luz Rosário de Sousa (2014), relataram que, a recessão gengival é considerada um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da cárie radicular, o que 

explica a maior prevalência da cárie radicular em idosos do que em adultos na 

maioria dos estudos. No presente estudo, dos sete dentes presentes em média no 

grupo de idosos, 3,46 raízes estavam expostas e hígidas, ou seja, sob risco de cárie 

radicular; e 0,62 apresentaram experiência da doença. Mais da metade dos dentes 

presentes em idosos estão sob risco ou apresentaram cárie radicular, fato que 

reforça a necessidade de estudos nessa área. 

A análise elaborada por Michelle Cristina Lopes, Viviane Maia Barreto de 

Oliveira e Flávia Martão Flório (2010), explanaram que, Cárie dentária dentre outras 

doenças ocasionadas pelo aumento de placa bacteriana na cavidade oral ,com uma 

correta higienização podem prevenir e controlar essa condição, porém apenas 

36,44% disseram realizá-la três vezes ao dia. Ao passo que os dentes vão se 

perdendo,a eficiência mastigatória torna-se prejudicada porém 60,16%,acreditam ter 

uma capacidade mastigatória boa  mostrando a falta de autopercepção desse 
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público por apresentarem um avanço da idade associado com limitação física parcial 

ou total, dificuldades motoras, artrite, depressão, mal de Parkinson e Alzheimer 

esses fatores podendo está relacionados com a falta de medidas eficazes de higiene 

oral. Portanto é de fundamental importância reconduzir esses pacientes em relação 

à boas práticas de saúde oral muitas vezes, é necessário reorientar o indivíduo com 

relação à higienização,sendo específico para cada caso,facilitando a 

execução.Outro quesito importante é habilitar os cuidadores desses idosos, em  

tornar limpo a cavidade oral dos pacientes, assegurando uma higienização correta 

para idosos incapacitantes. 

Segundo Mendes et.al.,(2010), a saúde bucal de má qualidade 

desempenhada para população idosa do Brasil,culmina com altas taxas de cáries 

dentárias bem como outras patologias bucais.Os mesmos apresentando mais 

aspectos que aumentam os riscos para cárie dentária,devido a condições 

multifatoriais como,socioeconômicas,culturas e clínicas que esse público encontra 

ao longo da vida. Ainda de acordo com os resultados desse estudo em relação a 

cárie coronal ou radicular foi mais presente em homens do que em mulheres devido 

ao fato de que os homens são mais enérgicos e não dão muita importância para 

saúde bucal quanto as mulheres , um fator também de risco para cárie dentária  

encontrada na pesquisa foi a condição socioeconômica de alguns idosos,associado 

a comportamentos de riscos,pois esse grupo geralmente não tem acesso a 

informações ,medidas preventivas,hábitos alimentares de má qualidade,condições  

de vida restrita bem como um consumo menor de produto de higiene 

bucal,mostrando a necessidade de estratégias  primárias de saúde bucal,auxiliando 

na educação desses indivíduos e assim essas ações de assistência ajudam numa 

melhor qualidade odontológica dessa população,particularmente  no Brasil. 

Nos achados encontrados por Hugo et al.(2012),propõe que sintomas 

depressivos podem ser fatores determinantes da cárie dentária e não tratada 

,observados em idosos do sul do Brasil,vivendo independente,o que explica hábitos 

de autocuidado.Alterações da imunidade salivar contra bactérias orais bem como um 

aumento de consumo de doces e refrigerantes comumente encontrados associados 

a depressão nesse público,todos esses fatores contribuem para um  elevado índice 

de cáries. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Considerando a vulnerabilidade do paciente idoso, no tocante a diminuição 

gustativa e olfativa, somando-se ao fato de uma dieta rica em carboidrato elevando a 

incidência de cárie, bem como, a desinformação dos cuidados de higiene bucal 

básicos, pois a grande maioria tem baixa escolaridade, incluindo o fato de que tanto 

suas faculdades motoras e cognitivas são prejudicas por consequência do 

envelhecimento, além da pouca ou nenhuma habilidade de seus cuidadores, deste 

modo culminando em maior desenvolvimento de cárie neste grupo. 

A recessão gengival é outro fator recorrente, que explica um maior número de 

cárie radicular em idosos, mais da metade dos dentes em idosos apresenta em risco 

ou com cárie radicular, a saber, acomete em maior número no público masculino, 

induzindo mais estudos nessa área, entendemos que tal prática estimularia novas 

pesquisas no sentido sinalizem políticas públicas mais eficientes, capazes de 

preverem e executarem metas referentes à diminuição incidência da cárie nesse 

grupo. 

Neste ínterim, pesquisas futuras na área de preferência da incidência de cárie 

em geral na população em idosos são fundamentais, a fim de consignar avanços na 

saúde pública bucal, pois foi observado no presente estudo a existência de poucas 

pesquisas que tratam com especificidade desta problemática, ao passo que, a 

patologia em estudo tem tido aumento célere no público idoso. 

Ante o exposto, entendemos que a prevenção seria a melhor solução, 

instruindo e orientando visitas regulares ao dentista, bem como, a adesão a uma 

dieta e higienização bucal apropriada aos cuidadores e familiares em face dos 

pacientes idosos, de modo a evitar as medidas curativas. Nosso trabalho teve como 

ponto norteador, uma revisão integrativa que tratou da compressão da incidência e 

prevalência dos fatores etiológicos da cárie em idosos no Brasil. 
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Capítulo 3 

A VIVÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS COMO RESPOSTA POSITIVA AO 
COMBATE DO HIV/AIDS 

 

Lussandra Aragão Escórcio de Brito1 

Lucélia Keila Bitencourt Gomes 2
 

 

RESUMO 

O presente trabalho busca entender a epidemia HIV/Aids e a contribuição dos 
Direitos Humanos nesta temática carregada de preconceito, estigma e 
discriminação, que, por vezes, desviam seus sujeitos de direitos fundamentais, 
causando muito sofrimento às pessoas que vivem com HIV/Aids. A vivência dos 
direitos humanos como resposta positiva ao combate do HIV/Aids é o foco de 
estudo desta pesquisa, que foi feita através de estudo bibliográfico, leituras e 
vivências que favoreceram o conhecimento desta realidade. Foram considerados 
aspectos como o conhecimento dos direitos humanos, direitos fundamentais, 
direito à saúde, bem como o entendimento da epidemia, a presença da garantia 
de direitos e o usufruto de direitos como aspecto positivo ao combate da doença 
são abordados de maneira clara, dinâmica e satisfatória, para assim, facilitar a 
compreensão. Diante do conhecimento, percebe-se que o combate da epidemia 
do HIV/Aids atualmente é possível após a conquista de direitos presentes no 
ordenamento jurídico de alcance mundial, resultado de lutas e mobilizações que 
concederam, à maioria das pessoas que vivem com HIV/Aids, a segurança 
necessária para assumir sua condição de soropositivo e, assim, desfrutarem de 
melhores condições de saúde, gozando de direitos plenos, qualidade de vida e 
dignidade. 

Palavras-chave: HIV/Aids. Direitos humanos. Saúde. Direitos. Dignidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sensibilidade e a vivência profissional no tocante ao tema HIV/Aids, bem 

como a busca da compreensão a respeito da participação do Direito como 

mecanismo facilitador de uma vivência positiva, no que se refere ao acesso a 
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UESPI-Piauí. Graduação em Direito pela UESPI-Piauí. Especialista em Gestão e Supervisão Escolar 
e Direito Penal e Processo Penal. 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

42 
direitos básicos pelos portadores de HIV/Aids, como saúde, educação, habitação, 

renda foram os estímulos principais para a realização desta pesquisa. 
 

O crescimento da epidemia e a presença marcante do preconceito, 

estigma e da discriminação apontam para uma fuga de muitos pacientes no 

tocante à adesão ao tratamento da doença, que avançou em qualidade nos 

últimos anos, porém, não alcança satisfatoriamente a barreira entre o medo e a 

aceitação do diagnóstico. 
 

É de grande relevância o tema proposto, pois pretende compreender a 

vivência dos direitos humanos como resposta positiva ao combate do HIV/Aids. 

Uma ferramenta de garantia de direitos humanos e dignidade, haja vista que o 

conteúdo HIV/Aids e direitos humanos é destaque atualmente e perpassa vários 

campos como saúde, educação, direito, tecnologia e comunicação. 
 

Os direitos humanos são amplos direitos do ser humano assegurados por 

leis, tratados e acordos internacionais, que facilitam a garantia de um mínimo de 

dignidade aos seres humanos dentro da dinâmica que traz como premissa tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas 

desigualdades. 
 

Uma das bandeiras dos defensores desses direitos está no combate ao 

preconceito, estigma e discriminação das pessoas vivendo com HIV/Aids e a 

busca pela garantia da dignidade e acesso universal aos direitos comuns a todos, 

bem como perceber que os direitos específicos a este público são mecanismos 

que viabilizam o usufruto de um estado de saúde digno aos portadores de 

HIV/Aids. 
 

A presença de situações de desrespeito, discriminações e preconceitos 

vivenciados por sujeitos que experimentam cotidianamente privações, movimenta 

o campo legal, no tocante a criação de novas leis que preencham estas lacunas. 

É nesse clamor que batalham os direitos humanos buscando, para as pessoas 

que vivem com HIV/Aids, condições mais dignas como acesso ao trabalho, 

educação, saúde, lazer sem serem apontadas e/ou discriminadas. 
 

Os direitos humanos, militando no campo do HIV/Aids, vem ganhando 

espaço na sociedade e, em consequência, no meio jurídico. A necessidade de 

garantir direitos às pessoas que vivem com HIV/Aids, de atender suas demandas 

e possibilitar que vivam com dignidade – através das transformações éticas 
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permeadas por valores como igualdade, respeito à diferença, construção de laços 

de solidariedades e mobilização social – é uma bandeira dos defensores dos 

direitos humanos no tocante aos soropositivos. 
 

Combater a epidemia vai muito além de oferecer acesso ao tratamento e 

a medicamentos. Tem a ver com garantir direitos, presentes no nosso 

ordenamento jurídico, a este público, proporcionando, assim, que as pessoas que 

têm HIV/Aids vivam com dignidade e tenham qualidade de vida, tornando-as 

empoderadas de autoconfiança e coragem, para que lutem contra o preconceito, 

estigma e discriminação que, em algumas situações específicas, maltratam muito 

mais que a própria doença que as acometem. 
 

As pessoas que vivem com HIV/Aids são salvaguardadas e possuem 

direitos elencados na lei para que possam desfrutar de um mínimo de 

tranquilidade no que se refere à adesão ao seu tratamento. Podemos citar leis, 

decretos, medidas provisórias, portarias que buscam atender esta demanda 

estigmatizada da sociedade, que, assim como outros públicos, sofrem diariamente 

com a hipocrisia de uma sociedade desigual. 
 

O campo da garantia de direitos não é um campo neutro. Pelo contrário: é 

resultado de muitas lutas e reivindicações da sociedade já consciente do seu 

papel. Diante desta inquietação propiciada pelo tema, nosso ordenamento jurídico 

valorou situações que, posteriormente, viraram direitos, presentes em muitas 

nomenclaturas jurídicas, e outras batalhas foram e ainda são necessárias para 

que se possa vivenciar esses direitos em todas as frentes. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O surgimento dos Direitos Humanos é inerente à própria humanidade, de 

acordo com o que prega o jusnaturalismo (direito natural do homem). Com o 

tempo, algumas garantias foram sendo positivadas, mesmo em normas remotas, 

como as tábuas de Moisés, dentre elas a da Aliança – que faz menção à proteção 

da propriedade e da vida - e até com as pregações de Jesus Cristo que falavam 

de liberdade, igualdade e fraternidade. 
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No vocabulário jurídico o termo direitos humanos possui várias designações 

como direitos e garantias fundamentais, direitos e liberdade fundamentais, direitos 

fundamentais da pessoa humana, direitos da pessoa humana todas com a mesma 

finalidade: de garantir direitos conquistados pela pessoa humana. 
 

De acordo com Hanhn; Tramontina (2012, p. 77) 
 

 

os Direitos Humanos são e devem ser entendidos como 
patrimônio comum da humanidade, como pilares de um diálogo 
válido entre nações, culturas e comunidades, capazes de 
estabelecer referenciais jurídicos e morais para analisar a 
legitimidade do poder Estatal, conformando limites objetivos para a 
cidadania e à soberania nacional, a fim de que estas não 
funcionem como formas de produção de diferença excludente. 

 

 
O que seria então os direitos humanos senão o direito de todos os seres 

humanos, independentemente de cor, gênero, raça e credo. Direitos normatizados 

e previstos em leis que surgem a partir de situações/fatos de repercussão, e 

posterior valoração no ordenamento jurídico. Direitos que evoluíram e se firmaram 

com o passar do tempo. 
 

Os Direitos Humanos, apesar de estarem presentes desde a antiguidade, 

são algo moderno que acompanham as transformações, garantindo que direitos 

ausentes no passado possam ser valorados em conjunturas atuais, que 

perpassam realidades vivenciadas por populações, países, pessoas, em que se 

faz necessária a construção de novos direitos por conta da dinâmica social. 
 

Portanto, os direitos humanos são um grande mecanismo de proteção a 

qualquer sujeito do mundo contra situações de desrespeitos, omissões, 

intolerância e discriminação. Fazem parte do mundo democrático e servem como 

segurança e garantia de usufruto consciente da justiça, promovendo, assim, 

mudanças e adesões no tocante à fruição da dignidade da pessoa humana. 
 

Os direitos humanos possuem uma série de características: são universais, 

inalienáveis, indivisíveis, imprescritíveis, respeitam a dignidade e o valor de cada 

pessoa. Ou seja: primam por liberdades básicas e valores universais, sendo que 
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não se limitam apenas aos direitos garantidos nas normas, podendo novos 

direitos serem introduzidos de acordo com as novas conjunturas e a necessidade. 
 

A Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 5º uma relação 

contemplando inúmeros direitos fundamentais que pertencem ao domínio dos 

direitos humanos, e todos buscam a proteção do indivíduo frente a abusos do 

poder estatal. 
 

Os Direitos Fundamentais são direitos presentes na Constituição no Título 

II, que vai do Art. 5° ao 17°, são básicos para a promoção e proteção da dignidade 

da pessoa humana frente à atuação arbitrária do Estado contra as pessoas, 

contemplam os indivíduos de maneira isolada, a coletividade como um todo, ou 

seja, é a garantia de um mínimo necessário presente no direito à vida, liberdade, 

igualdade, saúde, segurança, trabalho, educação, voto, habitação, lazer, dentre 

outros. No Brasil, se dividem em direitos individuais e coletivos, sociais e de 

nacionalidade, bem como políticos ou eleitorais e os partidos políticos. 
 

O parágrafo 2º, do Art. 5º, do Título II, da CF/88 diz o seguinte: Os direitos 

e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja signatária. Portanto, o valor fundamental da 

dignidade da pessoa humana é valorado na República Federativa do Brasil, e 

podemos vislumbrar este valor na Constituição Cidadã de 1988, que tem o caráter 

protetivo do indivíduo percebido em todo o texto constitucional, onde um direito 

não exclui outros. 
 

A Segunda Guerra Mundial trouxe novas perspectivas para o contexto da 

garantia de direitos: a pessoa humana foi reconhecida na sua dignidade e novos 

direitos surgiram como o direito à saúde, posto como direito de todos e dever do 

Estado, garantia elencada no rol do Art. 6º da CF/88 como um direito fundamental 

do ser humano e que faz parte dos direitos humanos. 
 

O direito à saúde é um direito de grande relevância assegurado no Art. 196 

da Constituição Federal de 1988, um direito de todos os cidadãos e dever do 

Estado. A saúde é uma condição do sujeito, que não diz respeito apenas à sua 

situação física: é uma junção de vários aspectos, dentre eles tem-se, de acordo 

com a situação, a presença marcante e influenciadora do preconceito e da 
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discriminação que tanto maltratam, historicamente, a população acometida por 

certas doenças como tuberculose, hanseníase e HIV/Aids. 
 

Os princípios da Saúde/SUS, tais como equidade, universalidade e 

integralidade, possibilitam uma reação diante da discriminação e do estigma 

associados ao HIV/Aids, e, assim, evidencia comportamentos de promoção e 

proteção do direito à saúde das pessoas que vivem com HIV/Aids com relação à 

vivência digna e o usufruto de direitos. 
 

Destarte, é essencial a compreensão de que o HIV/Aids é um campo fértil 

para o reconhecimento de direitos humanos, e não está restrito apenas à 

condição de saúde. Rodeia a realidade da prevenção, promoção, diagnóstico, 

tratamento, bem como a subjetividade de cada indivíduo/paciente, no tocante à 

sua vivência, escolhas e perspectivas de vida, não se restringindo apenas ao 

estado de saúde. 
 

É imperioso enfatizar que existem diversos dispositivos legais nos quais as 

pessoas que vivem com HIV/Aids podem recorrer como: Art. 168 CLT que trata do 

sigilo no trabalho e o sigilo médico; temos a Instrução Normativa INSS/PRES n° 

45 de 2010, que discorre sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e 

traz no seu texto: a pessoa que vive com HIV/AIDS ou com hepatopatia grave terá 

direito ao benefício sem a necessidade de cumprir o prazo mínimo de contribuição 

e desde que tenha qualidade de segurado. Ainda com relação a previdência social 

temos a pensão por morte que diz que em caso de falecimento da pessoa com 

Aids, existe a pensão por morte para seus dependentes. 

O surgimento do HIV no mundo, para muitos estudiosos, trouxe uma nova 

dinâmica social e um novo relacionamento para a situação saúde/doença, pois a 

epidemia evidenciou uma nova roupagem para questões como discriminação, 

estigma e preconceito, que ultrapassou a seara física da doença e debilitou 

também a questão moral. 
 

A história do HIV/Aids no Brasil nos direciona à década de 80, momento em 

que a sociedade teve notícias sobre a doença e quase nada se sabia a respeito 

dela. Na época, receber o diagnóstico de HIV/Aids era como uma sentença de 

morte, em decorrência da falta de conhecimento sobre a epidemia, o que levou a 

óbito centenas de pessoas no País. O Brasil perdeu grandes personalidades na 

época, tais como Cazuza, Renato Russo, Betinho, dentre outros. 
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Foi preciso uma redefinição do Estado Democrático de Direito no tocante à 

dignidade da pessoa, ou seja, dos portadores de HIV/Aids para que aspectos 

neutralizadores de perspectivas de tratamento, prevenção, cuidado não ficassem 

em segundo plano, em decorrência do medo e da angústia de ser identificado 

como um soropositivo. 
 

É um desafio muito grande a condição de viver com HIV/Aids, pois o 

momento do diagnóstico traz, para muitos, uma visão ausente de perspectivas de 

vida e futuro. É necessária uma mudança significativa de postura e entendimento 

no que concerne à condução da vida, insurgindo, assim, a aceitação e a 

percepção de que é possível viver bem, com qualidade, na presença de direitos e 

ter felicidade diante de um diagnóstico do tipo. 
 

Imperioso relatar que, desde o início da epidemia até hoje, muitos avanços 

são contabilizados, com muitos autores e atores envolvidos, instituições, 

estudiosos e as próprias pessoas que vivem com HIV/Aids munidas de 

consciência e a concepção de que algo deve ser feito, valorando, assim, 

situações que foram positivadas em leis, declarações, convenções de grande 

visibilidade social e que abraçam esta demanda, carente não só de condições de 

saúde, mas também de reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. 
 

De acordo com Diniz (1999), é garantido a qualquer soropositivo o direito 

ao respeito e à dignidade. Estes direitos estão salvaguardados na ratificação que 

o Brasil concretizou da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que 

com a Constituição de 1988 tornaram-se essenciais ao desenvolvimento de 

perspectivas que tentem minimizar as consequências da infecção, garantindo 

direitos e deveres aos indivíduos portadores de HIV/Aids diante da complexidade 

que envolve a patologia. 
 

Apesar de na prática muitos direitos não serem respeitados, e existir um 

desconhecimento de muitos sujeitos envolvidos com relação à presença desses 

direitos, é válido destacar que as pessoas portadoras de HIV/Aids são agraciadas 

com muitos mecanismos que possibilitam o enfrentamento da epidemia, a 

prevenção e o controle da infecção, e esta é uma temática de grande repercussão 

social que foi abraçada pelo Brasil através do Programa Nacional de Direitos 

Humanos de 1996 (PNDH), que reconhece como direitos fundamentais a 

prevenção e o tratamento da epidemia. 
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Apoderando-se deste panorama, tem-se um conjunto de normas no qual se 

pode referenciar, especificamente, a Declaração dos Direitos Fundamentais da 

Pessoa Portadora do Vírus da Aids, que contempla desde a garantia do sigilo, 

acesso ao tratamento, exames e medicamentos, até o exercício da sua vida 

profissional, sexual e afetiva. 
 

Todo tipo de ausências, barreiras e empecilhos sofrem as pessoas que 

vivem com HIV/Aids, desde que a comunidade tenha ciência da sua patologia. 

Dificuldade de acesso à saúde, como frequentar o dentista da Unidade Básica de 

Saúde do seu bairro, fazer uma cirurgia eletiva, admissão no emprego ou até 

mesmo continuidade nele, alcance à educação básica, aproximação com a 

comunidade, relacionamento amoroso, dentre outros. 
 

Nos inúmeros ramos do direito, foram abraçadas normas que permitem ao 

portador ser tratado de forma igualitária, sem discriminações. 
 

Vejamos no direito civil, destacam-se: as ações por danos morais; o direito 

ao sigilo quanto à sua situação de portador do HIV, especialmente dos 

profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico e tratamento; o direito a 

alimentos, podendo ser requerida pensão não só aos pais, como também a 

qualquer parente que tenha condições para suprir as necessidades do portador; 

direito sucessório que tem jurisprudência consolidada no que diz respeito à 

sucessão de companheiros, independentemente da opção sexual (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2000). 

Diante de todo esse contexto, percebe-se que o direito, enquanto 

ordenamento jurídico é um  aliado poderoso e compromissado com a proteção 

das pessoas que vivem com HIV/Aids, reconhecendo-as como cidadãs a serem 

contempladas com direitos constitucionais presentes para todos, salvaguarda sua 

condição de vulnerabilidade diante das injustiças sociais, com a segurança de 

garantia de direitos específicos a esses indivíduos com sorologia positiva para 

HIV/Aids. 

 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A AIDS é uma doença ainda hoje incurável, porém não deve ser vista como 

um castigo que acomete parcelas marginalizadas da população. Quaisquer 
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pessoas em todos os cantos do mundo estão sujeitas à contaminação do vírus 

HIV/Aids, seja por desconhecimento sobre o vírus e suas formas de 

contaminação ou por escolhas feitas no curso da vida. 
 

Viver hoje com HIV/Aids é muito diferente do diagnóstico da década de 80, 

época em que se teve o conhecimento dos primeiros casos em humanos e pouco 

se sabia a respeito desta epidemia devastadora, com expectativa de vida de 

apenas três meses após o conhecimento da sua sorologia positiva para HIV/Aids 
 

Por muito tempo, a visão que se tinha a respeito da doença era que ter 

Aids era consequência de comportamentos sexuais promíscuos e, portanto, deste 

contexto advém toda a carga de preconceitos e a presença marcante do estigma 

e da discriminação. 
 

Sabe-se atualmente que o HIV/Aids não tem preconceito e qualquer 

pessoa que se coloque em situação de risco, como praticar sexo sem o uso do 

preservativo masculino ou feminino, e tanto faz a relação sexual ser anal, oral ou 

vaginal, corre o risco de se contaminar, porque quem vê cara não enxerga HIV. 
 

É notório que a Carta Magna de 1988 e os seus direitos fundamentais 

trouxeram para os cidadãos grandes expectativas de garantias que, vivenciadas, 

possibilitam uma vida digna e com qualidade. 
 

O respeito aos direitos das pessoas que vivem com HIV/Aids, associado à 

prestação de uma assistência integral, ao lado do papel fundamental da família no 

tratamento, bem como ações de prevenção e engajamento da comunidade na 

luta, tem proporcionado expectativa de vida com qualidade e repleta de 

significados. 
 

A garantia de direito caminha junto com os avanços no tocante à doença e 

pode -se destacar que possibilitou uma maior aceitação do diagnóstico e a 

vivência segura da adesão ao tratamento, garantido, assim, melhoras no que 

concerne à condição de saúde, bem-estar, concordância com a ingestão dos 

medicamentos e também com a prevenção, apoiando assim a política do uso da 

camisinha. 
 

É imperiosa a importância do direito para a temática. Porém, é preciso 

destacar que as normas, Declarações, jurisprudências, letras de leis não estão aí 

para excluir da sociedade quem é portador do vírus HIV/Aids. São apenas 

instrumentos que asseguram garantias às pessoas que vivem com HIV/Aids. 
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Como o usufruto do saque do FGTS sem burocracia, o acesso à Previdência 

Social caso observe-se que o paciente não possui mais condições de trabalho, 

dentre outros direitos. 

Por conta de tantas ausências, foi necessária uma intervenção mais 

imperativa da legislação reconhecendo a necessidade e a condição de grupos 

vulneráveis da população, como as pessoas que vivem com HIV/Aids, e abraçar 

esta demanda carente de reconhecimento e de garantias legais, que sofrem 

cotidianamente com a falha moral da discriminação. 
 

É necessário não só a garantia de direitos, mas também uma mudança de 

atitude da sociedade que deve atingir, primeiramente, a visão que se tem das 

pessoas que vivem com HIV/Aids, deixando de lado expressões pejorativas e 

preconceituosas como o termo “aidético”, tão expressado até há bem pouco 

tempo. 
 

As pessoas que vivem com HIV/Aids são possuidoras, como se percebe, 

de muitos direitos, com um papel fundamental na conjuntura da sua realidade. 

Enquanto pacientes – e, principalmente, como cidadãos - a segurança dessas 

conquistas é a proteção indispensável para que as vidas dessas pessoas sejam 

transformadas positivamente, no que diz respeito ao usufruto de melhorias 

integrais em todos os pormenores da conjuntura das suas vidas. 
 

O maior problema é que, apesar de todos os avanços e as conquistas no 

campo dos direitos, a sociedade ainda nutre focos de estigma, preconceito e 

discriminação com relação a portadores de HIV/Aids, sentimento que precisa ser 

ainda debelado. E, para isso, o melhor mecanismo é a informação e o 

esclarecimento da população para que se quebrem alguns tabus sobre o assunto. 
 

Os direitos presentes no ordenamento jurídico acalentam e trazem 

segurança e perspectivas para os pacientes, ampliando horizontes e estimativa 

de vida. No entanto, não é suficiente para quebrar a barreira dos pré-julgamentos 

estabelecidos pela falta de entendimento claro sobre a epidemia. 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução: Carlos Nelson 
Coutinho. Editora Campus. Rio de Janeiro, 1992. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

51 
 

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro Borges. Dos direitos da Personalidade, 
in Teoria Geral do Direito Civil, coordenação de Renan Lotufo e Giovanni Ettore 
Nanni. Capítulo 9, p. 248, item 4. São Paulo. Editora Atlas. 2008. 

 

BRASIL. Constituição Federal. Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
ONU. Disponível em <http://www.dudh.org.br/>. Acesso em 27/09/18. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa 
Nacional de 

DST e Aids. Manual de Adesão ao Tratamento para as pessoas vivendo com 
HIV e Aids. 

Brasília: Ministério da Saúde 2008. 

 

CARVALHO RAMOS, André de. Teoria geral dos direitos humanos 
na ordem internacional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 
137. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 
humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

DINIZ, S. & VILLELA, W. Interfaces entre os Programas de DST/AIDS e 
Saúde Reprodutiva: o caso brasileiro In: Parker, R., Galvão, J. e Bessa, M.S. 
(orgs). Saúde, Desenvolvimento e Política: respostas frente à Aids no Brasil. 
Rio de Janeiro: ABIA; São Paulo: Ed. 34, 1999. 

 

FERNANDES, Bernardes Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. RJ: 
Lúmen Júris, 2010. P. 1046. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: 
Atlas 2010. 

 

HAHN, Paulo; TRAMONTINA, Robison. Direitos humanos na diversidade 
cultural – toeira crítica e interculturalidade. In: GORCZEVSKI, Clovis; LEAL, 
Mônia Clarrisa Henning. Constitucionalismo contemporâneo: desafios e 
perspectivas. Curtitiba: Multideia, 2012. 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

52 
IVANDRO, Marcelo Kukul UDC/Facemed, Brasil, Abril 2016. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos da 
Metodologia Cientifica. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

MALHEIROS, Márcia Rita Trindade Leite. Pesquisa na Graduação. Disponível 
em: 
<www.profwillian.com/_diversos/download/prof/marciarita/Pesquisa_na_Gradu
acao.pdf.> Acesso em: 27/04/2018. 

 

MERCHÁN-Hamann E. Os ensinos da educação para a saúde na prevenção 
de HIVAids: subsídios teóricos para a construção de uma práxis integrada. Cad. 
Saúde Pública. 1999; 15: 85-92. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17ª edição, São Paulo. Editora 
Atlas. 2005. 

 

PINHEIRO, R. A importância do SUS: o político, o social e as questões a 
superar. In: 

 

Raxach JC, organizador. Reflexões sobre assistência à Aids: relação médico-
paciente, interdisciplinaridade e integralidade. Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira interdisciplinar de AIDS; 2008. p.02-61 

 

Portal Educação. O que é saúde?. Disponível em: 
<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-que-e-
saude/32304>. Acesso em: 27 de set de 2018. 

 

Significados. Significado de Direitos Humanos. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/direitos-humanos/. Acesso em: 27 de set de 2018. 

 

SOUZA, Deise. Educação continuada em saúde para a prevenção do 
HIV/AIDS no local de trabalho. 2011. 48 f. Monografia (Especialização 
Prevenção ao HIV/AIDS no Quadro da Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos), 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2011. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

54 
Capítulo 4 

ACIDENTES NA INFÂNCIA EM UNIDADE DE REFERÊNCIA DO AGRESTE 

PERNAMBUCANO 

 

Ana Carla Silva Alexandre1 
Cibelly Farias do Nascimento2 

Juliane da Silva Pereira3 
Vanessa de Carvalho Silva4 

 

RESUMO 

Estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa contendo dados primários, 
realizado em uma unidade de referência da rede pública, com crianças na faixa etária de 0 à 
14 anos admitidas por causas acidentais. Objetivou descrever os principais acidentes 
pediátricos e os eventos que contribuem para tal acontecimento, a fim de proporcionar 
subsídios para futuras formas de prevenção. A amostra obteve 114 crianças, evidenciou as 
quedas e acidentes de transporte como as causas acidentais mais freqüentes, tendo a 
internação hospitalar como principal prognóstico. A maioria das crianças estava 
acompanhada no momento do acidente, porém nem todos os acompanhantes eram adultos.  
O estudo mostrou que o maior percentual dos acidentes ocorreram fora do domicilio, com 
crianças do sexo masculino e residentes da zona urbana.  Mediante a analise dos 
resultados é discutida a implantação de estratégias em nível primário, com a provisão de 
medidas que alertem os cuidadores e a população infantil.   
 

Palavras-chave: Propensão a acidentes; Causas externas; Pediatria; Prevenção de 

acidentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o acidente como um 

acontecimento independente da vontade humana, desencadeado pela ação 

repentina e rápida de uma causa externa, que produz ou não lesão corporal e/ou 

mental (PONTES, 2012).  

Durante a infância há maior susceptibilidade à situações de risco, pois a 

personalidade infantil apresenta determinadas características que as tornam, por 

natureza, aventureiras e incapazes de prever tais situações, o que dificulta a 

proteção pelos cuidadores e as tornam mais vulneráveis a acidentes (CHAMAS; 
                                                           
1 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Docente do Instuto Federal de Pernambuco. Pesqueira- 
PE. Brasil. E-mail: ana.alexandre@pesqueira.ifpe.edu.br. 
2 Enfermeira. Faculdade do Vale do Ipojuca. Jataúba- PE. Brasil. 
3 Enfermeira. Instituto Federal de Pernambuco. Pesqueira- PE. Brasil.  
4 Acadêmica em Enfermagem. Instituto Federal de Pernambuco. Pesqueira – PE. BRASIL. 
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OBERHOFER; CENTA, 2004). Junto a estas características, esses autores dizem 

que outros fatores também influenciam na predisposição destas aos acidentes, tais 

como os aspectos anatômicos, psicológicos e fisiológicos da infância, além de que a 

segurança e as condições ambientais, a classe econômica e o nível de informação 

dos cuidadores, entre outros fatores socioculturais, contribuem de igual modo para o 

acontecimento do evento traumático. 

Para a saúde pública os acidentes têm apresentado importância no perfil de 

agravo à saúde da criança e traz consigo danos socioeconômicos para as famílias e 

a sociedade, resultando em um grave problema, tendo conseqüências que podem 

levar a fatalidade ou internações duradouras (AMARAL; PAIXÃO, 2004). No 

Nordeste, os acidentes mais prevalentes na faixa etária de 0 à 14 anos são as 

quedas, tropeços, acidentes de transporte, atropelamento, agressões e queimaduras 

(BRASIL, 2012).  

De acordo com os dados mais recentes encontrados no Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) os acidentes 

pediátricos no nordeste, em 2007 são responsáveis por 42.707 internações 

hospitalares e em Pernambuco no ano de 2011, 11.628 crianças foram internados 

por causas externas.  

Quando utilizada como único recurso para a recuperação, a hospitalização 

torna-se um mal necessário (ALCANTARA, 2008) 

Essa experiência na vida da criança muda seu cotidiano e de sua família 

ocasionando uma importante fonte de sofrimento (VASQUES; BOUSSO; CASTILLO, 

2011). Além da situação de estresse vivenciada, também gera gastos que poderiam 

ser minimizados com planejamento adequado, por isso analisar os principais 

acidentes que levam à hospitalização infantil colabora com um bom planejamento da 

assistência e melhor reestruturação dos serviços, tornando assim mais eficiente o 

gerenciamento de recursos (MARTINS; ANDRADE, 2005). 

Os eventos referidos como acidentais são passiveis de prevenção e causam 

sérios danos e graves lesões às crianças, comprometendo sua qualidade e 

expectativa de vida (VIEIRA et al., 2007). O entendimento de todos os fatores 

predisponentes aos acidentes mostra a necessidade de prover recursos para a 

prevenção, com atuação inter multissetorial e direcionamento das intervenções 

conforme os fatores específicos da infância (MARTINS, 2006).  
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A prevenção consiste então, no ponto primordial para controle do alto índice 

dos acidentes na população infantil, necessitando de atividades direcionadas a cada 

etapa do desenvolvimento da criança, com educação individual na puericultura, nas 

escolas e comunidade (MARTINS; ANDRADE, 2007).  

Para fins, este estudo visa investigar os principais acidentes infantis admitidos 

numa unidade de referência do agreste pernambucano, bem como os fatores que 

influenciaram para ocorrência de tais eventos, com o propósito de viabilizar meios 

que auxiliem a população na minimização dos agravos à saúde da criança por 

causas externas. 

 

MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo prospectivo, exploratório, descritivo com abordagem 

quantitativa contendo dados primários, coletados na emergência e no setor de 

pediatria de um hospital público de referencia em trauma-ortopedia do agreste 

pernambucano, visando colher dados para subsidiar futuras estratégias de 

prevenção, com relevância social, que tragam benefícios à população estudada, 

como o planejamento de novas estratégias baseadas na realidade do estado 

estudado, que acarretem na minimização do percentil de acidentes infantis. 

A amostra foi do tipo conveniência e para compor o grupo de casos foram 

selecionadas todas as crianças na faixa etária entre 0 e 14 anos admitidas na 

emergência por causas acidentais, de ambos os sexos, cujo os pais/responsáveis e 

crianças aceitaram participar da pesquisa. 

Com o consentimento dos responsáveis pelas crianças e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), iniciou-se a entrevista com a 

aplicação de um questionário estruturado, contendo 07 questões, que possibilitou a 

analise das variáveis referentes a sexo, idade, local de residência (zona rural ou 

urbana), tipo do acidente (afogamento, acidente de transporte, intoxicação, 

queimadura, exposição a forças mecânicas inanimadas, queda, contato com animal, 

outros), procedência do acidente (se a criança estava acompanhada no momento do 

acidente, grau de parentesco do acompanhante), local de ocorrência (dentro da 

residência ou fora) e prognóstico hospitalar (atendimento emergencial e alta, 

internação hospitalar, internação hospitalar seguido de óbito, óbito após acidente). 
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Além deste, foram utilizados os prontuários das crianças atendidas para descrição e 

confirmação da admissão e prognóstico das vítimas. 

O estudo foi realizado entre os meses de julho e agosto de 2012. As 

pesquisadoras permaneceram na emergência da unidade por 6 horas/dia, colhendo 

todas as admissões infantis realizadas durante este período, excedendo a amostra 

mínima necessária, visto que o fluxo médio de atendimento emergencial da unidade 

é de 2.500 pessoas e que destas 10% são da faixa etária pediátrica, tendo assim 

como amostra mínima 90 crianças, segundo calculo amostral com índice de 

confiança de 95%.  

Os dados foram armazenados e tabulados no Programa Microsoft Excel® 

versão 2007 e submetidos a três correções. Foram elaboradas tabelas com valores 

absolutos e percentuais para então serem analisados a luz da literatura sobre o 

tema. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com o protocolo de número 00064/2012. 

 

RESULTADOS 

 

O estudo obteve uma amostra de 114 crianças admitidas por causas 

acidentais, onde o gênero masculino foi predominante, envolvendo 69% dos 

atendimentos em relação ao sexo feminino. Ao correlacionar o gênero com o tipo de 

acidente, observamos que em quase todos, exceto nos acidentes por contato com 

animal, houve essa predominância.  

No domicilio ocorreram 38 casos (33%), mais especificamente no quintal e na 

cozinha das residências. Todavia, a maioria dos acidentes ocorreu fora do ambiente 

domiciliar (n=76, 67%), tendo como principais cenários as rodovias e as vias 

públicas (n=40, 35%), seguido das escolas/quadras poliesportivas (n=19, 17%) 

(Tabela 1). A zona de residência urbana ganhou destaque como local de ocorrência 

em relação à zona rural (Tabela 2). 
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Faixa Etária Sala Cozinha Quarto Varanda Quintal Sítio 

Escola/Quadra 

poliesportiva Ruas/Rodovias 

< de ano 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

1-4 anos 2 6 2 3 5 1 1 8 

 

5-9 anos 3 1 0 3 6 7 8 17 

 

10-14 anos 1 2 1 2 0 8 10 15 

Total 6 10 3 8 11 17 19 40 

% 5% 9% 2% 7% 10% 15% 17% 35% 

Tabela 1 – Atendimentos infantis por faixa etária segundo local de ocorrência 

do acidente. Caruaru, 2012. Fonte: FARIAS; GOMES; CORDEIRO, 2012. 

 

Segundo relato dos responsáveis a maioria das crianças estava 

acompanhada no momento em que ocorreu o acidente. Porém, quando estudadas 

as variáveis relacionadas aos acompanhantes, observou-se que 57% das crianças 

contavam com a supervisão de um adulto (pai, mãe, tios, avós, irmãos, professor, 

vigia da escola ou outro adulto que não fosse membro da família), e os 43% 

restantes apontaram a presença de um amigo ou irmão (criança) como único 

acompanhante. Sendo assim, as crianças acompanhadas por outras são 

consideradas como desacompanhadas, pois a criança é um individuo com 

comportamento que revela imaturidade e subtende-se que a mesma não é capaz de 

supervisionar e alertar os possíveis riscos, o que torna esse percentual preocupante. 

 

Variáveis Queda 

Acidente de 

transporte 

Outras 

causas 

Objetos 

inanimados 

Contato 

animal % 

Domicilio 20 1 5 4 8 33% 

Fora do domicilio 46 17 5 5 3 67% 

Acompanhados 37 14 9 7 8 66% 

Desacompanhados 29 4 1 2 3 34% 

Zona rural 26 4 6 5 5 40% 
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Tabela 2 – Atendimentos infantis por variáveis analisadas segundo causa 

acidental. Caruaru, 2012. Fonte: FARIAS; GOMES; CORDEIRO, 2012. 

 

Os pacientes foram subdivididos por faixa etária e com base nesta subdivisão, 

foi encontrada predominância dos casos (39%) na faixa etária de 5 à 9 anos. Queda 

foi o acidente mais freqüente, ocorrendo em 58% dos casos, seguido de acidentes 

de transporte (16%). Estes acidentes apareceram com maior incidência em quase 

todas as faixas etárias, com exceção apenas da faixa etária de 1 a 4 anos, como 

pode ser visto na figura a seguir, que exibiu como segunda causa acidental contato 

com animal.  

 

Figura 1 - Percentuais de atendimentos infantis por faixa etária segundo causa 

acidental. Caruaru, 2012. Fonte: FARIAS; GOMES; CORDEIRO, 2012. 

Dentre as condutas adotadas como prognóstico hospitalar, o atendimento 

emergencial e alta dos pacientes ocorreu em 37% dos casos, 63% corresponderam 

Zona urbana 40 14 4 4 6 60% 

Masculino 47 12 6 9 5 69% 

Feminino 19 6 4 0 6 31% 
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à internação para submissão de cirurgia eletiva ou para recuperação de cirurgias de 

emergência. A principal causa responsável pelas internações, diferente do que se 

espera, também foi a queda. Ela apresenta-se freqüente no cotidiano infantil, 

entretanto, nem sempre causa danos significativos, o que leva os responsáveis a 

ignorarem este evento, considerando-o como situação comum da infância (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Percentuais de internação hospitalar por faixa etária segundo causa 

acidental. Caruaru, 2012. Fonte: FARIAS, GOMES; CORDEIRO, 2012. 

 

DISCUSSÃO 

 

Conhecer os principais acidentes que acometem a população infantil, bem 

como os fatores que contribuem para tal ocorrência impõe-se como algo 

fundamental para o planejamento de estratégias que visem a prevenção da 

ocorrência destes eventos. Além disso, o conhecimento do perfil sócio demográfico 

das crianças acidentadas colabora para reorganização dos serviços de saúde, 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

61 
desde o âmbito hospitalar aos serviços de atenção básica (MARTINS; ANDRADE, 

2005). 

Na comparação com outros estudos brasileiros não foram observados relatos 

referentes a uma amostra de tamanho semelhante à deste estudo, no entanto, por 

se tratar de um estudo de natureza prospectiva, permite o fornecimento de 

informações fidedignas, pelo fato destes dados serem coletados de fonte primaria 

(MARTINS; ANDRADE, 2005; CIAMPO et al., 2011). 

Foi evidenciado que houve maior predominância de acidentes em crianças do 

gênero masculino, presume-se que tal resultado esteja relacionado às diferenças no 

desenvolvimento psicomotor de cada gênero e a fatores culturais que influenciam 

nos hábitos e estilos de vida de cada um. No brincar diário é perceptível a distinção 

das atividades motoras de cada sexo, onde os meninos são estimulados a 

brincadeiras mais interativas, com maior movimentação corporal (futebol, esconde-

esconde, saltos, corridas, entre outros), enquanto as meninas são culturalmente 

influenciadas a brincadeiras mais passivas (boneca, casinha, maquiagem, desfile de 

moda, etc).     

 Outros estudos (PONTES, 2012; AMARAL; PAIXÃO, 2007) também 

obtiveram dados semelhantes, apontando os meninos como mais expostos aos 

agentes e situações de risco, estando envolvidos em maior número de acidentes. 

Ressalta-se que estes adquirem liberdade mais cedo em comparação às meninas, 

tendo conseqüentemente diminuição precoce de supervisão por parte dos 

cuidadores (CIAMPO et al., 2011).  

Ao analisarmos o ambiente urbano, facilmente percebemos fatores que 

favorecem a ocorrência de eventos traumáticos, tais como, o trafego intenso de 

veículos, habitações além do térreo com difícil acesso (escadas, elevadores) e 

limitação de áreas de lazer. Estes compõem uma série de itens que propiciam riscos 

para as crianças, sendo assim uma informação justificável para os dados 

encontrados neste estudo, onde o ambiente urbano ganhou destaque na ocorrência 

dos acidentes. Nesse contexto, ainda é possível expor o êxodo rural como um 

importante fator para o aumento do índice de acidentes nas cidades, visto que o 

abandono dos campos tornou a população nos centros urbanos mais numerosa.  

A visão sobre o local de ocorrência modificou-se substancialmente em 

comparação a outras pesquisas pois o ambiente extradomiciliar foi o local onde 
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ocorreu a maioria dos acidentes descritos nesta pesquisa (VIEIRA et al., 2007; 

MARTINS; ANDRADE, 2007; CIAMPO et al., 2011). Pressupõe-se que tal evidencia 

esteja relacionada à carência de área de lazer, que leva as crianças a procurarem 

locais inadequados para brincar. A falsa sensação de segurança dos responsáveis 

ao acreditarem que as crianças estarão seguras se estiverem próximas as 

residências, mesmo que brincando na rua em frente a casa, também corrobora para 

esse resultado.  

Em outros estudos (MALTA et al., 2009; CIAMPO et al., 2015) o domicilio 

aparece como principal cenário para a ocorrência dos acidentes, no entanto, os 

resultados obtidos apontam este como segundo local mais freqüente. Porém, na 

faixa etária de 0 à 4 anos, esta variável ocupou primeiro lugar, visto que nesta idade 

as crianças estão mais presas ao lar, o qual, diferente do esperado, é considerado 

um local perigoso por apresentar numerosos riscos.  

A queda caracterizou-se como um acidente de grande prevalência entre as 

crianças de todas as faixas etárias estudadas, diferindo dos resultados encontrados 

em uma cidade da região sudeste (GASPAR et al., 2004) e compatível com dados 

colhidos em cidades das regiões sul (CHAMAS; OBERHOFER; CENTA, 2004) e 

norte (CARVALHO; PUCCINI; SILVA, 2007). Esse índice se justifica pela fase de 

desenvolvimento neuropsicomotor, onde as crianças estão adaptando-se ao meio 

externo e conhecendo suas limitações. Para as crianças maiores esse fato se dá 

devido às atividades de lazer e esportes, tais como, bicicleta, futebol, passeios à 

cavalo, etc. 

Dados referentes ao ano de 2011, colhidos no SIH-SUS, exibe a classificação 

outras causas externas de lesões acidentais em lugar de destaque dentre o grupo 

de causas que levam á internação hospitalar das faixas etárias entre 0 a 14 anos em 

Pernambuco, tendo como principal a queda do mesmo nível, escorregões, tropeços 

e passos falsos. Os resultados do presente estudo revelam indícios de que não 

houve alteração nessa informação, reforçando atenção para a necessidade de 

provisão de medidas que conscientizem a população e dissipe o conceito de que por 

fazer parte do dia-a-dia das crianças são considerados eventos normais.  

Os acidentes estão relacionados em sua maioria à negligência dos adultos 

responsáveis e grande parte desse descuido ocorre devido à necessidade do 

cuidador em ausentar-se para realização de suas atividades diárias. O atual estudo 
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evidencia que grande parte das crianças estava desacompanhada, diferente do 

resultado encontrado em um município de São Paulo (FILÓCOMO et al., 2002), o 

qual mostrou que a maioria das crianças estava acompanhada dos pais e ressaltou 

que a presença do adulto também não impede que o evento aconteça se o mesmo 

não for instruído sobre as formas de prevenção.  

Diante disso, é possível constatar que a presença de um adulto não é 

indicativa de supervisão e que a supervisão direta pode auxiliar na redução do alto 

índice de acidentes na infância se tal supervisor estiver instruído quanto aos riscos 

inerentes ao desenvolvimento da criança a ser supervisionada. Para eficácia das 

ações preventivas no contexto da atenção primária em saúde torna-se relevante 

estar cada vez mais próximos das famílias, proporcionando ações educativas e 

preventivas de forma indissociável (MELLO et al., 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

As ações preventivas como já descrito, constituem a principal estratégia para 

resolução desta problemática. Mediante isso, propõe-se a implantação de um 

programa com trabalho inter multissetorial, envolvendo o hospital campo de estudo, 

os serviços de atenção básica de saúde e a rede educacional de ensino, de modo a 

desenvolver atividades educacionais direcionadas aos cuidadores/responsáveis e as 

crianças que enfatizem os fatores de risco para a ocorrência dos acidentes na 

infância, ressaltando os sérios e graves danos que podem acometê-las. 

O serviço de atenção básica é tido como porta de entrada para o sistema de 

saúde e possui um forte vínculo com a população, constituindo-se um importante 

meio para veicular informação e conscientizar. Neste contexto, seria de 

imprescindível importância para o hospital campo de estudo a construção de uma 

parceria com as unidades básica de saúde, de modo que estimule os profissionais 

desta vertente para contribuir com a causa. Aproveitando os momentos de interação 

com a população para orientar os pais, com o intuito de despertar-los para os 

possíveis perigos encontrados no ambiente doméstico, como também no 

extradomiciliar, afim de que possam adotar medidas que promovam a segurança 

das crianças. 
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A unidade de saúde estudada possui um perfil de atendimento emergencial 

de alta complexidade e recebe um quantitativo diminuído de casos em que o 

atendimento condiciona à alta imediata. Com base no resultados, analisados e 

descritos anteriormente percebeu-se que numerosos casos tiveram como 

prognóstico hospitalar a internação infantil, desse modo o tempo de permanência 

das crianças durante a hospitalização também pode ser aproveitado para a 

promoção de ações educativas, evitando a ocorrência de novos acidentes. 

A educação constitui um meio importante para transformação e 

repadronização de condutas que proporcionem ambientes saudáveis, por isso é 

necessário que tal compromisso também seja extensivo ao contexto escolar 

incluindo a participação das crianças e responsáveis nas questões que enfatizam as 

prevenções de tais ocorrências. Desse modo os profissionais de saúde poderão 

utilizar os centros educacionais como ponto estratégico para o encontro da 

população alvo. 

Aos pais e/ou cuidadores caberá a tarefa de colocar em prática a 

aprendizagem recebida, sem esquecer a supervisão direta, que mesmo com as 

medidas preventivas deve estar constantemente presente, destacando-se como a 

principal forma de prevenção. Sendo assim, mediante a união dos profissionais de 

saúde, criança, família, comunidade, poderemos minimizar esse agravo, visando o 

bem estar e a qualidade de vida de nossas crianças.   
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Capítulo 5 

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PRÁTICA DE SUICÍDIO EM UM 
MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE, DO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL 

 

Viviane Sousa Ferreira1 
Ilka Kassandra Pereira Belfort2 

Sally Cristina Moutinho Monteiro3 
Allan Kardec Barros4 

 

RESUMO 

Introdução: O suicídio está entre as principais formas de morte por causas externas. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo todo. 
Por ser um tema pouco discutido, o suicídio é estigmatizado pela sociedade, tornando-se um 
problema de difícil compreensão e resolução. Esse agravo tem impactos que afetam não apenas o 
indivíduo em si, mas sua família e toda a sociedade. Deste modo, objetivou-se delinear o perfil 
epidemiológico do suicídio no município de Imperatriz/MA, relacionando a frequência dos casos 
com outras causas externas. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico comparativo 
descritivo retrospectivo, utilizando bases de dados nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e Departamento de Informática do SUS (DATASUS) ao longo dos anos de 2005 
a 2015. As variáveis observadas foram: faixa etária, sexo, escolaridade e estado civil. Resultados: 
O suicídio é a quarta causa de morte no município de Imperatriz, tendo predominância em 
indivíduos na faixa etária de 20-29 anos, baixo nível de escolaridade, de sexo masculino e 
solteiros. Os resultados foram comparados com pesquisas realizadas sobre o mesmo perfil. 
Conclusão: Como sendo a quarta causa externa de morte, o suicídio levanta discussões 
relevantes acerca dos fatores de risco os quais são resultantes do ambiente que o indivíduo se 
encontra.  

Palavras-chave: Suicídio, Perfil epidemiológico, Causas externas, Fatores. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo "suicídio" em si traz uma referência direta à violência e à agressividade, a 

tentativa e o ato são fenômenos complexos que ocorrem, de forma individualista, a partir 

da inter-relação de fatores biológicos, psicossociais, psiquiátricos e sociais (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2015). Este encontra-se entre as conhecidas “mortes por 
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causas externas”, a taxa de mortalidade por causas externas vem aumentando em todo o 

território mundial; por exemplo: os homicídios cresceram 148,5% (segundo lugar dessas 

mortes), os suicídios cresceram 62,5% e os acidentes de transporte 38,7% (WAISELFISZ, 

2014). 

Assim, o suicídio é considerado um problema de saúde pública mundial. Segundo 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), estima-se que 800 mil pessoas se 

suicidam por ano, e que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. 

Representando 1,4% de todas as mortes no mundo e a segunda maior causa de morte 

entre pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Sendo que a população na faixa etária de 70 

anos de idade ou mais é a que mais comumente comete suicídio. Existem indicações de 

que, para cada adulto que cometeu suicídio, pode ter havido mais de 20 outros tentando se 

suicidar (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Estudos revelaram um aumento concomitante da violência por homicídio e por 

suicídio na faixa etária entre 15 e 39 anos. Sexo, cultura, raça e etnia são fatores 

importantes na epidemiologia do suicídio. Os índices de suicídio são mais elevados entre 

homens do que entre mulheres (ABASSE et al., 2009; BOTEGA, 2014; BRASIL, 2005; 

BRASIL, 2006; DATASUS, 2017; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000; 

WAISELFISZ, 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017).  

No Brasil, os suicídios vêm aumentando de forma progressiva e constante, tendo 

um pequeno crescimento na década de 80 (2,7%), seguido de 18,8% na década de 90 e 

um crescimento significativo deste até 2012, perfazendo índices de cerca de 33,3% 

(WAISELFISZ, 2014). Figurando assim, entre os dez países que registram os maiores 

números absolutos de suicídios no mundo e o 4º da América Latina. Foram 8.639 suicídios 

oficialmente registrados em 2006, o que representa, em média, 24 mortes por dia. Do total 

de suicídios, 79,3% foram de homens, o que dá uma razão de 3,8:1 entre homens e 

mulheres (BOTEGA, 2014). 

Registros revelam que no país, acontecem em média 24 suicídios por dia, mas esse 

número deve ser 20% maior, já que muitos casos não chegam ser registrados 

(WAISELFISZ, 2014). No ano de 2015, foram registrados no Sistema de Informação de 

Mortalidade, 11.178 óbitos provocados por “lesões auto-provocadas intencionalmente”, no 

Maranhão, um total de 280 óbitos por essa causa foram registrados, ao longo dos anos, 

esse número só tem aumentado no estado. No ano de 2008, por exemplo, eram 179 óbitos 
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pela mesma causa, em 2012, 206, e em 2015, 280 sob o CID supracitado (DATASUS, 

2017).  

Segundo Botega (2014), além de sub-registro e de subnotificação, há o problema 

dos suicídios que “se escondem” sob outras denominações de causa de morte, como, por 

exemplo, acidente automobilístico, afogamento, envenenamento acidental e “morte de 

causa indeterminada”. Esta baixa de confiabilidade nos dados de mortalidade não é 

exclusivo do suicídio; porém, dada a sensibilidade do ato de suicídio - e a ilegalidade do 

comportamento suicida em alguns países - é provável que a falta de relatório e 

classificação equivocada  sejam maiores para as notificações relacionadas ao  suicídio do 

que para a maioria das outras causas de morte (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2017).  

Apenas 28 países têm uma estratégia nacional de prevenção de suicídios, de 

acordo com a World Health Organization (2015), e o Brasil é um deles. O Ministério da 

Saúde (MS) publicou em portaria 7 na qual institui um grupo de trabalho com o objetivo de 

elaborar e implementar a Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio (BRASIL, 2006). 

Desta forma, o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006), oferece uma rede de 

acompanhamento que compõem o atendimento psicológico, psicoterápico e assistência 

psiquiátrica hospitalar para a prevenção de suicídios.   

No estado do Maranhão houve um aumento da taxa de mortalidade por lesões 

autoprovocadas e na taxa de internação por lesões autoprovocadas, no período de 2000-

2013 de mais de 50% ao longo do período (DATASUS, 2017). Imperatriz é o segundo 

maior município do Maranhão com mais de 250 mil habitantes e possui a segunda maior 

rede de referência em saúde do estado, mas a taxa de suicídio foi de 5,6 por 100.000 

habitantes, e na população jovem a taxa foi de 6,6 suicídios por 100.000 habitantes 

(DATASUS, 2017).  

O custo do suicídio pode ser estimado em termos de “disability-adjusted life-years” - 

anos de vida ajustados às limitações (DALYs). De acordo com este indicador, em 1998 o 

suicídio foi responsável por 1,8% do custo total de doenças em todo o mundo, este é um 

custo equivalente ao das guerras e homicídios, aproximando-se, de modo grosseiro, do 

dobro do custo do diabetes mellitus, e também equivale ao custo do trauma e asfixia 

neonatal (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000).  

Desta forma, o presente estudo objetivou traçar um perfil epidemiológico do suicídio 

no município de Imperatriz, relacionando a frequência de suicídio a outras causas de 
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mortalidade externa, tentando compreender os fatores sociais e econômicos que 

favorecem o problema e fazer uma projeção futura dos casos.   

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico comparativo, descritivo e retrospectivo, ao 

longo dos anos de 2005 a 2015, no município de Imperatriz-MA. As variáveis observadas 

foram: faixa etária, sexo, nível de escolaridade e estado civil. O estudo teve como fonte de 

dados provenientes do IBGE, do DATASUS, Sistema de Informação Hospitalar (SIM), 

Sistema de Informações Hospitalares (SISAIH) e o tabulador a ser utilizado para 

comparação dos dados é o TABWIN. 

Primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico de outros estudos similares 

para o embasamento teórico, bem como pesquisa nas bases de dados nacionais tais 

como: IBGE e DATASUS. 

Para definição de mortalidade, foi realizada tabulação por: Pacientes residentes, por 

categoria de CID 10 e considerou-se óbitos por suicídio os seguintes CID’s: os grupos de 

“Lesões autoprovocadas intencionalmente” X60- X84. Subgrupos: X60 - Autointoxicação 

por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e antirreumáticos, não-opiáceos, 

X61 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes sedativos, 

hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, X62 -

 Autointoxicação por e exposição intencional a narcóticos e psicodislépticos não 

classificados em outra parte, X63 - Autointoxicação por exposição intencional a outras 

substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, X64 -

 Autointoxicação por exposição intencional a outras drogas medicamentos e substâncias 

biológicas e às não especificadas, X65 - Autointoxicação voluntária por álcool, X66 -

 Autointoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus 

vapores, X67 - Autointoxicação intencional por outros gases e vapores, X68 -

 Autointoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas, X69 - Autointoxicação por 

exposição intencional a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas, 

X70 - Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento estrangulamento e 

sufocação, X71 - Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão, 

X72 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão, X73 -

 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de 
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fogo de maior calibre, X74 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra 

arma de fogo e de arma de fogo não especificada, X75 - Lesão autoprovocada 

intencionalmente por dispositivos explosivos, X76 - Lesão autoprovocada intencionalmente 

pela fumaça pelo fogo e por chamas, X77 - Lesão autoprovocada intencionalmente por 

vapor de água, gases ou objetos quentes, X78 - Lesão autoprovocada intencionalmente 

por objeto cortante ou penetrante, X79 - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto 

contundente, X80 - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar 

elevado, X81 - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência 

diante de um objeto em movimento, X82 - Lesão autoprovocada intencionalmente por 

impacto de um veículo a motor, X83 - Lesão autoprovocada intencionalmente por outros 

meios especificados, X84 - Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não 

especificados.  

Outras lesões por causas externas como: “Eventos cuja intenção é indeterminada” 

Y10-Y34, “Acidentes” V01 – X59, “Agressões” X85-Y09, “Intervenções legais e operações 

de guerra” Y35-Y36, “Complicações de assistência médica e cirúrgica” Y40-Y84, “Sequelas 

de causas externas de morbidade e mortalidade” Y85 – Y89 e “Fatores suplementares 

relacionados com as causas de morbidade e de mortalidade” Y90 – Y98 também foram 

pesquisados, porém, serviram como base para dados secundários.  

Para a avaliação dos dados, considerou-se o número total de óbitos por causas 

externas no município por grande grupo da CID 10 para obtermos uma visão geral e 

entender que proporção o suicídio ocupa nesse meio. Foram tabulados dados 

considerando quantidade de suicídio por faixa etária, escolaridade e estado civil.  

Para a tabulação do suicídio entre causas externas, consideramos todas as 

classificações de CID descritas acima: Y10 – Y34, V01- X59, X85-Y09, Y40- Y84, Y85 – 

Y89, Y90 – Y98 e X60 – X84 (que são as lesões consideradas auto-provocadas).  

Para avaliação de incidência de suicídio por faixa etária as seguintes faixas etárias 

foram consideradas: 0-4 anos, 5-9 anos, 10-14 anos, 15-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 

40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos e 80 anos ou mais. A análise por nível de 

escolaridade foi realizada com base no cálculo do percentual de pessoas que morreram 

por suicídio que tinham nenhuma escolaridade ou de 1 a 3 anos de estudo, 4 a 7 anos de 

estudo, com 8 a 11 anos de estudo e com 12 ou mais anos de estudo. A tabulação 

realizada para relacionar estado civil e suicídio considerou pessoas solteiras, casadas, 

viúvas e separadas judicialmente, todos os dados consideraram o período de 2005 a 2015. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

72 
Após a fase de coleta de dados, foram realizadas as análises através dos 

programas TABWIN e TABNET. A construção dos gráficos e demais tabulações foram 

realizadas no Programa Microsoft Excel dados coletados no período de janeiro a março de 

2018.  

 

RESULTADOS  

 

O estudo revelou um total de 2.781 mortes por causas externas no município de 

Imperatriz/MA dentre os anos de 2005 a 2015 dentre residentes. As mortes por suicídios 

assumiram o quarto lugar em números absolutos, perfazendo um total de 128 óbitos no 

município nos anos pesquisados. As categorias foram divididas em grandes grupos de CID 

10 e somente dos grupos V01-V99, W00-X59, X60-X84, X85-Y09, Y10-Y34, Y40-Y-84 e 

Y85-Y89 conseguiu-se dados. O grande grupo X85-0Y09: agressões, tem os maiores 

resultados se for considerado o período todo, seguido de V01-V99. Agressões 

representam 50,19% do total de óbitos por causas externas (Tabela 1). 

Em relação a faixa etária os maiores números de mortes por suicídio foram nas 

idades de 20 a 29 anos em quase todos os anos, somando um total de 38 óbitos das 128 

ocorrências, totalizando 29,68%, sendo seguido da faixa etária de 30-39 anos com 

22,65%. As faixas etárias somadas representam um total de 52,33% (Tabela 2).  

Dos 128 óbitos por suicídio no município de Imperatriz/ MA, de acordo com o 

gênero, observou-se que no sexo masculino é mais elevado com (100), totalizando 78% 

casos enquanto que no sexo feminino ocorreu 22% (Tabela 3).  

Considerando a escolaridade, o suicídio foi mais recorrente nas pessoas com 4 a 7 

anos de estudos (41 casos), seguidos de 8 a 11 anos com 33 óbitos (Tabela 4). Quanto ao 

estado civil, as maiores taxas de suicídio estão entre os solteiros, sendo 68,75 do total, 

seguido de pessoas casados 25,78% (Tabela 5). 

 

DISCUSSÃO 

 

O suicídio é um grave problema de saúde pública e uma das causas de morte que 

vem crescendo a cada ano. De acordo com os resultados alcançados, o estudo corrobora 

com resultados de outras pesquisas, como Gawryszewski, Koizumi e Mello-Jorge (2004), 
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que demonstrou que, dentre as causas externas, os homicídios têm um número absoluto 

maior (26,7/100 mil) e os traumas e lesões relacionados com o transporte terrestre também 

apresentam números significativos. Não pode-se ignorar que a redução da mortalidade por 

suicídios (4,0/100 mil) não é tarefa simples, visto tratar-se de um problema relacionado 

com diversos fatores, que podem ser individuais, sociais, econômicos, culturais, entre 

outros (GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; MELLO-JORGE, 2004). 

Mesquita Filho e Jorge (2007) observaram que a terceira mais importante causa de 

morbidade estudada foram as agressões. Este item, correspondendo a 10,8% dos casos, 

está possivelmente subnotificado. Muitas vezes, vítimas de violências domésticas, 

agressões sexuais e maus tratos ocultam a verdadeira causa que as fez buscar o serviço 

de saúde por temer represálias por parte do agressor, geralmente pessoa próxima, muitas 

vezes até residente sob o mesmo teto (MESQUITA FILHO; JORGE, 2007). Gawryszewski, 

Koizumi e Mello-Jorge (2004) informam ainda que as causas externas ocasionaram, no 

Brasil, uma taxa de 69,3 óbitos por cem mil habitantes no ano de 2000. Destes, 66,4% 

ocorreram na faixa etária dos 15 aos 44 anos de idade, sendo que a maioria das vítimas 

eram homens. A razão entre os sexos masculino e feminino representa (WAISELFISZ, 

2014). 

Segundo Braga e Dell’Aglio (2013), no continente americano pesquisas têm 

indicado que os habitantes de zonas urbanas e os jovens de 15 a 24 anos são os grupos 

populacionais de maior risco de suicídio e que países como Finlândia e Canadá têm sido 

identificados como possuidores de altas taxas de suicídio de adolescentes. Na Argentina, 

as taxas de suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos são, 

respectivamente, de 2,52 e 5,90 a cada cem mil habitantes.  

Abasse et al. (2009) aponta no seu estudo que, pelos critérios internacionais, Minas 

Gerais apresentou baixa taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas voluntariamente 

em adolescentes (taxas inferiores a 5 óbitos/ 100.000 habitantes), os dados encontrados 

no estado mineiro reproduziu os mesmos resultados obtidos em outros locais, tanto para 

as tentativas de suicídio, quanto para o ato consumado. De acordo com Rios et al. (2013), 

a idade é fator importante na configuração dos suicídios, assumindo índices de 

0,9/100.000 habitantes de 5 a 14 anos e de 66,9/100.000 entre pessoas acima de 75 anos 

em 1995, representando no ano 2000 49,1% do total de mortes por causas violentas no 

mundo, fazendo o Brasil ocupar em 2005 o terceiro lugar entre as causas de morte por 

fatores externos.  
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Machado e Santos (2015) relataram que ocorre 3,7 vezes mais suicídios em 

homens do que em mulheres, testificando os resultados obtidos. De acordo com Calixto e 

Zerbini (2016), os homens brasileiros provocam autoextermínio efetivo em maior 

intensidade, utilizando-se de métodos de maior letalidade, como o enforcamento, arma de 

fogo e intoxicações medicamentosas, respectivamente.  

Nos seus estudos, Lara, Xavier e Gonçalves (2009) analisaram o grau de 

escolaridade dos indivíduos que tentaram suicídio e observaram que a maior frequência de 

suicídio está entre os homens com 1º grau incompleto (21,2% do total), o menor percentual 

está entre os homens ensino superior incompleto (0,3%), corroborando com nosso estudo.  

Em relação ao estado civil, Schnitman et al. (2011) demonstrou que há uma 

diferença entre as taxas de suicídio, sendo estas maiores entre solteiros 53%, seguidas 

por casados 30%, viúvos 4% e separados judicialmente 5%. Braga e Dell’Aglio (2013)  

mostraram que alguns aspectos relacionados à estrutura familiar e confusões relacionados 

à adolescência, onde muitos jovens ainda estão solteiros podem ser um risco ao suicídio 

destacando a questão pelo qual as principais causas são: presença de eventos 

estressores ao longo da vida, a exposição a diferentes tipos de violência, uso de drogas 

lícitas e/ou ilícitas, problemas familiares, histórico de suicídio na família. Isso tudo leva a 

um sofrimento tão pesado e difícil de ser enfrentado que, na falta de apoio, atenção e 

solidariedade, a ideação suicida e sua recorrência serão inevitáveis (DAOLIO; SILVA, 

2009). 

Os indivíduos que passam por essas tentativas apresentam outras motivações mais 

diversas além de sofrimento e fuga, tais como aqueles ligados diretamente aos aspectos 

de ordem sociocultural e às patologias, que frequentemente resultam de problemas dessa 

mesma ordem. É uma diversidade de fatores responsáveis pelos atos suicidas o qual pode 

ser uma culminância de causas de ordem psicológica, ambiental, cultural, biológica e 

política inserida na biografia de um sujeito (DAOLIO; SILVA, 2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

Embora o suicídio seja a quarta causa de morte externa no município de Imperatriz, 

fatores sociais, fisiológicos, econômicos e psicológicos são determinantes para sua prática, 

fazendo com que tenha tamanha relevância. O dano autoinfligido é um marcador 

importante para esse comportamento cujo fatores psicológicos como ansiedade, 
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transtornos de humor e depressão só pioram a situação. Isolamento social, doenças 

incapacitantes e desemprego também são causas predisponentes. 

De acordo com o exposto, muito embora os dados relacionados a suicídio tenham 

aumentado ao longo dos anos estudados, é imprescindível que haja conscientização sobre 

o assunto, visto que ainda se tem uma percepção acerca do suicídio como algo 

discriminatório devido aos estigmas advindos da visão da sociedade de alguns países 

sobre a pessoa que comete suicídio, levando a subnotificações e a um cenário que não 

mostra a realidade dos casos de suicídio.  
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Tabela 1 - Número total de óbitos por causas externas no município de Imperatriz-MA no período 

de 2005 a 2015 por residentes 

Grande Grupo CID10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 206 246 270 261 215 227 230 295 254 304 273 2781 

V01-V99 Acidentes 

de transporte 
63 68 76 67 57 70 83 108 87 85 78 842 

W00-X59 Outras 

causas externas de 

lesões acidentais 

29 35 31 44 39 34 23 39 29 32 40 375 

X60-X84 Lesões 

autoprovocadas 

voluntariamente 

7 11 13 7 12 10 18 12 9 14 15 128 

X85-Y09 Agressões 100 127 148 134 105 107 104 135 129 169 138 1396 

Y10-Y34 Eventos de 

intenção 

indeterminada 

4 2 2 3 1 1 1 - - 2 - 16 

Y40-Y84 

Complicações, 

assistência médica e 

cirúrgica 

1 2 - 6 1 5 - - - 2 2 19 

Y85-Y89 Sequelas de 

causas externas 
2 1 - - - - 1 1 - - - 5 

Fonte: www.datasus.gov.br 

 

Tabela 2 - Número de óbitos por ano de acordo com faixa etária segundo CID 10 X60 – X84 ao 
longo dos anos 2005 a 2015 por residentes no município de Imperatriz-MA 

 

Faixa Etária 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 7 11 13 7 12 10 18 12 9 14 15 128 

10 a 14 anos - - - - - - - 1 1 - - 2 
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15 a 19 anos 1 1 - 2 - 3 3 - - - 2 12 

20 a 29 anos 5 6 4 2 2 3 4 5 1 3 3 38 

30 a 39 anos - - 6 - 5 - 1 3 1 7 6 29 

40 a 49 anos - - 3 - 1 2 2 - 2 3 2 15 

50 a 59 anos - 2 - - 2 1 5 1 2 1 1 15 

60 a 69 anos 1 - - - 1 1 1 - 1 - - 5 

70 a 79 anos - 1 - 1 1 - 2 1 1 - - 7 

80 anos e mais - 1 - 2 - - - 1 - - 1 5 

Fonte: www.datasus.gov.br 

 

Tabela 3 - Número de óbitos por ano de acordo com sexo segundo CID 10 X60 – X84 ao longo dos 
anos 2005 a 2015 por residentes no município de Imperatriz-MA. 

Sexo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 7 11 13 7 12 10 18 12 9 14 15 128 

Masculino 7 8 10 4 11 9 12 8 7 13 11 100 

Feminino - 3 3 3 1 1 6 4 2 1 4 28 

Fonte: www.datasus.gov.br 

Tabela 4 - Número de óbitos por ano de acordo escolaridade segundo CID 10 X60 – X84 ao longo 
dos anos 2005 a 2015 por residentes no município de Imperatriz-MA 

Escolaridade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 7 11 13 7 12 10 18 12 9 14 15 128 

Nenhuma 1 1 2 1 - 1 2 1 1 - - 10 

1 a 3 anos 1 4 2 2 3 3 4 2 1 1 2 25 

4 a 7 anos 1 3 4 - 3 5 7 3 3 7 5 41 

8 a 11 anos 3 3 2 2 2 - 4 4 3 4 6 33 

12 anos e mais 1 - 2 2 3 1 1 1 - 1 1 13 

Ignorado - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 6 

Fonte: www.datasus.gov.br 
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Tabela 5 - Número de óbitos por ano de acordo com estado civil segundo CID 10 X60 – X84 ao 
longo dos anos 2005 a 2015 por residentes no município de Imperatriz-MA 

Estado civil 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 7 11 13 7 12 10 18 12 9 14 15 128 

Solteiro 6 9 11 5 7 7 9 9 6 8 11 88 

Casado 1 2 2 1 5 3 7 2 2 5 3 33 

Viúvo - - - 1 - - - - - - - 1 

Separado  - - - - - - 2 1 1 1 1 6 

Fonte: www.datasus.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

81 
Capítulo 6 

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS DE TUBERCULOSE NO 

BRASIL 

Hélida Maravilha Dantas e Sousa Almeida1 

Ana Cecília Alexandre dos Ramos2 

Rafaela Rolim de Oliveira 3 

Jessika Lopes Figueiredo Pereira Batista4 

 

RESUMO 

Seu escopo é avaliar o perfil epidemiológico dos casos notificados de tuberculose no Brasil, entre 
2015 a 2018. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de base secundária, com 
abordagem quantitativa, realizado em maio de 2019. Os dados foram coletados no Sistema de 
Agravos de Notificações, disponíveis de forma online no Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde. Os resultados foram apresentados em tabelas e para sua discussão foi realizado 
uma pesquisa através da literatura científica. A amostra constituiu-se pelo quantitativo de 354.640 
casos de tuberculose notificados no Brasil, durante os anos de 2015 a 2018. Destacando os 
indivíduos do sexo masculino, pardos, de 29 a 39 anos, da região sudeste. Quanto à presença de 
comorbidades, os números de notificações nos casos de AIDS foram baixos, e foi possível 
visualizar que há maior número de tabagistas que de alcoólatras. As pesquisas nessa área são de 
extrema importância para colaborar com a construção de políticas e métodos cada vez mais 
eficazes, que vislumbrem a realidade da população brasileira. Além de servir de parâmetro para 
caracterização ainda mais específica da população acometida. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose; Epidemiologia; Saúde Coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O controle da tuberculose (TB) consiste em uma propriedade a ser adotada em 

âmbito mundial, já que a carga da doença estimada se encontra em 30 países, estando o 

Brasil na 19º posição em concentrações de casos e na 20° colocação em coinfecção TB-

HIV (Vírus da imunodeficiência humana), sendo que em 2008 a TB foi a 1ª causa de morte 

em pacientes com Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). No ano de 2014 o país 

apresentou a taxa de incidência de 34,2 casos por 100 mil habitantes e a taxa de 

                                                           
1 Bacharelanda em enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Formação de 
Professores. 
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3 Enfermeira, Especialista em Saúde Pública e Estratégia Saúde da Família, Professora da Universidade 
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4 Enfermeira, Mestre em Saúde Pública, Especialista em Urgência e Emergência e em Unidade de Terapia 
Intensiva, Professora da Universidade Federal de Campina Grande. 
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mortalidade de 2,1 óbitos, em 2018 foram registrados um grau de incidência de 34,8 casos 

por 100 mil habitantes, revelando um acréscimo a incidência nos anos de 2017-2018 em 

relação ao tempo de 2014-2016 (WHO, 2017). 

No Brasil, a cada ano, são notificados 73 mil novos casos e, em média, 4,6 mil 

mortes por TB. Logo, dentre os objetivos do Desenvolvimento Sustentável adotado pelas 

Nações Unidas em 2015, com meta de alcance para 2030, encontra-se o fim da epidemia 

global da TB com o alcance de menos de 20 casos novos de TB por 100 mil habitantes 

(WHO, 2017). 

A TB tem sua etiologia dada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis e sua principal 

via de transmissão, de uma pessoa doente para um indivíduo sadio, é por meio das vias 

aéreas (VERAS et al., 2016). A maioria das pessoas infectadas pelo bacilo não 

apresentam manifestações clínicas, que é conhecido como TB latente, no qual 10% 

dessas pessoas infectadas adoecem sendo 5% nos dois primeiros anos após a infecção e 

o restante ao longo da vida, permanecendo em um período de incubação, e só sendo 

manifestada devido a fatores diretamente relacionados à imunidade do indivíduo. Isso 

ocorre porque a bactéria possui alta infectividade e baixa patogenicidade (BRASIL, 2001). 

As manifestações clínicas desta doença geralmente incluem tosse por mais de três 

semanas, na forma seca ou produtiva, febre baixa vespertina, sudorese noturna, 

emagrecimento e cansaço. A prevalência da TB é associada a fatores socioeconômicos, 

relacionado ao aumento da pobreza, à má distribuição de renda e à urbanização 

acelerada. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS) as populações mais vulneráveis à 

doença são as indígenas, presidiários, moradores de rua (estes devido à dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde e às condições específicas de vida), além das pessoas 

vivendo como o HIV e imunodeprimidos (BRASIL, 2017).  

Outro agravante que fomenta tal realidade são os casos de reinfecção, que podem 

acontecer por recidiva após cura e/ou a TB secundária. No primeiro caso, a causa se deve 

a uma nova infecção ou por uma esterilização não completa das lesões pulmonares, 

quanto à forma secundária da doença, está relacionada à reinfecção exógena, 

caracterizada por uma nova exposição do indivíduo a bacilos mais virulentos e que resiste 

a uma forte resposta imunológica e ao tratamento. Ainda há os fatores diretamente 

relacionadas à resistência bacteriana, podendo ser ilustrado nos casos em que o paciente 

sente uma melhora na sintomatologia da doença e por isso não dá continuidade ao 

tratamento, ou faz uso dos medicamentos de forma errada ou irregular (RABAHI, 2017).  
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A aglomeração de pessoas nos centros urbanos e comunidades carentes que vivem 

em condições sanitárias precárias facilitam a transmissão do patógeno que se dá por 

aerossóis e pelo contato prolongado com pessoas contaminadas, constituindo outro fator 

contribuinte a disseminação dessa doença (ROCHA, 2016). 

Com esse quadro existente no país, foram adotadas estratégias que reduziram os 

números de óbitos por essa patologia, dentre estas a criação do Programa Nacional do 

Controle que garante o acesso ao diagnóstico e tratamento na atenção básica, o Plano 

Estratégico para Tuberculose (PNCT), o Manual de Recomendações Para o Controle de 

Tuberculose no Brasil elaborado em 2011 pelo Ministério da Saúde, o Grupo de Trabalho 

de Tuberculose no âmbito do elaborado em 2012 com a função de analisar exames 

laboratoriais, vigilância epidemiológica (ROCHA, 2016). 

As pesquisas nessa área são de extrema importância para colaborar com a 

construção de políticas e métodos cada vez mais eficazes, que vislumbrem a realidade da 

população brasileira. Portanto, esse estudo tem como objetivo avaliar o perfil 

epidemiológico dos casos notificados de tuberculose de 2015 a 2018 no Brasil, assim, é 

possível visualizar a magnitude da prevalência dessa patologia que, mesmo com o 

tratamento sendo fornecido gratuitamente na atenção básica, ainda causam mortes. Além 

de servir de parâmetro para caracterização ainda mais específica da população acometida 

e que não obtém a cura da tuberculose. 

Deste modo, torna-se importante a interlocução com as demais políticas públicas, e 

participação e integração de uma equipe multiprofissional, num esforço que visa construir 

estratégias intersetoriais como forma de viabilizar proteção social às pessoas com 

tuberculose (BRASIL, 2017). O conhecimento de tais aspectos confere aos profissionais da 

saúde visão crítica e reflexiva da problemática, viabilizando sensibilização, integralidade e 

longitudinalidade das práticas cuidativas. Promovendo uma abordagem ao sujeito com 

tuberculose que o empodere do seu processo de saúde, superando as barreiras do modelo 

biomédico e do estigma que ainda permeia a sociedade.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de base secundária, com 

abordagem quantitativa, realizado em maio de 2019, utilizando um método de 

documentação indireta. O primeiro passo para a elaboração desse estudo foi a 

identificação do tema e da pergunta norteadora. O conhecimento acerca dos casos de 
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tuberculose no Brasil é essencial para verificar se as ações existentes contra essa 

problemática estão surtindo efeito e para a elaboração de novas políticas e metodologias 

para sanar este que é caracterizado como um agravante à saúde pública.  

Este estudo ainda corrobora com as metas dos objetivos três da Agenda 2030 dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que trata de saúde e bem-estar, dando 

destaque a promoção da saúde e diminuição dos índices de parasitoses. A partir disso, foi 

determinada a seguinte questão para guiar essa pesquisa: “Qual o perfil epidemiológico 

dos casos de tuberculose no Brasil nos últimos anos?”.  

A segunda etapa da elaboração do estudo foi à realização da seleção das 

informações necessárias para a composição dos resultados e análise. Os dados foram 

coletados no Sistema de Agravos de Notificações (SINAN), disponíveis de forma online no 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATA-SUS). A amostra foi 

constituída por 100% dos casos notificados e registrados de tuberculose notificados no 

Brasil, durante os anos de 2015 a 2018. 

Para a primeira parte da busca dos dados foi realizado uma busca em 

Epidemiológicas e Morbidade, selecionando a opção dos casos de tuberculose desde 2001 

(SINAN). As variáveis elegidas para a inclusão nesse estágio foram: região, sexo, cor/raça, 

faixa etária e comorbidades como AIDS, tabagismo e alcoolismo, durante os anos de 2015 

a 2018. Os dados utilizados foram tabulados no Excel 2010, analisados descritivamente 

em frequência absoluta e relativa, sendo posteriormente apresentados em forma de 

tabelas.  

O terceiro passo realizado foi a análise e interpretação dos números obtidos, a partir 

de uma discussão utilizando o embasamento teórico sobre a temática. A bibliografia 

utilizada foi composta essencialmente por artigos científicos, priorizando as publicações 

mais atuais, nos idiomas português, inglês e espanhol, que tinham como temática chave a 

fisiopatologia da tuberculose, com a vertente nos tratamentos, políticas e metodologias em 

saúde pública existentes no Brasil para combater esse agravo, como também a relação 

com a prevalência de mortes por essa problemática. Todavia, ainda foi utilizado manuais 

do Ministério da Saúde, e dados de fontes estatísticas complementares. Com isso foi 

possível refletir sobre a problemática e realizar interrelações entre as fontes de pesquisa.  

Por se tratar de um estudo por meio do DATASUS, com dados de livre acesso, em 

que não há implicações diretas aos seres humanos, não houve a necessidade de 

encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

85 
RESULTADOS 

 

A pesquisa foi constituída por uma amostra de 352.311 notificações de tuberculose 

no Brasil durante os anos de 2015 a 2018.  A partir disso é evidenciado que há uma alta 

prevalência da patologia no Brasil, caracterizando uma problemática de saúde pública, 

dado seu alto impacto a vida das pessoas e sociedade, devido a elevada morbidade. 

De acordo com a tabela 1, a região com o maior número de casos foi a sudeste, 

portando um total de 160.912 casos notificados, do ano de 2015 a 2018, representando um 

total de aproximadamente 45,67%. Seguida da região nordeste apresentando a somatória 

de 92.573 casos notificados (26,27%). No que se refere aos anos de notificação, o 

destaque pertence a 2018, que registou 94.291 notificações, em torno de 26%. 

 

Tabela 1 – Número de notificações de tuberculose ocorridas por regiões do Brasil 

entre 2015 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. 

 A tabela 2 retrata acerca dos dados sociodemográficos dos casos notificados de 

tuberculose entre os anos de 2015 e 2018. Quanto a faixa etária houve predominância da 

idade entre 20 a 39 anos em 45,93% dos casos. Em relação ao sexo, 69,56% dos casos 

são pessoas do sexo masculino e quanto a cor/raça, 47,67% dos casos de tuberculose são 

da cor parda. 

 

 

REGIÃO 

 

 
     

2015 2016 2017 2018    Total % 

Norte 8.811 9.328 10.172 10.400 38.711 10,98 

Nordeste 21.271 22.342 23.780 25.180 92.573 26,27 

Sudeste 38.039 38.985 41.112 42.776 160.912 45,67 

Sul 10.609 10.632 10.874 11.406 43.521 12,35 

Centro-
Oeste 

3.840 4.099 4.126 4.529 16.594 4,71 

Total 82.570 85.386 90.064 94.291 352.311 100 

ANOS DE NOTIFICAÇÃO 
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Tabela 2 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose por faixa etária, sexo e raça. Brasil, 2015-2018. 

Faixa Etária ƒ % 

<1 ano 1.695 0,48 

1-4 2.305 0,65 

5-9 1.964 0,56 

10-14 3.836 1,08 

15-19 19.897 5,64 

20-39 161.818 45,93 

40-59 110.304 31,30 

60-64 17.797 5,05 

65-69 12.297 3,5 

70-79 14.380 4,08 

≥80 5.941 1,7 

Ignorado 94 0,03 

Sexo   

Ignorado 21 0,005 

Masculino 245.083 69,56 

Feminino 107.207 30,42 

Cor/Raça   

Branca 106.186 30,13 

Preta 44.690 12,68 

Amarela 2.544 0,72 

Parda 167.976 47,67 

Indígena 3.728 1,06 

Ignorado 27.187 7,71 

Total 352.311 100 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. 

A tabela 3 evidencia os casos de tuberculose que possuem AIDS, que fazem uso de 

tabaco e álcool. Logo, 10,02% dos casos são pessoas que possuem HIV e que 

desenvolveu a AIDS, 18,13% fazem uso de álcool, e 21,88% são tabagistas.  
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Tabela 3 – Distribuição dos casos confirmados de tuberculose segundo comorbidades. Brasil, 

2015-2018. 

AIDS ƒ % 

Sim 35.318 10,02 

Não 277.966 78,89 

Ignorado 39.027 11,07 

Alcoolismo   

Sim 63.899 18,13 

Não 264.397 75,04 

Ignorado 24.015 6,81 

Tabagismo   

Sim 77.093 21,88 

Não 246.612 69,99 

Ignorado 28.606 8,11 

Total 352.311 100 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. 

 

DISCUSSÃO 

 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que ainda prevalece no Brasil, 

configurando uma problemática de saúde pública, salientando que é uma patologia que 

possui cura e o seu tratamento é fornecido gratuitamente a toda a população brasileira 

acometida através do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo os dados do SINAN, a 

região de maior número de notificação da doença é a sudeste, e um dos fatores que 

podem justificar tal evidência é a grande demografia existente nessa localidade. 

Essa taxa está relacionada a determinantes como a falta de qualidade das 

moradias, estando associadas à presença de aglomerados urbanos, condições de vida em 

geral, conjunturas sanitárias precárias e poluição (BRASIL, 2012). A baixa qualidade de 

vida e de aspectos básicos a existência humana saudável nas periferias, que são uma 

realidade em algumas regiões do país, predominante no sudeste do Brasil, coloca em risco 

a saúde da população. Quando observado outras questões como a alimentação 

inadequada que é um episódio característico da sociedade contemporânea, percebe-se há 
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uma predominante deficiência de nutrientes importantes à manutenção da saúde, o que 

suscita no rebaixamento do funcionamento do sistema imunológico, tornando o indivíduo 

mais susceptível a infecções. Os fatores ambientais, como a poluição, aglomerados 

urbanos e ausência de saneamento básico levam a maior propensão a disseminação do 

bacilo entre os indivíduos, facilitando a patogenia e complicações. 

O Nordeste aparece em segundo lugar na quantidade de notificações. A literatura 

científica revela que isso pode estar associado a uma cobertura insuficiente de serviços de 

saúde, resultando baixos níveis de procura para tratamento, e aumento do risco de 

transmissão, já que após iniciado o tratamento, cerca de 15 dias, a doença já perde a sua 

capacidade de transmissibilidade (BARBOSA et. al. 2013). A ausência de busca do 

enfermo por auxílio no serviço de saúde contribui para o agravamento da doença, 

resultando em grande morbidade e despesas para o sistema de saúde. Além do mais, 

eleva a probabilidade de maior contaminação dos parentes e amigos e, por conseguinte a 

disseminação do patógeno na comunidade. Esses resultados ainda proporcionam a 

reflexividade acerca das condutas adotadas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

pelos profissionais, evidenciando a maior necessidade da efetivação de buscas ativas 

visando identificar indivíduos adoecidos e seus contatos, além da indispensabilidade de 

trabalhar o estigma objetivando extingui-lo da concepção popular. 

Em relação ao sexo dos pacientes com a doença, percebe-se a predominância do 

sexo masculino. Dados esses estão associados ao fato que os homens estão mais 

propícios à exposição de fatores de risco como o abuso de álcool, drogas ilícitas e 

tabagismo (BARBOSA et al., 2013). O uso dessas substâncias é uma realidade 

comumente presente na sociedade, principalmente em homens e indivíduos jovens. Esse 

consumo vem aumentando cada vez mais de forma preocupante, acarretando vários casos 

de emprego abusivo, gerando problemas que interferem em diversos aspectos na vida do 

sujeito. O seu consumo prolongado modifica as atividades de defesa do sistema 

imunológico, prejudicando a proteção desses indivíduos contra o bacilo, tornando-os mais 

propensos ao desenvolvimento do agente no organismo e o adoecimento por tuberculose e 

outas comorbidades. 

Um outro provocador pelo qual pode ser associado esse grande número de 

notificações, é o fato de que o público masculino tende a ter um cuidado inadequado com a 

sua saúde. Essa despreocupação dos homens em relação a manutenção da saúde os 

coloca dentro da população de risco e, consequentemente mesmo após adoecerem, se 

resistem a adesão adequada ao tratamento. Isso pode ser ilustrado devido a grande 
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aversão quando se trata das intervenções para controlar o tabagismo, com isso, 

acarretando o abandono do tratamento pelo paciente, como demonstrado na tabela 3. 

Embora a tuberculose seja um agravo bastante comum em homens, é o principal 

motivo de causa infecciosa de morte entre as mulheres, estando relacionado ao fato das 

mulheres estarem se desenvolvendo no campo de trabalho afim de se manter e sustentar 

uma família, implicando assim em maiores cargas de serviço (SÁ et al,.2012). Fatores 

estes que são vistos como destrutivos a saúde da mulher levando ao seu adoecimento, 

principalmente as que estão expostas a péssimas condições de vida como má 

alimentação, higiene e habitação. Tais evidências demonstram a necessidade de 

incorporar novas concepções e planejamentos no que compete a saúde da mulher, que a 

empodere além da visão de mãe e dona de casa, mas também como trabalhadora, que 

está susceptível a riscos e carecem de prescrições de cuidados específicos. 

Com relação a apresentação dos dados referentes a etnia encontra-se um maior 

número de casos em pessoas autodeclaradas pardas. O indivíduo negro e/ou pardo tem a 

probabilidade aumentada de ser pobre (CACCIAMALI, HIRATA, 2005). Por conseguinte, 

encontram-se em situações de miséria, residindo em aglomerados urbanos, o que justifica 

a facilidade para a disseminação do bacilo e para agravamento da patologia já instalada 

(HENRIQUES, 2001). O Brasil se configura como uma nação miscigenada, em que a 

mistura de raças é uma realidade estabelecida, isso leva a maioria da população se 

classificarem como parda, corroborando então para a identificação do alto índice de TB 

nesse público (BRASIL, 2012). 

Em relação as informações encontradas referentes a idade são demostradas uma 

grande porcentagem em indivíduos de 20 a 39 anos, uma das fases mais ativas da vida. 

Essa taxa elevada dessa faixa etária está muito relacionada aos hábitos de vida como má 

alimentação, sono e repouso prejudicado decorrente de uma carga horaria de trabalho que 

requer muito tempo e acaba prejudicando o cuidado com a saúde e tornando esses 

indivíduos propícios a adoecerem (NETO, et al, 2012). Essa faixa etária é característica 

dos trabalhadores ativos, e relacionada diretamente a um estilo de vida agitado e com 

prováveis baixas práticas do autocuidado, tornando esses indivíduos mais sensível e com 

maior chances de disseminar o patógeno á grande número de pessoas.  

Outro dado importante é a da população pertencente a faixa etária de 40 a 59 anos 

que se encontra no segundo lugar de maior índice de tuberculose no Brasil, podendo está 

associada a não prevenção, com a vacina BCG, dessas pessoas quando crianças, dessa 

forma, aumentando o risco de infecção pelo bacilo, como também a abandono do 
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tratamento em ambas as faixas etárias de maior incidência (JESUS et al., 2012). Posto 

isto, é preciso atentar ao maior risco de resistência bacteriana devido ao abandono de 

tratamento, dado que, este é realizado com a combinação de quatro antibióticos e, o uso 

inadequado desses fármacos podem levar o desenvolvimento de defesas bacterianas 

contra as substâncias, devendo ser cogitado ainda o risco a circulação de bacilos 

multirresistentes na sociedade. 

Entre as categorias de comorbidades, os indivíduos acometidos pela AIDS possuem 

um índice menor do que os que não possuem a doença. Porém a tuberculose é a doença 

mais frequente em pessoas portadoras do HIV, no qual tendem a ter 28 vezes mais 

chances de contrair a TB que propende a surgir em fases mais avançadas da AIDS.  Essa 

taxa está relacionada com o estilo de vida dessas pessoas, onde muitos são encontrados 

em situações de rua ou até privadas de liberdade (BRASIL, 2018). Recordando ainda que 

há a ligação direta do déficit no sistema imune e o desenvolvimento da TB, e que a AIDS é 

uma doença imunodepressora e debilitante, que leva ao portador grande morbimortalidade, 

sendo a TB um maior agravante a qualidade de vida desses indivíduos. 

Igualmente, como os portadores da AIDS, foram ressaltados nos dados 

disponibilizados pelo SINAN os indivíduos que fazem o uso de álcool e tabaco, que estão 

vulneráveis a contraírem a tuberculose, já que o uso continuo dessas substâncias 

desencadeiam uma deficiência quanto ao combate do bacilo, portanto essas comorbidades 

levam a perda progressiva da imunidade e consequentemente a capacidade do portador e  

usuário de defender-se dessa infecção (NETO, et al. 2012). No caso dos tabagistas, há o 

risco da não esterilização completa das lesões pulmonares, dado que o próprio uso de 

cigarro aumenta o dano pulmonar, o que pode favorecer a recidiva e resistências 

bacterianas.  

Tal realidade evidenciada pelos dados coletados no DATASUS e corroborada pela 

literatura científica problematiza a realidade da saúde pública brasileira, sendo uma forma 

de alarmar os profissionais de saúde, especialmente aqueles que pertencem a Estratégia 

de Saúde da Família, visto sua atuação mais próxima da sociedade e da população de 

risco. É necessário que ocorra a utilização de metodologias que efetivem o combate contra 

a tuberculose, adotando táticas que vislumbrem a totalidade e a integralidade, viabilizando 

não só a cura do enfermo quanto a quebra do estigma social. Dentre as diversas 

estratégias que podem ser realizadas, pode ser sugerido como recursos o uso de 

tecnologias da saúde, dentre as quais as educativas e informativas, também pode ser 
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promovido o autocuidado, tornando o paciente um protagonista do seu processo de 

reestabelecimento da saúde e bem-estar.   

 

CONCLUSÃO  

  

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que possui sua etiologia advinda de 

uma bactéria. O sistema público de saúde oferta uma vacina que previne o seu tipo mais 

agressivo, devendo ser administrada durante as primeiras horas de vida até os quatro anos 

de idade. Apesar disso, casos da TB pulmonar ainda são uma realidade no Brasil, que já 

oferece o tratamento gratuito a todos os indivíduos que possuem a patologia, através do 

SUS. Todavia, os estudos epidemiológicos se fazem necessários para conhecer melhor o 

público que mais está susceptível a adquirir tal gravidade de saúde. A análise dos dados 

fornecidos pelo DATASUS revelou que as ações dos profissionais da saúde e políticas 

públicas devem se ater mais aos adultos, do sexo masculino, localizados na região 

sudeste e nordeste do país, de etiologia parda e branca.  

 Atuações voltadas à educação em saúde, informação sobre o SUS e sobre os 

direitos de cada cidadão a saúde e qualidade de vida, irão estimular à procura dos serviços 

de saúde, tratando a patologia com antecedência, diminuindo o risco de complicações e 

óbitos. Ainda se faz necessário o ensino do autocuidado, através de estratégias que 

sensibilizem a sociedade quanto ao uso drogas como o álcool e o cigarro, visto que estes 

representam fatores injuriosos a evolução da patologia de forma mais rápida.  

A busca ativa e uso de tecnologias em saúde como as educativas e informativas 

devem ser aplicadas como método que auxilie no diagnóstico precoce além de 

desconstruir o estigma social contra essa doença. Assim, será possível iniciar uma 

mudança dessa realidade brasileira e garantir melhor bem-estar e segurança à sociedade, 

de forma eficaz e efetiva.  
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Capítulo 7 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIEMÉTICA DO ZINGBER OFFICINALE: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Kairo Mateus Silva do Nascimento4 

 

RESUMO 

As plantas medicinais há muitos anos vêm sendo utilizadas por toda a população, 
inicialmente seu uso era principalmente para fins alimentares até quando foram 
descobertas propriedades curativas que deram subsídio para o surgimento da fitoterapia. 
Dentre as diversas plantas utilizadas para fins medicinais o Zingiber officinale (gengibre), é 
um rizoma muito utilizado e consumido como condimento além de ser conhecido em todo o 
mundo por suas propriedades farmacológicas e medicinais apresentando atividade 
antimicrobiana, antioxidante, anti inflamatória, antiemética. Ao total foram pesquisados 20 
artigos no período de tempo de 2010-2019 tratando de temas como plantas medicinais, 
gengibre e náuseas e vômitos. Os dados foram tabelados no Excel e organizados segundo 
ano de publicação, tema e quantidade de artigos encontrados. 
 

Palavras chave: Gengibre. Náusea. Atividade.  

 

 INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais há muitos anos vêm sendo utilizadas por toda a 

população, inicialmente seu uso era principalmente para fins alimentares até quando foram 

descobertas propriedades curativas que deram início ao seu uso para essa finalidade e 

início aos estudos que viriam a comprová-las e evidenciar compostos e metabólitos 

responsáveis por determinadas ações que as plantas possuem (MOREIRA; SALGADO; 

PIETRO, 2010). 

As plantas de um modo geral possuem diversas propriedades como, 

antibacteriana, antiinflamatória, cicatrizante, antifúngica, antiemética, entre diversas outras 

e devido a essas características cada vez mais vem sendo utilizadas como terapia 
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Wyden); 
2 Jairelda Sousa Rodrigues(Doutora, doscente da Faculdade Integral Diferencial- Facid wyden); 
3 Eduardo Lima Pereira (graduando do curso de farmácia pela Faculdade Integral Diferencial- Facid Wyden) 
4 Kairo Mateus Silva do Nascimento (graduando do curso de farmácia pela Faculdade Integral Diferencial- 
Facid Wyden) 
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completar a fármacos, ou em substituição do mesmo. Esse uso além de associado a sua 

eficácia que é comprovada, observa-se também uma questão cultural, onde as 

informações acerca das plantas são individualizadas e repassadas socialmente, difundindo 

assim ainda mais o seu uso (NETO; BARROS; SILVA, 2015). 

A atividade antiemética de plantas é de grande importância, visto que boa parte 

da população sofre com esse sintoma, em situações diversas e acaba por ter que fazer 

uso de medicamentos para esse fim que podem trazer alguns efeitos indesejados. O 

gengibre (Zingiber officinale), é um rizoma muito utilizado e consumido como condimento 

ou especiaria, dele são extraídos elementos resinosos, aromáticos e com sabor picante 

muito característico, sendo conhecido em todo o mundo por suas propriedades 

farmacológicas e medicinais apresentando atividade antimicrobiana, antioxidante, anti 

inflamatória, antiemética, entre outras (RODRIGUES; LIRA, 2013).  

Sua composição é principalmente de compostos voláteis, como zingebereno, 

curcumeno, farseno e hidrocarbonetos sesquiterpenos, e compostos não voláteis picantes, 

que são responsáveis pelo seu sabor, cheiro e ardência como gingeróis, shagóis e 

paradois, onde na forma fresca e seca são encontrados em maior quantidade gingeróis e 

shagóis, respectivamente, e uma enzima que se encontra bem concentrada no seu rizoma 

a zingibaína. Todos esses compostos conferem ao gengibre inúmeras propriedades 

benéficas à saúde e auxiliadoras no combate a alguns problemas entre eles 

gastrointestinais, enxaqueca, náuseas e vômitos podendo ser consumido por gestantes, na 

quimioterapia e pós-operatório para prevenção desses sintomas (CONCEIÇÃO, 2013). 

  

DESENVOLVIMENTO 

O Brasil é um dos países com maior diversidade, principalmente relacionada a 

fauna e a flora, esta diversidade de plantas traz inúmeras vantagens ao país como por 

exemplo maior oferta de alimentos e plantas com propriedades medicinais, possibilitando 

novas opções terapêuticas e desenvolvimento de medicamentos a base das mesmas, 

favorecendo realização de estudos etnobotânicos (MESSIAS, 2015). 

O uso das plantas medicinais já é conhecido desde muito tempo, inicialmente 

eram muito utilizadas pelas suas propriedades alimentícias e logo a população foi 

percebendo que além de servir de alimento as plantas possuíam outras propriedades, ditas 

curativas, que contribuem na melhora de enfermidades e promovem até mesmo a cura. 

Essa percepção acerca do poder curativo das plantas trouxe para a população, 
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principalmente que vive em comunidades rurais, uma forma alternativa para o tratamento 

de doenças e manutenção da saúde e contribuição no conhecimento que se tem 

atualmente sobre as mais diversas propriedades das plantas (GIRALDI; HANAZAKI, 2010). 

Os recursos terapêuticos mais utilizados estão nas plantas e suas diferentes 

formas de extratos vegetais, planta seca, chás, macerados utilizados em feridas por 

exemplo, entre outras formas que apesar do avanço dos medicamentos sintéticos ainda 

são muito utilizadas pela população de baixa renda que pode não ter acesso aos 

medicamentos, por sua eficácia comprovada e por uma parte da população que busca 

formas alternativas do tratamento de enfermidades que sejam naturais e causem menos 

efeitos adversos (FIRMO et al., 2011). 

Apesar das plantas serem uma forma natural de tratamento, deve ter em mente 

que mesmo que em menor quantidade elas também causam efeitos adversos,  a ideia de 

que as plantas são inócuas pode fazer com que ocorra um uso diferente do tradicional ou 

uma superdose e provocar uma potencialização dos seus efeitos que ocorrem devido aos 

seus componentes ou interação com medicamento ou alimento, devendo se levar em 

consideração também a susceptibilidade individual que pode trazer algum de prejuízo 

(BALBINO; DIAS, 2010). 

  

Fitoterapia 

A partir da utilização e conhecimento sobre as plantas medicinais que foram 

repassados através do saber popular, surge a fitoterapia, que é uma ciência que estuda o 

uso das plantas medicinais e sua utilização na cura de diversas doenças. É considerada 

uma prática de medicina integrativa podendo ser utilizada de forma complementar ao 

tratamento ou isolada e que é muito utilizada e vem crescendo cada vez mais graças aos 

estudos químicos e farmacológicos que comprovam a finalidade terapêutica das plantas, e 

também à prática e crença popular que contribui repassando os conhecimentos e legitima 

a eficácia do uso das plantas (SANTOS et al., 2011). 

Dentro da prática da fitoterapia são utilizados os medicamentos fitoterápicos, 

que diferem das plantas medicinais por estas serem cultivadas com propósitos 

terapêuticos ou não e o fitoterápico é um produto obtido de planta medicinal, ou de 

derivados, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. 

Sua utilização se dá principalmente em países em desenvolvimento, tendo eficácia e 
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segurança comprovada através de estudos feitos sobre a respectiva planta utilizada na 

fabricação do medicamento (ARAÚJO, 2014). 

Os avanços ocorridos no meio técnico científico trouxe um grande incentivo à 

indústria farmacêutica e consequentemente um aumento no uso de medicamentos 

industrializados que proporcionam a cura e alívio de forma rápida e eficaz. Esse aumento 

provocou uma queda no uso de fitoterápicos que estavam sendo substituídos por esses 

medicamentos alopáticos, contudo, a industrialização também proporcionou rápidas 

mudanças políticas, econômicas e sociais que não deixaram os fitoterápicos em total 

desuso e acabaram por reacender sua utilização principalmente pela população que 

buscava recursos naturais para o cuidado com a saúde (BADKE, 2011). 

Esses medicamentos possuem registro que garantem ao Ministério da Saúde 

avaliação do cumprimento de caráter jurídico-administrativo e técnico-científico relacionada 

com a eficácia, segu-rança e qualidade destes produtos e garantindo também ao 

consumidor segurança no seu consumo. Assim como os medicamento sintéticos passam 

por diversos testes para chegarem ao mercado, com os medicamentos fitoterápicos não é 

diferente, são testes que verificam a qualidade da matéria prima utilizada, testes de 

estabilidade e controle de qualidade feito no produto acabado (NETTO et al., 2013). 

O Brasil dispõe de normas específicas para o registro e regulamentação de 

medicamentos fitoterápicos como, a RDC 26/2014 que dispõe sobre o registro de 

medicamentos fitoterápicos e registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos 

estabelecendo os requisitos mínimos para este registro,  RDC 04/2014 determina a 

publicação de um guia de orientação para o registro de medicamento fitoterápico, RDC 

13/2013 dispõe sobre as boas práticas de fabricação (BPF) para os produtos tradicionais 

fitoterápicos estabelecendo os requisitos mínimos para verificação de cumprimento no que 

diz respeito às BPF, entre outras que contribuem para garantir ainda mais a segurança no 

consumo desses medicamentos (DIB et al., 2018). 

  

Gengibre 

 Aspectos botânicos  

O gengibre é uma planta herbácea da família das zingiberáceas, popularmente 

conhecido também como Mangarataia, mangaratiá, gengivre, possui nome científico 

Zingiber officinale, pode atingir cerca de 0,80m de altura variando até 1,50m, possui folhas 



 

verde-escuras que nascem a partir de um caule duro, grosso e subterrâneo (rizoma), as 

flores são tubulares, amarelo-claro e surgem em espigas eretas, é constituída por rizomas

carnosos, ricos em substâncias aromáticas e óleo essencial, utilizados 

preparação de diversos pratos da cozinha oriental (GENGIBRE, 2016).

 O fruto é uma cápsula trilocular que se fende em três válvulas; as sementes são 

azuladas e contêm um albúmem carnoso. O rizoma (raiz) é a parte do gengibre mais 

utilizada e é geralmente articulado formado por tubérculos ovóides, rugosos e prensados 

uns contra os outros (RODRIGUES; GONZAGA, 2001).

 

Figura 1: A: folhas do gengibre; B: flores do gengibre; C: 

Fonte: Damien Biolley, 2006                                                

 

Fonte: Evandro, 2016.                                              
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Fonte: Damien Biolley, 2006                                                  Fonte: Nerelle Ring, 2015.  

                

                                             Fonte: Thomas Won, 2008  
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escuras que nascem a partir de um caule duro, grosso e subterrâneo (rizoma), as 

claro e surgem em espigas eretas, é constituída por rizomas 

carnosos, ricos em substâncias aromáticas e óleo essencial, utilizados in natura na 

preparação de diversos pratos da cozinha oriental (GENGIBRE, 2016). 

O fruto é uma cápsula trilocular que se fende em três válvulas; as sementes são 

lbúmem carnoso. O rizoma (raiz) é a parte do gengibre mais 

utilizada e é geralmente articulado formado por tubérculos ovóides, rugosos e prensados 

caule do gengibre; D: rizoma do gengibre. 

 

 

B 

D 
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O gengibre é uma planta de origem asiática, mais precisamente da Ilha de Java 

da Índia e da China e se difundiu e ficou conhecido por todas as regiões tropicais. No 

Brasil chegou por volta do século XVI introduzido pelos portugueses, sendo muito 

encontrado nas regiões silvestres o que fazia ser confundido até mesmo como uma planta 

nativa, em razão do clima e solo serem mais favoráveis ao seu desenvolvimento. É 

encontrado principalmente nas regiões de Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e 

Espírito Santo (RODRIGUES, 2013). 

Para o seu cultivo se faz necessário um solo em boas condições,com textura 

leve, bem drenado, para que os rizomas, parte mais utilizada, se desenvolva bem e não 

apodreça. Uma temperatura elevada também favorece seu desenvolvimento, entre 25 e 30 

ºC, PH em torno de 5,5 e 6,5 e uma precipitação de chuva anual de 2000 mm.  

(GENGIBRE, 2016). 

Quanto à irrigação, deve ser feita uma vez ao dia em volume adequado para 

evitar o encharcamento do solo e o consequente apodrecimento da raiz recomendando-se 

ainda a irrigação do tipo gotejamento que a atinge diretamente. Plantas invasoras podem 

aparecer no seu cultivo e capinas manuais podem ser realizadas para retirá-las e evitar 

que prejudiquem o rizoma, assim como também pode ser fazer uso da técnica chamada 

amontoa que consiste em colocar terra junto aos pés do rizoma,quando estes começam a 

aparecer na superfície, para recobri-los (PEREIRA, 2012). 

Patógenos que atingem o solo estão entre as maiores causas de problemas no 

cultivo do gengibre, espécies de fungos como Fusarium oxyporium, Armillariella mellea e 

Sclerotium rolfsii, se disseminam sobre o solo trazendo doenças e ocasionando destruição 

total da plantação. Em razão disso, o cultivo in vitro é apontado com uma técnica 

importante para a obtenção de um grande número de mudas e com as condições 

adequadas de crescimento para que cresçam em um curto espaço de tempo e livre de 

patógenos (GIRARDI; PESCADOR, 2010). 

Apesar do cultivo in vitro ser uma alternativa à eliminação de patógenos, o 

cultivo orgânico ainda é o mais utilizado, devendo-se seguir as recomendações de plantio, 

colheita e pós colheita para que não haja perda da plantação e garanta a qualidade do 

gengibre. A colheita por exemplo, deve ser feita quando a parte aérea secar, por volta de 7 

meses após o plantio, e os rizomas devem ser retirados cuidadosamente na colheita 

manual. Após serem retirados, estes são lavados, processo que aumenta sua vida útil e 

conservação e que deve ser feito de modo a evitar ferimentos que seriam porta de entrada 
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de patógenos pós colheita, depois são transportados em caixas plásticas para o local de 

secagem e armazenamento à sombra (PEREIRA, 2012). 

 

 Constituintes e propriedades 

O rizoma do gengibre (Zingiber officinale) é dotado de inúmeras propriedades 

benéficas à saúde. Seu uso teve início na Ásia e logo depois se difundiu pela Europa 

sendo muito procurado e utilizado como especiaria na culinária para preparação de 

diversos pratos, graças ao seu sabor e aroma picante é utilizado tanto em pratos salgados 

quanto nos doces e em diversas formas: fresco, seco, em conserva ou cristalizado 

(GENGIBRE, 2016). 

Logo, suas propriedades medicinais foram descobertas e seu uso para o fim de 

melhora e cura de enfermidades largamente difundido. Sua propriedade antiinflamatória foi 

uma das primeiras a ser descobertas e até hoje muito utilizada, sendo útil para ulcerações 

gastrointestinais e trazendo menos efeitos colaterais que antiinflamatórios não esteroidais -

AINES (CORDEIRO et al., 2013). 

Além da ação antiinflamatória, também possui ação antioxidante, bactericida, 

ação carminativa, antiespasmódica, estimulante da circulação, colagoga, podendo também 

diminuir agregação plaquetária. Todas essas ações são graças aos seus componentes que 

são mais de 115 e identificados por diferentes processos analiticos, dentre eles os 

principiais são carboidratos, lipídeos que incluem ácidos graxos livre, óleo-resina 

(homólogos do gingerol e zingerona) e óleos voláteis (zingibereno, canfeno, felandreno) 

(VIEIRA et al., 2014). 

O rizoma seco é a parte mais utilizada do gengibre onde se concentram seus 

principais componentes e se caracteriza pelo seu sabor amargo e picante. O gingerol e 

shagaol, substâncias que são encontradas, são responsáveis pela pungência 

característica, sendo o shagaol responsável mais ainda; o 6-gingerol atua no sistema 

imunológico podendo ser utilizado em doenças autoimunes e inflamações crônicas por 

inibir a produção das prostaglandinas e interleucinas (AGUIAR et al., 2017). 

Seu óleo essencial é extremamente rico sendo encontrado cerca de 57 

compostos na sua composição, dentre os compostos com maior quantidade estão o 

geranial (25,9%), ∝-zingibereno (9,5%), (E,E)-∝-farneseno (7,6%), neral (7,6%) e ar-

curcumeno (6,6%), muitos álcoois terpênicos também foram encontrados e estes agem 

como desidratantes e solventes provocando desnaturação de proteína, sua presença 
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juntamente com a presença de compostos fenólicos no extrato de gengibre evidenciam sua 

atividade antioxidante (ANDRADE et al., 2012). 

Seu aroma característico se deve ao óleo volátil, composto principalmente de 

sesquiterpenos, mas também apresentam outras substâncias como açúcares, vitaminas do 

complexo B, vitamina C e proteínas. Além do aroma, os componentes do óleo volátil 

conferem ao gengibre sua ação antimicrobiana que só é vista na sua forma fresca 

(RODRIGUES; LIRA, 2013). 

O gengibre também possui efeito frente a algumas doenças crônicas como 

hipertensão e diabetes, devendo o paciente que que tiver alguma dessas doenças e fazer 

uso de gengibre, informar e ter acompanhamento médico, pois o mesmo possui efeito 

hipertensor podendo diminuir o efeito de anti hipertensivos, e efeito hipoglicemiante 

podendo trazer desconforto aos paciente diabéticos que fazem uso de insulina e tem um 

risco maior de diminuição da glicose por exemplo (ZANKOSKI JUNIOR et al., 2016). 

  

Náuseas e vômito 

As náuseas e vômitos podem ter diversas causas, e que provém em sua maioria 

do estômago. Este é responsável por enviar os alimentos depois da digestão para o 

intestino delgado, quando isso acontece o metabolismo funciona de modo normal e não 

ocorrem problemas, porém quando o estômago apresenta uma falha nessa “descida” os 

alimentos que deveriam ir para o intestino permanecem estagnados, provocando a 

sensação de mal estar, aumento de volume, e a náusea que desencadeia o vômito 

(VAREJÃO, 2016). 

Nem sempre a náusea e o consequente vômito tem origem no estômago, 

quando o centro no cérebro que é responsável por esse sintoma é ativado o mal estar 

acontece, tudo isso porque o cérebro é responsável por perceber que o corpo está em 

movimento ou não através de três sistemas que o auxiliam, são eles a visão, ouvido 

interno e propriocepção que é a capacidade de perceber que o corpo está em movimento 

sem utilizar a visão. Assim o cérebro recebe da visão a informação de que o corpo está 

parado e da propriocepção que o corpo está em movimento, essa “confusão” acaba 

provocando o enjoo e por isso muitas pessoas o sentem ao viajar de carro por exemplo 

(FURKIN, 2017). 

O vômito é a expulsão violenta e forçada do conteúdo gástrico, acompanhada 

de contração do diafragma e da musculatura abdominal, sendo assim é causado por uma 
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multiplicidade de causas podendo ser uma cinetose, enjoo causado por movimento, refluxo 

gastroesofágico, gravidez, ou manifestações de doenças graves como tumores cerebrais e 

obstruções intestinais. Para se avaliar a causa, e definir sua etiologia, vários fatores devem 

ser levados em consideração como o tempo de duração, intensidade, sintomas associados 

e assim poder classificar os vômitos que podem ser: alimentares, aquoso, biliosos, 

mucosos, de sangue, entre outros (VASCONCELLOS; DUARTE; MACHADO, 2014). 

 

Alternativas para o tratamento de náuseas e vômito 

O enjoo gravídico, em viagens e em pacientes oncológicos são os mais comuns 

entre a população e para estes existem alternativas para o tratamento sejam elas naturais 

através de plantas como por medicamentos sintéticos. Para o tratamento de perturbações 

digestivas e quem podem levar aovômito utiliza-se muito a erva cidreira (Melissa 

officinalis), mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), limão (Citrus limon) e gengibre 

(Zingiber officinale), que conferem ativos como limoneno, taninos e flavonoides (GOIS et 

al., 2016). 

A principal forma de utilização das plantas está no chá sendo as folhasa parte 

mais utilizada nas receitas, seguida da casca e em seguida a raiz, também são utilizados 

sucos, como o de limão por exemplo. Os pacientes oncológicos fazem muito uso de 

plantas medicinais visto que o tratamento quimioterápico provoca uma série de efeitos 

colaterais, estas são utilizadas para minimizar efeitos como constipação, mal estar, 

nervosismo, dificuldade de cicatrização e enjoos (CAETANO, 2015).  

Na indústria farmacêutica, são vários os medicamentos utilizados para náuseas, 

estes são chamados antieméticos, medicamentos que inibem a êmese. O principal uso de 

antieméticos está na associação com medicamentos antineoplásicos utilizados para tratar 

câncer, o tratamento quimioterápico provoca, entre uma série de efeitos, náuseas e 

vômitos que podem levar à anorexia, prejudicando a auto estima do paciente e podendo 

provocar uma não adesão ao tratamento (BECKER; NARDIN, 2011). 

Assim os antieméticos mais utilizados em associação no tratamento contra o 

câncer são antagonistas dos receptores serotoninérgicos (5-HT3), estes antagonistas 

atuam na inibição desses receptores de serotonina que quando ativados podem acionar o 

reflexo vomitivo e induzir náuseas e vômitos. Entre os mais prescritos tanto no âmbito 

hospitalar quanto domiciliar, estão ondansetrona e granisetrona, no entanto, mesmo com 



 

eficácia comprovada podem ser associados a corticoides para melhor controle da êmese 

(CASTRO, 2014). 

Outro problema comum que provoca náuseas e vômitos é a cinetose, síndrome 

decorrente de uma confusão provocada pelos sistemas visual e proprioceptivo o estímulo 

que é o movimento é quem provoca a êmese e para inibir ou diminuir esses sintomas 

alguns medicamentos são utilizados como escopolamina, antagonistas histaminérgicos H1 

como meclizina que tem propriedades antiespasmódicas e anti eméticas, dimenidrinato 

que é o mais utilizado por ter início de ação rápida, porém induz mais o sono e são 

utilizados ainda depressores vestibulares e agentes procinéticos como bromoprida, 

metoclopramida e domperidona (DORIGUETO; KASSE; SILVA, 2012

 

METODOLOGIA 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo com intervalo de 

tempo de 2010-2019, foram utilizados descritores como gengibre, náusea e atividade além 

de critérios de inclusão que são artigos no período de tempo de 2010 a 2019, artigos que 

falavam sobre plantas medicinais e artigos que falavam sobre o gengibre 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 2010. Em seguida foi utilizado Excel, 

para tabelar os resultados. 

 

RESULTADOS 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo, sendo no total 

encontrados 20 artigos. 

                          Tabela 1- Fonte: dados da pesquisa, 2019.
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propriedades medicinais em geral e critério de exclusão que são artigos que falavam sobre 

de período inferior ao ano de 2010. Em seguida foi utilizado Excel, 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo, sendo no total 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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eficácia comprovada podem ser associados a corticoides para melhor controle da êmese 

Outro problema comum que provoca náuseas e vômitos é a cinetose, síndrome 

decorrente de uma confusão provocada pelos sistemas visual e proprioceptivo o estímulo 

que é o movimento é quem provoca a êmese e para inibir ou diminuir esses sintomas 

alguns medicamentos são utilizados como escopolamina, antagonistas histaminérgicos H1 

omo meclizina que tem propriedades antiespasmódicas e anti eméticas, dimenidrinato 

que é o mais utilizado por ter início de ação rápida, porém induz mais o sono e são 

utilizados ainda depressores vestibulares e agentes procinéticos como bromoprida, 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo com intervalo de 

2019, foram utilizados descritores como gengibre, náusea e atividade além 

que são artigos no período de tempo de 2010 a 2019, artigos que 

falavam sobre plantas medicinais e artigos que falavam sobre o gengibre e suas 

propriedades medicinais em geral e critério de exclusão que são artigos que falavam sobre 

de período inferior ao ano de 2010. Em seguida foi utilizado Excel, 

Os artigos foram pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo, sendo no total 

 



 

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 2011 e uma menor nos anos de 

2014, 2016 e 2017, isso mostra uma d

sobre as propriedades da planta medicinal em destaque que é o gengibre.

Vários temas foram procurados para o artigo, conforme mostra a tabela 2, 

dentre eles a temática plantas medicinais foi a mais encont

diversidade de artigos e estudos sobre o tema, seguido de artigos sobre a planta questão, 

gengibre, ressaltando suas diversas propriedades, mas com poucos na tratando sobre sua 

propriedade antiemética que é de extrema importância.

 

                       Tabela 2- Fonte: dados da pesquisa, 2019.

O ano de publicação dos artigos juntamente com sua temática 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. 

 .

                       Tabela 3- Fonte: dados da pesquisa, 2019.
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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 2011 e uma menor nos anos de 

2014, 2016 e 2017, isso mostra uma dificuldade de dados mais atualizados principalmente 

sobre as propriedades da planta medicinal em destaque que é o gengibre.

Vários temas foram procurados para o artigo, conforme mostra a tabela 2, 

dentre eles a temática plantas medicinais foi a mais encontrada mostrando maior 

diversidade de artigos e estudos sobre o tema, seguido de artigos sobre a planta questão, 

gengibre, ressaltando suas diversas propriedades, mas com poucos na tratando sobre sua 

propriedade antiemética que é de extrema importância. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

O ano de publicação dos artigos juntamente com sua temática demonstram 

quais temas tem um tempo de pesquisa de cerca de 7 a 9 anos atrás como alguns sobre 

cinais, 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 

o há alguns anos e que ainda possui atualizações na área, sendo de 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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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 2011 e uma menor nos anos de 

ificuldade de dados mais atualizados principalmente 

sobre as propriedades da planta medicinal em destaque que é o gengibre. 

Vários temas foram procurados para o artigo, conforme mostra a tabela 2, 

rada mostrando maior 

diversidade de artigos e estudos sobre o tema, seguido de artigos sobre a planta questão, 

gengibre, ressaltando suas diversas propriedades, mas com poucos na tratando sobre sua 

 

O ano de publicação dos artigos juntamente com sua temática demonstram 

quais temas tem um tempo de pesquisa de cerca de 7 a 9 anos atrás como alguns sobre 

cinais, 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 

o há alguns anos e que ainda possui atualizações na área, sendo de 
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CONCLUSÃO 

De acordo com os artigos pesquisados, verifica-se que as plantas medicinais 

são de grande importância servindo para tratamento e auxilio da cura de diversas 

enfermidades, dentre as plantas com diversas propriedades farmacológicas está o 

gengibre que possui propriedades como anti-inflamatória, antioxidante, gastrointestinais e 

antieméticas como foi evidenciado. 
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Capítulo 8 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA ANTIMICROBIANA DE UM PHMB SOBRE CEPAS DE 
SALMONELLA SPP 

Claudio Marcio Cardoso Rocha1 

Adriano Guimaraes Parreira2 

 

RESUMO  
 
O Brasil tem ocupado papel de destaque no mercado mundial como importante produtor de 
alimentos, demonstrando significativo potencial de produção e exportação de proteínas de origem 
animal, destacadamente carne suína. A carne suína é a fonte de proteína animal mais importante 
no mundo, com a produção de 100 milhões de toneladas. O Brasil é o quarto produtor e exportador 
mundial de carne suína com 3% da produção e 11% das exportações mundiais, ficando atrás 
apenas da China, União Europeia e Estados Unidos. Carne suína, assim como as outras carnes, 
apresenta alta atividade de água, associada a sua composição química complexa (água 75%, 
proteínas 19%, carboidratos 1,2%, compostos nitrogenados solúveis 1,6%, compostos inorgânicos 
0,6% e vitaminas) sendo suscetível à proliferação de microrganismos, tanto deteriorantes quanto 
patogênicos. Assim, os produtos de origem animal possuem uma variedade de microrganismos 
presentes naturalmente ou adquiridos durante o abate. Estudos revelaram presença de agentes 
patogênicos como Salmonella spp, Escherichia coli, Yersinia enterocolítica, Campylobacter jejuni e 
Listeria monocytogenes na carne suína e em produtos derivados. As doenças causadas pelo 
consumo de alimentos contaminados por Salmonella spp são conhecidas genericamente por 
salmoneloses. Cloridrato polihexametileno biguanida, conhecido como PHMB, é um agente 
antibacteriano catiônico, polimérico, solúvel em água, atóxico e inócuo aos sistemas vivos 
multicelulares, tendo sido amplamente utilizado em indústrias alimentícias ao redor do Mundo com 
vistas a inibir o crescimento microbiano. No Brasil existem poucos estudos relacionados à 
aplicação ou eficácia desinfetante daquele composto em carcaças de suínos de sistemas de 
abate.Com base nestas considerações, o presente trabalho propôs avaliar a eficácia 
antimicrobiana de um PHMB sobre Salmonella spp, encontrada em carcaças de suínos 
provenientes de granjas da região Centro-Oeste de Minas Gerais. 
 
Palavras-Chave: Carne suína, Salmonella spp, PHMB. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem ocupado papel de destaque no mercado mundial como importante 

produtor de alimentos, demonstrando significativo potencial de produção e exportação de 

alimentos de origem animal, dentre eles a carne suína. A carne suína é a fonte de proteína 

animal mais importante no mundo, com a produção de 100 milhões de toneladas. O Brasil 

                                                           
1 Licenciado em Química, Estudante de Mestrado da UFSJ-Campus CCO. E-mail: claudiodcasl@gmail.com 
2 Biólogo, Mestre e Doutor em Microbiologia, Docente UEMG-Unidade Divinópolis MG e Técnico UFSJ-
Campus CCO. E-mail: adriano.parreira@uemg.br 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

112 
é o quarto produtor e exportador mundial de carne suína com 3% da produção e 11% das 

exportações mundiais, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos 

(ABIPECS, 2015). 

Carne suína, assim como as outras carnes, apresenta alta atividade de água, 

associada a sua composição química complexa (água 75%, proteínas 19%, carboidratos 

1,2%, compostos nitrogenados solúveis 1,6%, compostos inorgânicos 0,6% e vitaminas) 

sendo suscetível à proliferação de microrganismos, tanto deteriorantes quanto patogênicos 

(FRAZIER e WETOFF, 1993). Assim, os produtos de origem animal possuem uma 

variedade de microrganismos presentes naturalmente ou adquiridos durante o abate. 

Alguns podem se multiplicar na carne causando deterioração e redução da vida de 

prateleira. Outros representam um perigo à saúde dos consumidores por serem causas de 

intoxicações, doenças infecciosas ou toxinfecciosas (ICMSF, 1997; CORTEZ, 2003). 

Estudos revelaram presença de agentes patogênicos como Salmonella spp, Escherichia 

coli, Yersinia enterocolítica, Campylo bacterjejuni e Listeria monocytogenes na carne suína 

e em produtos derivados (BORCH et al., 1996; MC MULLEN, 2000; SANTOS et al., 2006; 

FORSYTHE, 2005). Nesse estudo, em especial, será dado enfoque ao microrganismo 

patogênico Salmonella spp. Salmonella spp. é um dos patógenos com maior envolvimento 

com doenças de origem alimentar (WHO, 2002). De acordo com Franco e Landgraf (2010), 

essa bactéria possui pH ótimo para sua multiplicação em torno de 7,0, com valores 

inibidores superiores a 9,0 e inferiores a 4,5, e temperatura ideal entre 35- 37ºC. As 

salmonelas também não toleram concentração de sal superior a 9%. As doenças causadas 

pelo consumo de alimentos contaminados por esse patógeno se subdividem em três 

grupos: febre tifóide, causada por Salmonella typhi; as febres entéricas causadas por 

Salmonella para typhi e as enterocolites também conhecidas por salmoneloses, causadas 

pelas demais salmonelas (FRANCO e LANDGRAF, 2010). A salmonelose é a doença de 

maior incidência causada pelo consumo de alimentos infectados por salmonelas. Os 

sintomas da salmonelose surgem em torno de 12 a 14 horas após a ingestão do alimento 

contaminado e podem persistir por dois a três dias, sendo os mesmos: náuseas, vômito, 

dores abdominais, dor de cabeça, calafrios e diarreia (JAY, 2005). 

Cloridrato polihexametileno biguanida, popularmente conhecido como PHMB, é um 

agente antibacteriano catiônico, polimérico, solúvel em água, atóxico e inócuo aos 

sistemas vivos multicelulares e que tem sido amplamente utilizado em diversas indústrias 

alimentícias ao redor do Mundo com vistas a inibir o crescimento microbiano, sendo 

aplicado ainda em processos de tratamento de água, como solução antisséptica em 
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diferentes ramos de atividade, no tratamento de ovos fertilizados a fim de se prevenir o 

contágio por Salmonela spp (MILLER et. al, 2013) dentre outras aplicações. No Brasil 

existem poucos estudos relacionados à aplicação ou eficácia desinfetante daquele 

composto em carcaças de suínos de sistemas de abate. Com base nestas considerações, 

o presente trabalho propôs avaliar a eficácia antimicrobiana de um PHMB, Nippolat IB®, 

sobre Salmonella spp encontrada em carcaças de suínos provenientes de granjas da 

região. 

Segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a carne suína é a 

fonte de proteína animal mais importante no mundo, com a produção aproximada de 120 

milhões de toneladas anuais, sendo o Brasil o quarto produtor e exportador mundial 

daquela fonte. Dados recentes demonstram que, de dezembro a janeiro de 2014, o Brasil 

exportou aproximadamente 495.000 toneladas de carne suína para diversos países do 

mundo, com destaque para a Rússia, totalizando aproximadamente US$ 1.600.000.000 em 

recursos financeiros representando, assim um importante ramo de atividade contribuinte 

para a balança comercial brasileira (ABPA, 2015). Por outro lado, o aumento da produção 

de alimentos tem gerado uma preocupação inevitável com a segurança alimentar, uma vez 

que os alimentos podem ser veiculadores de doenças, representando um risco à saúde 

pública. Segundo a WHO (2002), dentre os produtos de origem animal, as carnes ocupam 

o segundo lugar dos alimentos mais frequentemente envolvidos em (DTA’s). Isso ocorre 

devido a muitos agentes patogênicos pertencerem a microbiota natural dos animais de 

corte (trato digestório, faringe, tonsilas, narinas, tecido linfático) contaminando as carcaças 

durante o abate (MATSUBARA, 2005). Dentro desta realidade, certos países como 

Estados Unidos e União Europeia passaram a exigir medidas mais rigorosas de controle 

de inocuidade de alimentos para garantir a segurança alimentar dos produtos por eles 

importados nos últimos anos. Com o crescimento das exportações, existe uma maior 

preocupação das empresas em fornecer carne com qualidade microbiológica compatível 

com as exigências do mercado externo, aumentado assim sua competitividade 

(SAMULAK, 2013). 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) 
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A CIM é considerada a menor concentração de um agente antimicrobiano capaz de 

impedir o crescimento visível de um microrganismo em testes de sensibilidade por diluição 

em Agar ou Caldo (Macro ou Microdiluição). A CIM obtida usando o teste de diluição 

poderá mostrar ao médico qual a concentração do agente antimicrobiano necessária para 

inibir o organismo infectante. CIM, entretanto, não representa um valor absoluto. A 

verdadeira CIM está em um ponto situado entre a menor concentração do teste que inibe o 

crescimento do organismo e a próxima menor concentração do teste. A CIM foi 

determinada pelo método de microdiluição em caldo conforme descrito pelo Clinica land 

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2003), com modificações. A execução desta etapa do 

experimento visa, sobretudo, determinar a concentração bacteriostática e a concentração 

bactericida do PHMB em estudo frente a uma cepa de Salmonella entericade referência 

ATCC 10708. Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Microbiologia da 

UEMG – Unidade Divinópolis MG. 

3.1.1. Padrão de turbidez para preparação do inóculo 

A bactéria congelada foi reativada em Caldo Nutriente por 24h a 35ºC. A partir do 

caldo foi semeada, por meio de estria composta, em placas de Petri contendo Agar 

Nutriente, incubada por 24h à 35ºC. Colônias isoladas foram coletadas e transferidas para 

um tubo de ensaio contendo 10mL de solução salina estéril de 0,145mol/L (8,5g/L de NaCl; 

salina a 0,85%) até atingir turvação equivalente a escala 0,5 de Mc Farland (no caso de 

bactérias corresponde a 108 UFC/mL). A densidade correta foi verificada por meio da 

leitura em espectrofotômetro a 625nm, na qual a absorbância deverá variar entre 0,08 a 

0,10. 

3.1.2. Armazenamento das cepas 

As cepas foram armazenadas de maneira a reduzir a possibilidade de mutação. O 

estoque deve ser confeccionado segundo protocolo do laboratório e congelado a –80oC. 

Para armazenamento, em curto prazo, o estoque de trabalho foi cultivado em tubos 

contendo Agar Nutriente inclinado, por 24h, sendo posteriormente armazenado à 

temperatura de 2 a 8oC. 

3.1.3. Meio de cultura e suspensão de trabalho 

Para os ensaios de MIC com as bactérias foi utilizado o meio Mueller Hinton (MHB). 

O pH do meio foi ajustado para permanecer entre 7,2 a 7,4 a temperatura ambiente de 
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25oC.Uma alíquota de 50μL do pré-inóculofoi adicionada a 10mL de Caldo Mueller Hinton 

(MHB) para confecção do inóculo, resultando na concentração final de 105 UFC/mL nos 

poços. 

3.1.4. Diluição do agente microbiano e inoculação nas placas de microdiluição 

 O agente antimicrobiano foi diluído em água. Extratos de plantas e compostos 

sintéticos são normalmente solubilizados em dimetilsulfóxido (DMSO) 100% e, 

posteriormente, diluídos numa solução aquosa de DMSO 20% (v/v).A solução estoque do 

agente antimicrobiano foi preparada a 20.000µg/mL. A partir desta concentração, a diluição 

foi realizada diretamente nos poços. Realizou-se uma diluição de 1:10 no primeiro poço e, 

a partir do segundo, uma diluição em série de 1:20. Com a diluição seriada do agente 

antimicrobiano concluída, adicionou-se 100µL do inóculo nos poços resultando numa nova 

diluição de 1:2 e num volume final de 200µL nos poços. Ao confeccionarmos uma solução 

estoque na concentração de 20.000µg/mL teremos no primeiro poço, a concentração de 

1000µg/mL. Nos demais poços, concentrações de 500µg/mL, 250µg/mL, 125µg/mL, 

62,5µg/mL, 31,25µg/mL, 15, 63µg/mL e 7,81µg/mL. 

3.1.5. Leitura dos resultados 

 Realizada visualmente após 18 horas de incubação a 35oC.A CIM foi considerada a 

menor concentração do agente testado capaz de impedir 100% do crescimento microbiano 

visível, sendo o mesmo confirmado por leitura em espectrofotômetro a 625nm. As Figuras 

1 (placa amostra) e 2 (placa controle), abaixo, descrevem o conteúdo dos poços e as 

etapas de diluição das amostras aplicadas nas Placas de Elisa, devendo-se ressaltar que 

foram executadas três repetições para cada tratamento. A atividade antimicrobiana foi 

determinada a partir dos resultados de CBM a partir da inoculação de alíquotas de 10µL 

das mesmas em placas de petri contendo meio ágar-nutriente sendo a mesma referente a 

menor concentração do PHMB em estudo estudo capaz de causar a morte do inóculo. 

Como controle positivo, foram utilizados poços contendo apenas bactérias e meio de 

cultura ecomo controle negativo poços contendo apenas meio de cultura. 



 

 

Fig. 1 Descrição do conteúdo dos poços da placa de Elisa contendo a amostra de PHMB

 

 

Fig. 2 Descrição do conteúdo dos poços da placa de Elisa contendo os controles do experimento.

 

3.2. Sensibilidade de diferentes isolados de 

PHMB avaliado 

Vinte e uma bactérias foram submetidas à sorotipagem utilizando Sorokit para 

Salmonela Probac do Brasil® e o perfil de sensibilidade ao agente PHMB estudado foi 

desenvolvido utilizando a metodologia descrita pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento - MAPA (BRASIL, 1993). Após reativação das bactérias em ágar BHI uma 
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Fig. 1 Descrição do conteúdo dos poços da placa de Elisa contendo a amostra de PHMB

Fig. 2 Descrição do conteúdo dos poços da placa de Elisa contendo os controles do experimento.

3.2. Sensibilidade de diferentes isolados de Salmonella spp frente ao agente 

Vinte e uma bactérias foram submetidas à sorotipagem utilizando Sorokit para 

Salmonela Probac do Brasil® e o perfil de sensibilidade ao agente PHMB estudado foi 

nvolvido utilizando a metodologia descrita pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

MAPA (BRASIL, 1993). Após reativação das bactérias em ágar BHI uma 
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Fig. 1 Descrição do conteúdo dos poços da placa de Elisa contendo a amostra de PHMB 

 

Fig. 2 Descrição do conteúdo dos poços da placa de Elisa contendo os controles do experimento. 

spp frente ao agente 

Vinte e uma bactérias foram submetidas à sorotipagem utilizando Sorokit para 

Salmonela Probac do Brasil® e o perfil de sensibilidade ao agente PHMB estudado foi 

nvolvido utilizando a metodologia descrita pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

MAPA (BRASIL, 1993). Após reativação das bactérias em ágar BHI uma 



 

colônia isolada foi inoculada em caldo BHI e deixada a 37°C por 24 horas. O composto foi

diluído seguindo a concentração recomendada pelo fabricante, ou seja, 1% (v/v) e 9mL 

distribuído em tubos que continham 1 mL de extrato de levedura. Foram feitas diluições 

seriadas das culturas e então o plaqueamento em duplicata para verificação do númer

células que iniciaríamos o experimento. A partir da diluição 10

adicionado nos tubos contendo o composto. Nos tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos, em 

que a cepa foi mantida em contato com a solução clorada, 10

transferida para caldo BHI e em seguida, incubada nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas a 

37°C. Dos tubos que apresentaram turvação, 10 

placas incubadas a 37°C por 24 horas para confirmar a presença de colônias vi

Segundo o fabricante do produto, 10 minutos de exposição seriam suficientes para eliminar 

cepas de Salmonella contaminantes. Para verificação da porcentagem de morte, 

concomitante a transferência para o caldo BHI, 100

após diluição para verificação da porcentagem de morte.

3.3. Análise residual do PHMB nas carcaças

A determinação do residual do PHMB encontra

por espectrofotometria na região do UV (237nm) empregando

NOVA®, a partir das amostras coletadas após lavagem das carcaças alvo dos testes, 

seguindo-se metodologia descrita por Menegon (2009).

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Determinação da CIM e CBM

A Tabela 1, apresentada abaixo, lista os valores de absorbância 

amostras aplicadas em placas de Elisa de 96 poços com a leitura realizada em 

espectrofotômetro a 625nm. O conteúdo do material aplicado em cada poço encontra

descrito no tópico Material e Métodos.

Tab. 1 Valores de absorbância a 625nm das amostras de PHMB aplicadas aos poços inoculados com cepa 
de Salmonella enterica ATCC 10708
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colônia isolada foi inoculada em caldo BHI e deixada a 37°C por 24 horas. O composto foi

diluído seguindo a concentração recomendada pelo fabricante, ou seja, 1% (v/v) e 9mL 

distribuído em tubos que continham 1 mL de extrato de levedura. Foram feitas diluições 

seriadas das culturas e então o plaqueamento em duplicata para verificação do númer

células que iniciaríamos o experimento. A partir da diluição 10-2foi retirado 0,1mL, o qual foi 

adicionado nos tubos contendo o composto. Nos tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos, em 

que a cepa foi mantida em contato com a solução clorada, 10μL desta solu

transferida para caldo BHI e em seguida, incubada nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas a 

37°C. Dos tubos que apresentaram turvação, 10 μL foram plaqueados em 

placas incubadas a 37°C por 24 horas para confirmar a presença de colônias vi

Segundo o fabricante do produto, 10 minutos de exposição seriam suficientes para eliminar 

contaminantes. Para verificação da porcentagem de morte, 

concomitante a transferência para o caldo BHI, 100μL foram plaqueados em duplicata

após diluição para verificação da porcentagem de morte. 

3.3. Análise residual do PHMB nas carcaças 

A determinação do residual do PHMB encontra-se em execução, sendo realizada 

por espectrofotometria na região do UV (237nm) empregando-se espectrofotômetro 

OVA®, a partir das amostras coletadas após lavagem das carcaças alvo dos testes, 

se metodologia descrita por Menegon (2009). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Determinação da CIM e CBM 

A Tabela 1, apresentada abaixo, lista os valores de absorbância 

amostras aplicadas em placas de Elisa de 96 poços com a leitura realizada em 

espectrofotômetro a 625nm. O conteúdo do material aplicado em cada poço encontra

descrito no tópico Material e Métodos. 

ab. 1 Valores de absorbância a 625nm das amostras de PHMB aplicadas aos poços inoculados com cepa 
ATCC 10708 
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colônia isolada foi inoculada em caldo BHI e deixada a 37°C por 24 horas. O composto foi 

diluído seguindo a concentração recomendada pelo fabricante, ou seja, 1% (v/v) e 9mL 

distribuído em tubos que continham 1 mL de extrato de levedura. Foram feitas diluições 

seriadas das culturas e então o plaqueamento em duplicata para verificação do número de 

foi retirado 0,1mL, o qual foi 

adicionado nos tubos contendo o composto. Nos tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos, em 

μL desta solução foi 

transferida para caldo BHI e em seguida, incubada nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas a 

μL foram plaqueados em ágar BHI e as 

placas incubadas a 37°C por 24 horas para confirmar a presença de colônias viáveis. 

Segundo o fabricante do produto, 10 minutos de exposição seriam suficientes para eliminar 

contaminantes. Para verificação da porcentagem de morte, 

μL foram plaqueados em duplicata 

se em execução, sendo realizada 

se espectrofotômetro 

OVA®, a partir das amostras coletadas após lavagem das carcaças alvo dos testes, 

A Tabela 1, apresentada abaixo, lista os valores de absorbância obtidos a partir das 

amostras aplicadas em placas de Elisa de 96 poços com a leitura realizada em 

espectrofotômetro a 625nm. O conteúdo do material aplicado em cada poço encontra-se 

ab. 1 Valores de absorbância a 625nm das amostras de PHMB aplicadas aos poços inoculados com cepa 



 

A Figura 3 a seguir ilustra o aspecto da placa de Elisa, objeto da leitura em 

espectrofotômetro a 625nm, após incubação 

apontados na figura (Linhas F, G e H, colunas 7 e 8)

microbiano detectado macroscopicamente por visão direta. A CIM encontrada, portanto, foi 

de 31,25µg/mL, conforme mapa de diluiç

frente à cepa de referencia Salmonella entérica 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Fotografia da placa de Elisa inoculada com cepa de 
referência de 
PHMB em alguns dos poços.

 

A Figura 4, apresentada abaixo, ilustra por sua vez os resultados referentes a CBM, 

indicando, a esquerda, uma placa

superfície da placa contendo meio de cultivo ágar nutriente e, a direita, placa inoculada 

com alíquotas do poço F5, indicando inibição do crescimento bacteriano pela ausência do 

surgimento de colônias visíveis. Neste caso a concentração bactericida encontrada foi de 

125,0 µg/mL. 

 

 

 

 

Fig. 4 Fotografia de placas de petri contendo meio ágar 
nutriente 

 

Muitos pesquisadores têm buscado compostos com potencial ação antimicrobiana 

sobre isolados de Salmonella 

óleos essenciais.  De Bona et al. (2012) avaliaram o efei

frente a 14 sorovares de Salmonella 

para S.Bandaka, S. Heidelberg e 
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A Figura 3 a seguir ilustra o aspecto da placa de Elisa, objeto da leitura em 

espectrofotômetro a 625nm, após incubação em estufa a 37°C.Destaque para os poços 

Linhas F, G e H, colunas 7 e 8) que indicam aqueles com crescimento 

microbiano detectado macroscopicamente por visão direta. A CIM encontrada, portanto, foi 

de 31,25µg/mL, conforme mapa de diluiçãoapresentado no tópico Material e Métodos, 

Salmonella entérica ATCC 10708. 

Fig. 3 Fotografia da placa de Elisa inoculada com cepa de 
referência de Salmonella ATCC 10708 contendo composto 
PHMB em alguns dos poços. 

Figura 4, apresentada abaixo, ilustra por sua vez os resultados referentes a CBM, 

indicando, a esquerda, uma placa-controle com visível crescimento bacteriano na 

superfície da placa contendo meio de cultivo ágar nutriente e, a direita, placa inoculada 

alíquotas do poço F5, indicando inibição do crescimento bacteriano pela ausência do 

surgimento de colônias visíveis. Neste caso a concentração bactericida encontrada foi de 

Fig. 4 Fotografia de placas de petri contendo meio ágar 
nutriente com vistas à determinação da CBM. 

Muitos pesquisadores têm buscado compostos com potencial ação antimicrobiana 

Salmonella spp a partir de extratos vegetais diversos, especialmente 

óleos essenciais.  De Bona et al. (2012) avaliaram o efeito inibitório de extrato de açafrão 

Salmonella spp isolados de frango, sendo que a CIM encontrada 

Heidelberg e S.Lexington foi de 100, 150 e 200 µg.mL
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A Figura 3 a seguir ilustra o aspecto da placa de Elisa, objeto da leitura em 

em estufa a 37°C.Destaque para os poços 

que indicam aqueles com crescimento 

microbiano detectado macroscopicamente por visão direta. A CIM encontrada, portanto, foi 

ãoapresentado no tópico Material e Métodos, 

Fig. 3 Fotografia da placa de Elisa inoculada com cepa de 
ATCC 10708 contendo composto 

Figura 4, apresentada abaixo, ilustra por sua vez os resultados referentes a CBM, 

controle com visível crescimento bacteriano na 

superfície da placa contendo meio de cultivo ágar nutriente e, a direita, placa inoculada 

alíquotas do poço F5, indicando inibição do crescimento bacteriano pela ausência do 

surgimento de colônias visíveis. Neste caso a concentração bactericida encontrada foi de 

Fig. 4 Fotografia de placas de petri contendo meio ágar 

Muitos pesquisadores têm buscado compostos com potencial ação antimicrobiana 

spp a partir de extratos vegetais diversos, especialmente 

to inibitório de extrato de açafrão 

spp isolados de frango, sendo que a CIM encontrada 

Lexington foi de 100, 150 e 200 µg.mL-1 
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respectivamente, entretanto, a determinação de composição química destes extratos não 

foi totalmente elucidada. Por outro lado, para óleo essencial de gengibre, Majoloet al. 

(2014) encontraram uma  variação da CIM  de 2500 a 5000 μg.mL-1 e da CBM de 5000 a 

10000 μg.mL-1. Para extrato de malte, De Bona et al. (2010) concluiu que S. Lexigton 

demonstrou maior sensibilidade ao extrato,sendo que as concentrações de 50 e 100 

mg/mL apresentaram efeito bacteriostático e a partir de 150 mg/mL o efeito foi bactericida. 

Foi encontrada atividade bacteriostática na concentraçãode 150 mg/mL para S.Mbandaka, 

S.Enteritidis, S.Enterica, S.Derby e a 200 mg/mL para S. Infantis e S. Orion. A 

atividadebactericida pode ser verificada na concentração de 150 mg/mLpara S.Lexigton e a 

200 mg/mL para S. Derby, S. Kentucky,S .Enterica e S. Enteritidis.. Os dados que 

coincidem com Girolomettoet al. (2009) para alguns dos isolados testados. Considerando-

se os valores encontrados no presente trabalho, CIM (31,25µg/mL) e CBM (125,0 µg/mL) 

para o PHMB testado, percebe-se claramente a necessidade de uso de concentrações 

bem abaixo daquelas necessárias a obtenção de efeitos bacteriostáticos ou bactericidas 

para os compostos provenientes dos extratos vegetais apresentados, embora não sejam 

sanitizantes químicos. Deve-se considerar também que ainda existe certa falta de 

padronização das técnicas empregadas resultando em determinadas variações nas CIM´s 

e CBM´s, mesmo quando da utilização de compostos de composição similar.  

Desta forma, os valores de CIM e CBM encontrados revelam potenciais efeitos 

promissores do PHMB testado neste trabalho, sobretudo em um contexto em que isolados 

de Salmonella spp mostram-se resistentes a uma série de antimicrobianos e até mesmo 

multirresistentes como os relatados no trabalho de Azevedo (2012) que, ao estudar a 

caracterização fenotípica e genotípica de isolados de Salmonella spp. em caprinos e 

ovinos clinicamente saudáveis no sub médio São Francisco, identificou  18 (46%) dos 

isolados de Salmonella spp. multirresistentes, especialmente na espécie ovina onde 16 

isolados apresentar a mesma característica. A multirresistência é uma grande preocupação 

em Salmonella spp. Especialmente ao se considerar seu potencial zoonótico e de 

transmissão via alimentos (MOLLA et al., 2007). Salmonella spp. multiresistentes tem sido 

descritas em vários trabalhos tanto em isolados obtidos a partir de animais em abatedouro 

(MOLLA et al., 2007), como em alimentos prontos (CHANDRA et al., 2006). O potencial de 

transmissão de genes de resistência entre isolados de Salmonella spp. é bem conhecida 

(HELMUTH, 2000). A Tabela 2 apresenta os resultados de porcentagem de morte dos 21 

(vinte e uma) isolados de Salmonella spp provenientes de alimentos diversos frente ao 

PHMB testado. 



 

Tabela 2. Porcentagem de morte de 21 isolados de 
submetidas à exposição ao PHMB a 1,0% (v/v)

 

A partir dos resultados listados da Tabela 2 percebe

exposição ao PHMB a 1% (v/v), valores superiores a 99,9990% de eliminação dos isolados 

já são observados, embora o fornecedor do produto indique a necessidade de 10 minutos 

de exposição para a obtenção de resultados efetivos. Outros pesquisadores, por sua vez, 

ao testarem o efeito da exposição de isolados de 

em diferentes concentrações e tempos de exposição, chegaram a resultados menos 

efetivos que aqueles encontrados no presente trabalho sob o ponto de vista de tempo de 

exposição e porcentagem de eliminação. Em trabalhos desenvolvidos por Collaet al. (2014) 

observou-se melhor ação dentre três sanitizantes testados para o ácido peracético a 0.5%, 

efetivo a partir de 10 minutos (94,6%) e 15 minutos (97,3%) de contato; amônia quaternária 

a 1% por 10 minutos (89,2%) e 15 minutos (97,3%) e clorexidina a 0.5% por 10 

minutos(70,3%) e 15 minutos de contato (72,8%). Todas asamostras testadas 

apresentaram multirresistência e seis (15,3%) apresentando resistência à ampicilina, 

cloranfenicol, estreptomicina, sulfonamida e tetraciclina (denominado grupo ACSSuT), 

indicando a necessidade de monitorara propagação da resistência aos antimicrobianos em 
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Tabela 2. Porcentagem de morte de 21 isolados de Salmonella spp obtidos de fontes diversas 
submetidas à exposição ao PHMB a 1,0% (v/v) 

A partir dos resultados listados da Tabela 2 percebe-se que, a partir de 5 minutos de 

exposição ao PHMB a 1% (v/v), valores superiores a 99,9990% de eliminação dos isolados 

embora o fornecedor do produto indique a necessidade de 10 minutos 

de exposição para a obtenção de resultados efetivos. Outros pesquisadores, por sua vez, 

ao testarem o efeito da exposição de isolados de Samonella spp a diversos sanitizantes, 

s concentrações e tempos de exposição, chegaram a resultados menos 

efetivos que aqueles encontrados no presente trabalho sob o ponto de vista de tempo de 

exposição e porcentagem de eliminação. Em trabalhos desenvolvidos por Collaet al. (2014) 

elhor ação dentre três sanitizantes testados para o ácido peracético a 0.5%, 

efetivo a partir de 10 minutos (94,6%) e 15 minutos (97,3%) de contato; amônia quaternária 

a 1% por 10 minutos (89,2%) e 15 minutos (97,3%) e clorexidina a 0.5% por 10 

3%) e 15 minutos de contato (72,8%). Todas asamostras testadas 

apresentaram multirresistência e seis (15,3%) apresentando resistência à ampicilina, 

cloranfenicol, estreptomicina, sulfonamida e tetraciclina (denominado grupo ACSSuT), 

de monitorara propagação da resistência aos antimicrobianos em 
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de fontes diversas 

se que, a partir de 5 minutos de 

exposição ao PHMB a 1% (v/v), valores superiores a 99,9990% de eliminação dos isolados 

embora o fornecedor do produto indique a necessidade de 10 minutos 

de exposição para a obtenção de resultados efetivos. Outros pesquisadores, por sua vez, 

spp a diversos sanitizantes, 

s concentrações e tempos de exposição, chegaram a resultados menos 

efetivos que aqueles encontrados no presente trabalho sob o ponto de vista de tempo de 

exposição e porcentagem de eliminação. Em trabalhos desenvolvidos por Collaet al. (2014) 

elhor ação dentre três sanitizantes testados para o ácido peracético a 0.5%, 

efetivo a partir de 10 minutos (94,6%) e 15 minutos (97,3%) de contato; amônia quaternária 

a 1% por 10 minutos (89,2%) e 15 minutos (97,3%) e clorexidina a 0.5% por 10 

3%) e 15 minutos de contato (72,8%). Todas asamostras testadas 

apresentaram multirresistência e seis (15,3%) apresentando resistência à ampicilina, 

cloranfenicol, estreptomicina, sulfonamida e tetraciclina (denominado grupo ACSSuT), 

de monitorara propagação da resistência aos antimicrobianos em 
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Salmonella spp. oriundas de suínos. Os sanitizantes rotineiramente utilizados em 

frigoríficos como amônia quaternária, ácido peracético e clorexidina têm um desempenho 

reduzido ou nulo em presençade matéria orgânica (Santos et al. 2007) e sua ação 

seriamais relacionada com as condições de utilização dos produtos,sobretudo a presença 

de matéria orgânica e o tempo de exposição, do que com um eventual perfil de resistência 

de Salmonella spp. presente nas granjas (Kich et al. 2004).A clorexidina, componente do 

PHMB avaliado, é um agente catiônico do grupo das biguanidas com mecanismo de ação 

com alteração da permeabilidadeda membrana citoplasmática, precipitação de proteínas, 

alteração do balanço osmótico, interferência no metabolismo, crescimento e divisão celular 

e inibição da enzima ATPase, sendo desde os anos 50 utilizada em áreas como 

odontologia, medicina humana e veterinária (Santos et al. 2007). Outros estudiosos 

(Ziechet al., 2016), por sua vez, recentemente relataram ineficiência de ácido peracético 

como sanitizante aplicado sobre isolados de Salmonella spp formadoras de biofilme a 0,2% 

(v/v), embora tradicionalmente empregado na indústria de alimentos com a finalidade de 

combater biofilmes de bactérias diversas, a exemplo de Salmonella. Tal fato revela a 

importância de se buscar novos compostos com ação sanitizante efetiva sobre cepas de 

Salmonella, tendo em vista o desenvolvimento de resistência por parte de um grande 

número de contaminantes de alimentos. 

 

5. CONCLUSÕES  

O composto PHMB avaliado no presente estudo mostrou-se bastante efetivo e 

promissor, tendo em vista a concentração reduzida necessária à obtenção de resultados 

bacteriostáticos e bactericidas satisfatórios, frente a uma cepa de Salmonella de 

referência, e comparativamente aos relatos encontrados na literatura. No que se refereà 

sensibilidade ao composto por 21 isolados de Salmonella de diferentes fontes, pode-se 

concluir que os resultados foram bastante animadores quando comparados àqueles 

apresentados por outros pesquisadores testando sanitizantes diversos, tanto considerando 

a necessidade de menor tempo de exposição ao PHMB quanto à porcentagem de morte 

obtida após 5 minutos de contato com o composto. Encontra-se ainda em fase de 

execução os testes relacionados a análise residual do PHMB a partir de sua aplicação 

sobre carcaças provenientes de frigoríficos, partindo-se dos melhores valores de 

concentrações obtidas para o composto nos experimentos aqui desenvolvidos. 
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Capítulo 9 

AVALIAÇÃO DOS EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES ATENDIDAS PELO 
SUS NA CIDADE DE ANAPURUS – MA 

Maria Aparecida Macedo da Silva1 
Gabriela Reis Carrias2 

Renandro de Carvalho Reis3 
Antônio Luiz Gomes Júnior4 

 

RESUMO 

O estudo objetivou avaliar os exames citopatológicos das pacientes atendidas no Sistema 
Único de Saúde na cidade de Anapurus-MA. É uma pesquisa observacional, descritiva e 
retrospectiva realizada através da determinação da prevalência de lesões intraepiteliais e 
microrganismos presentes nos exames citológicos pelo SISCOLO. Sendo composta por 
pacientes atendidas pelo SUS na cidade no período de julho de 2017 a junho de 2018. 
Verificou-se que 149 mulheres realizaram a citologia sendo que 143 apresentaram 
amostras satisfatórias e 6 insatisfatórias. Sobre o tipo de epitélio prevaleceu o epitélio 
escamoso (50,35%), seguindo do escamoso+glandular (45,45%) e 
escamoso+glandular+metaplasico (4,2%). Os microrganismos encontrados foram Cocos 
(41,35%), Outros bacilos (24,49%), Lactobacillus sp. (21,94%), Gardnerella mobiluncus 
(6,74%), Candida sp. (5,05%) e Trichomonas vaginalis (0,42%).  Por isso, há necessidade 
da criação e aperfeiçoamento de programas que incentivem mais mulheres a realizar o 
Papanicoloau frequentemente conforme especificações do Ministério da Saúde. 
 

Palavras-chave: Câncer de Colo do Útero. Papanicoloau. SISCOLO 

 

INTRODUÇÃO  

O Câncer do Colo do Útero (CCU) se classifica como a quarta causa de morte e o 

terceiro câncer mais incidente em mulheres, ficando atrás somente do câncer de mama e 

do colorretal. Pode ter várias causas: a quantidade de companheiros, o nível 

                                                           
1 Maria Aparecida Macedo da Silva. Biomédica pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI e especializanda em 
Citologia Clínica pelo UNINOVAFAPI 
2 Gabriela Reis Carrias. Biomédica pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI e especializanda em Citologia 
Clínica pelo UNINOVAFAPI 
3 Renandro de Carvalho Reis. Biomédico pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, mestrando em Ciências 
Farmacêuticas pela UFPI e especializando em Citologia Clínica pelo UNINOVAFAPI 
4 Antônio Luiz Gomes Júnior. Coordenador e professor do curso de biomedicina do UNINOVAFAPI, 
especialista em citologia clínica, mestre em ciências farmacêuticas e Doutor em Biotecnologia pela 
Universidade Federal do Piauí, Centro Universitário UNINOVAFAPI, Curso de biomedicina, Teresina-PI, 
Brasil. 
 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

127 
socioeconômico, a existência de doenças sexualmente transmissíveis, contraceptivos e a 

forma como a mulher realiza a sua higiene pessoal. Contudo, o vírus do HPV está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento da doença, principalmente o HPV do tipo 16 e 

18, representando mais de 70% dos casos que surgem atualmente (INCA, 2017; BARROS 

JUNIOR et al., 2018).  

Segundo o INCA (2017), estima-se que o CCU, em 2018, atingirá cerca de 16.370 

novos casos. O norte do Brasil é a região onde há maior ocorrência, sendo 25,62 novos 

casos para cada 100 mil mulheres. O nordeste, o centro-oeste, o sul e o sudeste sendo, 

respectivamente, 20,47, 18,32, 14,07 e 9,97 novos casos para cada 100 mil mulheres. 

Com esses dados, é nítido que o aparecimento e desenvolvimento do CCU se tornou um 

grande problema de saúde pública (BARROS JUNIOR et al., 2018; INCA, 2018). 

Atualmente, existem programas que visam combater o CCU, um exemplo, foi a 

criação do Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero (SISCOLO), desenvolvido 

com o propósito de se tornar um meio informatizado que tivesse acesso aos dados das 

pacientes e emitisse os laudos dos exames Citopatológicos e Histopatológicos realizados, 

permitindo, assim, um estudo mais detalhado sobre as alterações presentes no colo 

uterino (INCA, 2016). 

Segundo Nascimento et al. (2015), é através do SISCOLO que é possível que haja 

a coordenação nas esferas municipal, regional e estadual, avaliando, assim, com mais 

precisão o lugar que a população feminina está sendo mais atingida. Além disso, é 

possível avaliar a qualidade do material coletado, que, em alguns casos apresentam 

amostras insatisfatórias, bem como a quantidade de pacientes que fazem prevenção, 

tratamento ou acompanhamento.  

Portanto, a realização do rastreamento em pacientes é de total importância, pois 

quanto mais cedo for iniciado o exame preventivo melhor é o prognóstico. Com o exame 

de prevenção é provável evitar o desenvolvimento de patologias severas que podem 

resultar em câncer; sabe- se que o CCU é uma patologia de desenvolvimento lento. É de 

fundamental importância que o profissional de saúde possua conhecimentos sobre todas 

as etapas do exame, fora esclarecer as dúvidas das pacientes e as encaminhar de forma 

adequada para a realização do exame citológico (SANTOS et al., 2018). 

Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo avaliar os exames citopatológicos 

das pacientes atendidas no Sistema Único de Saúde na cidade de Anapurus – MA, através 

do SISCOLO.  

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

128 
MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo observacional de caráter descritivo e retrospectivo, com 

objetivo de “relatar as características de determinadas populações ou fenômenos”, tendo 

como finalidade a utilização de dados do SISCOLO para a análise dos laudos das 

pacientes previamente identificadas. Esses dados foram obtidos por intermédio da 

Secretaria de Saúde da cidade de Anapurus - MA.  

A população desta pesquisa foi composta por 149 pacientes atendidas pelo SUS na 

cidade em questão, no período de julho de 2017 à junho de 2018. Nos dados, foi 

observada a prevalência de infecções e lesões intraepiteliais dessas usuárias e, após, 

foram geradas tabelas utilizando a planilha do programa Microsoft Office Excel 2016.  

Os critérios de inclusão para análise dos dados foram os exames de pacientes que 

tiveram alterações celulares citopatológicas realizados no posto de saúde da região e que 

foram realizados no período citado. Foram excluídos do estudo os exames citopatológicos 

fora do período descrito no critério de inclusão 

A seguinte pesquisa foi aprovada no comitê de ética e pesquisa (CEP – 

UNINOVAFAPI) sob o número do CAAE 89504918.7.0000.5210, a partir de envio do 

protocolo de pesquisa e outros documentos, seguindo todos os trâmites processuais da 

plataforma Brasil, como forma de manter a confidencialidade sobre os dados coletados e a 

privacidade de seus conteúdos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não foi 

necessário por serem dados secundários.  

 

RESULTADOS  

 

No período de julho de 2017 à junho de 2018, foram registrados, nos bancos de 

dados do SISCOLO, o total de 149 exames. Destes, 143 (96%) tiveram coleta satisfatória e 

6 (4%) insatisfatória (Figura 1). 

 

Figura 1. Total de pacientes que realizaram o exame Papanicolau pelo SUS no período de 

julho de 2017 a junho de 2018 na cidade de Anapurus – MA.  
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   Fonte: SISCOLO, 2018.  

 

É possível observar a relação entre os tipos de epitélios encontrados nos exames 

analisados (Figura 2). Foi verificado que houve maior prevalência do epitélio escamoso, 

representando 50,35% do total dos laudos (72 mulheres). Seguindo o escamoso glandular, 

que apresentou 45,45% (65 mulheres). E por último, o epitélio escamoso, glandular e 

metaplásico totalizando 4,2% (6 mulheres).  

Figura 2:  Tipos de epitélios dos laudos de pacientes das coletas realizadas no período de 

julho de 2017 a junho de 2018 na cidade de Anapurus – MA.  

 

             Fonte: SISCOLO, 2018.  
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Como pode ser observado na tabela 1, foi avaliada a correlação da idade com o tipo 

de microrganismos, verificando, assim, sua prevalência em número real e porcentagem. A 

partir do tipo de microrganismos nota-se que, entre os 143 laudos das pacientes, os mais 

prevalentes são os Cocos, que equivalem à 98 mulheres (41,35%), seguida de Outros 

bacilos 58 (24,49%), Lactobacillus sp. 52 (21,94%), Bacilos 

supracitoplasmático/Gardnerella mobiluncus 16 (6,74%), Candida sp. 12 (5,05%) e, por 

fim, o menos prevalente, Trichomonas vaginalis encontrado somente em 1 mulher (0,42%) 

(Tabela 1).  

Observa-se também que, na tabela 1, há maior prevalência de microrganismos nas 

mulheres entre 30 e 39 anos e, nesta faixa etária, o microrganismo mais frequente é 

Cocos. Em sequência, entre as mulheres com 20 e 29 anos; 40 e 49 anos; 50 e 59 anos; 

60 e 69 anos; 10 e 19 anos; 80 e 89 anos e, por último, 70 e 79 anos de idade. Sabe-se 

também que, de 149 laudos, somente 1 (uma) paciente apresentou ASC-US e 35 

apresentaram epitélio atrófico.  

Tabela 1: Correlação entre a idade e o tipo de microrganismo presente nos laudos 
citopatológicos das pacientes atendidas pelo SUS na cidade de Anapurus- MA 

Microrganismos 

10-19 

anos 

n (%) 

20-29 

anos 

n (%) 

30-39 

anos 

n (%) 

40-49 

anos 

n (%) 

50-59 

anos 

n (%) 

60-69 

anos 

n (%) 

70-79 

anos 

n (%) 

80-89 

anos 

n (%) 

Total 

n (%) 

Cocos 
4 

(1,69) 

16 

(6,75) 

28 

(11,82) 

14 

(5,91) 

21 

(8,86) 

13 

(5,48) 

1 

(0,42) 

1 

(0,42) 

98 

(41,35) 

Bacilos 

supracitoplasmático/ 

Gardnerella 

mobiluncus 

- 
4  

(1,69) 

6  

(2,53) 

3 

(1,26) 

2 

(0,84) 

1 

(0,42) 
- - 

16 

(6,74) 

Outros bacilos 
2 

(0,84) 

8 

(3,38) 

19 

(8,02) 

9  

(3,8) 

10 

(4,23) 

9 

(3,8) 
- 

1 

(0,42) 

58 

(24,49) 

Lactobacillus sp. 
2 

(0,84) 

14 

(5,91) 

18 

(7,6) 

14 

(5,91) 

2 

(0,84) 

2 

(0,84) 
- - 

52 

(21,94) 

Candida sp. - 
3 

(1,26) 

6  

(2,53) 

1 

(0,42) 
- 

2 

(0,84) 
- - 

12 

(5,05) 

Trichomonas vaginalis - 
1 

(0,42) 
- - - - - - 

1 

(0,42) 

Fonte: SISCOLO, 2018.  



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

131 
DISCUSSÃO  

 

Durante o último censo, realizado em 2010, Anapurus possuía 13.939 habitantes, 

onde, deste total, 6.919 eram mulheres. Porém, segundo o IBGE (2017), atualmente, a 

cidade possui uma população estimada em 15.566 habitantes, o que, consequentemente, 

gerou o crescimento no número de mulheres. Através desses dados, observa-se que a 

quantidade, por ano, de mulheres que realizam o exame preventivo é muito baixa; em um 

período de 01 (um) ano (Julho de 2017 a Junho de 2018), somente 149 mulheres 

realizaram a citologia.  

BRASIL (2006) afirma que, através do programa Viva Mulher, criado em 1996, foram 

lançadas propostas priorizando controlar o CCU através da Política Nacional de Atenção 

Oncológica e do Pacto pela Saúde. Este programa foi reiterado em 2011, como prioridade 

do Plano Nacional de Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do 

Câncer do Colo do Útero, através do governo (BRASIL, 2013).  

A baixa adesão ao Papanicolau pode ser influenciada por diversos fatores; 

destacam-se a falta de conhecimento sobre a importância de se realizar a citologia e a 

vergonha para a realização do procedimento. Outro motivo relatado por grande parte 

dessas mulheres é a demora na entrega dos resultados, que faz com que, muitas vezes, 

as pacientes não retornem dentro do prazo adequado para a repetição do exame (SILVA et 

al., 2015). 

 Conforme o INCA (2016), os países desenvolvidos obtiveram 80% de redução nos 

casos de câncer devido ao fato de que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento são 

realizados com qualidade. Além disso, acredita-se que isso só foi possível devido à 

cobertura do exame Papanicolau ter atingido a grande maioria da população feminina. 

Porém, na cidade objeto do estudo, no período avaliado, observou-se que a cobertura de 

exames citopatológicos do colo do útero em mulheres que o realizaram foi de apenas 

2,05%, ou seja, número muito abaixo do esperado pelo INCA. Vale ressaltar que esse 

cálculo é baseado no último senso realizado na cidade através do IBGE.  

De acordo com Moura e Silva (2016), não é necessário somente uma abrangência 

de 80%, tem que haver um tratamento adequado e uma realização do exame preventivo 

sem falhas (seja na coleta do material, no preparo, na conservação, seja na interpretação 

das lâminas), pois essas falhas prejudicam o controle do CCU. Ressalta-se, ainda, que a 

experiência do profissional que realiza a coleta ou dos que emitem os laudos é de extrema 
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importância, para que os resultados sejam mais confiáveis e efetivos.  

Em relação aos resultados obtidos, quanto ao tipo de epitélio, observou-se uma 

grande quantidade de laudos com a presença somente de epitélio escamoso, que atingiu 

mais de 50% do total de mulheres. Segundo Silva et al. (2014), para garantir qualidade no 

exame citológico é preciso que haja representação do epitélio escamoso, glandular e 

metaplásico.  

Portanto, para que seja garantido uma boa representatividade celular de todas 

camadas do epitélio do colo do útero, é necessário que o exame Papanicolau contenha 

amostra da junção escamo-colunar (JEC), que é a zona de transformação do epitélio 

escamoso para o colunar, onde o epitélio metaplásico é considerado indicativo de 

qualidade sobre a coleta citológica, em virtude da quase totalidade de cânceres uterinos 

serem situados nessa região (BRASIL, 2016; SOUSA et al., 2017).   

Na presente pesquisa, aponta que, na cidade de Anapurus - MA, somente em 4,2% 

(6 mulheres) houve a presença da zona de transformação em seus laudos citológicos, 

sendo que a soma do epitélio glandular e metaplásico foi somente 49,65%, ou seja, é 

necessário mais qualidade nas amostras analisadas.  

Além disso, dos laudos coletados, 4% das pacientes apresentaram amostras 

insatisfatórias. De acordo com INCA (2016), são consideradas insatisfatórias as amostras 

cuja leitura esteja prejudicada, podendo ela ser por diferentes motivos, como de natureza 

técnica ou até mesmo de amostragem celular, sendo classificada como amostra 

insatisfatória, material hipocelular ou acelular. A leitura também pode ser prejudicada 

quando o esfregaço é danificado mais de 75% por apresentar sangue, artefatos de 

dessecamento, piócitos, intensa superposição celular ou contaminantes externos. 

Recomenda –se que a mulher faça a repetição do exame entre seis a doze semanas, para 

que, assim, o problema que causou o resultado insatisfatório esteja, se possível, resolvido. 

 Pode-se observar que somente 01 (uma) das 149 pacientes teve sua amostra 

positiva, sendo diagnosticada com ASC-US (Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado). Apesar de estar presente no exame citológico, essa alteração possui uma 

baixa probabilidade de se tornar uma lesão pré-cancerosa, e, em grande parte dos casos, 

ela desaparece por conta própria. Segundo Sampaio Júnior et.al (2018), pacientes que são 

diagnosticadas com ASC-US podem ser averiguadas pela repetição do exame citológico, 

pela colposcopia e pelo teste de DNA, para a detecção do vírus HPV. 

 De acordo com BRASIL (2016), a baixa positividade é indicativo de que as 

amostras positivas não estão sendo detectadas pelos profissionais dos laboratórios, 
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liberando um resultado falso-negativo. Quando isso acontece, é crucial intensificar e avaliar 

o Monitoramento Interno da Qualidade – MIQ. 

Dos laudos analisados, houveram mulheres com presença de epitélio com atrofia e 

inflamação. Sabe-se que laudos com essas alterações podem ser observados no período 

do climatério e são considerados normais, se não houver presença de atípias (merecem 

atenção se acompanhados de dispareunia e secura vaginal). A explicação para a presença 

de atrofia está diretamente ligada à ausência do período menstrual, pois os ovários não 

possuem mais suas funções, não há maturação de óvulos e os hormônios envolvidos 

nesse processo deixam de ser produzidos pelo organismo; dessa forma, os órgãos 

reprodutores diminuem de tamanho e atrofiam (BRASIL, 2016). Porém, pode-se observar 

que, embora não seja característica a presença desse epitélio em pacientes na faixa etária 

relatada, em Anapurus – MA, houveram pacientes entre 17 e 30 anos com epitélio atrófico 

e inflamação. 

Em relação aos microrganismos que estão presentes nos laudos citológicos 

analisados, a presença de Cocos, Lactobacillus sp e Candida sp, não são indicativos de 

patologias. Estudos realizados por SOUSA et al. (2017), mostraram resultados em que 

Cocos foi o mais prevalente com 60,67% dos casos, Lactobacilos em 27,42% e bacilos em 

6,54% dos casos. Assim, pode-se observar alta prevalência quanto a presença desses 

microrganismos no exame preventivo. Além disso, segundo INCA (2011), o Ministério da 

Saúde possui dados que estão de acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, que 

mostram que esses microrganismos estão presentes em grandes quantidades, mas não 

causam doenças uma vez que fazem parte da flora vaginal. Porém, faz-se necessário 

destacar que, se a multiplicação desses microrganismos ocorrer de forma desordenada, 

pode ocasionar infecções que gerarão lesões no colo uterino. 

Dos laudos analisados, 6,74% das pacientes tiveram a presença de Gardnerella 

mobiluncus, as faixas etárias eram de 30 e 39 anos. Silva et al. (2014) revelaram, em sua 

pesquisa, que dos exames citológicos realizados, obteve-se a colonização cérvico-vaginal 

de 13% por Gardnerella sp. Esses dados corroboram com os resultados dessa pesquisa, 

os quais demonstram que a presença desse microrganismo na flora vaginal é frequente. 

Segundo Agnolo et al. (2014), a Gardnerella mobiluncus tem seu habitat na região 

genital de quase todas as mulheres, assim como a Gardnerella vaginalis. Porém, quando 

há o aumento exagerado dessas bactérias na flora vaginal, pode-se desenvolver uma 

infecção denominada de Vaginose Bacteriana, na qual a paciente pode apresentar mal 

odor e corrimento vaginal amarelado. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

134 
Além da presença desses microrganismos citados, também houve 01 (um) caso 

com Trichomonas vaginalis. Em um estudo realizado por Bringel et al. (2012), esse 

microrganismo foi encontrado em 09 (nove) exames (5,6%) dentre os 160 laudos dos 

exames citológicos alterados. Isso mostra que a presença de Trichomonas vaginalis no 

exame preventivo ainda é presente, fato que deve ser analisado com atenção, pois a 

presença do mesmo na flora vaginal é indicativo de infecções. 

Segundo Melo et al. (2012) a tricomoníase pode apresentar várias manifestações 

clínicas, isso vai depender do sistema imunológico da paciente, bem como da sua carga 

parasitária. É estimado que 1/3 das mulheres possuem essa infecção. No geral, apresenta-

se com corrimento vaginal, irritação em áreas da mucosa genital, prurido e até mesmo 

lesões hemorrágicas. Desta forma, é importante destacar a necessidade que os 

profissionais da saúde precisam ter juntamente com a paciente para a identificação dos 

possíveis fatores que ocasionaram o aparecimento desses achados, assim, fazendo a 

realização de tratamentos e medidas que visem a diminuição e a eliminação dessas 

infecções causadas por esse microrganismo. 

A partir de estudos relacionados sobre o exame preventivo, é evidente que um 

programa de rastreamento realizado de forma eficaz tem a capacidade de reduzir a 

ocorrência de casos e mortalidade causados pelo CCU em até 90%. Para isso, é 

importante que haja uma maior participação de mulheres em atividades voltadas para 

obtenção de conhecimento sobre a necessidade de se realizar a citologia e sobre a 

importância da prevenção, para que não haja o desenvolvimento de doenças mais graves, 

como no caso, o CCU (DAMACENA et al., 2017). 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A realização do exame preventivo Papanicolau pelas mulheres na cidade de 

Anapurus- MA tem sua adesão relativamente baixa, pois, com a utilização de dados do 

SISCOLO, foi possível avaliar os exames citopatológicos e observar que, de 6.919 

mulheres, segundo o último senso, somente 149 fizeram o exame no período de julho de 

2017 a junho de 2018 pelo SUS. 

Verifica-se também que 96% das amostras dos exames realizados apresentaram-se 

satisfatórios, 49,65% apresentaram-se com representatividade dos epitélios a serem 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

135 
analisados (epitélio escamoso e/ou glandular e/ou metaplásico). Na avaliação dos 

microrganismos, foram observados que a faixa etária que mais apresentou maior 

quantidade de microrganismos na amostra foram mulheres na faixa etária de 30-39 anos, 

onde os principais encontrados foram os Cocos, Outros  bacilos e Lactobacillus sp. 

Com base nos dados analisados, torna-se necessária a criação e o 

aperfeiçoamento de programas que busquem incentivar o interesse das mulheres em 

realizar o exame preventivo a cada ano, pois o mesmo é indispensável no rastreamento do 

câncer do colo do útero.  
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Capítulo 10 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Marcus Vinicius de Sousa da Silva 
Leilanir de Sousa Carvalho 
Tatiane dos Santos Costa 

 

RESUMO 

O envelhecimento é um processo do desenvolvimento normal, envolvendo alterações 
neurobiológicas estruturais, funcionais e químicas. Também incidem sobre o organismo fatores 
ambientais e socioculturais - como qualidade e estilo de vida, dieta, sedentarismo e exercício - 
intimamente ligados ao envelhecimento sadio ou patológico. Nesse período do ciclo vital é comum 
o desenvolvimento de demências, dentre elas a Doença de Alzheimer (DA), pois é nesse período 
que acontece o declínio das funções cognitivas, e a proposta da avaliação neuropsicológica 
contribui na investigação desses quadros de adoecimento presentes nessa etapa do 
desenvolvimento humano. O trabalho em questão tem como objetivo investigar o processo de 
avaliação neuropsicológica na DA em pessoas idosas. O estudo foi realizado a partir de uma 
revisão da literatura em torno do tema, mostrando que inicialmente os estudos se relacionam com 
os achados sobre essa temática, apontando as contribuições das ciências neuropsicológicas para 
a ampliação da temática. Assim, pode perceber que foram utilizados teste cognitivos para avaliar 
as funções cognitivas, como também foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos 
resultados, isso mostra que os estudos da avaliação neuropsicológica foram os que utilizaram os 
mais variado tipos de delineamentos. Portanto, destaca-se a importância da avaliação 
neuropsicológica no diagnostico diferencial da DA, além de possibilitar recursos para o 
planejamento de uma reabilitação, e os testes citados podem ser um recurso a mais disponível 
para esse processo. E quando a avaliação neuropsicológica é realizada apenas a partir da 
sintomatologia da doença, acaba sendo insuficiente, resultando que os profissionais não são 
capacitados e dificultando a promoção da qualidade de vida ao paciente e seus familiares e/ou 
cuidadores. 
 

Palavras-chaves: Doença de Alzheimer. Neuropsicologia. Avaliação Neuropsicológica. 

 

ABSTRACT 

Aging is a process of normal development involving structural, functional and chemical 
neurobiological changes. Environmental and sociocultural factors - such as quality and 
lifestyle, diet, physical inactivity and exercise - are also closely related to healthy or 
pathological aging. During this period of the life cycle, the development of dementias is 
common, including Alzheimer's Disease (AD), as it is during this period that the decline of 
cognitive functions occurs, and the proposal of neuropsychological assessment contributes 
to the investigation of these illnesses present at this stage. of human development. This 
paper aims to investigate the process of neuropsychological assessment in AD in elderly 
people. The study was conducted from a literature review around the subject, showing that 
initially the studies relate to the findings on this theme, pointing the contributions of 
neuropsychological sciences to the expansion of the theme. Thus, you can see that 
cognitive tests were used to assess cognitive functions, as well as qualitative and 
quantitative analysis of the results, which shows that the studies of neuropsychological 
assessment were the ones that used the most varied types of designs. Therefore, the 
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importance of neuropsychological assessment in the differential diagnosis of AD is 
highlighted, as well as providing resources for planning a rehabilitation, and the tests 
mentioned may be one of the most available resources for this process. And when the 
neuropsychological assessment is performed only from the symptomatology of the disease, 
it ends up being insufficient, resulting that professionals are not qualified and hindering the 
promotion of quality of life for patients and their families and / or caregivers. 
 
Key-words: Alzheimer's disease. Neuropsychology. Neuropsychological evaluation. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser 

compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo com 

as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido. Condições históricas, políticas, 

econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da velhice 

e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção de velhice presente em 

uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão envelhecendo. 

Dessa forma, o envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e irreversível. 

E nesse processo natural do ciclo vital, acontecem diversas mudanças no âmbito 

biopsicossocial das pessoas. É na velhice que o cérebro começa a apresentar declínios 

em diversas áreas, principalmente naquelas ligadas a tarefas que requerem um tempo de 

reação em um curto espaço de tempo, isto é, no desenvolvimento de tarefas que sejam 

necessárias envolverem escolha de respostas ou habilidades motoras complexas no dia a 

dia daquele sujeito. Quando analisado como um dado isolado, o envelhecimento não é 

sinônimo de doença, entretanto, existem evidências científicas que comprovam que esse 

processo deixa o organismo mais suscetível ao desenvolvimento de doenças como o 

Alzheimer (DIANE; PAPALIA; FELDMAN, 2013).  

O avanço na idade como dado isolado não é sinônimo de adoecimento nem de 

chegada da morte. Doença e morte são condições próprias dos seres humanos, em 

qualquer idade. Entretanto, existem indicativos de que o envelhecimento humano torna o 

organismo mais suscetível a doenças. Concretamente, dados epidemiológicos expressivos 

demonstram a vulnerabilidade das pessoas que, cada vez mais velhas, estão expostas à 

doença de Alzheimer. 

Dessa forma, o envelhecimento pode variar de indivíduo para indivíduo, sendo 

gradativo para uns e mais rápido para outros (CAETANO, 2006). Essas variações são 
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dependentes de fatores como estilo de vida, condições socioeconômicas e doenças 

crônicas. Já o conceito “biológico” relaciona-se com aspectos nos planos molecular, 

celular, tecidular e orgânico do indivíduo, enquanto o conceito psíquico é a relação das 

dimensões cognitivas e psicoafetivas, interferindo na personalidade e afeto. Desta 

maneira, falar de envelhecimento é abrir variedades de interpretações que se entrelaçam 

ao cotidiano e a diferentes perspectivas culturais. 

Mediante o exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar o processo de 

avaliação neuropsicológica na Doença de Alzheimer (DA) em pessoas idosas, e como 

também, visa verificar as contribuições da avaliação neuropsicológica na DA e busca 

investigar os tipos de teste neuropsicológicos utilizados na avaliação da DA. Para 

responder aos objetivos, foi realizado um levantamento de dados com base nesta temática 

estudada. 

No Brasil, a prevalência de demência pode variar entre de 1,6%, entre as pessoas 

com idade de 65 a 69 anos, a 38,9%, naqueles com mais de 84 anos. Nota-se a 

importância de realizar este estudo sobre esta temática, pois possibilitará ampliar a 

investigação sobre a avaliação neuropsicológica no tocante a DA dentro do contexto 

brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado a partir de uma revisão da literatura em torno do tema, possui 

natureza descritiva, propondo-se realizar sínteses e análise crítica do material coletado nas 

bases de dados. Segundo Sampaio e Mancini (2007) esse tipo de pesquisa se caracteriza 

por utilizar como fonte de dados da literatura sobre determinado tema, possibilitando um 

resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, conforme 

a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese 

do tema a ser investigado, podendo encontrar resultados conflitantes e/ou coincidentes, 

bem como identificar temas que necessitam de evidência e orientam hipóteses para 

investigações futuras. A revisão literatura viabiliza discussões críticas dos estudos 

primários selecionados a partir das análises realizadas.  

No procedimento para coleta do material, realizaram-se buscas em três bases de 

dados: SciELO, Medline e PsycINFO. Os termos para localização foram definidos a partir 

da temática em que a pesquisa se propõe a estudar e foi empregado o operador boleano 
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AND entre cada termo. Os descritores em português foram: a) avaliação neuropsicológica 

AND doença de Alzheimer. 

Os procedimentos de busca, seleção e análise dos artigos foram realizados pelos 

pesquisadores do estudo em quatro etapas, seguindo as normas pré-estabelecidas pelos 

mesmos e levando em consideração a escala utilizada para avaliação dos rigores 

metodológicos das revisões sistemáticas. Etapa (1): Busca de artigos científicos nas bases 

de dados escolhidas na área das ciências humanas, no idioma português e inglês, 

disponível em texto completo, a busca foi realizada no primeiro semestre de 2018, 

contendo pelo menos um dos seguintes termos “avaliação neuropsicológica”, “doença de 

Alzheimer”, “doença de Alzheimer em idosos”. Etapa (2): Comparação das buscas para a 

exclusão de estudos repetidos nas bases de dados e definição da seleção inicial dos 

artigos. Etapa (3): Análise dos resumos, de acordo com os critérios aplicados para 

inclusão, artigos publicados no idioma português, estudo publicado entre os anos de 2007 

a 2017. Nesta etapa excluíram-se dissertações, capítulos de livro, estudos que não 

contemplaram a temática e aqueles que não se adequaram ao período definido pelos 

examinadores, entre os anos de 2008 a 2016. Etapa: (4): Análise crítica e discussão dos 

estudos incluídos na revisão pelos pesquisadores.  

Análise dos dados: foram analisados seis estudos que cumpriram os critérios de 

inclusão elegidos quanto à aplicação da avaliação neuropsicológica em paciente com DA, 

ano de publicação, objetivos e os principais resultados. Os dados analisados foram 

distribuídos em categorias para melhor compreensão do leitor, e serão expostos e 

discutidos abaixo. 

 

ENVELHECIMENTO NORMAL E PATOLÓGICO 

 

Esta categoria refere-se à aplicação dos conceitos de normal e patológico 

articulados às pesquisas relacionadas ao processo de envelhecimento no contexto da 

pessoa idosa com a DA na sociedade contemporânea.  

O conceito de normatividade proposto por Canguilhem foi um importante passo para 

a compreensão da saúde e da doença. A saúde seria a capacidade de o organismo res-

ponder às agressões externas e às suas deficiências internas. Havendo resposta eficaz, se 

estabeleceria a saúde; não havendo tal resposta, haveria a doença. Conforme essa 

perspectiva, a anormalidade de um órgão não implica necessariamente em doença. Como 
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‘normal’ é valor relativo, nos fenômenos orgânicos quantificáveis, sua determinação está 

quase sempre ligada à estatística, evidenciada pela faixa de normalidade correspondente a 

uma média e seus desvios padrões, enquanto que, nos fenômenos não quantificáveis, tem 

determinação muito variável. O normal, portanto, encerra um dos elementos básicos para a 

conceituação de saúde, devendo ser compreendido a partir de sua relatividade (DUARTE, 

2009; GOMES, 2006). 

A velhice tem sido vista cada vez mais como patológica, nos tempos atuais. Estudos 

apontam para a discussão de uma normatividade vital, de uma capacidade inerente ao 

organismo de fornecer as suas próprias normas orgânicas. Mas, no caso da velhice, com 

toda a sua heterogeneidade, parece que tais normas não têm um efeito normalizador. Elas 

prestam-se apenas às singularidades individuais. Talvez por isso, um fabuloso aparato 

parece ter sido criado para artificialmente normalizar o envelhecimento e, por meio dessas 

normas sociais, gerir a velhice (GROISMAN, 2002). 

O envelhecimento normal do cérebro pode se acompanhar de alterações mentais 

superponíveis às de uma demência incipiente, levando a problemas de diagnóstico 

diferencial, especialmente com a DA. Embora se tenham estabelecido, em consenso, 

critérios neuropsicológicos, patológicos e de neuroimagem para diferenciação entre o 

normal e o patológico, o diagnóstico dos problemas cognitivos leves na velhice continua 

representando um desafio. Ainda não se descobriu um marcador biológico seguro da DA. 

A presença do alelo E-4 do gene (do cromossoma 19) da apolipoproteína E, representa um 

fator de risco para o desenvolvimento da DA. Entretanto, muitos indivíduos que têm este 

alelo jamais se tornam dementes, enquanto outros que não o possuem desenvolvem DA. 

Além disso, qualquer teste laboratorial ou psicológico pode resultar em falso-positivos ou 

falso-negativos, devido à própria natureza dos fenômenos biológicos e humanos (de 

gênese ou condicionamento multifatorial). Por isso, na interpretação dos resultados dos 

testes devem-se levar em conta outras variáveis (que não a lesão) capazes de influenciar 

no desempenho das tarefas e testes propostos. 

Outro ponto importante são os fatores neuropsiquiátricos como depressão e 

demência estão entre os transtornos médicos que mais comprometem a qualidade de vida 

na velhice. A incidência de admissões psiquiátricas por queixas isoladas de ansiedade 

após os 65 anos é baixa e não se caracteriza como um transtorno psíquico preeminente. 

Uma possível explicação é que na velhice os indivíduos substituiriam a clássica reação de 

"luta e fuga" diante de situações ameaçadoras por uma reação de "congelamento", 
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baseada na aceitação e contemplação do estímulo, o que daria origem a manifestações 

depressivas ou psicossomáticas mais do que ansiosas (FORLENZA; ALMEIDA, 1997). 

Entre as queixas cognitivas mais frequentes na velhice, destacam-se os défices de 

memória, mas estas também podem ser influenciadas por fatores culturais. Em um estudo 

comparativo entre diferentes regiões brasileiras verificou-se que as queixas mais 

frequentes entre o público-alvo da pesquisa na classe média em São Paulo foram: nomes, 

locais no quais foram deixados objetos, número de telefone que acabou de olhar, palavras. 

De fato, o declínio da memória no decorrer do processo de envelhecimento tem sido 

amplamente estudado nestes últimos tempos, permitindo identificar que se encontram 

preservado habilidades como, por exemplo, a memória de procedimento e a pré-ativação, 

expressas pela capacidade de dirigir, ler, executar tarefas de completar palavras e leitura 

de palavras invertidas, assim como a memória semântica (lembrar-se do sabor de uma 

fruta, da capital de um país, da voz de um ente querido e de elementos de uma dada 

categoria) e a alça fonológica, medida pela recordação imediata de uma sequência de 

dígitos ou letras. Por outro lado, encontram-se comprometidas as memórias: episódica 

(lembrar-se de um evento pessoal e suas circunstâncias), prospectiva (tomar uma 

medicação a cada oito horas ou lembrar-se de desligar o forno em meia hora) e 

operacional, caracterizada pela capacidade de reter e manipular informações por um curto 

período de tempo para revisão conceitual e histórica dos sistemas de memória (SANTOS; 

ANDRADE; BUENO, 2009).  

De acordo com Anderson e Craik (2000), ao envelhecer os indivíduos podem sofrer 

um déficit de inibição dos mecanismos para supressão da ativação de informações 

irrelevantes às tarefas: 1) são mais susceptíveis a distração com informações irrelevantes; 

2) mantêm por mais tempo informações irrelevantes; 3) recordam-se mais facilmente de 

informações que lhes tinha sido sugerido esquecerem; 4) experimentam maior interferência 

da memória. 

Conforme apontam estudos longitudinais, o declínio de memória pode ocorrer 

precocemente em pessoas com deficiência intelectual (DI). De fato, adultos com síndrome 

de Down acima de 45 anos apresentam um risco elevado para DA, tendo-se em vista a 

associação genética entre estas desordens. Isto ressalta a necessidade de se identificar o 

declínio cognitivo em seus estágios iniciais, bem como os instrumentos de investigação 

cognitiva que possam atuar como indicadores dos primeiros sinais da DA nesta população 

(SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2009).  

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

145 
DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Em 1906, Dr. Alois Alzheimer, neuropatologista e psiquiatra alemão, realizou um 

estudo e constatou a presença de novelos neurofibrilares e placas características da 

senilidade em uma mulher de 55 anos que havia sido acometida por um quadro demencial 

progressivo. Seu estudo foi de tamanha relevância, que em 1910, o psiquiatra Emil 

Kraepelin, homenageou o Dr. Alois, intitulando a patologia como Doença de Alzheimer, 

dada a importância de seu estudo frente ao descobrimento das particularidades desta 

doença (CALDEIRA, RIBEIRO, 2004).  

Entende-se como característica da DA o processo degenerativo que acontece na 

formação com hipocampo, comprometendo as áreas corticais associativas e relativas à 

preservação dos córtices primários, cujo fator de risco está relacionado com a idade, 

Síndrome de Down, gênero feminino, história familiar presente e baixo nível educacional. 

De acordo com essa distribuição da patologia faz com que os quadros clínicos da DA se 

caracterizem em decorrências das mudanças cognitivas e comportamentais, sendo 

preservado o funcionamento motor e sensorial mesmo a doenças chegue a níveis mais 

avançados. Na faixa etária antes dos 65 anos, os distúrbios na linguagem podem ser 

manifestados predominantemente no processo de demência, mesmo existindo uma 

sintomatologia psicótica, com o aparecimento de pensamentos difusos e até podendo 

apresentar alucinações, sendo mais frequente nos indivíduos em processo de 

envelhecimento. 

De acordo com Nettina (2007), está doença manifesta-se por alterações 

macroscópicas caracterizadas por atrofias corticais, ampliação dos ventrículos e ainda, o 

desgaste dos gânglios basais. Já na forma microscópica, está caracterizada por alterações 

proteícas das células do córtex cerebral que acarretam o acúmulo do entrelaçamento 

neurofibrilares e de placas neuríticas, ocorrendo à perda de células nervosas colinérgicas 

que são essenciais nos dispositivos de cognição, função e memória.  

Desta forma, um diagnóstico preciso somente é possível através de autópsia, na 

qual é realizada uma avaliação do tecido cerebral. Enquanto em vida, os achados clínicos 

tornam-se evidentes mediante alterações do sistema nervoso que só podem ser 

observadas através de exames de imagem, como a tomografia computadorizada 

(DOURADO, 2006).  

Segundo Nettina (2007) um instrumento fundamental no processo de diagnóstico da 

DA, é a anamnese, realizada de forma detalhada através da ajuda de uma pessoa que 
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conviva com o portador da patologia. A avaliação neuropsicológica avalia o estado mental 

a fim de detectar disfunções mentais também se torna essencial. Quanto à parte 

laboratorial podem ser inclusos o hemograma completo, velocidade de 

hemossedimentação, bioquímica, hormônio tireoestimulante, níveis séricos de vitamina 

B12 e de ácido fólico, entre outros.  

A DA apresenta-se em quatro estágios (inicial, intermediário, final e terminal) e 

evolui distintamente. Primeiramente, ocorre o déficit da memória recente e alterações 

pertinentes à afetividade. Este estágio dura em média de dois a quatro anos. Tornando-se 

imperceptível como principal característica da doença, ocorre a dificuldade da realização 

das atividades diárias, sendo considerada como evolução do processo de envelhecimento, 

tornando-se difícil diagnosticar a doença nesta fase (VALIM; DASMACENO; ABI-ACI; 

GARCIA; FAVA, 2010).  

Na fase intermediária, que pode durar de dois a dez anos, observa-se importante 

perda da memória, comprometendo os níveis de atenção e concentração. A cada dia 

aumentam-se mais os lapsos de memória, as dificuldades em reconhecer familiares, 

objetos e amigos, incidindo a repetição da fala e dos movimentos. A evolução desta fase 

está caracterizada pela dificuldade na marcha, na fala, no modo de alimentar-se e vestir-

se, fazendo-se necessária uma supervisão constante dos atos do paciente. Pode ocorrer 

agitação noturna, seguida de delírios e em alguns casos, a intervenção psiquiátrica torna-

se necessária (DOURADO, 2006).  

De acordo com Nettina (2007) ocorre a progressão da doença caracterizada pela 

dificuldade de exercer sua própria independência devido à disfunção do lobo frontal, 

quando pode ocorrer a perda da espontaneidade ou perda da inibição social; as ilusões, os 

delírios, as alucinações e o comportamento agressivo tornam-se mais frequentes. Perde-

se a capacidade de ler e escrever, impossibilidade de lembrar o vocabulário e podem 

aparecer os primeiros sinais de incontinência urinária.  

No último estágio, a capacidade funcional do paciente encontra-se totalmente 

comprometida, gerando um nível de dependência cada vez maior e tornando-o mais 

propenso ao desenvolvimento de agravos oportunistas como pneumonias e úlceras de 

decúbito. Na maioria dos casos, os pacientes perdem a capacidade de locomover-se, 

sentar e engolir. Pode ocorrer também incontinência urinária e fecal, emagrecimento, maior 

irritabilidade, irresponsividade e até evoluir ao coma (NETTINA, 2007).  

Em alguns casos, os portadores da DA no último estágio necessitam de suporte 

nutricional, fisioterapias para diminuir as atrofias musculares; e muito cuidado. Em alguns 
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casos, as famílias optam por hospitalizar esses pacientes, pois requerem cuidados 

intensivos e de enfermagem. Complementando o que foi dito anteriormente, o paciente na 

fase terminal torna-se mais restrito ao leito ou em poltronas, podendo adotar a posição 

fetal e podem ocorrer episódios de contraturas musculares (CALDEIRA, RIBEIRO, 2004).  

No que tange ao tratamento, ainda não existe um tratamento curativo, mas sim, 

paliativo, a fim de minimizar a sintomatologia que influencia o portador da patologia. O 

objetivo é melhorar a qualidade do estilo de vida do paciente através da melhora do humor, 

da cognição e das ações comportamentais. A ação dos fármacos inclui os antidepressivos, 

os ansiolíticos, antipsicóticos ou ainda os anticonvulsionantes. Alternativamente pode-se 

utilizar para estimular a cognição à musicoterapia, as massagens, a aromaterapia e 

também terapia com animais domésticos (NETTINA, 2007).  

O óbito do portador de DA ocorre em média, no oitavo ano da doença, não 

propriamente pela doença, mas por agravos decorrentes dela como, por exemplo, 

septicemia, pneumonias, úlceras por pressão, entre outros agravos (FREITAS, 2006).  

 

Critérios de Diagnóstico da DA de acordo com as mudanças nos critérios de 

demência no DSM-5 

 

Em 2013, a Associação de Psiquiatria Americana publicou um novo Manual de 

Diagnóstico e Classificação dos Transtornos Mentais (DSM), com mudanças significativas 

no tópico sobre demência e transtornos cognitivos. A primeira grande mudança refere-se à 

nomenclatura. A denominação demência foi substituída por transtorno neurocognitivo 

maior e os casos mais leves de prejuízo cognitivo sem interferência funcional, antes 

diagnosticado como comprometimento cognitivo leve, receberam a denominação de 

transtorno neurocognitivo leve. Neste, apesar de uma independência nas atividades 

cotidianas, pode haver estratégias compensatórias, necessidade de maior esforço ou 

acomodação. A utilização do termo demência ficou restrita aos transtornos neurocognitivos 

devido ao processo neurodegenerativo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2013).  

Segundo os critérios do DSM-5, os transtornos neurocognitivos são diagnosticados 

a partir de um declínio cognitivo em relação a um nível de desempenho anterior, reforçado 

pelo relato do próprio indivíduo, de um informante ou pela observação clínica. O DSM-5 

ainda salienta a importância de que o desempenho cognitivo seja documentado por teste 
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neuropsicológico padronizado ou avaliação clínica quantificada, de forma complementar 

(PESSOA; FARIA; MORAIS; CHAGAS, 2016). 

Outra mudança foi que o comprometimento de memória não é mais apreciado como 

critério essencial. No DSM-IV, a memória deveria estar prejudicada independentemente da 

etiologia da síndrome demencial, o que satisfazia principalmente os casos de DA com 

evolução típica. Entretanto, até 64% dos casos de DA de início precoce têm uma 

apresentação atípica ou sem prejuízo de memória, o que já vinha sendo levado em 

consideração pelos critérios do National Institute on Aging- Alzheimer´s Association, mas 

não pelo DSM-IV (PARMERA; NITRINI, 2015). 

Além disso, houve um rearranjo geral nos domínios cognitivos do DSM-5 com 

destaque para atenção que aparece como critério independente. Comparativamente com o 

DSM-IV, mais duas importantes mudanças devem ser notadas: é possível fazer o 

diagnóstico com o prejuízo de apenas um domínio cognitivo e a inclusão de cognição 

social.  Nesse caso, a cognição social é um domínio complexo, que inclui a capacidade de 

entender as crenças e intenções de outra pessoa e de compreender normas, 

procedimentos e regras sociais, as quais permitem as pessoas conviverem em sociedade. 

Segundo recomendações do DSM-5, este domínio pode ser avaliado pelo reconhecimento 

de emoções faciais e pela teoria da mente. Pacientes com demência apresentam pior 

desempenho nos testes de teoria da mente, inclusive com alguns estudos demonstrando 

que diferentes testes podem indicar o comprometimento de regiões cerebrais distintas 

(SILVA; SILVA, 2014). 

O teste de reconhecimento de emoções faciais tem sido extensivamente estudado 

em pacientes com prejuízos cognitivos e parece piorar com a idade. Diferentes métodos e 

procedimentos foram utilizados para investigar a capacidade de reconhecimento de 

emoções básicas (alegria, nojo, tristeza, surpresa, medo e raiva), a maioria delas utiliza as 

faces propostas por Ekman e Friesen em 1976.  A inclusão do domínio cognição social, 

juntamente com as demais alterações nos critérios diagnósticos, possivelmente exigirão 

adaptação nos meios de investigação do quadro, tanto nos instrumentos de rastreamento, 

quanto na investigação da demência (PESSOA; FARIA; MORAIS; CHAGAS, 2016). 

 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA  

 

A avaliação neuropsicológica é um procedimento de investigação das relações entre 

cérebro e comportamento, especialmente, das disfunções cognitivas associadas aos 
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distúrbios do Sistema Nervoso Central. O método utilizado pela neuropsicologia é a 

investigação das funções cognitivas, tais como: a memória, a atenção, a linguagem, as 

funções executivas, o raciocínio, as práxias e as gnosias. Essa avaliação é realizada 

mediante uma bateria de testes psicométricos que objetivam evidenciar o rendimento 

funcional tendo com base as funções conhecidas do córtex cerebral (HAMDAN; BUENO, 

2005). 

Os testes neuropsicológicos baseiam-se na quantificação da alteração das funções 

cognitivas, mediante situações experimentais padronizadas, cujos comportamentos são 

avaliados por comparação estatística com outros sujeitos colocados em situação 

semelhante, permitindo, dessa maneira, classificar os sujeitos tanto quantitativamente 

como tipologicamente (FOSS; FORMIGHERI; SPECIALI, 2009).  

Os instrumentos de triagem cognitiva e comportamental e testes neuropsicológicos 

específicos têm sido empregados rotineiramente para quantificar o grau de declínio 

cognitivo em pacientes com demência, principalmente nos casos precoces, quando os 

distúrbios funcionais e comportamentais ainda estão ausentes. A avaliação 

neuropsicológica auxilia na diferenciação primária entre demência, comprometimento 

cognitivo leve, distúrbios psiquiátricos (p. ex. depressão) e outras síndromes 

neuropsicológicas focais, tais como: amnésia, apraxia e agnosias (NAZIR; MUSHTAQ, 

2010). 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), as escalas funcionais (como a Escala 

funcional de Pfeffer) e o Teste do Desenho do Relógio (TDR) têm sido largamente 

empregados em protocolos de pesquisa e em situação clínica, para rastrear indivíduos 

com alterações cognitivas e, no caso do TDR, em indivíduos com DA e, recentemente, em 

indivíduos com declínio cognitivo (HAMDAN; HAMDAN, 2009). 

A presença de déficits de memória episódica verbal tem sido considerada um 

marcador neuropsicológico do declínio cognitivo e da DA., Porém, a diminuição no 

desempenho em testes de memória episódica verbal ocorre também no processo natural 

de envelhecimento, o que torna mais difícil a identificação desses déficits com significação 

clínica. Diversos estudos têm demonstrado que medidas de aprendizados relacionados 

aos processos de codificação da memória estão comprometidas nas fases iniciais da DA. 

Outros têm evidenciado que medidas de recuperação também estão diminuídas na DA e 

no declínio cognitivo (SCHLINDWEIN-ZANINI, 2010). 

Os testes de fluência verbal (semântica e fonológica), Trail Making Test e Random 

Number Generation, Wisconsin Card Sorting Test, Reading Span, Brown-Peterson Test 
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têm sido tradicionalmente empregados na avaliação neuropsicológica e também na 

avaliação neuropsicológica nas demências. Em estudo recente, analisando os resultados 

de diversos estudos, a utilização de instrumentos de rastreio (como o MEEM e o Teste do 

Desenho do Relógio), e também baterias neuropsicológicas, instrumentos cognitivos 

breves e entrevistas estruturadas, para a identificação e monitoramento de pessoas com 

declínio cognitivo (MONTIEL; CECATO; BARTHOLOMEU, 2014). 

Em relação à DA, avaliações neuropsicológicas têm evidenciado alterações na 

memória, na linguagem, na atenção, alterações visuoespaciais e visuomotoras e nas 

funções executivas. As alterações de memória atingem tanto o sistema de memória de 

curto prazo (MCP), como também, o sistema de memória de longo prazo (MLP). Em 

relação à MCP foram observados déficits na memória operacional, no executivo central, na 

alça fonológica e o span, tanto para números, como para letras. Em relação à MLP foram 

evidenciadas alterações na memória declarativa (explícita), como também na memória não 

declarativa (implícita).  

Alterações de memória episódica e semântica, componentes da memória 

declarativa, podem ser observadas nos estágios iniciais da doença e avançam à medida 

que a doença progride. Esses estudos têm apontado para problemas de memória nos 

diferentes processos de codificação, armazenamento e recuperação da informação. 

Quanto à memória não declarativa, foram observadas deficiências tanto para material 

verbal, como para material não verbal. Nas tarefas de pré-ativação (priming) constatou um 

declínio em relação a adultos idosos normais. (STEIBEL; DE ALMEIDA, 2017). 

Em relação às alterações de linguagem na DA, foram constatadas alterações em 

diversos estudos. Essas alterações se manifestam através da dificuldade de encontrar 

palavras, na redução do vocabulário expressivo, dificuldades na fluência verbal semântica 

e fonológica. Os processos atencionais encontram-se alteradas em vários testes 

neuropsicológicos. Alterações visuomotoras e visuoespaciais também foram constatadas. 

As funções executivas encontram-se deterioradas. Foram identificadas alterações na 

solução de problemas, flexibilidade cognitiva e testes que avaliam os lobos frontais 

(SERRÃO, 2015). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O levantamento dos dados resultou em artigos que subsidiaram esta pesquisa, 

conforme mostra o levantamento da base de dados: SciELO, Medline e PsycINFO. Como 

pode ser visto na tabela 1. 

Como pode ser visto na tabela 1, os dados levantados têm mostrado que os estudos 

objetivam, inicialmente, revelar as produções sobre o DA, apontando as contribuições das 

ciências neuropsicológicas para a ampliação da temática. Assim, pode perceber a 

utilização dos testes específicos para avaliar as funções cognitivas, como também foram 

realizadas análises qualitativas e quantitativas dos resultados, destacando que os estudos 

da avaliação neuropsicológica foram os que mais utilizaram os variados tipos de 

delineamentos.  

 

Tabela 1: Caracterização dos estudos  

Id Titulo Autor Ano Objetivo 

1 

Contribuições da 
avaliação 

neuropsicológica na 
investigação da 

doença de 
Alzheimer 

DE LIMA 
ARGIMON,; 
WENDT, DE 

SOUZA. 

2007 

Objetivo de fornecer um 
panorama sobre os 
processos de avaliação 
neuropsicológica e ressaltar 
a importância de exames 
precoces, longitudinais e do 
diagnóstico diferencial na 
doença de Alzheimer. 

2 

Estudo de caso – 
avaliação 

neuropsicológica: 
depressão x 
demência 

STEIBEL; 
ALMEIDA, 

2010 

Avaliar as habilidades 
cognitivas de um idoso com 
queixa de memória e de 
sintomas depressivos. 
 

3 

Doença de 
Alzheimer 

Avaliação cognitiva, 
comportamental e 

funcional 

Chaves; Godinho; 
Porto; Mansur; 

Carthery Goulart; 
Yassuda; Beato. 

2011 

Apresentar uma revisão e 
ampliação das 
recomendações sobre os 
testes e baterias 
empregados no Brasil para o 
diagnóstico e avaliação 
cognitiva, funcional e 
comportamental da 
demência na doença de 
Alzheimer 
(DA). 

4 
Programa de 
reabilitação 

neuropsicológica da 

Da-Silva; Pereira; 
Veloso; Satler; 

Arantes; 
2011 

Analisar os efeitos de um 
PRN em pacientes 
demenciados, através de 
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memória aplicada à 

demência: um 
estudo não 
controlado 

intrasujeitos 

Guimarães. alterações emocionais e 
cognitivas, refletidas na 
avaliação neuropsicológica 
e no desempenho de tarefas 
aprendidas. 

5 

Avaliação 
neuropsicológica na 

doença de 
Alzheimer e no 

comprometimento 
Cognitivo leve 

Hamdan 2008 

Analisar a contribuição da 
avaliação neuropsicológica 
na 
identificação precoce da DA. 

6 
Avaliação 

neuropsicológica 
em idosos 

HOLLVEG; 
HAMDAN. 

2008 

Traçar um perfil dos idosos 
com ou sem problemas de 
memória, voluntariamente 
submetidos a avaliações 
neuropsicológicas. 

Fonte: Pesquisadores.  
 

Dessa forma, Steibel e Almeida (2010) apontaram que a partir da avaliação 

neuropsicológica foi possível perceber a diminuição do desempenho das habilidades 

relacionadas à velocidade de processamento de informações e na memória de curto prazo. 

Ressaltando a importância da utilização nestes casos da avaliação, com o objetivo de 

acompanhar a evolução das dificuldades apresentadas pelos sujeitos. 

Mas é importante lançar o olhar na avaliação neuropsicológica para algumas 

questões. Um aspecto positivo está no fato da utilização dos testes psicológicos nos 

quadros de DA, pois possibilitam definir e quantificar, através dos procedimentos utilizados 

validos e confiável, independente do grau da doença, estabelecendo definições entre o 

normal e patológico. 

De acordo com De Lima Argimon, Wendt e De Souza (2007) a avaliação 

neuropsicológica tem ocupado um lugar de destaque na pratica dos profissionais em saúde 

mental, especialmente entre os psicólogos, psiquiatras, neurologistas e gerontologistas. 

Com base no aporte de técnicas, teste e exames para investigação de patologias, podendo 

obter um diagnóstico clinico mais preciso, aumentando as possibilidades de planos mais 

eficazes usados no processo de reabilitação e/ou prevenção. Os estudos ainda apontam 

que as contribuições da avaliação neuropsicológica na avaliação do idoso e suas 

implicações na promoção da saúde voltada para as pessoas idosas como fica evidente nos 

estudos levantados na revisão da literatura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O envelhecimento como um processo de transição social gera alterações no 

cotidiano das nossas vidas, individuais e coletivas. A velhice, devido à penetração do 

discurso biomédico assume algumas representações, associadas às perdas de 

capacidades fisiológicas e motoras e ao adoecimento. Enquanto que para outros, a velhice 

representa conquistas, é uma fase nova que deve ser vivida com “genialidade”. Junto com 

essas transformações, as periodizações da vida e as diversas possibilidades de vivê-las 

também se modificam, sendo possível pensar sobre como se gostaria de ser e que 

espaços se quer ocupar neste tempo futuro que se aproxima. 

No Brasil, tem se percebido o crescente número de pessoas em processo de 

envelhecimento, e até pouco tempo era considerado um país constituído, em sua maioria, 

por jovens, esse fenômeno passou a dar lugar à outra realidade trazendo a reflexão e 

discussão de que a velhice é uma questão social e que à ela pode estar atrelada uma série 

de doenças como é o caso da DA. Através dos dados analisados, percebeu-se que essa 

demência é a de maior ocorrência entre os idosos, sendo caracterizada por ter uma 

progressão rápida, causando prejuízos ao idoso na execução de suas tarefas diárias.   

Outro fato importante, que pode ser destacado com esse estudo, é a importância da 

avaliação neuropsicologia no diagnóstico diferencial da DA, além de possibilitar recursos 

para o planejamento de uma reabilitação, a partir dos testes citados, que podem ser um 

recurso a mais disponível para esse processo. Dessa forma, quando a abordagem é 

realizada apenas a partir da sintomatologia da doença acaba sendo insuficiente, resultando 

que os profissionais não são capacitados dificultando a promoção da qualidade de vida ao 

paciente e seus familiares e/ou cuidadores.  

O objetivo deste artigo foi analisar a contribuição da avaliação neuropsicológica na 

DA. Algumas questões gerais merecem ser destacada quanto à utilização de testes 

psicológicos nas avaliações neuropsicológicas nos quadros demenciais. Um aspecto 

positivo quanto a sua utilização é o fato de que possibilitam definir e quantificar, através de 

procedimentos válidos e confiáveis, graus variados da doença, estabelecendo distinções 

entre o patológico e o normal. Contudo, algumas limitações merecem ser destacadas. A 

Avaliação neuropsicológica na DA, primeiramente, diz respeito à seleção adequada do 

instrumento que se pretende avaliar. 
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Vários estudos sugerem que os fracassos na identificação dos transtornos 

cognitivos iniciais são ocasionados pela escolha inadequada dos instrumentos. Outros 

estudos apontam para o número elevado de falsos negativos e a influência de variáveis 

educacionais e socioculturais nas avaliações. Em resumo, são necessárias investigações 

empíricas complementares para que possamos compreender melhor a transição entre o 

envelhecimento cognitivo normal e o patológico. Muitas pesquisas são necessárias, 

especialmente no Brasil, onde há poucos trabalhos específicos sobre a avaliação 

neuropsicológica nas demências, em especial na DA. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para a formulação de estratégias de 

possibilitem mais conhecimento sobre a avaliação neuropsicológica, de forma sejam mais 

um recurso para a qualificação dos profissionais e da população que tenha interesse em 

saber uma pouco mais sobre a DA, doença muito diagnosticada, mas que ainda sua 

compreensão é confusa e mal abordada pela sociedade, pois uma vez que a decorrência 

de pequenos esquecimentos ainda é visto como algo natural dos processos de 

envelhecimento.   
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Capítulo 11 

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL E SEUS 

REFLEXOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS 

 
Lívia Maria Nunes de Almeida1 

Isaura Danielli Borges de Sousa2 
Ana Glecia Pimentel Alves3 

 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre a violência sexual contra a mulher. A 
abordagem quantitativa e o método descritivo exploratório, contribuíram para consolidação dos 
dados analisados através de estatística descritiva e a luz da literatura. As instruções para o 
atendimento das vítimas oferecidas na graduação (62%) foi maior que as adquiridas no serviço 
(44%). Nem todos os profissionais (6%) investigam situações de violência, porém sabem identificar 
os sinais e sintomas. O medo (26%) evidenciou a barreira na comunicação e a maioria (88%), 
revelaram o incômodo diante da temática. Os profissionais (94%) notificariam, com 
encaminhamento, principalmente, ao suporte social (37%). Logo, há dificuldade em manejar a 
violência sexual, alguns desconhecem a notificação compulsória no caso e alguns descordam 
sobre o papel investigativo nessas situações. Dessa forma, o município deve incentivar a 
atualização sobre a temática e criar meios para dar suporte ao profissional diante das condutas 
adotadas. 
 
DESCRITORES: Enfermagem; Delitos Sexuais; Conhecimento.  

 

INTRODUÇÃO 

 A violência pode estar presente na vida de qualquer indivíduo. Entre os diversos 

tipos, está à violência contra a mulher, que se tornou um dos principais agravantes 

sociais(RODRIGUEZ; VAQUERO; ROSA, 2012). 

 Na perspectiva da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres (BRASIL, 2011), destaca-se a violência sexual como temática central deste 

                                                           
1 Enfermeira. Mestre em Bioengenharia pela Universidade Vale do Paraíba (UNIVAP) - 2013. Docente do 
quadro permanente da Universidade Federal do Piauí (UFPI) do campus Floriano (CAFS). Contribuição: 
aprovação da versão final do estudo a ser publicado. 
2 Enfermeira. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI). Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto e da Criança, da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão 
(UESPI). Especialista em Oncologia, pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI/FACIME). Especialização 
Lato sensu em Urgência e Emergência. Docente efetiva da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus 
Almícar Ferreira Sobral (CAFS). Contribuição: Elaboração e revisão crítica do conteúdo intelectual do estudo. 
3 Enfermeira. Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
Enfermeira Assistencialista no município de Franco da Rocha-SP. Contribuição: Concepção e desenho do 
estudo; análise e interpretação de dados do estudo; Responsável por todos os aspectos do estudo, 
assegurando as questões de precisão ou integridade de qualquer parte do estudo. 
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estudo, uma vez que é a menos relatada (SANTOS etal, 2014) porém pontuada como mais 

grave, visto que impõe desafios a saúde (ABDOUNI; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014), e “como 

objeto de estudo, ela é um dos assuntos mais difíceis para o desenvolvimento de pesquisas em 

função de ser pouco denunciada no Brasil” (SOUZA; ADESSE, 2005). 

 No contexto da atenção integral à saúde, a assistência à mulher em situação de 

violência sexual, deve ser organizada mediante conhecimentos científicos, epidemiológicos 

e tecnológicos(BRASIL, 2005). Esta preocupação fez a Política Nacional adotar medidas 

para garantir o atendimento humanizado e qualificado por meio da formação continuada de 

agentes públicos e comunitários(BRASIL, 2011; ABDOUNI; OLIVEIRA;ARAÚJO, 2014). 

 Os profissionais de saúde, mesmo próximo das mulheres violentadas na atenção 

básica, estão distantes de realizar uma assistência holística e sistemática, uma vez que 

raramente são capacitados ou conseguem reconhecer os sinais de violência(KRUG et al., 

2002). 

 A partir das ideias expostas e embasando-se no estudo (ABDOUNI; OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2014) que apresentou o despreparo profissional no concernente a situações de 

violência, estabelece-se a relevância da presente pesquisa.  

 Tem-se como objetivo geral deste estudo, avaliar o conhecimento dos enfermeiros 

que atuam na rede básica de saúde do município de Floriano-PI sobre a violência sexual 

contra a mulher e como específicos estabelecer o perfil dos enfermeiros entrevistados, 

caracterizar as práticas adotadas para investigação dos casos e analisar sua conduta 

frente a situação do atendimento as vítimas. 

 Para alcance do proposto, levantou-se os seguintes questionamentos: o que os 

enfermeiros conhecem sobre a violência sexual? De que forma isso reflete no atendimento 

às vítimas? Eles têm habilidades na identificação dos casos? Qual conduta frente a 

situação de violência? 

 Acredita-se que assimilando o conhecimento adquirido sobre a temática, o 

enfermeiro torna o atendimento mais eficaz e melhora a qualidade da assistência a mulher. 

 

METODOLOGIA 

  

Estudo descritivo-exploratório, com método quantitativo, realizado no período de 

janeiro a junho de 2015. A população alvo pretendida era os 24 enfermeiros atuantes na 

atenção básica do município de Floriano-PI, porém a amostra final contou apenas com 16 
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profissionais, haja vista que estes tiveram disponibilidade, não estavam de férias e mostrou 

interesse em participar voluntariamente da pesquisa.  

 A coleta de dados, por meio de questionário autoaplicável (ANEXO C), ocorreu no 

local de trabalho dos profissionais, durante o horário de expediente. Em alguns casos, 

ocorreu agendamento, através de telefone e/ou e-mail, com o intuito de atingir toda a 

população alvo dessa pesquisa.  

 Para facilitar o preenchimento do questionário e minimizar o tempo de aplicação, 

previsto para 10 minutos, adotou-se uma versão final contendo 13 questões. Ressalta-se 

que o instrumento utilizado fora adaptado de uma pesquisa(PERDONÁ; VIEIRA, 2009) 

sobre a ocorrência e o atendimento da violência de gênero entre mulheres usuárias dos 

serviços de saúde da rede pública de Ribeirão Preto. 

 Após consolidação dos dados, estes foram lançados no Programa Microsoft Excel 

2010, analisados com o auxílio da estatística descritiva e encontram-se apresentados 

através de gráficos/tabelas e com inferências a luz da literatura. 

 Argumenta-se ainda que a aplicação do instrumento obedeceu às normas 

preconizadas pela Resolução 466 de 10 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde(BRASIL, 2012), de maneira que todos os indivíduos participantes, assinaram e 

ficaram com uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, os dados só foram coletados 

após autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Floriano – PI (ANEXO A) e parecer 

(1.091.945) consubstanciado favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Campus 

Amílcar Ferreira Sobral/ Universidade Federal do Piauí de Floriano através do Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 40334114.1.0000.5660. 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados, obtidos através da resposta dos 16 entrevistados, serão 

demonstrados seguindo a logística de correlação entre as variáveis significativas.  

Perfil da amostra pesquisada 

 A concentração etária, entre os pesquisados, encontra-se dos 28 aos 36 anos, com 

a média total de 32,5 anos. Em relação ao sexo, os 16 (100%) entrevistados eram 

mulheres e possuem idêntica distribuição no que se refere aos anos de experiência na 

Atenção Básica (Tabela 1). 
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Conhecimento dos profissionais acerca da violência sexual  

 Com vistas aos dados relativos com a variável especialidade, obteve-se que seis 

profissionais não possuem especializações, cinco a tem em diferentes do ramo de atuação 

(um especialista em unidade de terapia intensiva neonatal, dois em urgência e emergência, 

um em obstetrícia e neonatologia e um em saúde do trabalhador), três são especialistas 

em saúde pública e outros quatro em saúde da Família. Convém salientar que havia 

profissionais com mais de uma especialidade. 

 Ao serem questionados sobre orientações recebidas no serviço e ou na graduação 

de como conduzir casos de violência, percebeu-se que apenas sete (44%) participantes as 

obtiveram do serviço e somente 10 (62%) durante a graduação. 

 Inquiriu-se também sobre a importância da capacitação sobre violência sexual, na 

qual os 16(100%) entrevistados, a consideraram relevante tanto no serviço quanto na 

graduação 94% (15). Observou-se, no entanto que um (6%) dos entrevistados discordou 

da importância desta capacitação.  

 

Investigação da mulher quanto a violência sexual 

 Os enfermeiros analisados atendem no mês em torno de 105 mulheres, em média. 

Porém, somente 15 (94%) acreditam ser seu papel a averiguação sobre situações de 

violência em paradoxo a um (6%) que descordou desta afirmativa. Por outro lado, 50% (8) 

afirmaram que já a identificaram durante a consulta de enfermagem. 

 Seguindo a análise das dificuldades emblemáticas sobre o assunto, neste estudo 

verificou-se alguns fatores contribuintes (Gráfico 1): o medo mencionado por nove (26%), a 

insegurança por oito (23%), a falta de apoio institucional por sete (21%), dificuldade em 
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perceberam o caso por cinco (18%), incômodo diante da problemática tres (9%) e falta de 

conhecimento e tempo um (3%). 

 

 

 Nessa linha de raciocínio, as percepções descritas acima vão de encontro ao 

apresentado no gráfico 2, sobre as situações consideradas “incomodas” durante as 

investigações, em ordem de relevância, obteve-se que a violência sexual destacou-se ao 

ser citada por 14 (88%) participantes, seguido do uso de drogas 11 (69%) e etilismo e 

atividade sexual equivaleram-se, cada um citado por quatro (25%) entrevistados. 
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 No concernente ao questionamento considerado “á vontade” por parte dos sujeitos 

da pesquisa (Gráfico 2) observou-se também dados equiparados, desta vez em relação 

aos itens com 12 (75%) etilismo e atividade sexual, comparado aos obtidos na anamnese 

sobre drogas e violência sexual, onde respectivamente, teve-se cinco (35%) e um (25%). 

Apenas um (6%) dos entrevistados nunca perguntou se o cliente já sofreu violência sexual.  

 

Condutas frentes a assistência às mulheres com indícios de violência sexual 

 A Tabela 2, que se refere as condutas adotadas diante dos casos confirmados de 

violência, indica que os 16 (100%) participantes, concordaram que não se devem ignorar 

seus sinais e sintomas tampouco deixar de avaliar o risco sofrido de acordo com os tipos 

de agressão. Alguns, 11 (69%), marcariam até intervalos menores para o retorno de 

consulta em caso suspeito.  

 

Tabela 2 – Conhecimento da conduta de enfermagem correta diante de uma paciente que é, 
possivelmente, vítima de violência sexual. Floriano - PI, 2015. 

Em relação ao manejo de caso de violência sexual: N % 

Devem-se ignorar hematomas ou outros sinais de violência enquanto a paciente 

não tocar no assunto (F). 
16 100,0 

Marcar retorno em intervalos menores que 1 mês quando suspeitar que a 

paciente sofre violência em casa (V). 
11 69,0 

Avaliar com a cliente o risco que ela sofre de acordo com os tipos de agressão e 

resultados da violência (V). 

16 100,0 

   

Fonte: Elaborado para fins deste estudo. 

A respeito do posicionamento profissional mediante a violência, notou-se que 

16(100%) deles consideram válido recorrer a protocolo do Ministério da Saúde e 

forneceriam orientações quanto a procura da delegacia da mulher. A maioria, cerca de 
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11(69%) dos entrevistados, também consentiram a respeito da elaboração de um plano de 

segurança para os envolvidos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Conhecimento da conduta de enfermagem correta diante de uma paciente que é vítima 
de violência sexual. Floriano - PI, 2015. 

   

Quando há indícios de violência sexual contra a mulher, o profissional:  N % 

Deve propor que a paciente elabore um plano de segurança para ela e filhos (V). 11 69,0 

Uma vez que a informação é sigilosa não se deve notificar o fato (F). 15 94,0 

O profissional deve realizar a notificação compulsória (V). 11 69,0 

Recorrer a protocolo de manejo de caso de suspeita de violência do MS (V). 16 100,0 

Orientar a mulher em situação de violência para procurar a delegacia da mulher 

(V). 
16 100,0 

Fonte: Elaborado para fins deste estudo. 

Quando assunto é a notificação, observou-se divergências, pois 15(94%) a 

consideraram importante, contrapondo a uma minoria, um (16%) entrevistado. Outro fator 

relevante, a violência sexual é citada por 11(69%) dos entrevistados como processo de 

notificação compulsória e negada por quatro (31%) destes. 

Quanto aos encaminhamentos (Tabela 4), os relatos mostraram como as principais 

referências o suporte social e psicológico, com sete (37%) e seis (33%) respectivamente. 

Um dado preocupante, quatro (20%) entrevistados deixaram de responder a questão, isso 

pode expressar o princípio da autonomia 

. 

Tabela 4 – Conhecimento de enfermagem em relação aos encaminhamentos referidos as vítimas 
de violência sexual. Floriano - PI, 2015. 

Encaminhamentos*: N % 
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Assistente Social 7 37,0 

Psicológico 6 33,0 

CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) 2 25,0 

Deixaram de responder 4 20,0 

   

   

                 * Questões de múltipla escolha 

A suspeita diagnóstica é comumente identificada através de casos citados neste 

estudo que em ordem decrescente, 15(94%) apontaram a depressão, agitação e insônia; 

seguido do HIV e dor pélvica; e infecção do trato urinário e isolamento social, citadas 

igualmente por cinco (24%) dos entrevistados.  

 

DISCUSSÃO 

 

Estudos realizados na atenção básica, obteve variação semelhante da faixa etária 

(Tabela 1) correspondente a esta pesquisa(SANTINI etal., 2010). A afirmação de uma 

outra (MACHADO, 2000) mostra ainda que as mulheres compõem 91,4% dos enfermeiros 

atuantes no Programa Saúde da Família no Nordeste.  

No entanto, percebe-se que no primeiro ano de atuação profissional há uma evasão 

de 10% do enfermeiro do mercado de trabalho (VILLELA et al., 2011). Uma das causas 

percebidas é que 70% destes são originários de outros estados e 90% tem contrato 

temporário (ALMEIDA; SANTOS; BIENNER, 2004). 

Em relação ao conhecimento dos profissionais acerca da violência sexual, nota-se 

que os resultados aqui encontrados estão presentes em artigos, como o realizado em 

Cuiabá, na qual tem-se um número expressivo de enfermeiros sem especializações e 

alguns que até as possuem, porém encontram-se divergentes do campo de atuação 

(CORRÊA etal., 2012). 
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Estas características não significam que se considera toda a competência neste fato, 

mas adquirir conhecimentos contribui na prática profissional. Um dos contribuintes para 

esta problemática é que esses cursos são oferecidos, em sua maioria, pela iniciativa 

privada. 

Associado a isto, a Universidade Federal do Piauí, apesar da sua expansão nas 

regiões do interior, oferece cursos de especialização em várias áreas, entre elas Saúde 

Pública e Coletiva, porém apenas na capital Teresina, que se localiza 250 km de Floriano, 

o que pode representar uma dificuldade de acesso dos profissionais do município a uma 

qualificação Lato Sensu.  

As afirmações desses autores, podem estar correlacionadas com o baixo quantitativo 

de profissionais especializados encontrados nesta pesquisa. Acrescenta-se que no 

município não está implantado o Plano de Cargos, Carreiras e Salário para os servidores 

de saúde e isso pode favorecer, de forma ascendente, para falta de busca de 

especializações já que independente do grau de formação recebe-se a mesma 

remuneração. 

Destaca-se ainda que especializações fora do campo de atuação podem sugerir a 

busca por uma área assistencial diferente da atual. Há, portanto, a necessidade de 

alternativas, que favoreçam os profissionais no tocante a qualidade da assistência 

prestada. 

A educação continuada configura-se como uma importante ferramenta para a 

qualificação profissional. Através desta, é possível fazer o levantamento de discussões 

com posterior reorientação sobre o processo de trabalho. Assim, o saber e o instruir será 

construído a partir dos problemas enfrentados e das experiências vivenciadas no cotidiano  

(BRASIL, 2009).  

Agora, ao considerar que o nível de instrução define como o enfermeiro pode atuar 

diante da violência sexual, obteve-se divergência quanto comparado a luz da literatura, 

pois as informações foram mais repassadas no serviço do que durante o ensino de 

graduação (BARALDI etal., 2012).  

Argumenta-se com este fato que, a preparação do enfermeiro, pode ser deficitária por 

parte do município, já que o despreparo profissional distancia a assistência qualificada 

retornando-se novamente, a importância do aprimoramento e a educação permanente para 

sua adequabilidade.  

É necessário capacitar para facilitar o acesso destes profissionais as práticas 

educativas. Uma possibilidade é a inclusão de projetos pedagógicos sobre a violência nas 
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instituições formadoras. Por outro lado, nem todos os entrevistados concordam sobre essa 

importância sendo isto igualmente ocorrido em outro estudo (BARALDI etal., 2012).  

Dessa forma, a falta de interesse na temática ou atuar em setor diferente do 

desejado, pode justificar tal posicionamento. Por outro lado, esse resultado é preocupante 

se considerado a qualidade assistencial oferecida, ainda que esse despreparo pode ser 

frequente aos setores de saúde do Brasil como um todo. 

Pontua-se a investigação de situações de violência sexual como forma de contribuir 

para adoção de medidas de combate a este tipo de crime bem como, reduzir a 

vulnerabilidade social desta mulher. 

Se o atuante sugerir que isto não seja seu papel, torna-se um dado relevante, pois 

sugere um atendimento deficitário e dificulta a identificação dos possíveis casos de 

violência. Contrapondo a isto, alguns enfermeiros e médicos assumem(BARALDI etal., 

2012), de que inquerir a mulher sobre essas circunstâncias é seu papel profissional, em 

razão de facilitar o discernimento da problemática e dar o atendimento que suas pacientes 

esperam (FAÚNDES etal., 2006). 

Ao contrário do que se pensa, o enfermeiro deve atuar na identificação e prevenção 

dos casos. Por terem um vínculo maior com os seus clientes, ao inquirir a mulher sobre a 

violência, ela é capaz de revelar suas angustias. Caso contrário, dificilmente identifica-se a 

agressão, apesar de alguns sinais e sintomas serem sugestivos para a suspeita. 

Assim, o questionamento de rotina a todas as mulheres é o ponto de partida para a 

aproximação dos profissionais de saúde às vítimas. Um estudo mostrou que 68% dos seus 

participantes referiram haver dificuldades para lidar com a emblemática (BRASIL, 2011). 

Essa deficiência acontece porque muitos a consideram como questão pessoal e privado, o 

que favorece sua perpetuação (VILELA, 2008).  

Toda estratégia adotada nesses casos leva a riscos. Daí identifica-se o porquê do 

medo (Gráfico 1) ser tão destacado pelos entrevistados. Uma simples anotação no 

prontuário requer atitude segura diante da conduta. A resistência dos riscos inerentes à 

intervenção deve ser superada e o serviço é responsável por criar condições para 

estabelecer a segurança. 

Associado a isso, também encontrou-se na literatura muitos obstáculos, a 

insegurança e o medo foram as mais evidenciadas (PORTO; BISPO JUNIOR; LIMA, 

2014). O temor às represálias e intimidações de agressores interfere no agir profissional, 

restringindo a estes intervir apenas sobre lesões físicas(SILVA; FERRIANI; SILVA, 2011). 
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Outro ponto realçado é a falta de apoio, que de acordo com a Rede de Enfrentamento 

à Violência Contra as Mulheres, cursos sobre a rede de atendimento visa garantir a 

capilaridade do fluxo, ampliando o acesso aos serviços (BRASIL, 2011), mesmo que nem 

sempre se atinja seus objetivos com a eficiência esperada. 

Dessa forma, este último aspecto influenciou negativamente na condução da 

situação, a medida que se percebeu a falta de um protocolo específico para conduzir os 

casos. Além disso, como o enfermeiro estará vulnerável, ao se efetivar a notificação, existe 

a necessidade da contrapartida do município em oferecer formas de garantir resolutividade 

nos casos e favorecer a segurança do profissional. 

Ao correlacionar estes fatores prevalentes (medo, insegurança e falta de apoio), o 

medo conduz a uma barreira de autoproteção profissional, devido à insegurança dos atos 

adotados e a ausência de medidas protetivas pelos poderes públicos (PORTO; BISPO 

JUNIOR; LIMA, 2014). 

A respeito da difícil identificação da violência, este retorna a um possível deficit de 

aprendizagem, uma vez que é direito do enfermeiro, independente das ofertas do serviço 

de saúde, aprimorar seus conhecimentos(15). 

Se associar a identificação com o conhecimento, resultará no baixo nível em 

capacitações e especializações dos entrevistados. Nesse contexto, a ausência ou 

desconhecimento da rede de atendimento também contribui para uma abordagem limitada 

sobre a temática na prática assistencial.  

A atenção dispensada aos usuários, do ponto de alguns autores, não ocorre de 

maneira adequada (PORTO; BISPO JUNIOR; LIMA, 2014). Ora por falta de treinamentos e 

tempo(ALAM; HADLEY; JORDAN, 2007) ou porque a grande demanda dos serviços de 

saúde, é que impõe um atendimento rápido e focalizado nos sintomas 

apresentados(MOREIRA etal., 2008). 

Acredita-se que tudo isso influência na dificuldade em se falar com o cliente sobre a 

sexualidade (Gráfico 2), na qual observou-se que a maioria dos profissionais, centralizam 

suas orientações nos aspectos biológicos da sexualidade, invés de atuar como 

facilitadores.  Indagar a respeito do etilismo, por sua vez, não é um assunto tão difícil 

quanto comentar sobre atividade sexual ou ao uso de substâncias ilícitas. 

Por outro lado, a dificuldade em lhe dar com a violência sexual, parece estar presente 

não somente no âmbito da atenção básica. Uma pesquisa revelou que na rede hospitalar 

também existe o incômodo diante dessa situação(LEAL; LOPES, 2005). 
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Sabe-se que o álcool e as drogas, são considerados como fator desencadeante da 

violência. Diante disso, é preocupante a negligência na abordagem desta problemática. 

Apenas 1 (6%) dos entrevistados nunca perguntou se o cliente já sofreu violência 

sexual. Isso é alarmante. Através deste fator pode se estabelecer a vulnerabilidade da 

mulher e o mais intrigante é que mesmo sabendo identificar os sinais e sintomas, o 

enfermeiro, tem-se mantido omisso diante do caso. 

Dessa forma, todos os entrevistados sabem que os sinais e sintomas não devem ser 

ignorados (Tabela 2). Esse achado é significante se comparado a outro estudo, onde 

apenas 99% dos entrevistados concordaram sobre esta afirmativa(VICENTE; VIEIRA, 

2009). Mesmo sem eficácia comprovada, alguns marcariam retorno menores entre suas 

consultas, pois entende-se que o vínculo com a vítima aumenta a capacidade de prevenir 

futuros danos a saúde da mulher. 

Sugere-se assim, a elaboração de protocolos locais que possam nortear as ações 

dos profissionais frente a essas situações visto que alguns desconhecem a Lei 10.778 de 

2003, que trata sobre a notificação compulsória, enquanto para outros o ato de notificar 

pode lhe acarretar problemas. 

O cumprimento dessa medida é fundamental para o dimensionamento do fenômeno e 

de suas consequências. A obrigatoriedade subsidia a elaboração de políticas públicas e 

fortalece a garantia e direitos de proteção social. 

Ao deixar de notificar (Tabela 3) fere-se a Lei do exercício profissional ao que rege o 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (BRASIL, 2009). Além disso, a omissão 

pode representar uma opção pela violência. Nesse sentindo, o profissional deve realizá-la 

tanto nos casos de suspeitas como nos confirmados, mesmo que este ato seja visto como 

uma denúncia. 

Quanto aos encaminhamentos (Tabela 4), a maioria referenciaria sua cliente para o 

atendimento psicológico responsável por realizar uma avaliação diagnóstico e então propor 

o esquema de tratamento. Já o assistente social utiliza-se da entrevista individual visando 

conhecer a história de vida dos clientes e traçar seu perfil socioeconômico.  

A literatura também apresenta encaminhamentos para o Centro de Testagem e 

Aconselhamento referidos por 2(25%) dos entrevistados (VILELA, 2008). Um dado 

preocupante, observou-se quando 4(20%) pessoas deixaram de responder a questão, isso 

pode expressar o princípio da autonomia. Por outro lado, talvez, indique a falta de 

conhecimento em relação as redes de atendimento ou que tal questionamento seja 
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considerado irrelevante em relação ao questionário como um todo devido ter sido o único 

quesito deixado em branco. 

Para isso, como fora sugerido a cima, deverá ser criado protocolos que subsidiam as 

condutas adotadas. Já que o diagnóstico é enfatizado como o primeiro passo na atenção à 

saúde, sendo evidenciada a importância da anamnese e do exame físico como primordial 

para a identificação de sinais físicos e comportamentais (ALGERI; SOUZA, 2009). 

Nesse sentido, apresentam-se como principais indicadores de violência a infecção 

urinaria de repetição, dor pélvica e a depressão (VILELA, 2008). 

A Resolução COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) n° 271/2002 prevê a 

capacidade de diagnosticar e solucionar problemas de saúde na perspectiva da 

integralidade da assistência e integração nas ações multiprofissionais. Desse modo, deve 

fazer parte da consulta de enfermagem, a busca pela identificação de problemas para que 

seja possível intervir com a redução de violência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa mostrou a dificuldade em se manejar caso de violência sexual, o 

desconhecimento da notificação compulsória, ausência de capacitações sobre a temática e 

discordância quanto ao papel investigativo durante a consulta.  

As informações obtidas sobre a temática, dão suporte na tomada de decisão,  

estratégias e planejamento de ações para solucionar situações que venham a ser 

encontradas. 

Os achados no estudo apontam a necessidade de realização e publicação de outras 

pesquisas. Além disso, destaca-se que o município deve incentivar os profissionais para a 

busca de novos conhecimentos sobre a temática e criar protocolos locais de atendimento 

as vítimas, para dar suporte as condutas adotadas frente a intersetorialidade das redes. 
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RESUMO 
 
Objetivo: analisar o conhecimento e uso do Sistema Único de Saúde (SUS) por estudantes de nível 
médio de um município Paraense. Método: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com 
abordagem quantitativa, realizado nas quatro escolas de nível médio do Município de Altamira-PA. 
Resultados: Constatou-se que os estudantes que estavam no primeiro ano foram os que mais 
referiram conhecer a Atenção Primária à Saúde (7 – 100%). Dos estudantes que apresentaram 
conhecimento acerca da Atenção Básica, 12 (100%) não utilizaram serviços públicos de saúde, 15 
(100%) não procuraram a unidade básica de saúde, 33 (97,1%) já utilizaram os serviços 
hospitalares, 37 (97,3%) realizaram exames e 32 (94,1%) receberam medicamentos. Verificou-se 
que 183 (71,2%) estudantes que afirmaram conhecer o SUS não sabiam da existência do 
Conselho Municipal de Saúde (CMS); 164 (74,2%) referiram ter direito de participar das reuniões 
do CMS; 118 (72,8%) afirmaram que apresentam capacidade de contribuir na elaboração de 
medidas organizacionais e 59 (74,7%) consideram o SUS organizado. Conclusão: Observa-se que 
a maioria dos estudantes apresenta conhecimento acerca da Atenção básica, porém, não 
demonstraram interesse em buscar atendimento na mesma. No tocante à Atenção Especializada, 
poucos participantes conheciam este nível de atenção, mas, referiram utilizar os serviços públicos, 
tais como: recebimento de medicamentos e atendimento hospitalar quando necessário. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 adicionou ao seu contexto o conceito amplificado 

de saúde construído pela Reforma Sanitária Brasileira que tinha como fundamento a teoria 

da determinação social do processo saúde/doença. Sendo assim, foram exigidas 
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mudanças significativas na organização da produção dos serviços de saúde, com vistas à 

universalidade, equidade e integralidade da atenção (AMARAL; PONTES; SILVA, 2014). 

A qualidade em atenção à saúde engloba vários aspectos, porém de forma geral 

espera-se que os serviços atendam as necessidades de saúde definidas tecnicamente, 

contemplando o amplo espectro das suas atribuições, sendo elas a promoção, prevenção 

e reabilitação (CELINO et al., 2013). 

É importante ressaltar que os profissionais da saúde e os pesquisadores são os que 

mais têm conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), e que a população geral, 

sobretudo aqueles que apresentam menor poder aquisitivo desconhecem o sistema como 

também o seu funcionamento. Dessa forma, nota-se que o SUS é uma unidade complexa, 

todavia, o pensar da população, de modo geral, continua simplificado, fragmentado e 

reducionista (BACKES et al., 2014). 

Um dos aspectos que a população deveria conhecer sobre o SUS diz respeito aos 

desafios, considerando a necessidade de mais recursos e a otimização do uso do dinheiro 

público, pois atualmente é usado o dobro de recursos na doença (internações e cirurgias), 

quando comparado as ações básicas de saúde, como vacinas e consultas, que contribuem 

para a prevenção das doenças (BACKES et al., 2014). 

Outrossim, outra dificuldade existente no âmbito do SUS refere-se à formação em 

saúde e a articulação do ensino com o serviço e a comunidade. Destaca-se que as 

práticas educativas de aproximação do serviço com a população devem ser pensadas com 

o intuito de fortalecer a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, 

evidenciando a educação popular em saúde como forma de estreitar a distância entre a 

população e os serviços de saúde (AMARAL; PONTES; SILVA, 2014). 

Neste sentido, pode-se classificar o cuidado como um dispositivo político da 

integralidade, sendo este um dos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde que 

trata o usuário como um todo, inserido na comunidade. Essa definição abarca as unidades 

prestadoras de serviço com todos os seus níveis de complexidade atendendo a população 

de maneira ampliada (TEIXEIRA et al., 2013). 

É de grande valia ressaltar que a saúde deve fazer estudos epidemiológicos sobre 

os condicionantes e determinantes da saúde, trabalho, salário, alimentação, moradia, meio 

ambiente, saneamento, educação, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais e divulgá-

los. Ao não identificar e divulgar as causas das doenças e seus condicionantes e 
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determinantes, passa-se a atribuir à área de saúde a responsabilidade única pela falta de 

saúde (CARVALHO, 2013) 

A população precisa conhecer que é dever do Estado garantir a saúde na 

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 universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Aqui se identifica o poder dos dirigentes do SUS de atuar na política de 

saúde, interferindo no campo econômico e social (CARVALHO, 2013). 

Relativo aos profissionais da saúde e aos pesquisadores, a desarticulação entre as 

definições políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação tem contribuído para acentuar 

o distanciamento entre a formação dos profissionais e as necessidades do SUS. Embora o 

SUS constitua um significativo mercado de trabalho para os profissionais de saúde, tanto 

nos serviços públicos quanto nos privados, o seu impacto sobre o ensino de graduação na 

área de saúde tem sido pouco expressivo (TEIXEIRA et al., 2013). 

Isto posto, menciona-se que o objetivo deste artigo foi analisar o conhecimento e 

uso do Sistema Único de Saúde (SUS) por estudantes de nível médio de um município 

paraense. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, 

realizado nas quatro escolas de nível médio do município de Altamira-PA. Destaca-se que 

o local foi escolhido por se tratar do maior município do país em termos territoriais, com 

área de 159.533,255 km². A rodovia Transamazônica atravessa o município no sentido 

leste-oeste ligando Altamira à capital do Pará, Belém, a 800 km, Marabá a 

500 km, Itaituba a 500 km e Santarém a 500 km. Apresentou uma população estimada em 

2017 de aproximadamente 111.435 habitantes (IBGE, 2018). Além do mais, apresenta 

peculiaridades em termos de localização que privilegiam a locomoção aquática ou aérea, 

dificultando, sobremaneira, a busca da população por serviços de saúde em cidades 

maiores. 

Quanto aos participantes da pesquisa, existiam 3.763 alunos matriculados, 

distribuídos nos três turnos. Portanto, eram 993 alunos (sendo 927 regulares e 66 

participantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA) na Escola Dairce 

Pedrosa Torres; 1.210 na Escola Polivalente; 430 (400 regulares e 30 do EJA) na Getúlio 
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Vargas e ainda, 1.130 na Escola Ducila de Almeida. Ressalta-se que a escolha dos 

participantes da pesquisa deveu-se ao fato de compreender que estudantes de nível 

médio, sobretudo aqueles matriculados no turno noturno e no EJA, tinham experiência 

para saber responder aos questionamentos acerca do conhecimento e uso do Sistema 

Único de Saúde, tanto por estar em patamar educacional que lhes permite fazer uma 

leitura de mundo mais acurada, quanto pela maturidade pessoal para lidar com questões 

de saúde e doença deles, de familiares ou outras pessoas do seu convívio. 

Assim, foi realizado um cálculo amostral, tendo uma população conhecida de 3763 

alunos matriculados nas referidas escolas no ano de 2016, utilizou-se a seguinte fórmula, 

conforme Fonseca e Martins (1996): 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ �̂� ∗ 𝑞 ∗ 𝑍

�̂� ∗ 𝑞 ∗ 𝑍 + (𝑁 − 1) ∗ 𝐸
 

Onde: 
n = Número de indivíduos na amostra 
𝑍 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. (𝑍 = 1,96). 

p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos 
interessados em estudar. 
q = Proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à categoria que estamos 
interessados em estudar (q = 1 – p). 
E = Margem de erro ou ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA. Identifica a diferença máxima 
entre a PROPORÇÃO AMOSTRAL e a verdadeira PROPORÇÃO 
POPULACIONAL (p). 
 
Calculo amostral: 
 

𝑛 =  
3763 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)

0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96) +  3762 ∗ 0,05
 

 
𝑛 = 349 

Este tamanho de amostra (n = 349) permitiu estimar o parâmetro com margem de 

erro tolerável de 5% e nível de confiança de 95%, na população finita de 3763 alunos 

matriculas nas escolas de nível médio do município de Altamira-PA. 

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário, com 

perguntas abertas e fechadas, elaborado pelos pesquisadores, contendo questões acerca 

do conhecimento dos estudantes acerca dos níveis de atenção à saúde; uso de serviços 

públicos de saúde como realização de exames, recebimento de medicamentos, 

imunização, visitas domiciliares e outros. Ressalta-se que ao serem questionados se 

sabiam o que significava Atenção Primária à Saúde, Secundária ou Terciária ou ainda 
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acerca dos trabalhos desenvolvido nesses âmbitos, solicitava-se para que os mesmos os 

descrevessem. E em seguida, verificava-se em cada instrumento as respostas, conferindo 

se estavam adequadas.  

Desta maneira, de posse das informações numéricas, compôs-se um banco de 

dados, elaborado com auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences– 

SPSS (versão 20.0 for Windows), posteriormente, consolidados por meio das técnicas de 

estatísticas descritivas (frequências absoluta e relativa). Além da realização de testes 

estatísticos como o Qui-quadrado (X2) de Pearson. Procedeu-se a análise e discussão dos 

achados com base na literatura produzida sobre o tema. 

Quanto aos aspectos éticos, consoante preconizado pela Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/12, o projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e, 

em seguida, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o número de Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 57517515.5.0000.5573 e parecer nº 

1.750.633. 

 

RESULTADOS  

 

No que tange aos resultados, destaca-se que nas duas primeiras tabelas, somente 

os participantes que conseguiram responder aos questionamentos realizados foram 

apresentados, uma vez que foi feita a relação entre o conhecimento que os mesmos 

detinham quanto aos níveis de atenção à saúde e outras variáveis. 

A Tabela 1 faz uma relação entre o conhecimento dos participantes acerca do SUS 

e suas características escolares, como se observa: 

 

 

Tabela 1 - Relação entre o conhecimento acerca do nível de atenção à saúde e sexo, 
escolaridade e turno de estudo de estudantes de nível médio, matriculados em 
escolas públicas. Altamira-PA, 2017. 
 Nível de Atenção Básica Especializada 

p-valor* 
 à Saúde N % N % 
Sexo     

0,999 
        Masculino 17 94,4 1 5,6 

 
        Feminino 37 94,8 2 5,2 

 
Escolaridade     

0,834 
        1º Ano 7 100,0 0 0,0 

 
        2º Ano 17 94,4 1 5,6 
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        3º Ano 21 95,5 1 5,5 

 
        EJA 9 0,9 1 0,1 

 
Turno de estudo     

0,568 
        Matutino 4 100,0 0 0,0 

 
        Vespertino 11 100,0 0 0,0 

 
        Noturno 39 92,8 3 7,2   
Fonte: pesquisa direta. 
*Teste Qui-quadrado de Pearson 
 

 

Na Tabela 1, verificou-se que em relação ao sexo, os resultados foram muito 

semelhantes entre conhecer a Atenção Primária à Saúde ou a Atenção Especializada, pois 

como se observa, entre os homens, 17 (94,4%) detinham conhecimento acerca do primeiro 

nível de atenção e entre as mulheres, 37 (94,8%) também o apresentavam. E em relação 

ao setor especializado, apenas 1 (6,5%) homem demonstrou conhecer e o mesmo ocorreu 

em relação às mulheres (2 – 5,2%). Ressalta-se que os resultados do teste estatístico não 

demonstraram associação entre as variáveis, já que o resultado encontrado foi 0,999 e, 

portanto, superior a <0,05 esperado para o valor de P. 

Quanto à escolaridade, constatou-se que os estudantes que estavam no primeiro 

ano foram os que mais referiram conhecer o que se trata a APS (7 – 100%).   Em relação à 

Atenção Especializada (Secundária e Terciária), no máximo um participante, em cada série 

escolar, conseguiu responder corretamente ao questionamento.  

Referente ao turno, 4 (100%) estudantes matriculados no turno matutino souberam 

responder o questionamento acerca da Atenção Básica e o mesmo ocorreu em relação ao 

vespertino (11 - 100%) e noturno (39 – 92,8%) e no que concerne ao terceiro nível de 

atenção, somente 3 (7,2%) estudantes do turno noturno souberam responder. Assim, 

percebe-se que provavelmente as pessoas que estudam a noite, utilizam com maior 

frequência os serviços de saúde do SUS e, por esta razão, conseguem responder aos 

questionamentos. Ademais, percebe-se que não houve significância estatística, haja vista 

o teste do Qui-quadrado ter alcançado níveis bem superiores a ao valor de referência que 

seriam< 0,05. 

A Tabela 2 trata da relação entre o conhecimento dos estudantes acerca dos níveis 

de atenção à saúde e o uso dos serviços públicos pelos mesmos. 
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Tabela 2 - Relação entre o conhecimento de estudantes de nível médio acerca dos 
níveis de atenção à saúde (Básica ou Especializada) e uso dos serviços públicos de 
saúde. Altamira-PA, 2017. 
 Níveis de Atenção à Saúde Básica Especializada 

p-valor* 
  n % n % 
Utilizou/utiliza serviço publico 0,999 
         Sim 37 92,5 3 7,5 

 
         Não 12 100,0 0 0,0 

 
Procurou posto de saúde     

0,548 
         Sim 34 91,8 3 8,2 

 
         Não 15 100,0 0 0,0 

 
Procurou hospital     

0,999 
         Sim 33 97,1 1 2,9 

 
         Não 18 94,7 1 5,3 

 
Realizou exame     

0,173 
         Sim 37 97,3 1 2,7 

 
         Não 12 85,7 2 14,3 

 
Recebeu medicamentos     

<0,001 
         Sim 32 94,1 2 5,9 

 
         Não 15 75,0 1 5,0 
Fonte: pesquisa direta. 
* Teste Qui-quadrado de Pearson 
 

A tabela demonstra que, dentre os estudantes que apresentaram conhecimento 

acerca da Atenção Básica, 12 (100%) não utilizaram serviços públicos de saúde, 15 

(100%) não procuraram a unidade básica de saúde, 33 (97,1%) já utilizaram os serviços 

hospitalares, 37 (97,3%) realizaram exames e 32 (94,1%) receberam medicamentos. 

Assim, verifica-se que conhecer a Atenção Básica e/ou os serviços ofertados, influenciou 

negativamente na busca por este nível de atenção e, mais, fez com que os estudantes 

deixassem de utilizar cuidados em locais públicos ou buscassem atendimentos 

hospitalares, o que pode ter sido motivado pela falta de atenção recebida ou morosidade 

na assistência neste âmbito.  

No tocante à atenção especializada, ocorreu o contrário, pois embora poucos 

participantes conhecessem este nível de atenção, estes referiram utilizar os serviços 

públicos, como o posto de saúde, o hospital ou receberam medicamentos. Percebe-se 

também que a única variável que apresentou significância estatística em relação ao nível 

de atenção à saúde, foi o recebimento de medicamentos, com valor de P < 0,001. 

A tabela 3 faz uma relação entre o conhecimento dos estudantes participantes do 

estudo acerca do SUS com a detenção de informações acerca do Conselho Municipal de 

Saúde e organização do SUS: 
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Tabela 3 –Relação entre o conhecimento dos estudantes de nível médio acerca do 
SUS e informações quanto ao Conselho Municipal de Saúde e Organização do 
Sistema Único de Saúde. Altamira-PA, 2017. 
Conhecimento do SUS Sim Não Não sabe p-

valor*   N % n % N % 
Informaçãoacercada existência do 
Conselho Municipal de Saúde       

0,004 

         Sim 36 63,2 19 33,3 2 3,5 
 

         Não 183 71,2 50 19,5 24 9,1 
 

Direito de participar de reuniões do 
Conselho Municipal de Saúde       

0,108 

         Sim 164 74,2 42 19 15 6,8 
 

         Não 60 62,5 26 27,1 10 10,4 
 

Capacidade de contribuir na elaboração 
de medidas organizacionais do SUS       

0,352 

         Sim 118 72,8 33 20,4 11 6,8 
 

         Não 100 66,2 35 23,2 16 10,6 
 

Considera o SUS organizado       
0,579 

         Sim 59 74,7 14 17,7 6 7,6 
 

         Não 166 68,6 55 22,7 21 8,7   
Fonte: Pesquisa direta. 
*Teste Qui-quadrado de Pearson 
 

Na Tabela 3, verifica-se que 183 (71,2%) estudantes que afirmaram conhecer o 

SUS não sabiam da existência do Conselho Municipal de Saúde (CMS). Além disso, 

percebe-se uma incoerência em relação à variável anterior, pois 164 (74,2%) participantes, 

que afirmaram conhecer o SUS, referiram ter direito de participar das reuniões do CMS, 

sendo que, anteriormente, a maioria afirmou que não sabia que o órgão existia. 

Ademais, 118 (72,8%) estudantes, que disseram conhecer o SUS, também 

afirmaram que apresentam capacidade de contribuir na elaboração de medidas 

organizacionais do sistema e ainda, 59 (74,7%) participantes, que conheciam o SUS, 

também consideram o sistema organizado. No mais, constata-se que apenas a primeira 

variável, que se refere à detenção de informação referente à existência do CMS 

apresentou significância estatística, com valor de P equivalente a 0,004 e, portanto, inferior 

a 0,05, sendo que as demais variáveis não demonstraram tal significância.  

 

DISCUSSÕES 

No que diz respeito aos resultados da tabela 1, dados de um estudo, que trata sobre 

a percepção dos estudantes de cursos da saúde acerca do sistema único de saúde, 
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evidenciaram que 47 (28,3%) eram do sexo masculino e 119 (71,7%) do sexo feminino, ou 

seja, mais de 70% da amostra era composta por sujeitos do sexo feminino (CARPES et al., 

2012). Corroborando isto, resultados de outra investigação também demonstrou que 72% 

dos participantes eram do sexo feminino (CARVALHO, 2013). 

Com relação à escolaridade e ao turno de ensino, notou-se que em uma pesquisa 

foi identificado que 46 usuários possuíam ensino fundamental incompleto, 24 o ensino 

fundamental completo, 22 o ensino médio incompleto e 25 o ensino médio completo 

(MARTINS et al., 2013). 

A segunda tabela expressou o conhecimento de estudantes de nível médio acerca 

dos níveis de atenção á saúde(básica ou especializada) e uso dos serviços públicos de 

saúde. Verificou-se que 15 (100%) estudantes não procuraram a unidade básica de saúde 

e 33 (97, 1%) já utilizaram os serviços da rede hospitalar, 37 (97,3%) realizaram exames, 

32 (94,1%) receberam medicamentos.  

Sobre isto, resultados de uma averiguação desenvolvida por Sanchez, Drummond e 

Ferreira (2017) explicitam que os estudantes concebem a atenção primaria à saúde como 

um serviço clínico ondesão realizados atendimentos simples, poucos resolutivos e de baixo 

custo. 

A este respeito, Stopa et al. (2017) acrescentam que o acesso e o uso de serviços 

de saúde vem aumentando no pais, e relaciona-se à disponibilidade de serviços 

direcionados à população.  

Quanto ao recebimento de medicamentos, os achados obtidos na presente 

apuração assemelham-se aos encontrados em outra análise brasileira, a qual revela o alto 

acesso da população a medicamentos por meio do SUS (STOPA et al., 2017). 

Referente aos resultados da tabela três, identificou-se que 183 estudantes não 

sabiam da existência do Conselho Municipal de Saúde (CMS), 164 referiram ter direito de 

participar das reuniões do CMS, 118 afirmaram que apresentam capacidade de contribuir 

na elaboração de medidas organizacionais do SUS e 59 estudantes consideram o SUS 

organizado.  

Ratificando tais afirmações, achados de uma pesquisa, que versou sobre 

conhecimentos dos usuários acerca dos conselhos de saúde, demonstraram que,de 120 

usuários entrevistados, 79 desconheciam a existência dos Conselhos de Saúde, e que, 

dentre os 41 que já tinham ouvido falar, 26 responderam que não sabiam do que se 

tratava. Ademais, observou-se também que os referidos participantes desconheciam o 

funcionamento do Conselho, somente um usuário sabia da frequência das reuniões, dois 
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deles conheciam o papel do conselheiro, e oito conheciam seus direitos (MARTINS et al., 

2013). 

No que diz respeito à organização do SUS, achados de uma pesquisa, revelou que 

a maioria dos usuários descreve o acesso ao serviço da atenção básica como algo 

demorado e burocrático, tanto no que se refere ao tempo de espera do agendamento, até 

o dia da consulta, como também em se tratando do próprio processo de atendimento no 

serviço (CAMPOS et al., 2014). 

É importante ressaltar que a participação popular promove o controle social e deve 

estabelecer os conselhos não como âmbitos burocráticos de autenticação das políticas 

públicas de saúde, mas como uma possibilidade de compartilhamento da gestão, através 

da discussão, estimulando a compreensão de saúde como direito humano (BUSANA; 

HEIDEMANN; WENDHAUSEN, 2015). 

Finalmente, enfatiza-se que desde a promulgação da Constituição em 1988, quando 

pela primeira vez a saúde foi garantida a toda população como dever do estado, muitas 

conquistas vêm sendo obtidas, com o intuito de garantir o acesso igualitário aos serviços 

oferecidos, porém, o acesso aos serviços de saúde ainda é um dos grandes entraves para 

que a população exerça o seu direito á saúde (BARBOSA et al., 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo revelou que a maioria dos estudantes apresentam conhecimento 

acerca da Atenção básica, porém, não demonstravam interesse em buscar atendimento na 

mesma. No tocante à Atenção Especializada, poucos participantes conheciam este nível 

de atenção, mas, referiram utilizar os serviços públicos, como recebimento de 

medicamentos e atendimento hospitalar quando necessário. 

Constatou-se também que os estudantes do primeiro ano foram os que mais 

demonstraram conhecer a atenção primária. Todavia, quando indagados sobre o 

conhecimento relativo ao Conselho Municipal de Saúde, foi notório o déficit de 

conhecimento a respeito da temática. Os resultados obtidos sinalizam que a população 

geral, sobretudo aqueles que possuem menor poder aquisitivo, desconhece o sistema e o 

seu funcionamento. 

O estudo teve como limitação a ausência de literatura sobre a referida temática. Por 

fim, a presente averiguação revelou a necessidade de maior esclarecimento e educação 
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em saúde para que os estudantes compreendam a organização do sistema único de saúde 

e saibam como buscar atendimento. 
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Capítulo 13 

DIREITOS HUMANOS: A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR E O PAPEL 
DOS NOVOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
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RESUMO 

O presente trabalho busca retratar a situação alarmante que predomina no Brasil, por gerações, 
que é a violência sexual infantil intrafamiliar. Expondo através do contexto histórico qual a principal 
influência para perpetuação de tal fato, pondo o medo como o principal meio coercitivo e 
propiciador dos abusos. E qual a resposta do meio intrafamiliar e social, ao tratamento das crianças 
como objetos, na atualidade, e expostos a vulnerabilidade destes para abusos sexuais, e sujeitos 
de direitos. Assim como, qual o papel dos novos profissionais de saúde no tratamento das vítimas, 
no que se refere aos problemas gerados em curto, médio e longo prazo e identificação da repetição 
de padrões interacionais. Sob uma visão dos Direitos Humanos, apresentando através de 
pesquisas bibliográficas e leituras que retratam casos e estudos sobre quais os direitos violados e 
como se deverá aprimorar as redes de proteção, de acordo com os Direitos Fundamentais previsto 
na Constituição, Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, percebeu-
se que há muito ainda a ser trabalhado com políticas públicas e meios de fortalecimento às vítimas 
para a realização de denúncias, pois o medo ainda é um fator coercitivo presente na atualidade. 
Para assim, haver êxito na conscientização social de que deve-se pôr um fim neste ciclo vicioso 
que predomina há gerações no Brasil.  

Palavras-chave: Violência sexual infantil. Intrafamiliar. Direitos Humanos.  

 

INTRODUÇÃO 
 

A violência sexual infantil intrafamiliar, bem como o papel do novo profissional da 

saúde no que se refere ao Direitos Humanos, é uma questão de saúde pública e social. No 

que tange as vítimas, crianças de zero à doze anos de idade e adolescentes, através de 

uma análise histórica se faz necessário interromper este ciclo vicioso. Onde crianças e 
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adolescentes são tratadas como verdadeiros objetos de uso, e não como sujeitos de 

direitos.  

Devido ao fato de ser no ambiente familiar a manipulação sobre a vítima para o fato 

não ser revelado ou até mesmo fato de ser considerado em alguns casos como “normais”, 

é um alerta para a sociedade. Pois, há grande incidência de omissão das vítimas e até 

mesmo dos familiares quanto sua ocorrência. Principalmente, quando o agente é o 

provedor do seio familiar.  

É de grande relevância este tema, pois pretende analisar o contexto histórico, quais 

os fatores que estão contribuindo, e servir como ferramenta para os novos profissionais de 

saúde no exercício de suas funções quando diante destes casos específicos. Devido ao 

fato da  necessidade de encaminhamento na unidade de pronto atendimento, de vítimas e 

agressores aos órgãos e tratamentos especializados.  

A presença de um profissional capacitado é de grande relevância, pois há casos em 

que não somente um dos genitores ou familiares estão no papel de agentes ativos da 

violência sexual. E é, exatamente, neste momento que um profissional competente que 

trabalha defendendo um atendimento humanitário e com treinamento fará total diferença, 

pois há casos de bebês e crianças que não possuem vínculos familiares seguros.  

Logo, o profissional de saúde, é seu único meio de apoio e amparo. E os Direitos 

Humanos devem ser respeitados, buscando condições dignas de atendimento, cuidado, e 

proporcionando um tratamento e acompanhamento psicossocial condizente com cada 

situação.  

Não é simples combater este ciclo vicioso que a cultura humana tem impregnada 

em si. Entretanto, se por meio de ações psicossociais diretamente com a família, grupos 

sociais, unidades escolares para esclarecer crianças e adolescentes sobre como devem 

evitar ou repelir possíveis indícios, assim como, um maior diálogo com o psicopedagogo ou 

até mesmo professores e gestores, há possibilidade de identificar e combater os 

agressores. 

Garantias Constitucionais, Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/1990, com 

alterações da Lei 11.829/2008), Código Penal e Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, são um dos meios de proteção. Porém, é necessário se trabalhar a sociedade 

como um todo para conscientizar não apenas esta, mas gerações futuras, e por um fim ou 

pelo menos diminuir os drásticos números de ocorrências, em especial, de bebês. Pois 

estes além da violência que sofrem, movimentam um mercado negro no que se refere a 

exposição de agressões e abusos.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A violência é definida como “todo ato ou conduta violenta que acarreta no emprego 

de força física ou intimidação moral”, quando referida ao abuso sexual infantil, é necessário 

realizar uma grande análise histórica. Sendo um dos pontos mais marcantes da cultura 

humana, por predominar em várias gerações e ser considerada normal.  

Desde os tempos gregos, se faz notório. Um dos exemplos são os contos gregos 

sobre Zeus, onde o mesmo se acumplicia do estupro da própria filha de nome Perséphone. 

A cultura Romana, acreditava que nestes assuntos o Estado não poderia interferir.  

Não obstante, no Brasil e em outros países, como é o exemplo do Líbano – país em 

que ainda há uma predominância da cultura patriarcal e violenta, principalmente para com 

pessoas do sexo feminino. Assim como, possível constatar em outros países, a ocorrência 

de casos em que tribos indígenas realizam os casamentos e rituais para a inserção de 

crianças e adolescentes nas relações afetivas que envolvem a realização de atos sexuais.  

O que conforme a sociedade moderna brasileira, não constitui nenhum ato de 

romantismo à criação forçada da instituição família, principalmente quando esta é 

constituída na maioria dos casos, por uma criança de 11 anos, aproximadamente, e um 

adulto de mais de 30 anos. O que é considerado, para à cultura vigente, como normal.  

Porém, para o Código Penal Brasileiro, pode ser visto como um abuso sexual 

infantil, crime tipificado nos artigos 218 (Abuso, violência e exploração sexual de crianças e 

adolescentes) e 213 (abuso sexual, incluindo corrupção de menores, e atentado violento 

ao pudor e estupro). 

Assim, mediante uma análise do contexto histórico da chegada dos portugueses ao 

Brasil, mais precisamente, em 22 de abril de 1500 ao litoral sul da Bahia. Quando há o 

encontro destes com os nativos, que faziam uso de poucas ou quase nenhuma vestimenta, 

ocorreram inúmeros e até incontáveis estupros. Começando assim, a miscigenação do 

povo brasileiro.  

Episódio que tornou a ocorrer com a chegada de negros para servirem como 

escravos aos senhores. Para o senhor, as mulheres negras eram bens móveis sub-

humanos, ou seja, apenas propriedades.  

Sendo possível assim definir, que os tratamentos aos filhos ou até mesmo pessoas 

do mesmo convívio familiar, atualmente, onde há registro de casos de violência sexual 

infantil, os adultos apenas estão expressando uma prática cultural advinda desta época. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

193 
Tratando crianças e adolescentes como verdadeiros objetos, e não sujeitos de direitos, 

como define Chauí.  

Os maus-tratos sofridos na infância, no ambiente familiar, podem gerar 

consequências em curto, médio e longo prazo, como afirma Ramos e Silva. Podendo ser 

eles de ordem física e psicossocial, pelo fato de a vida adulta ser um reflexo das 

experiências marcantes na infância. Frisa-se que é um problema que independe do gênero 

e de renda, ou seja, não há um perfil a ser definido. 

Segundo Sanderson (2005), ao contrário do que muitos estudos do tema confirmam, 

defende que não há uma experiência negativa para a criança após sofrer a violência 

sexual ou abusos. Pelo contrário, é positiva. Afirmando que o dano maior é provocado por 

a reação dos adultos e profissionais após a sua descoberta, sendo ela responsável por 

causar o trauma. 

Porém, conforme Melo (2017), pode-se compreender que o pensamento de 

Sanderson está incorreto. Pois, conforme apontam estudos de Freud, a criança somente 

ajusta, concilia e reprime e em alguns casos “aceita” a situação. Mas, nunca se recupera, 

notando-se isso, quando há comportamentos involuntários e impulsivos em dadas 

situações semelhantes que venham a ocorrer em médio, curto e longo prazo após tal 

trauma, apresentando até mesmo crises de pânico que a impossibilitem de reagir, apesar 

de não serem situações de violência sexual. Ou seja, há uma lembrança da situação que 

as fazem sentir-se ameaçadas, podendo isso ser frequente.   

Enquanto crianças, podem apresentar comportamento regressivo, como: 

“[...] como sucção do polegar ou xixi na cama, os indicadores mais fortes de 
abuso sexual são a atitude sexual e inapropriado conhecimento e interesse 
sexual, podem retirar-se das atividades escolares e sociais e apresentar 
vários problemas de aprendizagem e comportamentais, incluindo crueldade 
contra animais, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), 
desvio de conduta e transtorno desafiador opositivo (TOD)”. (Melo, 2017)  
 

No ambiente escolar, estas crianças podem apresentar indícios por serem quietas e 

isoladas. O medo que elas têm que os demais descubram, na maioria das vezes é em 

decorrência de ameaças e faz com que o agressor não seja revelado e durante anos o 

crime fica impune, afinal o fato de ser uma criança e apresentar um perfil introspectivo faz 

as pessoas ignoram tais ocorrências, que na grande maioria, são tidas como revelações 

fantasiosas e mentirosas acusações.   
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Os indícios poderão ser identificados por meio da observação, do diálogo, do 

enfrentamento à questão. Devendo ter certo cuidado, pois, aspectos isolados não indicam 

sinais de abuso, mas sim, um resultado de um conjunto de fatores que levam a suspeita. 

(Ribeiro e Martins, 2008) 

Devido ao fato de ocorrer no ambiente familiar o agente utiliza de formas de 

manipulação para a vítima não revelar, um exemplo é definir o ato como um “segredinho” 

ou “se você contar, eu mato você ou alguém que você ama”, oferece um doce ou 

presentinho como recompensa – gerando o impasse na mente da criança se isso é correto 

ou não. Podendo durar anos.  

E devido ao fato de ser em família, em alguns casos há o conhecimento da 

situação. Porém, não se manifestam por medo de serem vistos por a sociedade como 

disfuncional por ferir o conceito de “família feliz” ou até mesmo sentem-se receosas de 

denunciar, como por exemplo, o próprio tio ou avô. E assim, “destruir” a família.  

Quando o agente é o provedor do ambiente familiar, tem-se o sentimento de o 

agressor estar no poder de usufruir dos filhos ou até mesmo enteados, por considerar que 

são seus e assim tratar como um objeto, como defini Chauí. Então, quando denunciado – o 

que é um número estatístico muito reduzido -, e feito todos os procedimentos legais ele 

retorna para o ambiente familiar, e recomeçam os abusos.  

Apesar do número de denuncias ser relativamente baixo, por o fato de haver 

omissão na maioria dos casos. Há alguns que excepcionalmente são denunciados e 

relatados ao Disque 100, que existe desde 1990. Ou, para o aplicativo Proteja Brasil, onde 

há um formulário que irá ajudar a vítima a identificar qual o tipo de abuso sofreu, e assim, 

ser melhor identificado para posteriormente serem realizadas políticas públicas em prol da 

redução ou não ocorrência de novas vítimas.  

Há além dos casos em que somente após anos de realização do abuso, o 

comunicado às autoridades cabíveis ocorre, há também, os que acontecem após os 

dezoito anos de idade. Onde estes, geram muitos posicionamentos que defendem a 

modificação da natureza do crime, defendendo que ele passe de uma ação penal pública 

condicionada à representação quando a vítima é maior de dezoito anos, e seja, uma ação 

penal pública incondicionada – o que é algo negativo para o sistema penal brasileiro.  

Não necessitando assim, que haja a representação da vítima para que este 

agressor seja punido. Logo, não adianta tornar imprescritível o crime de estupro, se não 

modificado for a natureza do crime.  



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

195 
 É possível compreender até que esse é um problema geracional, ou seja, vai se 

perpetuando por geração través do silêncio, da omissão. Justificando o fato por ter ocorrido 

com seus antepassados, ou seja, irá considerar por ser uma prática quase que cultural e 

considerada normal. Em decorrência do fato de nunca ter havido alguma manifestação 

contrária. E realmente é “normal” a ocorrência da omissão, porém, não deveria assim ser 

considerado. 

Entre as principais características que se enquadram no perfil do agressor, segundo 

Trimestral (2017) são: “histórico de violência familiar, relações interpessoais conflituosas, 

abandono familiar, baixa escolaridade e incidência do uso de álcool e drogas”.  Já quanto 

às características que estão relacionadas a questões psicológicas, apresentam elevado 

índice de agressividade, baixa tolerância à frustações, mas isso não significa que todos 

apresentarão estes comportamentos. Logo, porquê há casos em que o agressor apresenta 

um perfil aparentemente normal, ou seja, calmo e insuspeitável.  

Nesse sentido, se houver uma escuta atenta dessas famílias no contexto de 

atendimento psicossocial será permitido perceber a repetição de padrões interacionais, e 

assim se trabalhar os pontos que necessitam que haja mudança. Não é simples 

interromper este círculo vicioso e, neste sentido, é necessário que além das ações 

psicossociais diretamente com a família, é preciso também que sejam construídas e 

aprimoradas as ações das redes de proteção social, tendo em vista o apoio, especialmente 

àquelas famílias em situação de vulnerabilidade.  

Casos em que após a descoberta do abuso, as vítimas que receberam respostas de 

apoio apresentaram menos sintomas traumáticos e foram abusadas por menor período de 

tempo do que as que não receberam apoio. Ou seja, mostram que as crianças precisam de 

apoio e recursos de redução de estresse após a descoberta de abuso sexual. 

É necessário que haja respeito nas relações de poder entre pais e filhos, uma maior 

relação de diálogo sobre assuntos que geram preconceitos e tabus na sociedade, uma vez 

que que quando os filhos desenvolvem relações afetivas ou até mesmo o corpo humano 

desenvolve funções reprodutoras ou hormonais, geralmente, há um tabu para dialogar com 

os pais, evitando reações negativas ou agressivas que neguem o direito de falar sobre o 

assunto.  

E é por conta disso, que “é tão difícil a denúncia e a sua confirmação. A criança ou 

adolescente vitimada reluta em denunciar o agressor, pois corre o risco de ser 

desacreditada, insultada, punida ou até afastada de casa sob a acusação de destruir a 

harmonia e a unidade familiar”. (Araújo, 2002).  
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Entre as principais consequências, a longo prazo, estão: 

“[..] pesadelos, depressão, retraimento, distúrbios neuróticos, agressão e 
comportamento regressivo, isolamento, transtornos alimentares, 
comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, atos ilegais, 
fugas, abuso de substâncias e comportamento sexual inadequado, uso de 
drogas, prostituição, depressão e suicídio. As vítimas enfrentam ainda a 
possibilidade de adquirirem doenças sexualmente transmissíveis, o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e o risco de uma gravidez indesejada 
decorrente do estupro.”  (Ribeiro, Ferriani & Reis, 2004) 

 

Não se pode afirmar que uma vítima a longo prazo, irá desenvolver um perfil 

delinquente, pois cada caso é relativo. Mas o fato de ter sido vítima de abuso aumenta o 

risco, pois a criança nunca mais será a mesma após sofrer violências sexuais. É possível 

perceber que quando do sexo feminino, nas relações afetivas quando adultas, podem 

despertar a não-vontade de arrumar-se ou até mesmo o medo de despertar desejos em 

alguém, o que é considerado uma sequela grave.  

Tendo isso em vista, em alguns casos é necessário o auxílio de um profissional da 

saúde especializado, como o psicólogo, para amenizar tais traumas, e principalmente, o 

efeito que geram nas relações afetivas e sociais. Não obstante, há também casos em que 

a vítima proporciona a si mesma, uma autopunição através da automutilação. 

 

CONCLUSÃO 
 

 

O número de casos que são constatados são alarmantes Conforme divulgado em 

maio de 2019, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ou seja, 

quase que diariamente há ocorrência de violência sexual infantil intrafamiliar, 

independentemente faixa etária em que estas se encontram.  

Devido ao fato de possuir grande complexidade, a violência sexual, não somente diz 

respeito a saúde pública. Mas sim, uma gama de profissionais e áreas, como por exemplo: 

jurídica, social, psicossocial, educacional, dentre outras que lidam direta e indiretamente 

com pessoas. Principalmente, quando seu público de atendimento é composto por 

crianças e adolescentes.  

A identificação pode ser primária e secundária, e é neste momento que cabe a 

atuação do profissional de saúde, primordialmente, nas unidades de pronto atendimento – 

as quais são voltadas diretamente para este acolhimento imediato.   
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Dentre os principais danos físicos gerados à vítima são: lesões genitais e anais, 

como lacerações, gravidez, dentre outras. Que necessitam de uma especialização do 

profissional para o atendimento, devendo ser ele realizado respeitando as normas legais e, 

crucialmente, adequado para resolver questões que conflitam com normas culturais, éticas 

e legais no momento da aplicação das medidas cabíveis e previstas em lei. 

Em casos em que é constatado que a adolescente engravidou do agressor, quando 

de conhecimento do profissional de saúde, é necessário que este oriente sobre quais os 

procedimentos cabíveis ao caso. Como por exemplo, a solicitação da interrupção da 

gravidez (devendo ser realizada por seu responsável legal, através de um protocolo 

específico) – caso este que está tipificado no Código Penal a luz do artigo 128, II.  

Porém, devido ao fato do desconhecimento de uma significativa parcela da 

sociedade sobre este meio legal, há ocorrências de abortos clandestino, que ficando em 

sigilo entre o responsável legal e o fornecedor. Fornecedor este, que em suma maioria dos 

casos, são farmacêuticos ou funcionários do ramo. O que acarreta, em alguns casos, 

sequelas graves como a esterilidade, hemorragias, ineficiência do procedimento, traumas e 

transtornos devido tal ato, dentre outras.  

Logo, é possível aferir que, há uma grande necessidade de informar sobre os meios 

legais e quais os procedimentos que devem ser tomados quando a população (em especial 

as de zonas periféricas, onde não há um fornecimento adequado de unidades de saúde) 

estiver diante destes casos. E isso, cabe não somente aos profissionais de saúde, mas ao 

Poder Público como um todo. Pois, não se trata de um problema que deve ser combatido 

quando já está ocorrendo, Mas sim, de caráter preventivo e que pode ser evitado, se 

houver uma maior atenção dos meios educacionais. 

Porém, é importante salientar que estes atos libidinosos não necessitam do coito em 

si, ou seja, que o agressor realize algum contato físico com a vítima, é possível que 

ocorram através de torturas psicológicas. Danos estes, que não são físicos, mas que 

também podem ser considerados graves.  

Dentre os profissionais da saúde, além de enfermeiros, médicos e psicólogos, está 

também, o assistente social, que realiza um atendimento direto nas residências – voltado 

para o contexto primário, cabendo a ele identificar quais os padrões sociais de conduta, 

que levam à permanência deste ciclo vicioso. Podendo ele, também, denunciar os casos – 

fundamentando-se em evidências consistentes e sustentáveis -, ou entrar com um pedido 

de análise do Concelho Tutelar ou a Vara da Infância e da Juventude, para que sejam 

trabalhadas formas de identificação, prevenção e punição do (os) agressor (es).  
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Logo, se faz notório que é necessária uma abordagem multiprofissional integrativa e 

capacitada. Onde até nutricionistas podem intervir, lidando com as vítimas no que tange os 

transtornos alimentares que poderão surgir e, não menos importante, como estas vítimas 

veem seus corpos. Devido ao fato de serem afetados em curto, médio e longo prazo. 

Sendo possível até, que este trabalho seja realizado com o apoio do psicólogo através de 

sessões conjuntas.  

Para evitar que ocorram violências institucionais, que podem vir a acontecer no 

momento em que a criança é acolhida após sofrer abusos ou violências, onde esta estará 

acometida por um processo de sofrimento afetivo, psicológico, físico e emocional torna-se 

necessária uma grande preparação dos profissionais. 

A falta de preparo destes, reflete-se por exemplo, quando é posto em dúvida o 

relato do caso, ou quando devido ao fato da criança não saber expressar de forma precisa 

e clara, realizarem uma serie de perguntas que acabam sendo desagradáveis e não 

cabíveis naquele momento.  

Procedimento este que, hoje, a partir de modificações ocorridas com a adoção do 

Depoimento Sem Dano, há a presença de um ambiente muito mais acolhedor – distante da 

presença do agressor e os demais presentes na sala de audiência -, e que transmite maior 

segurança para a criança e adolescente durante seu relato a um profissional competente, 

que no caso é o psicólogo do tribunal ou nas unidades em que não há, um psicólogo 

designado por o juiz. 

Mas, até mesmo o ato de realizarem perguntas para as investigações, fazem a 

vítima passar por um momento de revitimização, visto que durante o processo o relato 

várias vezes faz a dor renascer. Dessa forma este meio vem sofrendo modificações após a 

implantação da Lei n° 13.431/2017, que passou a vigorar em 5 de abril de 2018 (Lei da 

Escuta Protegida), que visa otimizar e gerar um aproveitamento das informações colhidas 

em primeiro momento. Além disso, alterou a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente).  

E por conta disso, o apoio jurídico é crucial, principalmente nas instituições de 

saúde. Através de uma educação permanente considerada imprescindível, devendo ser 

realizado com parcerias até mesmo com universidades, estimulando campanhas e eventos 

sobre o tema. Onde, poderão ser esclarecidas as dúvidas normativas sobre a questão, e 

instruindo o profissional sobre como proceder diante destes conflitos.  

Quanto a universidade, além de eventos esclarecedores com profissionais do ramo 

jurídico, pode-se trabalhar de forma mais específica com a área da saúde, juntamente com 
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as entidades da classe e os novos profissionais que futuramente estarão trabalhando no 

atendimento primário nas unidades de pronto atendimento.  

A qualificação é objetivo principal, pois não somente se deve formar ou ter 

profissionais, mas humanos qualificados e capacitados para lidar com questões que 

envolvem a sociedade como um todo.  

E estes, compõem um meio social. Assim, cabe a eles modificarem não somente a 

realidade das vítimas acolhidas ou assistidas, mas sim, conscientizar e trabalhar formas 

prevenção, auxilio, apoio e combate com o meio social através de rodas de conversa com 

agressores, vítimas, ou seja, famílias como um todo – no que tange ao papel de análise e 

reeducação -, e crianças e adolescentes, no ambiente escolar e familiar – para 

identificação destes comportamentos abusivos.  
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Capítulo 14 

ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE PELA ÓTICA DOS PRINCÍPIOS 
DOUTRINÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 
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Kydja Milene Souza Torres3 

 

RESUMO 

Trata-se de um estudo que teve como objetivo responder quais seriam as estratégias de atenção à 
saúde pela ótica dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde capazes de resolverem as 
dificuldades para que ocorra a efetivação plena desse sistema. O texto elaborado é de cunho 
dissertativo sendo baseado em análise bibliográfica que ocorreu entre os meses de maio e junho 
de 2018, utilizando como fonte: livros de direito administrativo e constitucional, manuais do 
Ministério da Saúde e legislação referente ao tema. A partir da análise foram encontradas diversas 
estratégias que estão inseridas nas mais diversas políticas nacionais de saúde que podem ser 
subdivididas em Políticas Gerais de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Políticas de 
Controle de Doenças e Enfrentamento de Agravos de Saúde; Políticas Voltadas à Saúde de 
Segmentos Populacionais e Políticas de Promoção da Equidade em Saúde. Com essas propostas 
legislativas busca-se a construção de um sistema de saúde eficaz, que tem como objetivo oferecer 
uma assistência integral, qualificada e equânime para aqueles que necessitam. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadão, Equidade, Integralidade, Universalidade. 

 
 
1. Introdução 

  

É sabido que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um serviço público destinado a 

satisfazer as necessidades da população. No entanto, na maioria das vezes esse serviço é 

prestado por uma entidade de natureza pública, mas também pode ser prestado por uma 

entidade de natureza privada ou então mista, sob a fiscalização do Estado, visto que a 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 obriga o Estado a assegurar diferentes 

serviços públicos, desde aqueles referentes à soberania do Estado até à prestação de 
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cuidados de saúde. Dessa forma as ações desenvolvidas pelo serviço de saúde sob a 

ótica dos princípios doutrinários do SUS são de relevância para a população brasileira visto 

que o direito a saúde é constitucionalmente previsto, além de ser de caráter fundamental 

segundo o ordenamento jurídico nacional.  

Atualmente a estrutura organizacional do SUS é de forma descentralizada, com 

direção única em cada esfera do governo (União, Estados e Municípios), com atendimento 

integral e participação da população como também pode haver participação da iniciativa 

privada. Consequentemente, a relevância do tema perpassa por direitos individuais 

garantidos na Constituição Federal de 1988, como se lê no artigo 197, o qual preceitua que 

“são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (Brasil, 

1988)”. 

Por ser a saúde um tema de forte discussão no âmbito da Administração Pública, 

sobretudo, em razão de o Estado dar resposta às necessidades sociais por meio do 

desenvolvimento de estratégias que objetivam o bem comum e a diminuição das 

desigualdades sociais, quais seriam as estratégias de atenção à saúde pela ótica dos 

princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, capazes de resolverem as dificuldades 

existentes e que possibilite a efetivação plena desse sistema? 

 

2. Breve Histórico do SUS 

 

A lei que regulamenta atualmente no Brasil o funcionamento do SUS é a Lei nº 

8.080 de 19 de setembro de 1990, todavia, o SUS e o direito a saúde foi instituído a partir 

da Constituição Federal de 1988. A criação do SUS caracterizou então alterações no 

sistema de saúde brasileiro, pois, (Lucietto, 2011) descreve que “com a implantação das 

Ações Integradas de Saúde (AIS) e, depois, do Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS), culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a 

Constituição de 1988”. 

Ocorre que, no período que antecedeu a Constituição de 1988, segundo 

informações extraídas do site do Ministério da Saúde “o sistema público de saúde 

prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social, 

aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares, 
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cabendo o atendimento aos demais cidadãos às entidades filantrópicas” (Brasil, 2018). 

Não existia serviço público de saúde gratuito e nem estratégias ou princípios e 

normas que regulamentassem a obrigatoriedade de o Estado garantir a todos os 

cidadãos o acesso universal a este serviço, o direito fundamental a saúde apesar de 

previsto no art. 25 na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, não era 

assegurado a quem não fosse trabalhador e não contribuísse com a Previdência Social. 

Por certo a Constituição Federal de 1988 permitiu um grande avanço em relação 

ao direito a saúde pública no Brasil, uma vez que, passou a garantir a saúde como direito 

de todos e um dever do Estado. Assim como a criação do SUS é reflexo do previsto no 

texto constitucional, este passou a permitir o acesso universal ao sistema público de 

saúde, sem discriminação, garantindo assim atendimento integral à saúde, e não 

somente os cuidados assistenciais.  

 

2.1. Descrição dos Princípios Doutrinários aplicados ao SUS 

 

Os princípios expressos na Constituição Federal de 1988 preconizam que toda a 

atuação administrativa deve ser baseada na lei e não contrária a lei e por muitas vezes os 

princípios não são suficientes para garantia e efetividade nos serviços prestados pelas 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, pois, o interesse público é supremo 

sobre o interesse particular, e todas as condutas estatais têm como finalidade a satisfação 

das necessidades coletivas. 

Assim a legislação que tipifica o funcionalismo e os princípios do SUS foi implantada 

no Brasil ao final da década de 90, por meio da publicação da Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, a qual dispõe sobre a proteção, recuperação, organização, condições e 

fundamentos da saúde.  

Por sua vez Pinho (2011) ao dar a definição geral a respeito do que são os 

princípios, ensina que “os princípios são considerados como mandamento nuclear, sendo 

um verdadeiro alicerce ou disposição fundamental de um sistema normativo”. No 

entendimento de Pinho, os princípios são comparados à coluna vertebral, ou seja, é a 

parte que dá consistência fundamentada para a elaboração do sistema normativo. Já 

Carvalho (2017) conceitua os princípios como “normas gerais coercitivas que orientam a 

atuação do indivíduo, definindo valores a serem observados nas condutas praticadas”. 
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Para Carvalho os princípios são meros condutores que orientam o indivíduo a agir em 

consonância com o que é estabelecido pela norma. 

Justamente, por serem os princípios conceituados como um verdadeiro alicerce que 

norteia o sistema normativo, aqueles que orientam o funcionalismo do SUS são baseados 

em parâmetros fortes e coerentes, estando previstos no artigo 7º da lei citada acima, 

sendo divididos entre princípios organizativos (regionalização e hierarquização, 

descentralização e comando único e participação popular) e doutrinários (universalização, 

equidade e integralidade).  

Logo o inciso I, do artigo 7º da Lei nº 8.080/1990, dispõe que o princípio da 

universalidade “é o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, 

assim, entende-se por universalidade a garantia de atenção e disponibilidade, além do 

acesso a todos os serviços saúde a todo e qualquer cidadão”. (Brasil, 1990) 

Igualmente o princípio da equidade visa diminuir as aparentes desigualdades, 

tratando desigualmente os desiguais, uma vez que, até o artigo 5º, caput, da Constituição 

Federal de 1988, veda distinções de qualquer natureza. Para (Bulos, 2012), “o princípio da 

igualdade, isonomia, equidade, equiparação ou paridade, consiste em quinhoar os iguais 

igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade”. Salienta-se que o princípio da 

equidade aplicado ao SUS deve estar na vida social e política, permitindo assim 

oportunidades para que qualquer ser humano possa usufruir do Serviço de Saúde Pública 

de forma digna. 

Consequentemente o princípio da integralidade segundo conceitua Silva (2015), 

“constitui-se em elemento efetivo para a universalidade e equidade, com ações resolutivas 

no atendimento às pessoas”. Assim a Lei nº 8.080/1990, prevê no artigo 7º, inciso II, que a 

“integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema (Brasil,1990) ”.  

Desta maneira os princípios do SUS anteriormente estabelecidos caracterizam uma 

estrutura que alicerça e justifica toda a atuação dos entes estatais, além de ser essa 

atuação direcionada pelos demais princípios que também regulam a prestação do serviço 

público de saúde. 

Destarte, o real cumprimento do que é previsto nos princípios doutrinários do SUS é 

baseado em parâmetros fortes e coerentes e devem ser considerados como normas 

coercitivas, uma vez que, o artigo 11 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, estabelece 
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“ser ato de improbidade administrativa qualquer conduta de um agente público que enseje 

a violação aos princípios orientadores da atividade estatal (Brasil, 1992)”.   

  

2.2  Estratégias de Saúde ofertados pelo SUS. 

 

A qualidade de saúde oferecida a população demonstra a organização econômica e 

social de um País, assim os entes estatais, possuem competências e atribuições distintas 

e comuns entre si, sendo as competências e atribuições comuns deliberadas entre os 

mesmos, para serem definidas as instâncias atingidas, quais os meios de controle que 

serão apreciados, sendo tudo baseado nas estratégias de saúde ofertadas pelo SUS. 

Dessa forma as estratégias de saúde abrangem um conjunto constituído de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, indicados para garantir o direito relativo à saúde.  

Inquestionavelmente o previsto no artigo 197 da Constituição Federal de 1988 

citado no item 1, explica a importância das ações e serviços de saúde como estratégia. 

Corroborando com o tema e complementando o que já foi exposto, o artigo 6º da LOS 

explica quais são as estratégias e ações de saúde oferecidas pelo SUS enquanto que o 

artigo 198 da Constituição Federal de 1988, explica o que são as estratégias de ações e 

serviços públicos de saúde e como devem ser prestados. Leia-se:  

 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 

 

Sob o mesmo aspecto o artigo 8º da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

reafirma que “As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, 

serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente (Brasil,1990)”. 

Indubitavelmente todas estas estratégias de ações previstas nos artigos de lei 

citados acima devem ser executadas e pautadas nos princípios doutrinários do SUS 

(universalidade, equidade e integralidade), já que o mesmo disponibiliza acesso universal 
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ao sistema público de saúde sem fazer distinção de qualquer natureza. Neste sentido 

Mello (2003) ao dissertar sobre o assunto, ensina que “A lei não deve ser fonte de 

privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar 

equitativamente todos os cidadãos”. 

 Embora a legislação preveja como deve ser a atuação das estratégias das ações e 

os serviços de saúde oferecidos pelo SUS, não é o que acontece na realidade, sendo 

necessário adotar novas medidas para o fiel cumprimento do que os princípios e a lei 

determinam, uma vez que, conforme citado no item 2.1.1, a violação dos princípios por 

qualquer agente público configura ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 

11 da Lei nº 8429/1992. 

 

2.3  Políticas Aplicadas. 

 

Como resultados do presente artigo observou-se que o SUS, desde a sua criação, 

apresentou propostas legislativas para a construção de um sistema de saúde efetivo. Mas, 

devido às dimensões territoriais do Brasil e de todos os problemas causados pelas 

desordens políticas, econômicas e sociais, ainda existe dificuldade para a efetivação desse 

sistema (SOUZA, COSTA; 2010). 

Embora seja consenso comum de que os indicadores de saúde são influenciados 

pelas políticas econômicas e sociais, é inegável que também sejam de suma importância 

às políticas de saúde, e que estas além de universais sejam equânimes, integrais e de 

qualidade na prestação dos cuidados à saúde dos cidadãos (SANTOS, 2007). Assim, 

através da portaria nº 2 de 28 de setembro de 2017 o Ministério da Saúde vem consolidar 

as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. 

Segundo essa mesma portaria tais políticas são divididas em: Políticas Gerais de 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Políticas de Controle de Doenças e 

Enfrentamento de Agravos de Saúde; Políticas Voltadas à Saúde de Segmentos 

Populacionais e Políticas de Promoção da Equidade em Saúde (Ministério da Saúde, 

2017). Cada uma dessas tem suas subdivisões conforme será visto nos próximos 

parágrafos. 

 Fazem parte das Políticas Gerais de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde 

(Ministério da Saúde, 2017): A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS); Política 

Nacional de Vigilância em Saúde; Política Nacional de Sangue, Componentes e 
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Hemoderivados; Política de Saúde Mental; a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN); Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde. 

Uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, a promoção da saúde 

influencia na implantação de ações que favorecem as respostas às demandas em saúde 

da sociedade. Essa estratégia busca dar enfoque às questões determinantes do processo 

saúde-doença do Brasil, exemplo: desemprego, fome, moradia inadequada ou ausente, 

deterioração do ar e da água etc. A partir da identificação desses aspectos, as políticas 

gerais de promoção, proteção e recuperação da saúde buscam potencializar maneiras 

mais amplas de intervenção (BRASIL, 2010). 

Ainda segundo a mesma portaria, fazem parte das Políticas de Controle de Doenças 

e Enfrentamento de Agravos de Saúde: As Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação 

da Hanseníase como Problema de Saúde Pública; Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violência; Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio; Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC). 

De caráter transmissível, a hanseníase é classificada como um agravo de 

notificação compulsória e investigação obrigatória. Como não existe nenhuma proteção 

específica, as estratégias desenvolvidas para reduzir a carga dessa doença segundo as 

Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde 

Pública são: educação em saúde; investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno 

dos casos; tratamento até a cura; vigilância epidemiológica; exame de contatos; 

orientações e aplicação da vacina BCG (BRASIL, 2016). 

Quanto a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violência, esta pode ser considerada como um instrumento que norteará a atuação do 

setor saúde. Assim, têm diretrizes e responsabilidades institucionais bem estabelecidas, 

onde são contempladas condutas voltadas à promoção da saúde e à prevenção desses 

agravos (Brasil, 2003). Ainda falando em enfrentamento de agravos, o Ministério da Saúde 

tem como uma de suas prioridades a “prevenção do suicídio”. Este é considerado um dos 

grandes desafios da saúde pública, pois se trata de um complexo fenômeno cercado de 

múltiplos fatores (Brasil, 2017).Tendo em vista esta prioridade e baseado em dados 

fornecidos pela Organização Mundial de Saúde e pelo Serviço de Informação de 

Mortalidade no Brasil, o Ministério da Saúde lançou em 2017 a Agenda de Ações 

Estratégicas para prevenção deste agravo.  
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As estratégias apresentadas têm como alicerce três Eixos de Atuação: Vigilância e 

Qualificação da Informação; Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde; Gestão do 

Cuidado (Brasil, 2017). Além do suicídio e da mortalidade por acidentes e violência o 

Ministério da Saúde também objetiva reduzir a mortalidade e incapacidade em decorrência 

do câncer. Para tal, instituiu em 2013 a Política Nacional para a Prevenção e Controle do 

Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Ademais 

também é objetivo desta política a redução da incidência de alguns tipos de cânceres e 

com isso influenciar positivamente na qualidade de vida das pessoas através de ações de 

“promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos” 

(Ministério da Saúde, 2013). 

Fazem parte das Políticas Voltadas à Saúde de Segmentos Populacionais 

(Ministério da Saúde, 2017): Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC); Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 

na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM); Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; Política Nacional de Saúde da Pessoa 

com Deficiência; Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Política Nacional para a População 

em Situação de Rua; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em 

Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória; Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no 

Âmbito do SUS (PNAISP). 

Analisando essas políticas podemos ver que o Ministério da Saúde busca atender 

as demandas de todos os grupos populacionais, desde o nascimento até a velhice. A 

formulação, a implementação e a consequente concretização dessas políticas fazem parte 

da história do Brasil (Brasil, 2010). A exemplo disso pode-se citar o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) lançado em 1983 pelo Ministério da 

Saúde. O PAISM surgiu como política para responder às demandas de saúde da 

população feminina e foi a partir do qual foi inserido o planejamento familiar nas ações de 

atenção à saúde da mulher (MATTOS, 2001). Atualmente essa política é conhecida como 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM). 

 Pouco tempo depois, para minimizar os desafios encontrados na década de 90, 

foram instituídos pelo Ministério da Saúde dois novos programas para reorganizar a 

política de atenção primária à saúde (APS). Em 1991 foi instituído o Programa de Agentes 
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Comunitários de Saúde (PACS) e em 1994, como política nacional de atenção básica foi 

criado o Programa de Saúde da Família (PSF). Após sua consolidação em 2006 deixou de 

ser programa e passou a ser uma estratégia permanente e prioritária do MS, passando a 

ser chamado de Estratégia de Saúde da Família (ESF) (ÁVILA, GARCIA, NASCIMENTO; 

2011). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como objetivo a reorganização da 

Atenção Primária brasileira, seguindo os preceitos do SUS e pode ser entendida como 

uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção primária, favorecendo 

assim a reorientação dos processos de trabalho com maior potencial de aprofundamento 

dos seus princípios e diretrizes, ampliando a resolutividade e causando impacto na 

situação de saúde das pessoas, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade (Brasil, 2011). 

A descentralização e a territorialização do cuidado proporcionada pelo 

desenvolvimento das ações a partir da ESF possibilitam o atendimento e o cuidado 

peculiar e minucioso à população, através da proximidade que essa estratégia 

proporciona. É importante salientar que a Estratégia de Saúde da Família, antigo Programa 

de Saúde da Família, atualmente é considerada como a principal porta de entrada para 

atendimento no SUS. A partir da ESF, realizam-se os encaminhamentos necessários para 

os outros níveis da rede de assistência à saúde, sendo necessário também a 

contrarreferência. Assim, pode-se garantir ao usuário do Sistema Único de Saúde uma 

assistência integral e qualificada (BUZZO, 2015). 

Para encerrar, porém não menos importantes estão as Políticas de Promoção da 

Equidade em Saúde (Ministério da Saúde, 2017) que são divididas em: Política Nacional 

de Saúde Integral da População Negra; Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA); Política Nacional de Saúde 

Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

A equidade, como já citado anteriormente, é um dos princípios do Sistema Único de 

Saúde e está relacionado às definições de igualdade e de justiça social. Nos últimos anos 

o Brasil vem avançando no combate às desigualdades, sendo esta uma das prioridades do 

governo federal, que através do Ministério da Saúde vem implantando as “políticas de 

equidade” visando minimizar as vulnerabilidades a que determinados grupos populacionais 

estão mais expostos: população negra; população do campo, da floresta e das águas e o 

público LGBT (Brasil, 2013). 
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3. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo baseado em pesquisa bibliográfica conforme proposto por Gil 

(2010). Esse tipo de metodologia apresenta objetivos mais específicos. É baseada na 

análise de diferentes formatos de documentos ou de algum tipo específico, como por 

exemplo: fichas, formulários, manuais, livros etc. Para que seja desenvolvida é necessário 

o seguimento de 6 (seis) passos, a saber: determinação do objetivo; elaboração do plano 

de trabalho; identificação, localização da (s) fonte (s) e obtenção do material; tratamento 

dos dados; confecção das fichas; redação do trabalho (GIL, 2009). 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram utilizados como fonte principal 

artigos científicos livros de direito constitucional, administrativo, e Manuais do Ministério da 

Saúde bem como legislação específica. A busca da fonte se deu no site do Ministério da 

Saúde, na base de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e em livros de 

propriedade da autora  nos meses de maio e junho de 2018. Após busca ativa e refinada 

para a temática foi realizada a leitura aprofundada para uma melhor identificação dos 

documentos necessários para o estudo. 

Foram confeccionadas fichas para melhor categorização do material selecionado 

com o objetivo de identificação do material consultado, registro e ordenamento das ideias 

necessárias. A apresentação dos resultados e discussão será realizada diante. A referida 

pesquisa bibliográfica, considerando os aspectos éticos, assegurou a autoria do material 

pesquisado através da citação e referência aos respectivos autores. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Como resultados do presente artigo observou-se que por mais ações, serviços e 

estratégias públicas de saúde disponíveis para a população, todas são baseadas em 

princípios conforme citado no tem 2.1, Pinho (2011) estabelece que os princípios são 

alicerces para o sistema normativo e Carvalho (2017), também citado no item 2.1, 

complementa a definição de Pinho ensinando que os princípios devem orientar a atuação 

do indivíduo. Assim, os princípios doutrinários do SUS representam o agir da 

Administração Pública e a conduta do Estado na execução das atividades essenciais.     

Percebe-se que o princípio da universalidade constitui o núcleo essencial do serviço 

público de saúde ao lado dos princípios da equidade e da integralidade, devendo o serviço 
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ser ofertado pelo Estado a todos os cidadãos, obrigando a Administração Pública a 

possibilitar o maior acesso da população. O princípio da equidade, por sua vez, é 

considerado como decorrente do princípio da universalidade, já que o acesso universal ao 

serviço de saúde deve ser prestado a todos de forma a diminuir as aparentes 

desigualdades, um exemplo seria as estratégias de saúde oferecidas a classe LGBT 

conforme citado no item 2.3. O princípio da integralidade é o resultado dos princípios da 

universalidade e equidade, pois é o conjunto de estratégias, ações, serviços e políticas de 

saúde oferecidas pelo SUS, sendo um exemplo do princípio da integralidade todas as 

políticas de saúde citadas no item 2.3. 

Dessa forma as estratégias, ações e serviços públicos de saúde citados no item 1, 

constituem uma rede regionalizada e hierarquizada que é organizada de forma 

descentralizada, com direção única em cada esfera do governo, com atendimento integral, 

priorizando as atividades de prevenção e a participação da comunidade, percebendo-se 

que o SUS não se concentra apenas em ofertar serviços básicos de saúde, uma vez que, é 

estruturado por diversas instituições nas esferas do governo (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e também de forma suplementar pelo setor privado, que quando 

passa a oferecer o serviço que seria oferecido pelo SUS, este passa a atuar com os 

mesmos preceitos de serviço público.  

Insta ressaltar, que apesar de o serviço público de saúde ter sido criado após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, ele está em sequente construção e 

aprimoramento, já que se faz necessário adaptá-lo e aperfeiçoá-lo às deficiências locais 

das várias regiões no Brasil eliminando as dificuldades existentes. 

Assim observa-se que o SUS desde a sua criação ofertou e oferta aos cidadãos que 

procuram e/ ou necessitam de atendimento público de saúde o acesso gratuito, além de 

proporcionar estratégias de saúde das mais variadas formas e que são ofertadas pelo 

mesmo sistema público nas três esferas do governo, sendo estas inseridas nas mais 

diversas políticas nacionais de saúde que são pautados nos princípios da universalidade, 

integralidade e equidade, buscando assim a efetivação do sistema, mesmo enfrentando 

problemas dos mais diversificados mesmo apresentando progressos e retrocessos. 
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5. Considerações Finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo responder à pergunta problema e assim 

chegar a uma conclusão. A pergunta questiona, quais seriam as estratégias de atenção à 

saúde pela ótica dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, capazes de 

resolverem as dificuldades existentes e que possibilitasse a efetivação plena desse 

sistema? 

O que ficou claro é que desde a Constituição Federal de 1988, muito se tem feito 

pelo sistema único de saúde, inclusive com a publicação da lei 8080/90, que veio para 

regulamentar o setor. Porém o que se percebe é que já se passaram 28 (vinte e oito anos), 

desde a publicação da lei 8080/90.  E continua a existir entraves em diferentes áreas da 

saúde. Essas dificuldades não acontecem por falta de legislação, e nem tão poucos por 

falta de políticas, pois estas existem e dão suporte ao setor da saúde em sua amplitude.  

No discorrer do tema mostrou-se que existe várias políticas de saúde ofertadas pelo 

SUS a população e que também existem problemas na execução delas, todavia, com o 

estudo realizado não se consegue chegar a indicadores que demonstrem quais seriam as 

causas que provocam o entrave. O que existe na verdade são indicadores que podem 

abalizar o motivo pelo qual não se consegue a efetivação plana do Sistema Único de 

Saúde. Se não é a questão legal, o que poderia está ocorrendo na pratica, pode ser o 

modelo de gerenciamento que não atender a demanda, ou a realidade de cada região, ou 

até mesmo os entraves ocasionados por políticas que não atendem aos aspectos legais.  

Existe sim, um modo geral que estabelece a organização econômica e social que se 

prenuncia por meio de ações pontuais ou não, também há programas que priorizam as 

metas estabelecidas pela OMS e que envolvem a União, Estados, DF e municípios. Então, 

se conclui que não é por falta de legislação, que não se consegue resolver as dificuldades 

enfrentadas na atualidade pelo sistema de saúde. 
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Capítulo 15 

FILTRAGEM HUMANIZADA: A NEFROPATIA E OS DIREITOS DO PACIENTE NO 

ESTADO DO PIAUÍ 
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Leila Fontinele de Brito Passos² 

Ranielson Douglas Oliveira Silva³ 
Lucélia Keila Bitencourt Gomes4 

 

RESUMO 

A região Nordeste, especialmente no Estado do Piauí, vem padecendo de diversos casos 
de pessoas com insuficiência renal crônica decorrendo a dependência de sessões de hemodiálise 
para a filtragem das impurezas no sangue, a situação e rotina do paciente são delicadas, no 
entanto, o Estado desempenha papel fundamental representando um segundo filtro ao indivíduo, 
garantindo seus direitos e a dignidade humana, seguindo este escopo, o presente trabalho oferta 
como problemática a questão: Resguardar os direitos humanos do nefropata contribui para a 
sua própria aceitação? Perseguindo este pensamento o trabalho exposto tem como objetivo 
analisar a efetividade da defesa dos direitos do portador de doença renal, e especificamente, 
refletir sobre a nova rotina do portador de insuficiência renal crônica e as implicações dos direitos 
adquiridos na vida do paciente. Foram delineadas estratégias de pesquisa baseando-se no método 
bibliográfico, que oferece fundamentação teórica por meio da legislação e jurisprudência. A 
pesquisa almeja atender o anseio científico e humanitário, possibilitando novas percepções e 
saberes aos profissionais jurídicos e da saúde, no intuito de proporcionar um sustentáculo mais 
digno e humano aos doentes renais crônicos. 
 

Palavras-chave: Nefropatia. Dignidade humana. Direitos. Doença Renal. 

 

 

ABSTRACT 

The Northeast region, especially in the State of Piauí, has been suffering from several 
cases of people with chronic renal failure succeeding the dependence on hemodialysis 
sessions to filter blood impurities, the patient's situation and routine are delicate, however, 
the State plays a fundamental role representing a second filter to the individual, 
guaranteeing their rights and human dignity, following this scope, the present paper offers 
as problematic the question: Does safeguarding the human rights of the nephropath 
contribute to their own acceptance? Pursuing this thought, the present work aims to 
analyze the effectiveness of defending the rights of patients with kidney disease, and 
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specifically, to reflect on the new routine of patients with chronic renal failure and the 
implications of acquired rights in the patient's life. Research strategies were outlined based 
on the bibliographic method, which provides theoretical grounding through legislation and 
jurisprudence. The research aims to meet the scientific and humanitarian longing, enabling 
new perceptions and knowledge to legal and health professionals, in order to provide a 
decent and human support to chronic kidney patients. 
 

Keywords: Nephropathy. Human dignity. Rights Kidney disease 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A vida do brasileiro sertanejo que vive em regiões secas e pratica a agricultura para 

a sua própria subsistência, a grande jornada de trabalho no campo, o dia inteiro longe de 

casa sem suprimentos suficientes para prover a sua necessidade, como a água essencial 

a vida, a baixa hidratação se alia os maus hábitos alimentares, a indisposição na 

realização de exames e consultas periódicas ao médico e a resistência para mudança de 

hábitos corolário das avaliações médicas. Com o tempo tudo isso se torna um problema 

grave e até mesmo perpétuo, a nefropatia aguda ou crônica é uma patologia que afeta o 

bom funcionamento dos rins de maneira relativa ou absoluta.  

Aos indivíduos acometidos com a doença renal é ofertada mais uma oportunidade e 

acréscimo de vida, a hemodiálise, mecanismo de eliminação das substâncias danosas do 

sangue através de uma máquina que opera todo o processo por algumas horas, o 

tratamento ocorre de três a sete vezes por semana, na proporção do estado do paciente. 

Outrora das novas técnicas e tecnologias na medicina o nefropata falecia logo após o 

diagnóstico da patologia ou até mesmo antes do reconhecimento concreto da doença, 

naquela época, ainda havia a possibilidade de transplante, procedimento cirúrgico 

arriscado para o paciente e doador do rim, que poderia não ser bem sucedido, em 

conformidade com as condições vitais do paciente.  

A nova jornada a ser encarada é muito maior do que aquela exercida no campo, a 

não aceitação é a primeira característica do indivíduo que recebe a notícia da doença 

incurável, dependente de um tratamento regrado. O Estado possuindo o dever de 

resguardar a saúde dos cidadãos assegura as despesas com os medicamentos, viagens, 

assistência médica especializada, entre outros serviços.  

A força do indivíduo do campo se desestabiliza, pois a mente torna-se a parte mais 

afetada, os rins já não filtram nada e a mente acumula maiores problemas, os financeiros, 

sociais e pessoais. As viagens constantes ao instituto especializado para as sessões de 
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hemodiálise são cansativas, o tratamento consome grande parte do tempo dos portadores 

da doença renal, pois alguns exercem uma profissão, estudam ou qualquer outra atividade.  

Para a execução da presente pesquisa foram delineadas estratégias que se 

baseiam no método de pesquisa bibliográfica, oferecendo a base teórica fundamentada por 

meio da legislação e da jurisprudência. Lakatos e Marconi (2019, 182) afirmam que a 

pesquisa bibliográfica, também reconhecida como pesquisa de fontes secundárias, abarca 

todas as bibliografias públicas relacionadas ao conteúdo estudado, desde publicações até 

comunicações orais. 

 

2 A NEFROPATIA CRÔNICA E A CONDIÇÃO DO PACIENTE 

 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia possue um sítio eletrônico que informa sobre a 

nefropatia, os métodos de tratamento, prevenção, entre outras informações. No site é 

possível conhecer acerca dos procedimentos e técnicas empregadas pelas clínicas e 

hospitais especializados, conforme o estágio que a doença renal se apresenta, em caso de 

nefropatia crônica, isto é, incurável, o paciente é submetido ao método de filtragem do 

sangue, a hemodiálise.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia é compreendido como um 

procedimento que libera do corpo os sedimentos ofensivos à saúde, como o excedente de 

sal e de líquidos, além disso, controla a pressão arterial e colaboram na manutenção da 

estabilidade de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. 

Vale ressaltar que a nefropatia não atinge um público definido, toda faixa etária 

pode ser atingida pela doença renal, são diversas as suas razões e causas, sendo 

incontestável que a maior parte atingida por esse mal é os idosos, em vista dos maus 

hábitos alimentares e de cuidados com a própria saúde, acarretando na falência dos rins, 

ainda assim, encontra-se crianças, adolescentes e adultos realizando a terapia renal, 

algumas vezes os motivos da doença são genéticos, não sendo possível determinar as 

motivações dela, sendo cada caso analisado de maneira individualizada.  

Após o diagnóstico da paralisia total dos rins os aspectos mentais do portador da 

doença renal ficam bastante vulneráveis, é primordial um acompanhamento psicológico e a 

atenção integral da família ao enfermo, o pessimismo, ansiedade, medo, raiva, entre outros 

sentimentos e emoções afetam diretamente na intervenção hemodialítica, podendo se 

desenvolver para a depressão, por conta da tristeza profunda que acomete o paciente 

nefropata. 
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Os portadores de doença renal, quando de cidades ou regiões equivalentes, viajam 

juntos em ônibus ou vans, se conhecem, interagem e criam laços afetivos, durante este 

momento espinhoso enxergam a possibilidade de se entreter e fazer novas amizades, 

todavia, repentinamente perdem um(a) amigo(a) que não resiste ao tratamento, 

negligência a periodicidade da diálise ou por outro fator relacionado a doença. Nestas 

situações os companheiros de viagem choram a sua perda e refletem sobre o próprio 

destino, a incerteza do amanhã e da vida. 

Em vista destas circunstâncias os nefropatas se sentem aquém da sociedade, 

entretanto, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e as demais leis extravagantes são direcionadas para dar real 

cumprimento das atribuições, amparar de maneira humanizada e defender a dignidade 

humana de cada paciente, pois a sensibilidade do Estado proporciona a anuência do 

indivíduo com o convívio com a moléstia. 

 

3 A EFICÁCIA LEGAL E PRÁTICA DO ESTADO NO TRATAMENTO DO PORTADOR 

DE DOENÇA RENAL 

 

O Estado se apresenta como ente garantidor dos direitos humanos dos portadores 

de doença renal, mesmo sem legislação específica para esse público, com apenas 

dispositivos esparsos nas mais diversas leis, possibilitando benefícios ao paciente 

mediante políticas públicas que asseguram uma vida digna e agradável dentro das 

possibilidades. 

A Carta Magna, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foi a 

primeira constituição dentre as sete já existentes que fixou direitos e garantias 

fundamentais ao indivíduo, conhecida como a Constituição Cidadã em seu corpo legal 

prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na Seção II, artigo 196 apresenta 

a seguinte responsabilidade: 

 

 “Seção II 
DA SAÚDE 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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. (BRASIL,1988) 
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É disposta ainda a garantia do direito à vida, que possui estreita relação com a 

saúde dos cidadãos, visto que ela é corolário daquela, estando o Estado-nação 

encarregado por proteger tal direito individual através de um tratamento igualitário, 

conforme a própria CF/88 posiciona no seu artigo 5º, parágrafo § 1º: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. (BRASIL,1988) 
 

 

Não obstante, é necessário enfatizar como é operada a igualdade, visto que a 

igualdade na lei é a estabelecida para todos na legislação, de maneira genérica e abstrata. 

A real aplicação da igualdade é exercida perante a lei, de acordo com os casos concretos, 

pois a igualdade legal e formal não dispõe de todas as situações que transcorre na 

sociedade, assim requer uma prática específica e pormenorizada, dependendo das 

circunstâncias dos casos.  

Não é sem motivo que foi estabelecida a seguinte explicação quanto ao Princípio da 

Igualdade: tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida da 

sua desigualdade. É necessário o entendimento de que a letra da lei é fria quem humaniza 

é o aplicador em conformidade com o caso concreto. 

Não tão somente a Carta Magna se dedica ao tema sobre a saúde do ser humano, 

mas também a Declaração Universal dos Direitos Humanos que em seu artigo III manifesta 

que todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal, sendo do mesmo 

modo favorável ao humano, em seu artigo VIII, nas situações de violação dos seus direitos 

assegurados nas leis perante os tribunais nacionais: 

 

Artigo VIII Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. 
(Assembleia Geral da ONU,1948) 
 

Todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 

1988 devem ser protegidos e proporcionados pelo Estado como também os versados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, vale destacar que tanto a CF/88 como a 

DUDH tratam sobre o mesmo conteúdo, diferenciando-se apenas pelo plano de atuação, 

na medida em que um abrange a esfera global e a outra a nacional. 
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Vale ressaltar que os direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna de 

1988 são cláusulas pétreas, isto é, não podem ser abolidas da legislação constitucional de 

maneira alguma, assim certificando maior segurança ao cidadão na proteção das 

prerrogativas básicas para sua vivência, podendo apenas a modificação em benefício ao 

indivíduo, para melhorar ou aperfeiçoar o que já lhe é garantido, não sendo aceito a 

transformação em seu desfavorecimento. 

O desígnio aqui proposto é estritamente ao tratamento humanizado que o Estado 

empreende aos doentes renais crônicos lhe conferindo os direitos e garantias 

fundamentais para a vivência digna e isonômica no meio social. Um dos benefícios 

disponibilizados ao nefropata é a oferta gratuita dos medicamentos que devem ser 

ministrados diariamente aos enfermos, pois são compostos essenciais ao seu bem-estar 

quando associados a uma alimentação regrada e disciplinada, a dieta alimentar específica 

e o devido acompanhamento são realizados por profissional especializado, o nutricionista, 

que faz parte do corpo funcional do instituto ou clínica de nefrologia, sem nenhum custo 

adicional ao paciente. 

Outra imunidade promovida ao nefropata é o transporte custeado através do recurso 

financeiro que é recebido pelo paciente por conta da enfermidade renal em sua conta 

bancária pessoal, devendo pagar diretamente para a empresa responsável pelo seu 

deslocamento, ficando isento desse dispêndio, tal ação estimula ao indivíduo cumprir com 

a terapia, pois a condição financeira pode se apresentar como um dos motivos para não 

iniciar ou dar continuidade ao procedimento hemodialítico.  

O Estado assume muito mais que o compromisso financeiro com a terapia, age de 

modo sensível, minimizando as preocupações do nefropata e melhorando 

significativamente a aceitação do processo de hemodiálise, a destinação de três dias da 

semana ao procedimento de filtragem, o cansaço das viagens e, às vezes, as reações 

adversas durante a terapia são fatores desanimadores ao paciente, a carência de afeto e 

sensibilidade a sua situação é indispensável, principalmente da família e dos profissionais 

que atuam no seu tratamento.  

O ambiente clínico e hospitalar é desagradável e pesado, os profissionais devem ser 

capacitados e competentes para exercer sua especialidade humanamente, as relações 

interpessoais com os pacientes, as amizades e a promoção de um ambiente agradável e 

descontraído é relevante no desenvolvimento saudável do paciente, tanto físico como 

mental. 
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Outra prerrogativa ao nefropata se refere ao imposto de renda, parcela a ser paga 

do rendimento do indivíduo ao governo, a contribuição do IR deriva segundo os 

rendimentos do contribuinte, em alguns casos a pessoa precisa pagar o ônus, mas existe 

as situações que recebem o bônus, sendo inerente a cada caso, no entanto, na legislação 

nº 7.713/88 que modifica a lei do imposto de renda promove o direito ao doente renal da 

isenção da declaração do imposto de renda, sendo assim dispensado como aponta o 

artigo 6º, inciso XIV da mencionada norma: 

 

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos 
percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou 
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores 
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 
da aposentadoria ou reforma; (BRASIL,1988)  
 

 

Outra ocorrência de isenção ao doente renal está prescrito na Lei nº 8.989, de 24 de 

fevereiro de 1995 que contempla sobre a liberação do imposto sobre produtos 

industrializado – IPI, como na compra de um automóvel com até 30% de desconto, a 

isenção de tributos possibilita a aquisição, autonomia e mobilidade do nefropata, a 

obtenção de um veículo engrandece a autoestima, a motivação e perseverança do 

indivíduo acometido pela enfermidade renal crônica, aliás, quando o doente possui idade 

avançada ou por qualquer outra circunstância se torna mais confortável e cômodo dispor 

de um veículo próprio para a rotina árdua enfrentada. 

Juntamente com o paciente deve cumprir com a jornada o acompanhante, pois o 

nefropata precisa da ajuda dos familiares nas idas e vindas das sessões de hemodiálise, 

sem dúvidas o apoio é indispensável, o doente renal pode interpretar a situação do 

acompanhante como algo irritante e fatigante, visualizando-se como um peso para a 

própria família, todavia, essa impressão deve ser apagada com a contribuição da 

companhia. É real que existem algumas condições inerentes ao paciente que independe 

da assistência de uma pessoa acompanhando na terapia hemodialítica, como os 

adolescentes e adultos, a classe mais vulnerável e frágil são as crianças, os idosos e 

aqueles que precisam de maior atenção. 
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4 A NEFROPATIA CRÔNICA COMPREENDIDA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

O artigo 3º do Decreto nº 3.298/99 que insttui a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999) define a deficiência como a perda ou 

anomalia da função psíquica, fisiológica ou anatômica que como consequência tenha a 

incapacidade para a prática de atividade consoante ao padrão conhecido como normal 

para o indivíduo, sendo possível a interpretação análoga da tipificação legal dos deficientes 

aos doentes renais, visto que estes indivíduos perdem a funcionalidade do órgão vital para 

a vida, os rins.    

A jurisprudência já aplica tal entendimento até mesmo a respeito das ações 

afirmativas, as cotas para vagas destinadas aos deficientes físicos em vestibulares, 

concursos ou outro tipo de processos seletivos, como ocorreu no Paraná no ano de 2018 

em julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ficando no processo comprovado 

que o autor apresentava impedimento de natureza física, nefropatia grave, e que UTFPR 

deveria reconhecer a sua condição como deficiência, assim obtendo o direto de ingresso 

na Universidade.        

Não obstante, os portadores de deficiência possuem uma legislação própria que tem 

proporcionado direitos e garantias diante determinadas ocasiões, a lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida 

como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 2º dispõe também sobre o 

conceito de deficiência (BRASIL, 2015), levando em consideração a impossibilidade física, 

mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que impeça sua real e integral atuação na 

sociedade em situação de igualdade aos demais.      

 Nos últimos anos, projetos de leis foram objetos de análise na Câmara de 

Deputados para aprovar e sancionar a inserção do público nefropata no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, a demanda não se relaciona no alcance de privilégios, mas de 

direitos, que são justificados pela limitação destes indivíduos, a condição do nefropata é 

difícil e na maioria dos casos inaceitável pelos mesmos. Ao tempo que declarar a 

nefropatia como uma deficiência pode trazer o sentimento de incapacidade e acarretar na 

baixa autoestima do doente renal, pode também abrir portas para concretizar um maior 

senso de humanidade ao grupo renal crônico no corpo social.  

O Projeto de Lei nº 1178/2011 que propôs o reconhecimento das pessoas com 

doenças renais crônicas como pessoas com deficiência para todos os fins de direito e dá 

outras providências, obteve sua aprovação, no entanto, ainda necessita da tramitação nas 
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Comissões de Tributação e Finanças e Constituição e Justiça, a situação de consideração 

dos doentes renais como deficientes já se estendeu a muitos julgamentos e indagações. 

No PL no seu artigo 1º é citado tal dispositivo: 

 

Art. 1º O paciente renal crônico a partir da paralisia total dos rins nativos em 
hemodiálise e diálise peritoneal e da constatação do comprometimento de 
sua funcionalidade terá o mesmo tratamento legal e os mesmos direitos 
garantidos às pessoas com deficiência. (BRASIL, 2011) 

 

Contudo, a Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência 

Social estabelece no artigo 64, inciso I do parágrafo § 2º a dispensa de carência aos 

portadores de nefropatia renal para concessão da aposentaria por invalidez, tal dispositivo 

reforça a tese de assumir a nefropatia como uma espécie de deficiência, pois a vida do 

nefropata fica condicionada as sessões de hemodiálise sendo inviável manter sua rotina 

dentro da exercida anteriormente ao acometimento da doença, torna-se totalmente 

compreensível e sensível a disposição deste benefício previdenciário, vigorando a seguinte 

redação: 

 Art. 64. Os períodos de carência serão contados a partir da data do 
ingresso do segurado no regime da previdência social. § 2º Independem de 
carência: I - concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez 
ao segurado que, após ingressar no sistema da Previdência Social, fôr 
acometido de tuberculose ativa, lepra, alienação mental, neoplasia maligna, 
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave ou estados 
avançados de Paget (osteíte deformante), bem como a de pensão por 
morte, aos seus dependentes; (BRASIL,1960) 
 

  

Outro ponto a ser abordado é a nova legislação nº 13.847/19 que altera a lei nº 

8.213/91, Lei de Benefícios Previdenciários, que estabelece ao aposentado por invalidez 

que tiver HIV/AIDS a não necessidade de se sujeitar a reavaliação pericial regular para 

averiguar suas condições de saúde, tal matéria poderia ser estendida aos enfermos renais 

crônicos, uma vez que tal patologia é irreversível e a reavaliação do paciente pode 

proporcionar novo sofrimento e desconforto ao indivíduo, pois para a medicina a doença 

renal crônica não tem cura, havendo apenas o seu tratamento contínuo, sendo previsível a 

vitaliciedade da incapacidade, desde que não ocorra possíveis avanços na medicina. O 

texto legal da lei nº 8.213/91/91, artigo 43 que trata sobre a aposentadoria por invalidez, 

em seu paragrafo § 4º dispõe:  
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§ 4o  O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a 
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o 
afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, 
observado o disposto no art. 101 desta Lei. (BRASIL,1991) 
 

  

O citado artigo 101 apresenta as exceções da avaliação do aposentado inválido 

presentes nos incisos I e II (BRASIL, 1991), estando desobrigados aqueles que 

completaram cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quinze anos da data da 

concessão da aposentadoria por invalidez ou doença que ocorreu antes, e a outra hipótese 

se refere aos casos dos indivíduos que preencheram os sessenta anos de idade. O novo 

dispositivo inserido pela lei nº 13.847/19 na legislação de benefícios previdenciários nº 

8.213/91/91 expõe no artigo 43, após o parágrafo §4 o seguinte texto legal: “§ 5º A pessoa 

com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo.” (BRASIL, 2019) 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O público portador de doença renal crônica faz parte de um público minoritário que 

demanda de amparo, a Carta Magna, Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e as leis extravagantes, incluindo-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

dispõem sobre os direitos e garantias resguardados a sociedade, que vem se 

desenvolvendo e transformando constantemente. A condição dos portadores de nefropatia 

grave merece a implantação de uma legislação própria e específica, em vista de 

encontrarem-se dispersos quanto as suas prerrogativas e garantias legais, podendo 

ocorrer o não conhecimento e a possível violação dos seus direitos.  

O Estado dispõe de muitos instrumentos de amparo e proteção da dignidade 

humana do paciente, suavizando o seu tratamento maçante. É perceptível a contribuição 

do ente federativo na recepção do nefropata, pois o momento da não aceitação na 

notificação do seu diagnóstico e após o conhecimento das suas garantias com a real 

consecução das mesmas torna a vivência pesada em algo que conforta e o fortalece na 

caminhada da terapia de filtragem sanguínea. 

É significativo o aporte que o Estado oferece durante a intervenção terapêutica do 

portador de nefropatia grave, pois a mazela representa a razão do regresso do estado 

físico e mental do indivíduo, a maneira com a sociedade entende a sua condição, a 

disposição e resistência na luta rotineira da terapia, as limitações e restrições ocasionadas 
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pela paralisia dos rins, a humanização e empatia direcionadas ao doente renal no 

fornecimento de produtos e serviços médicos gratuitos como também de outras 

prerrogativas garante-lhes maior força e mansidão para se manter firme no tratamento 

hemodialítico. 

Ademais não apenas o sustentáculo formal, legal e sua respectiva corporificação 

asseguram ao doente renal crônico as suas garantias e direitos, a subjetividade da terapia 

influi na constituição dos direitos humanos do paciente, é essencial o envolvimento dos 

profissionais da saúde no atendimento proporcionado ao paciente. A efetividade da 

atuação do Estado no atendimento e suporte aos portadores de doença renal viabiliza a 

própria aceitação, a inclusão e inserção do indivíduo na sociedade, oferecendo 

oportunidades de viver e conviver com equidade conforme a perspectiva humanitária. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado, 1988.           
               BRASIL. LEI Nº 13.146, DE 
6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 28 de 
agosto de 2019.           
         BRASIL. LEI Nº 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960. Dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3807compilada.htm. Acesso em: 04 de 
setembro de 2019.           
                    BRASIL. LEI Nº 7.713, DE 22 
DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713compilada.htm. Acesso em: 04 de setembro 
de 2019.            
               BRASIL. LEI Nº 8.213, DE 
24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm. Acesso em: 06 de setembro de 
2019.                

BRASIL. LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995. Dispõe sobre a Isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para 
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física, e dá outras providências. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8989.htm. Acesso em: 06 de setembro de 2019.



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

228 
             
                       BRASIL. LEI Nº 
13.847, DE 19 DE JUNHO DE 2019. Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispensar de reavaliação pericial a pessoa com HIV/aids aposentada por invalidez. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13847.htm. 
Acesso em: 06 de setembro de 2019.        
                   Câmara 
Legislativa. PROJETO DE LEI N.º 1.178-A, DE 2011. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2FF5E8F4213
7A9C9ECF3306519698D42.node1?codteor=871949&filename=Avulso+-PL+1178/2011. 
Acesso em: 06 de setembro de 2019.                      
                       Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. Estudante com doença renal crônica deve ser considerado pessoa com 
deficiência pela UTFPR. TRF4. Disponível em: 
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=14184. 
Acesso em: 04 de setembro de 2019.        
                UNICEF. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNICEF. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 28 de 
agosto de 2019.   

                   
Senado Notícias. Doentes renais querem ser reconhecidos como pessoas com 
deficiência. Agência Senado. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/15/doentes-renais-querem-ser-
reconhecidos-como-pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 
              
             Sociedade Brasileira de 
Nefrologia. Hemodiálise. Disponível em: 
https://sbn.org.br/publico/tratatamentos/hemodialise/. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

230 
Capítulo 16 

IDENTIFICAÇÃO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES NO PRÉ-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

 
Clícia Karine Almeida Marques Araújo1 

Iliana Maria de Almeida Araújo2 
Monyque da Silva Barreto3 

Isabela Araújo Ramos4 
 

 

APRESENTAÇÃO 

O estudo tem como tema a identificação de ansiedade e depressão em pacientes no pré-operatório 
de cirurgia cardíaca internados em um hospital especializado. Objetiva identificar depressão e 
ansiedade em pacientes em fase pré-operatória de cirurgia cardíaca com internação prolongada, 
observando a frequência da incidência de ansiedade e depressão e como estas se comportam nas 
variáveis de idade, sexo, grau de instrução e orientação religiosa. A metodologia utilizada foi 
quantitativa, descritiva e transversal. Foi investigada em população de pacientes internados, de 
ambos sexos, com tempo superior a um mês em hospital estadual de nível terciário especializado 
em cardiologia no município de Fortaleza-CE. Foi utilizado o instrumento de investigação de 
morbidade psiquiátrica denominado Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, que foi aplicado 
através de entrevistas. A análise foi realizada por meio de gráficos e tabelas, e foi demonstrada a 
incidência de ansiedade e depressão em pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca, bem 
como o comportamento da frequência de ansiedade e depressão detectadas nas variáveis de sexo, 
idade, orientação religiosa e grau de instrução. Foi realizada ainda a análise do perfil sócio 
demográfico e cultural dos participantes entrevistados. O estudo mostrou que houve uma 
predominância de entrevistados do sexo feminino, de pessoas com baixa escolaridade, de 
praticantes religiosos e de idosos e concluiu que houve mais ansiedade do que depressão em 
pacientes entrevistados, e que pacientes idosos, do sexo feminino, de baixa escolaridade e sem 
religião apresentaram estatisticamente maior vulnerabilidade aos transtornos estudados. 
 

Palavras-chave: Ansiedade. Depressão. Cirurgia cardíaca. Pré-operatório 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Smeltzer et al. (2014), estar confortável, produtivo, bem e satisfeito 

consigo e com sua vida são características de pessoas com saúde emocional. Quando 

ocorre alguma ameaça a esta estabilidade ou até mesmo fatos que desestabilizem o 

indivíduo de forma que ele não consiga gerenciar, este pode experimentar uma sensação 

global de infelicidade e o enfrentamento pode se dar de várias formas. As reações 

emocionais ficam a depender da capacidade de resiliência do indivíduo e sofrem 

interferências biológicas emocionais e socioculturais. 

Ainda segundo Smeltzer et al. (2014), quando o estresse interfere na capacidade de 

uma pessoa ter conforto emocional, há o risco de surgirem problemas nesse sentido, 

evidenciados por comportamentos, pensamentos e sentimentos disfuncionais que se 

manifestam como mecanismos de defesa, ainda que causem problemas adicionais que 

colocam em risco a integridade emocional e também física. 

A doença, segundo Melo et al. (2013), é um fenômeno comum no curso da vida do 

ser humano e movimenta questões importantes da natureza psicobiológica e sociocultural. 

Já segundo Sigerist (2011), quando ocorre uma doença, pode haver um impacto de 

diferentes dimensões em cada indivíduo dependendo de como a sociedade em que ele 

está inserido coopera com este perante a necessidade de cuidados, considerando o fato 

de que o indivíduo doente pode estar deixando de integrar a sociedade de forma útil. 

Botega (2012) expõe que a passividade que a doença impõe ao sujeito, 

transformando-o em sujeito de atenção e não de intenção, é intensificada pela 

hospitalização, que amplia o impacto psicossocial, sendo que pessoas com doenças 

agudas e com risco de morte podem sentir sensações que transitam pela impotência, 

aflição, culpa e vergonha, sobretudo, sentem-se desamparadas e com suas necessidades 

não atendidas. O significado do evento do adoecimento, sendo pessoal e subjetivo, além 

de modulado por fatores como: características da personalidade, circunstâncias sociais, 

pela natureza da patologia e pelo seu tratamento, pode ter variadas conotações e as 

manifestações emocionais e reações de ajustamento podem ser as mais diversas, 

dependendo da leitura que o indivíduo faz da sua situação. 

Reações de ajustamento, segundo Botega (2012), são comuns em pessoas 

hospitalizadas e correspondem a uma síndrome parcial de um transtorno específico de 

humor, ficando em um tênue limiar entre o normal e o patológico, sendo admitidas na 
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classificação internacional de doenças (CID 10).  

Segundo Gorenstein et al. (2016), a ansiedade é a mais fisiológica das alterações 

psicopatológicas, pois é inerente à existência humana, fazendo parte das vivências 

emocionais, sendo assim um estado que acompanha a humanidade desde seus 

primórdios. Do ponto de vista filogenético, as estruturas cerebrais e algumas das respostas 

comportamentais associadas à ansiedade são filogeneticamente antigas e estáveis. 

No ambiente hospitalar o paciente encontra uma variedade de ameaças à sua 

integridade física e emocional, associadas à exposição da sua intimidade, convivência em 

um ambiente estranho relacionado à dor e à morte, a distância de seus familiares, 

pertences e hábitos. Além disso, também sofre pela incerteza quanto à evolução de sua 

doença, portanto, nesses casos, a presença da ansiedade pode representar uma reação 

psicológica à doença, à internação e ao ambiente hospitalar, sendo secundária à condição 

médica geral (BOTEGA, 2012). 

Para Mello e Burd (2010), a cirurgia cardíaca é um grande evento na vida de uma 

pessoa e simbolicamente vai mexer com o “centro da vida”, o “templo dos sentimentos”, o 

que pode acarretar em diversas contestações sobre o porvir no tocante a sua própria vida 

e sobre a convivência com as possíveis consequências de um pós-operatório, que vai 

desde cicatrizes cirúrgicas até possíveis restrições físicas relacionadas à funcionalidade do 

coração, provocadas pelo procedimento cirúrgico.  

Segundo Wottrich et al. (2013), ocorre ansiedade diante do desconhecimento e falta 

de controle representados pela cirurgia cardíaca e também medo diante do procedimento 

que faz remeter à vida e à morte, evidenciando uma vivência de sofrimento significativa, 

ressaltando ainda que tais questões devem ser trabalhadas amplamente e de forma 

interdisciplinar. 

O estudo da ansiedade por parte da psiquiatria foi iniciado por Freud, antes disso, a 

psiquiatria tinha pouco interesse aos chamados transtornos de ansiedade por considerá-

los de gênese em alterações clínicas, sendo, antes, abordadas pela medicina interna. Após 

Freud tratar as manifestações objetivas da ansiedade com sua abordagem subjetiva, 

diversas correntes psiquiátricas procuraram focar seu olhar nos transtornos ansiosos, 

procurando conceituá-los. A ansiedade patológica pode ser descrita atualmente como uma 

saliência de comportamentos associados à busca e à garantia de segurança em relação a 

perigos próximos ou distantes. A DSM-5 define transtornos de ansiedade como transtornos 

médicos-mentais que têm o medo e a ansiedade, bem como seus correlatos 

comportamentais, como principais características clínicas (GORENSTEIN et al., 2016). 
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Segundo Gonçalves et al. (2016), na fase pré-operatória de cirurgia cardíaca podem 

ser percebidos níveis consideráveis de estresse no paciente, como também presença de 

sentimentos que atuam negativamente em seu estado emocional, tornando-os vulneráveis 

e dependentes, por isso, o bem-estar desse paciente deve ser o objetivo principal da 

equipe, especialmente da enfermagem, que lhe presta assistência direta. O autor ainda diz 

que o enfermeiro deve incluir a investigação da ansiedade em sua avaliação, seja 

realizada por meio de instrumentos validados, seja pelo uso de diagnósticos de 

enfermagem com suas características definidoras, e deve também compreender o 

fenômeno reconhecendo a relevância para o pós-operatório imediato e tardio. Além de 

reconhecer, o enfermeiro deve também intervir a fim de reduzir a tensão perioperatória, 

utilizando-se de estratégias educacionais, suporte social e familiar, além do uso de 

recursos da religiosidade e da espiritualidade dos pacientes. 

Segundo Sadock e Sadock (2007), escalas de avaliação psiquiátrica são 

instrumentos que permitem quantificar aspectos da psique, do comportamento e dos 

relacionamentos do paciente, apesar de inicialmente parecerem menos exatas do que a 

mensuração de outras patologias, como as de ordem física, estas têm capacidade de 

medir características cuidadosamente escolhidas de conceitos bem formulados em 

Psiquiatria, permitindo que o profissional não tenha somente impressões clínicas e dados 

psiquiátricos brutos, mas também comparações para análises futuras. 

 O autor ainda diz que essas escalas podem ser específicas ou abrangentes e têm 

capacidade de mensurar variáveis observáveis ou não, sendo que as específicas avaliam 

humor, pensamentos ou comportamentos evidentes e que as escalas abrangentes avaliam 

abstrações amplas como depressão e ansiedade. A confiabilidade da escala exige que 

esta seja elaborada de uma forma que reduza ao máximo o discernimento e a influência 

por parte do pesquisador, devendo fornecer definições claras acerca das respostas, que, 

por sua vez, devem ser registradas com uma variável dicotômica (por exemplo: sim e não) 

ou contínua, sendo que esta última exige que o pesquisador escolha um termo para 

descrever gravidade ou frequência, conforme Sadock e Sadock (2007). 

A escolha do tema deste projeto baseia-se na percepção, por parte da pesquisadora 

que trabalha em uma unidade de cardiologia de um hospital terciário, referência na 

especialidade, de ocorrência de diversos relatos de mal-estar emocional e mal-estar 

mental, ambos relacionados à perspectiva de realizar uma cirurgia cardíaca, na qual o 

problema pode agravar-se durante uma internação prolongada, e à necessidade de 

identificação de transtornos mentais. A equipe de enfermagem assiste o paciente em fase 
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pré-operatória de cirurgia cardíaca, para que sejam também identificadas as suas 

possíveis causas de transtornos mentais e implementadas terapêuticas adequadas. 

Internações prolongadas em fase pré-operatória de cirurgia cardíaca são 

ocorrências comuns, especialmente em unidades hospitalares públicas. Os motivos do 

tempo de internação prolongado são os mais diversos e vão desde dificuldades logísticas, 

como quantidade de leitos de UTI pós-operatório inferior à demanda de cirurgias 

agendadas, como cirurgias eletivas canceladas por prioridade de uma cirurgia 

emergencial, como eventuais falta de materiais para a realização da cirurgia, há também 

necessidades de cuidados maiores de pacientes com doenças crônicas concomitantes em 

pré-operatório de cirurgia cardíaca, para que essa possa se realizar com maior segurança. 

Sabe-se que os cuidados de enfermagem não se restringem ao cuidar do corpo 

físico, mesmo que o paciente esteja sendo tratado de um mal físico, não se deve olvidar a 

situação emocional e o conforto mental como parte dos cuidados de enfermagem. 

A relevância científica deste tema se fundamenta na necessidade de conhecimento 

da equipe de enfermagem sobre todas as nuances das manifestações, por parte do 

paciente, relacionadas ao seu processo de tratamento da sua doença, não restringindo o 

olhar do profissional apenas para queixas físicas e omitindo-se cuidados a sua saúde 

mental, cujas sintomatologias podem aparecer de forma exuberante devido à 

susceptibilidade que sua condição impõe em um período pré-operatório de cirurgia 

cardíaca. Este conhecimento permitirá que a equipe de enfermagem trace estratégias em 

seus planos de cuidados com saúde mental do indivíduo, percebendo-o de forma holística. 

Smeltzer et al. (2014) diz que é dever da equipe multiprofissional compreender 

como as emoções do paciente influenciam nas questões e identificar o melhor cuidado 

para o paciente que experimenta sofrimento emocional e espiritual subjacente. Portanto, é 

importante que a enfermagem mantenha vigilância com os excessos de preocupações dos 

pacientes e com ocorrências de disfunções emocionais. 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar depressão e ansiedade em pacientes 

em fase pré-operatória de cirurgia cardíaca com internação prolongada, observando como 

a incidência de ansiedade e/ou depressão se comporta nas variáveis de idade, sexo, grau 

de instrução e orientação religiosa. 

Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal com a utilização da 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão. Explica Gerhart e Silveira (2009) que a 

pesquisa quantitativa apresenta resultados que podem ser quantificados de forma exata. É 

um tipo de pesquisa centrada na objetividade recorrendo à linguagem matemática para 
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descrever um dado fenômeno e utiliza-se de procedimentos estruturados e de 

instrumentos formais para a coleta de dados que, por sua vez, ocorre mediante condições 

de controle e com análise de dados numéricos através de procedimentos estatísticos.  

Realizada em um hospital de referência em cardiologia do Estado do Ceará, sendo 

este uma unidade terciária especializada no diagnóstico e no tratamento de doenças 

cardíacas e pulmonares, a pesquisa foi realizada com indivíduos de ambos sexos, que 

estavam internados há mais de um mês aguardando cirurgia cardíaca. A amostragem será 

de vinte pacientes ao todo, um valor superior a 50% do total dos pacientes internados 

aguardando cirurgia cardíaca, segundo média realizada nas três unidades. Os critérios de 

exclusão serão de internação inferior a um mês, cirurgia cardíaca prévia, não ter 

interrompido o uso de álcool, tabaco ou outras drogas em virtude da hospitalização e 

declarar em entrevista não estar em tratamento de algum transtorno psiquiátrico com uso 

de medicações.  

A entrada da pesquisadora no local de estudo se deu após a aprovação pelo Comitê 

de Ética em pesquisa do Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, com o 

Parecer Consubstanciado n° 83106218.8.0000.5039. Obedecendo às recomendações da 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre as pesquisas, envolvendo seres humanos, bem como os princípios éticos em 

pesquisa (BRASIL, 2012).  

O presente estudo foi realizado com vinte pacientes internados em unidades de 

enfermarias de um hospital especializado em cardiologia há no mínimo um mês, em pré-

operatório de cirurgia cardíaca. 

A análise do questionário foi realizada discriminando as subescalas de ansiedade e 

depressão contida na Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), neste caso o 

mesmo paciente pode apresentar ansiedade e depressão ou somente ansiedade ou 

somente depressão. 

O presente estudo, ao investigar presença de ansiedade e depressão em pacientes 

internados em fase pré-operatória de cirurgia cardíaca superior a um mês, demonstrou que 

houve presença de ansiedade e de depressão em pacientes internados nestas 

circunstâncias e que tais achados corroboraram com estudos prévios realizados por outros 

autores com temática semelhante e que foram citados no estudo. 

O resultado da pesquisa demonstrou que a frequência da ansiedade em pacientes 

em fase pré-operatória de cirurgia cardíaca é muito maior que a de depressão e que 
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mulheres apresentaram mais ansiedade que homens e, em contrapartida, homens 

apresentaram mais depressão do que mulheres. 

O estudo também realizou a análise das variáveis de religião, escolaridade e idade 

em cruzamento com a presença de ansiedade e depressão. 

A variável relacionada ao aspecto religioso foi analisada considerando que as 

maiorias dos entrevistados seguiam uma religião e mostrou que a crença religiosa funciona 

como um fator de proteção emocional, pois o estudo demonstrou que as pessoas 

entrevistadas que seguem uma religião apresentaram menos ansiedade e depressão do 

que as que não seguem uma religião. 

A variável de escolaridade considerou que, como a de religião, a grande maioria dos 

entrevistados era de baixa escolaridade e que dentre essas pessoas a proporção de 

ansiedade foi maior do que nas que tinha o ensino médio completo, o mesmo ocorreu com 

o cálculo das proporções de pacientes com depressão, onde o número de pacientes com 

depressão, baseado nos entrevistados totais, foi maior nos com baixa escolaridade do que 

nos que tinham ensino médio completo. 

O estudo da variável de idade mostrou que não houve ansiedade em pessoas da 

faixa etária mais jovem (de 35 a 45 anos) e que a ansiedade teve uma maior frequência e 

se dividiu de forma igualitária nas faixas etárias de 46 a 59 anos e acima de 60 anos, 

demonstrando que o fator idade aumenta o risco para ansiedade. Já na depressão, o 

estudo demonstrou que a frequência se dividiu de forma igualitária nas três faixas etárias 

estudadas. 

O estudo concluiu que houve mais ansiedade do que depressão em pacientes 

entrevistados e que pacientes idosos, do sexo feminino, de baixa escolaridade e sem 

religião apresentaram estatisticamente maior vulnerabilidade aos transtornos estudados. 

Conclui-se que os resultados deste estudo forneceram dados para a implementação 

de cuidados de enfermagem e de outras profissões, que estes não abordem tão somente 

os aspectos físicos, mas que incluam também cuidados com abordagem psicológica, 

emocional e espiritual, dado que tais aspectos influenciam no pós-operatório e no 

prognóstico do paciente que se submete à cirurgia cardíaca. No tocante à atuação da 

Enfermagem ao cuidado pré-operatório de cirurgia cardíaca ao paciente é importante 

considerar que o processo de cuidar em Enfermagem inclui os aspectos emocionais e 

psicológicos do paciente e trata o ser humano de forma holística, e que tais aspectos 

devem ser investigados na construção do processo do cuidar, sendo utilizadas as devidas 

implementações para sanar qualquer mal- estar emocional que possa ser diagnosticado. O 
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estudo de identificação de ansiedade e depressão em pacientes no pré-operatório de 

cirurgia cardíaca realizado mostrou-se importante para dar uma maior visibilidade aos 

profissionais sobre como tais transtornos emocionais se manifestam no paciente e com 

qual frequência ocorrem. 

O estudo também demonstrou ser de boa valia para a instituição nosocomial onde 

foi realizado, tendo em vista que, mostrado estatisticamente como a frequência da 

ansiedade e depressão apareceu em pacientes internados em fase pré-operatória de 

cirurgia cardíaca com internação superior ao tempo de um mês, fornece à gestão 

fundamentos científicos para a implementação de estratégias que possam permear um 

maior cuidado com o paciente no tocante à subjetividade de usas emoções, psiquismo e 

espiritualidade, aspectos que por sua vez fazem parte do conceito de saúde integral. 
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Capítulo 17 

INFLUÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES DA REFORMA SANITÁRIA PARA A 
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RESUMO 
A conformação atual das políticas públicas de saúde é resultante de diversas lutas que ocorreram 
ao longo do tempo. Um desses marcos é o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Tem-se, 
portanto, como objetivo, analisar de que modo a Reforma Sanitária contribuiu para a criação e 
implementação do SUS.  Trata-se de revisão de literatura do tipo exploratório-reflexiva, na qual foi 
realizada a busca de trabalhos (artigos e dissertações) nas bases de dados Scientific Electronic 
Library Online (Scielo), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
biblioteca virtual em saúde (BVS) e portal periódicos CAPES/MEC, além de utilizados materiais do 
Ministério da Saúde. Como resultados e discussões, é importante ressaltar que a conquista do 
direito à saúde foi construída num processo de embates de concepções e pressões dos 
movimentos sociais, em particular da Reforma Sanitária, precursora do Sistema Único de Saúde – 
SUS. Desse modo, esses movimentos contribuíram e repercutiram em todos âmbitos, nos 
diferentes setores da sociedade e nas políticas de saúde instituídos no país por meio do sistema 
público de saúde brasileiro. Conclui-se, portanto, que é pertinente discutir, a partir das reflexões do 
movimento da reforma, a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas como uma função 
permanente do Estado.  
 
Palavras-Chave: Reforma Sanitária. Política de Saúde. Direito à Saúde. Sistema Único de 
Saúde. 
 

INFLUENCES AND CONTRIBUTIONS OF THE SANITARY REFORM TO THE BUILDING 

OF THE SINGLE HEALTH SYSTEM 

ABSTRACT 
 The current conformation of public health policies is the result of several struggles that have 
occurred over time. One of these milestones is the Brazilian Health Reform Movement. Therefore, 
the objective is to analyze how the Health Reform contributed to the creation and implementation of 
the SUS. This is an exploratory-reflective literature review, in which the search for papers (articles 
and dissertations) was performed in the databases Scientific Electronic Library Online (Scielo), Latin 
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American and Caribbean Health Sciences Literature ( LILACS), virtual health library (VHL) and 
periodic portal CAPES / MEC, as well as materials from the Ministry of Health. As results and 
discussions, it is important to emphasize that the achievement of the right to health was built in a 
process of clashes of conceptions and pressures from social movements, in particular from the 
Health Reform, precursor of the Unified Health System - SUS. Thus, these movements contributed 
and reflected in all areas, in different sectors of society and in health policies instituted in the 
country through the Brazilian public health system. It is concluded, therefore, that it is pertinent to 
discuss, from the reflections of the reform movement, health not as a policy of the Ministry of 
Health, but as a permanent function of the State. 
 
Keywords: Health Reform. Health Policy. Right to Health. Single Health System. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas de saúde tornam-se indispensáveis para compreender a 

concepção de saúde construída a partir das condições sócio-econômico-histórico-culturais 

num dado contexto. Sendo assim, as políticas de saúde, além de traduzirem a realidade 

numa determinada época, constituem-se num conjunto de ações, estratégias, decisões, 

leis, decretos, planos, isto é, uma complexidade de proposições teórico-práticas e 

diretrizes que envolvem as esferas nacionais, estaduais e municipais voltadas para 

solucionar ou amenizar os problemas mais emergentes da sociedade para alcançar metas 

de satisfação e bem-estar da população (LOPES; AMARAL; CALDAS, 2008; PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014). 

É preciso ponderar que essas ações no que se referem às políticas de saúde são 

decididas pelos dirigentes de cargos públicos (incluindo os governantes, secretários e 

conselheiros de saúde), os quais tomam decisões e selecionam as prioridades. Assim, são 

definidas metas que, mesmo com suas especificidades, objetivam aprimorar a qualidade 

de vida de um determinado grupo ou população (LOPES; AMARAL; CALDAS, 2008).  

A definição de prioridades para o planejamento e a execução de políticas públicas 

de saúde no Brasil, inicialmente, teve caráter individual/curativista, as quais, foram 

caraterizadas por ações voltadas para a cura de doenças. A prática médica era baseada 

em conhecimentos tradicionais e não científicos. A estratégia de controle utilizada na 

época baseava-se no afastamento ou confinamento dos doentes (MENICUCCI, 2014; 

PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Posteriormente, no início do século XX, foram realizadas ações voltadas para a 

prevenção de doenças, de modo pontual, com a finalidade de evitar sua disseminação, 

visto que, naquela época, o Brasil mantinha relações comerciais com países europeus que 
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demonstravam receio em atracar nos portos pelas epidemias que aconteciam. A esse 

modelo, foi dado o nome de modelo sanitarista-campanhista (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Na década de 1960, na saúde pública brasileira, começou a ser forjado o modelo 

medico assistencial-privatista, também denominado de hospitalocêntrico, centrado na 

assistência médica e nas especialidades, que recebeu grande volume de investimento 

nessa época, tendo, como referência de assistência à saúde, a instituição hospitalar. 

Desse modo, o acesso à saúde não estava disponível para todos, restringiam-se apenas 

aos trabalhadores que contribuam com Assistência e Previdência Social (INPS), ou quem 

tinha condições de custear seu atendimento (BAPTISTA, 2005; MENICUCCI, 2014). 

Somente no do século XX, mais especificamente por volta do início da década de 

1980, surgiu o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira - MRSB, a partir do qual foi 

possível realizar mudanças e críticas ao cenário da saúde pública do país. Esse 

movimento foi considerado os primeiros passos da história da saúde pública, que foram 

formados por órgãos médicos, trabalhistas e sociedades civis, demonstrando a resistência 

ao modelo biomédico-curativista e crise do sistema previdenciário (SOUSA, 2014). 

 A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, teve com base as 

influências do MRSB, que culminaram com a criação e a aprovação em 1987 do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), o qual, em 1988, deu lugar ao Sistema 

Único de Saúde – SUS, garantindo o serviço de saúde para todos os cidadãos brasileiros 

(SOUSA, 2014). 

Para respaldar o SUS, foram elaboradas as Leis Orgânicas de Saúde – LOS, 

8.080/90 e 8.142/90, enfocando, respectivamente, tanto a promoção, a proteção, a cura e 

a recuperação da saúde, bem como a participação social e os recursos financeiros para o 

sistema. Por meio dessas leis, a saúde passou a ser regulamentada em todo território 

nacional, ocasionando impactos na vida das pessoas aos criar um dos mais completos e 

complexos sistema de saúde do mundo, o SUS, que garante o atendimento, em nível 

individual e coletivo, em todos os níveis de atenção aos sujeitos (CARVALHO, 2013). 

Ante essa realidade, constata-se que a Reforma Sanitária desempenhou um papel 

indispensável na reformulação das políticas públicas de saúde, o qual, por vezes, é 

enfatizado apenas discretamente. Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar de 

que modo a Reforma Sanitária contribuiu para a criação e implementação do SUS.  
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2.  MATERIAS E MÉTODOS 

  

Trata-se de revisão de literatura do tipo exploratório-reflexiva. Para Souza, Silva e 

Carvalho (2010), a revisão bibliográfica busca semelhanças e diferenças e, por 

conseguinte, pontos de interlocução entre os trabalhos de conclusão de curso, artigos 

científicos e livros levantados como documentos de referência, com o intuito de 

sistematizar, sintetizar e reunir os conhecimentos sobre um tópico/tema, ajudando nas 

fundações de um estudo significativo. 

A pesquisa exploratória investiga uma visão geral do objeto em estudo. Já a 

pesquisa reflexiva requer um delineamento minucioso da metodologia voltada para um 

processo que deve ser realizado por ações e atitudes reflexivas, para que o resultado final 

produzido, possa produzir uma contribuição significativa (RICHARDSON, 2015. Logo, é 

possível adquirir maior familiaridade com o problema, tornando-o de maneira mais explícita 

e possibilitando o levantamento da formulação da hipótese. 

Sendo assim, realizou-se por meio do levantamento e análise de fontes 

bibliográficas, a fim de aprofundar e discutir o assunto abordado, utilizando as seguintes 

bases de dados, como a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), a biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO), a Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e o Portal de Periódicos CAPES/Ministério da Educação (MEC). A 

título de complementação, também foram acrescentados à pesquisa: Manuais Oficiais do 

Ministério da Saúde (MS) e trabalhos de conclusão que envolvem a temática.  

Para o levantamento de artigos científicos, foram utilizados os seguintes descritores: 

Reforma Sanitária; Política de Saúde; Direito à Saúde; e Sistema Único de Saúde. 

Estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão: trabalhos científicos em português e 

estar disponível gratuitamente na integra, discorrendo sobre alguma contribuição da 

reforma sanitária para que surgisse o SUS, não sendo delimitado um tempo amostral para 

essa busca. 

Após a seleção desses trabalhos, foram lidos na íntegra e realizado fichamento, a 

fim de destacar as principais ideias, a partir das quais foi realizado um diálogo entre os 

distintos pensamentos, a fim de compreender acerca da temática.  
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3.  BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

Desde o período colonial, no Brasil, as doenças eram entendidas pelos índios 

como castigo divino. As causas eram reconhecidas como reflexo da vontade de um ser 

sobrenatural, ação de astros e dos agentes climáticos, ou força de uma praga, ou ainda 

como feitiço. Dentro da concepção empírica, mística e mágica, quando as pessoas 

adoeciam, recorriam ao pajé, o qual exorcizava os maus espíritos e utilizava plantas e 

diversas substâncias no tratamento dos enfermos. Posteriormente, com o desenvolvimento 

das ordens religiosas, uma das estratégias utilizadas na época para o isolamento dos 

doentes eram as santas casas de misericórdia, que tinham por finalidade prestar 

assistência médica (PASSOS, et al., 2018). 

Esse panorama começou a mudar com a chegada da família real ao Brasil através 

de ações de vigilância para o combate de epidemias, onde se propôs a quarentena dos 

escravos portadores de moléstia, maior fiscalização nos portos, aeroportos e fronteiras, a 

fim de controlar a propagação de doenças contagiosas. No decorrer dos anos, ocorreu o 

aumento da imigração, por conseguinte, prejudicando a economia do país com o aumento 

de doenças, logo os navios se recusavam a vir ao Brasil. Desse modo, começou-se a levar 

em consideração para a elaboração de políticas públicas de saúde (PASSOS, et al., 2018). 

É preciso ressaltar que o Estado somente se envolveu no planejamento e 

execução de políticas voltadas para prevenir essas doenças transmissíveis, porque 

estavam afetando as condições socioeconômicas, levando à instalação de uma crise no 

país. Conforme Aguiar et al. (2015), no início do século XX, mais enfaticamente nas 

décadas de 1920 e 1930, foram formuladas ações de prevenção de doenças, com caráter 

pontual, verticalizante e biologicista, isto é, se realizavam apenas em determinados 

momentos, sem continuidade. Restringiam-se, pois, a ditar o que deveria ou não ser feito 

pelas pessoas para que não ficassem doenças; concebendo a doença apenas como uma 

alteração biológica, transmitida por um microrganismo. Esse conjunto de ações 

empreendidas pelo Estado ficou conhecido como Modelo Sanitarista Campanhista, visto 

que se caracterizava pela realização de campanhas de saúde, visando a prevenção de 

doenças, focando a responsabilidade nos indivíduos; eximindo a responsabilidade do 

Estado sobre todo o processo saúde-doença naquele contexto societário.  

Na década de 1960, por meio da previdência, desenvolveu-se a sustentação dos 

direitos sociais pelo Estado, com intuito de reordenar o sistema mediante à divisão das 

atribuições da previdência em órgãos especializados. Assim, criou-se o Sistema Nacional 
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de Previdência e Assistência Social (SINPAS), em 1977, pela Lei nº 6.439 e Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS); Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS). A assistência médica previdenciária era restrita aos trabalhadores que 

exerciam atividade remunerada e aos seus dependentes, além da atenção à saúde ser 

centrada na doença e em procedimentos (MENICUCCI, 2014). 

Diante o crescimento da assistência da previdência social, houve incremento 

significativo das demandas de saúde, ocasionando o desenvolvimento do mercado privado 

de saúde para compra de serviços. Além disso, foram realizados convênios com as 

empresas que se submeteriam à prestação de assistência à saúde aos empregados. Ao 

longo do tempo, o serviço acabou sendo terceirizado para empresas médicas, as quais se 

tornaram independentes do governo e acabaram adquirindo importância como política de 

pessoal, passando a fazer parte das negociações coletivas dos trabalhadores. Como 

consequência, acabou perdendo considerável apoio político dos trabalhadores 

(MENICUCCI, 2014). 

Diante desse contexto, surge o movimento da reforma sanitária em decorrência da 

indignação de setores da sociedade sobre o dramático quadro do setor da saúde. O 

movimento atingiu sua maturidade no final da década de 1970 e início dos anos de 1980, 

mantendo-se a mobilidade até o presente, sendo formado por técnicos, intelectuais, 

partidos políticos, diferentes correntes e tendências a diversos movimentos sociais 

(PASSOS, et al., 2018). 

As lutas sociais, os déficits acerca do modelo sanitário eficiente para o país e a 

assistência médica centrada no âmbito hospitalar caracterizaram-se como marco para que 

surgisse um dos primeiros e mais marcantes movimentos históricos do Brasil, a reforma 

sanitária, que, transformou o Brasil como uma influência pioneira em contribuição nos 

demais países em escala global.  

  

4.  APONTAMENTOS SOBRE A VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 

A crise no país, em particular no período da ditadura militar (1964-1985), 

desencadeou amplas mobilizações nos mais variados setores da sociedade pela 

redemocratização do Brasil, oportunidade na qual foi exposto um conjunto de ideais em 

relação às mudanças e ao processo transitório na área da saúde, marcado pela 

mercantilização da saúde, indignação da população no contexto da desigualdade, pobreza 
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e a falta de acesso às informações. Logo, foi-se configurando um modelo civilizatório 

inclusivo, abrangendo a todos o direito à saúde de modo integral e universal, dando assim 

o início ao Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) (SOUTO, OLIVEIRA, 2016; 

SOUSA, 2014). 

 
Está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na 
área da saúde. A reforma sanitária brasileira nasceu na luta contra a 
ditadura, com o tema saúde e democracia, e estruturou-se nas 
universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de 
organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, na qual, pela primeira vez, 
mais de cinco mil representantes de todos os seguimentos da sociedade 
civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi 
garantir na constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um 
direito do cidadão e um dever do estado (AROUCA, 1998 apud CÂMARA, 
2012, p. de internet).  

 
 

Após um ano da queda do regime militar e a conquista da democracia, em 1986, 

houve a VIII Conferência Nacional de Saúde - CNS. Este evento teve a participação das 

principais lideranças do MRSB que consolidou o reconhecimento do conceito saúde como 

direito de todos e dever do Estado. Também teve a participação de órgãos de classe, 

organizações trabalhistas, professores e estudantes, gestores, técnicos, especialistas 

convidados pelos ministros de Estado com desenvolvimento de textos e ideias para 

debates acerca de novo sistema nacional de saúde com amplas transformações no cenário 

de saúde (PAIM, 2007). 

A VIII CNS configurou-se como um momento de intensas mudanças para os 

primeiros passos de nova etapa da história da saúde pública em âmbito nacional, onde 

foram desenvolvidas as bases para a conceituação, fundamentação e, assim, elaboração 

da Seção II intitulada Da saúde, na Constituição Federal – CF, de 1988. Nesta, o secretário 

geral do Ministério da Saúde e o presidente do INAMPS consolidaram o fortalecimento de 

seus compromissos por um conjunto de ideias, influência das pelas propostas elaboradas 

na reforma sanitária e na concepção da criação de um sistema unificado de saúde para 

todo o Brasil (PAIM, 2007).  

A partir desta proposta de elaboração para o sistema de saúde, favorecendo as 

pessoas de baixa condição socioeconômica, sem acesso às informações, abrangendo 

todas as etnias e classe socioeconômica, independentemente de cor, sexo ou orientação 

sexual. Os contextos de equidade, integralidade e universalidade foram elaborados como 
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princípios doutrinários que levaram à execução das atividades de promoção, prevenção, 

proteção e recuperação da saúde, para a construção de uns dos mais complexos sistema 

de saúde do mundo, o SUS, na realidade brasileira (PAIVA; TEIXEIRA 2014). Com essas 

influências e contribuições na conquista de um novo modelo vigente de saúde, foi 

fomentada na Constituição Federal de 1988 as bases para esse sistema público de saúde.  

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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. (BRASIL, 1988, Secção II, Art. 
196). 

 

A partir dessa legislação, as pessoas começaram a refletir sobre a assistência e as 

ações à saúde propostas pelos governantes e, desse modo, passaram a se apropriar e, 

por conseguinte, reivindicar os seus direitos e as garantias formuladas na legislação, a fim 

de ter mais segurança, educação, qualidade de vida e atendimento de saúde.  

Desse modo, a reforma sanitária no início dos anos de 1980, no contexto da 

redemocratização e da crise financeira, partiu das críticas e movimentos sociais para 

construir uma proposta abrangente. O Brasil foi considerado o único país que instituiu 

naquela década um sistema de saúde universal, inserido em uma concepção ampla de 

seguridade social e universal, no qual reuniu as áreas da previdência, saúde e assistência 

social, que deveriam ser financiadas por impostos gerais e contribuições sociais. Os 

direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 e o processo de construção do 

SUS proporcionaram avanços nas décadas subsequentes em termos de descentralização 

político-administrativa, participação social, mudanças no modelo de atenção, expansão do 

acesso a serviços públicos e melhoria de indicadores de saúde (MACHADO; LIMA; 

BAPTISTA, 2017). 

Posteriormente foram formuladas leis orgânicas de saúde: 8.080/90 e 8.142/90, 

proporcionando melhor condição para o tratamento de saúde e prevenções de agravos nos 

maiores quadros epidemiológicos prevalentes do país, colaborando para importantes 

avanços no setor industrial e da assistência em saúde (CARVALHO, 2013). 

Especificamente, a lei 8.080/90 dispõe sobre as circunstâncias para promoção, 

proteção, prevenção e recuperação da saúde, juntamente com uma organização ampla 

para o funcionando dos serviços de saúde correspondentes. A lei 8.142/90 aborda a 

participação da sociedade para o controle da gestão do SUS, somando-se às 
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transferências intergovenamentais dos recursos financeiros para a cooperação dos 

serviços e ações da saúde (BRASIL, 2013). 

A Norma Operacional Básica - NOB 01/1991 teve como destaque a criação da 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), um sistema de informação hospitalar (SIH) e o 

Fator de Estímulo à Municipalização (FIM) e, nessa época, começaram a ser criados os 

conselhos estaduais e municipais de saúde. Posteriormente, surgiu a NOB 01/1993, que 

acabou definindo os procedimentos, a operacionalização e os instrumentos de gestão das 

três esferas (União, Estado e Município) e acabou criando as comissões intergestores, o 

Fator de Apoio do Estado (FAE), Fator de Apoio ao nível Município (FAM) e o Sistema de 

Informação Laboratorial (SAI) (SCATENA; TANAKA 2001). 

A NOB 01/1996 trouxe amplas e participativas discussões para a reestruturação da 

assistência da atenção básica. Foi definida também responsabilidade dos municípios, do 

estado e da União e as condições de saúde, organizando, assim, os serviços e níveis de 

atenção à saúde (BRASIL, 2003). Com o objetivo de progresso do mais fácil acesso diante 

do processo saúde-doença e de novas abordagens e estratégias na ampliação da melhoria 

na qualidade de vida dos indivíduos que não tinham muito acesso antigamente (SOUSA, 

2014). 

A partir das NOB’s, identificou-se a necessidade de aperfeiçoar a gestão, já que na 

época eram necessárias mudanças no cenário da saúde pública. Diante disso, foi 

promovida maior equidade nos recursos e no acesso gratuito da população às ações e 

serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Essa realidade foi promovida pela 

Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS, publicada em distintas versões nos 

anos de 2001 e 2002, estabelecendo, assim, processo de regionalização como plano de 

hierarquização dos serviços e ações de saúde em busca de melhor qualidade de vida e 

equidade (BRASIL, 2002, 2003) 

Depois de quatros anos ocorreu um conjunto institucional de reformas e mudanças 

normativas que se faziam necessárias, para que o SUS se pactuasse entre as três esferas 

da gestão e tivesse mais subsídios para a sua operacionalização. Desse modo, o Pacto 

pela Saúde comporta três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 

de Gestão. Esses instrumentos voltavam-se para a qualificação e promoção de inovações 

nos processos e instrumentos de gestão, implicando em mudanças na descentralização, 

regionalização e no mecanismo de repasse financeiro do SUS. Ademais, esses pactos 

acabaram-se redefinindo as responsabilidades de cada gestor em função das 
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necessidades de saúde da população e na busca da equidade social por meio do setor 

saúde (MACHADO et al., 2009). 

Seguindo essa delimitação de acontecimentos após a VIII CNS, foram se 

aprimorando os sistemas para melhorar a qualidade de vida por meio do setor saúde, 

seguindo uma ordem cronológica: publicação da saúde como direito constitucional (1988), 

depois a publicação das leis orgânicas de saúde (1998), posteriormente as normas 

operacionais básicas (NOB) que foram publicadas com diversas alterações em: 1991, 1993 

e 1996, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) em 2001 e 2002 e o pacto 

pela saúde que se dividiu em Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 

Gestão, em 2006. 

 

5. O DIREITO À SAÚDE E O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: A PARTICIPAÇÃO DO 

USUÁRIO  

 

Até o momento da reforma sanitária que culminou na criação do SUS por meio da 

VIII CNS, época que até então não se tinha acesso ao direito à saúde; na sociedade não 

havia acesso às informações e à saúde como se tem nos dias atuais, e quando tinha 

acesso, não era um serviço de qualidade e somente os assalariados tinham direito. 

Portanto, estratégias e políticas públicas praticamente inexistiam, dificultando as condições 

de saúde da população, principalmente daquela parcela menos favorecida social e 

economicamente (BATICH, 2004). 

Também não se formulavam estratégias e ações nos serviços de saúde visando à 

promoção de saúde, à prevenção de doenças, ao tratamento e à cura, pois antigamente o 

conceito de saúde era a ausência de doenças, sendo que, atualmente, trabalha-se com a 

perspectiva de saúde e doença não como opostas, e sim como o processo resultante de 

vários aspectos: educação, lazer, trabalho, renda, dentre outros (ALMEIDA FILHO; JUCÁ, 

2002). 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 assegurou, legalmente, os direitos 

sociais, dos quais se destacam: cidadania, solidariedade, dignidade e soberania popular, 

com essa perspectiva foi formulado um decreto assegurando a responsabilidade do estado 

garantir por obrigação a saúde de todos (SILVA et al., 2017). 

Diante desses aspectos, a correlação com um serviço de saúde prestado de 

qualidade, vai de acordo com a criação dos princípios do SUS, seguindo o objetivo do 

cuidado integral e universal à saúde, garantindo assim a diminuição dos quadros de 
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doenças crônicas não transmissíveis prevalentes no Brasil. A saúde como um direito de 

todos contempla tanto aspectos individuais e coletivos, privilegiando a liberdade, quanto às 

particularidades sociais e culturais, sempre garantindo a integralidade na abordagem e 

estratégias terapêuticas por meios de intervenções (SILVA; BEZERRA; TANAKA, 2014).  

O SUS transformou e modificou os conceitos de saúde, além de contribuir para 

ampliação do acesso às informações e aos serviços prestados com grandes avanços e 

progressos, e até mesmo atualmente continua ainda trazendo muitos resultados na 

diminuição dos dados epidemiológicos e melhorando a qualidade de vida e longevidade da 

população (SILVA; BEZERRA; TANAKA, 2014). 

Outrossim, apesar de muitos avanços em todos os setores e principalmente na 

tecnologia, ainda existem inúmeros indivíduos sem acesso às informações e 

conhecimentos, sendo que cada dia é implementada uma nova lei, um novo projeto, ações 

e programas que visam contribuir para melhores condições de saúde (SANTOS, 2013). 

Sendo assim, mesmo com tantas tecnologias, ainda existem déficits de informações, seja 

através da mídia, seja pelo próprio mercado publicitário (que omite essas informações por 

interesses escusos, tais como: o crescimento da iniciativa privada na área da saúde), seja 

por causa dos próprios governantes que não estão sabendo gerenciar o devido 

investimento na saúde. 

A fim de combater essa realidade, o Ministério da Saúde - MS tem como proposta 

o incremento do acesso às informações e aos serviços de saúde com intuito de melhorar a 

assistência prestada. Assim,  

 
O MS tem proposto algumas estratégias para a resolução dos problemas 
relacionados ao acesso aos serviços de saúde, como, por exemplo: A 
estratégia saúde da família (modelo de atenção proposto para a 
reorganização da atenção básica), a implantação de redes de atenção de 
protocolos clínicos para atenção básica da telessaúde e apoio matricial; as 
quais também poderão ter impacto sobre a resolutividade da atenção 
básica, aumentando a capacidade clínica das equipes e a articulação entre 
os níveis de atenção (SILVA, 2017, p.1115). 

 

Sendo assim, essas ações citadas anteriormente possibilitam a aproximação dos 

usuários ao serviço de saúde e, principalmente, o acesso às informações para que tenham 

condições de compreender o que está ocorrendo e colaborar na implementação do modelo 

de vigilância à saúde. 

Como estratégia prioritária para a participação social, foi estabelecida a realização a 

cada quatro anos das conferências de saúde, visando debaterem sobre o cenário atual da 
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sociedade e como pode aprimorar a saúde pública do Brasil. Desse modo, a participação 

popular por meio dessas conferências é essencial ao reunir todos segmentos 

representativos da sociedade para debater, avaliar, propor, supor diretrizes, reformular 

política de saúde nas três esferas do governo (BRASIL, 2013). 

Os usuários do SUS, participando dessas conferências, podem se nortear e 

contribuir nas possíveis modificações nos próximos anos. Além disso, há a participação 

nos conselhos de saúde, que servem como espaço de debate e formulação de estratégias 

de saúde, sendo composto por 50% dos usuários do SUS, 25% profissionais de saúde e 

os outros 25% de gestores e prestadores de serviço (BRASIL, 2013). 

Portanto, a participação social dos usuários do SUS na elaboração, implementação 

e avaliação das políticas de saúde é resultado de um projeto ousado de reforma 

democratizante da administração pública, sendo as conferências e os conselhos de saúde 

uma expressão material desse ideário da reforma sanitária. Nesse contexto de ampliação 

do papel dos conselhos e demais instâncias de participação social, em virtude das 

demandas provenientes do processo de implantação do SUS, foi possível favorecer um 

maior domínio sobre áreas de conhecimento e os diversos temas relacionados com a 

política de saúde, além do poder de influenciar adequadamente o processo decisório da 

política de saúde nas três esferas de governo (SOUTO; OLIVEIRA, 2016). 

Ainda sobre a participação popular no serviço de saúde, Roure (2013) e Brasil 

(2014) abordam que existe uma entidade denominada de ouvidoria, a qual surge 

exatamente como estratégia para a fiscalização das condutas dos profissionais de saúde, 

como também para elogios, sugestões, aprimoramento ou reclamação em nível ético ou 

técnico do trabalhador. Essa ferramenta acaba-se tornando inovadora em refletir o esforço 

das redes de atenção à saúde e controle social sobre as ações do governo, para que se 

desmitifique inclusive que apenas os melhores atendimentos existem na iniciativa privada. 

Sendo assim, a luta social ainda persiste na construção do SUS, o que se refere a 

direitos e deveres quando se trata de atendimento humanizado que respeite sua cultura, 

diversidade, acolhimento e livre de qualquer discriminação. Portanto, um tratamento 

integral com cuidados sob perspectiva multiprofissional. Desse modo, é necessário que 

cada usuário do SUS, individual e coletivamente, se responsabilize para que seu 

tratamento aconteça da forma adequada e, assim, recorra, se necessário, aos gestores da 

saúde para que todos os princípios doutrinários e diretrizes organizativas do sistema 

público de saúde possa se materializar com êxito (BRASIL, 2007). 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conquista do direito à saúde foi construída através de um processo de embates de 

concepções e de ações, assim como de pressões dos movimentos sociais para romper 

com as desigualdades sociais. Assim, a saúde passou a ser reconhecida como bem-estar 

coletivo e individual. Entretanto, quando um movimento é instituído e se transforma em 

sistema, nada melhor do que compreender a sua trajetória, aprofundar a crítica e delinear 

novos passos.  

Considerando os fatos aqui abordados, estabelecendo uma retrospectiva analítica 

sobre as políticas públicas de saúde no Brasil, enfatizando o marco histórico da luta pela 

redemocratização no Brasil, a fim de compreender melhor a conformação dos principais 

fatos que culminaram para que a saúde se tornasse direito de cada brasileiro torna-se 

perceptível a importância dos movimentos sociais que ocorreram em todos os modelos ou 

políticas de saúde instituídos no país, assim como suas influências. Isso porque trouxeram 

contribuições e repercussões em diferentes setores da sociedade, em especial, após a 

reforma sanitária, o que consolidou a participação da comunidade e o direito à saúde como 

uma conquista popular. 

É preciso destacar o papel da reforma sanitária, visto que trouxe mudanças nos 

diferentes contextos, não somente na área da saúde, assim como no processo político. A 

análise dos condicionantes e determinantes do processo saúde-doença mostrou que o 

marco constitucional, os arranjos institucionais e a luta política de atores setoriais foram 

fundamentais para a expansão de programas específicos e serviços públicos, que, por sua 

vez, conferiram materialidade à saúde no quotidiano das pessoas. 

Portanto, retomar os princípios da reforma sanitária não deve se resumir a um 

evento que é marco para a criação do SUS. Isso porque esse movimento de reformar o 

modo como se pensa, se planeja, se faz saúde não ocorreu apenas no século XX, mais 

enfaticamente ao final da década de 1970 e início dos anos de 1980; trata-se de 

movimento que precisa estar vivo em cada brasileiro que entende saúde não como a 

ausência de quaisquer sinais e sintomas. E sim saúde relaciona-se com diversos 

condicionantes e determinantes: trabalho, saneamento, lazer, educação, religião, 

alimentação e cultura. Por isso, é pertinente discutir saúde não como política do Ministério 

da Saúde, mas como uma função permanente do Estado.  

Em particular, neste momento, em que se vivencia o crescimento cada vez maior do 

neoliberalismo, com as políticas mínimas do Estado, o qual, gradativamente, vem se 
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eximindo da sua responsabilidade ante a vida da população, principalmente da menos 

favorecida social e economicamente, é preciso compreender o MRSB.  É necessário 

entender que ele se faz dia após dia, com a postura autêntica de cada cidadão, ao 

reivindicar os direitos sociais de diferentes formas, seja questionando quando alguém 

ultrapassa a fila de espera na unidade de saúde por conhecer alguém, seja quando falta 

recursos materiais para a produção do cuidado em saúde no hospital, seja solicitando 

explicações sobre a obra de saneamento básico ou pavimentação das ruas que nunca foi 

concluída no seu bairro. Esses são alguns dos exemplos de como manter vivo o 

movimento por uma saúde pública, universal, integral, permeada pela equidade, 

operacionalizando-se por meio da participação social.  
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Capítulo 18 

O ATUAL CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÔNICO 

NO USO DAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

Monyque da Silva Barreto1 
Karoline Galvão Pereira Paiva2 

Francisco Ismael da Silva Frota3 
Mirlene Souza Santos Soares4 

 

APRESENTAÇÃO 

As tecnologias em saúde desde a década passada vêm sendo referida pelo autor Koerich, (2006) 
que já expressava à necessidade de compreender que a tanto a sociedade moderna, como o 
profissional enfermeiro utiliza-se de diversas formas tecnológicas durante o seu advento laboral e 
são eles responsáveis pela confecção de novos instrumentos e ferramentas da saúde, contudo 
também organizam e sistematizam as intervenções de enfermagem. O objetivo desta pesquisa foi 
realizar uma revisão sistemática com uma avaliação do custo-efetividade do uso das tecnologias 
em saúde. A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura que inclui a análise 
de pesquisas relevantes para dá suporte na tomada de decisão e para melhoria da prática clínica; 
possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar 
lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 
Ademais resta-nos a questão, houve entusiasmo mais uma vez pelo tema por conta do aumento 
relevante da necessidade de implementação das tecnologias da saúde. Porém uma lacuna fica 
aberta para o aprofundamento e aperfeiçoamento, com a finalidade de que outros pesquisadores 
despertem desejo em desenvolver novos estudos. Percebe-se que, ainda nos dias atuais, nos 
deparamos com novas tecnologias trazendo uma dificil realidade aos profissionais de enfermagem, 
torna-se claro a responsabilidade do profissional de enfermagem em conhecer e utilizar as mesmas 
visando o custo-efetividade das mesmas. 
 

Palavras-chave: Tecnologias em Saúde; Assistência Integral a Saúde do Idoso; Doenças 

Crônicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 As tecnologias em saúde desde a década passada vêm sendo referida pelo autor 

Koerich, (2006) que já expressava à necessidade de compreender que a tanto a sociedade 

moderna, como o profissional enfermeiro utiliza-se de diversas formas tecnológicas 

durante o seu advento laboral e são eles responsáveis pela confecção de novos 

instrumentos e ferramentas da saúde, contudo também organizam e sistematizam as 

intervenções de enfermagem. No setor saúde as tecnologias são agrupadas como: leves, 

aquelas que se se baseiam nas ciências dos comportamentos, nos relacionamentos dos 

indivíduos, e ainda no acolhimento e cuidado; as leves-duras que apoiam-se nos saberes; 

já as duras são aquelas que se apresentam estruturas somente físicas, como por exemplo: 

maquinas e equipamentos (KOERICH, 2006). 

 Embasada nesta evidência supracitada surge o seguinte questionamento: qual o 

custo-efetividade da assistência de enfermagem no uso das tecnologias de saúde na 

contemporaneidade? 

 É notório que, pelo atual modelo de saúde que nos encontramos é primordial o 

desenvolvimento de novas pesquisas que abordem a assistência de enfermagem como 

componente essencial para a saúde da população idosa, a fim de que, estes indivíduos 

acometidos com patologias crônicas se tornem cada vez mais independentes, capazes de 

manter um convívio sem limitações e/ou incapacidades após serem submetidos a um 

atendimento de enfermagem com uma melhor apropriação e domínio sobre a temática.  

 Sabe-se que, com o crescimento da expectativa de vida da população idosa 

brasileira, as pesquisas que abordem a prevenção e promoção de saúde são essenciais. 

Uma vez que, servirão de bases para a construção de novos protocolos de cuidado. E só 

assim promoverá uma melhor compreensão de todos os envolvidos no processo de cuidar, 

seja ele do cuidado ou do cuidador.  

 Portanto, ficou evidenciada a necessidade de aprimorar as influências 

tecnológicas, em todos os aspectos, seja ela a confecção de equipamentos ou até mesmo 

no desenvolvimento de novas técnicas capazes de promover a assistência de 

enfermagem, pois será a partir dai que serão impactados os conhecimentos científicos. 

 O objetivo desta pesquisa foi realizar uma Revisão Integrativa com uma avaliação do 

custo-efetividade do uso das tecnologias em saúde. 

 A presente pesquisa trata-se de uma Revisão Integrativa que inclui a análise de 

pesquisas relevantes para dá suporte na tomada de decisão e para melhoria da prática 
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clínica; possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, 

além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização 

de novos estudos (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008). 

A realização de uma Revisão Integrativa consiste no desenvolvimento de seis 

etapas, a saber: escolha e definição do tema; busca da amostragem na literatura; 

estabelecimento de critérios para a categorização dos estudos; análise crítica dos estudos 

incluídos nos resultados; discussão dos resultados e a apresentação da revisão integrativa 

(MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008). 

 O processo de elaboração da Revisão Integrativa se inicia com a definição de um 

problema e a formulação de uma hipótese ou questão de pesquisa que apresente 

relevância para a saúde e a enfermagem. Neste estudo a primeira etapa consistiu na 

identificação da seleção da hipótese ou questão norteadora definida da seguinte forma: 

qual o custo-efetividade da assistência de enfermagem no uso das tecnologias de saúde 

na contemporaneidade? 

Foram encontradas 10 produções indexadas na base de dados, Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), em idioma português e inglês, publicadas nos últimos de anos 2009-2019. 

Os resultados da pesquisa mostram que ao analisar a pirâmide de prioridades de 

vida para a população, a saúde encontra-se no topo. Por isso, na realidade vigente, onde 

se encontram um frenético crescimento científico e tecnológico, espera-se um impacto no 

processo de saúde-doença, onde teremos uma diversidade de procedimentos avançados 

pela tecnologia, que muitas vezes não trazem apenas benefícios, mas podem ainda 

acelerar os riscos e exposições neste atual contexto globalizado um exemplo que se 

destaca é as pandemias (LORENZETTI et al., 2012). 

LORENZETTI et al. (2012) versam que, cada vez mais aumentam os investimentos 

em tecnologias na área da saúde, partindo do princípio que através de novas descobertas 

melhora-se a qualidade de vida da população, que traz consigo a necessidade de 

investimentos sejam eles na criação de novos medicamentos, equipamentos, próteses, 

implantes, máquinas e até mesmo prontuários eletrônicos, visando uma assistência com 

maior qualidade e resolutividade.  

A condecoração da relevância estratégica do setor saúde, até mesmo na área 

social, expede a obrigatoriedade de uma restruturação desenvolta das tecnologias de 
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saúde. Portanto, o Estado passou a promover uma integração entre a lógica econômica e 

sanitária. Porém, no ano de 2011 com prejuízos bilionários causou uma queda no setor 

comercial da saúde, que poderá ser uma ameaça para a política nacional de saúde 

(GADELHA; COSTA, 2012). 

Ainda de acordo com Gadelha; Costa, (2012) a integração tecnológica torna-se 

consequência não apenas do progresso capital, mas do combate político do corpo social 

organizado. Isto é, a produtividade do setor saúde no mesmo momento em que se cria 

uma direção social de todo o processo de desenvolvimento tecnológico. 

 Sabe-se que ao dominar a tecnologia o indivíduo apodera-se de poderes e 

saberes, entretanto o surgimento dos maquinários tem sido uma das causas da separação 

física entre o profissional e o paciente. Inserido neste contexto o profissional enfermeiro 

compreende a primordialidade de agregar as forças técnicas com a aperfeiçoada arte de 

cuidar, na perspectiva de melhorar a assistência prestada (NUNES, 2016). 

 Nesse contexto, a assistência de enfermagem é um componente essencial na 

melhora da qualidade de vida dos idosos principalmente aqueles que convivem com 

alguma doença crônica. Entretanto, o enfermeiro é o profissional com propriedades 

técnicas e científicas para o desenvolvimento da promoção da saúde desta população, que 

vem a cada dia se apresentando com uma elevação tanto no número de idosos como em 

relação à expectativa de vida dos mesmos (VALCARENGHI et al., 2015). 

 Entretanto, cabe esclarecer que a educação continuada pode até ser uma das 

responsáveis pela melhoria de práticas de enfermagem em todos os três modelos de 

tecnologias em saúde no decorrer das consultas, no entanto, para tal é necessário um 

envolvimento de toda equipe multiprofissional, almejando assim a eficácia no processo de 

aprendizagem, haja vista que a área da educação constantemente perpassa por inovações 

(DE SOUSA HONORATO et al., 2015). 

 Entende-se que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis promovem um aumento 

das iniquidades da vida social e constroem um empecilho para a força travada na batalha 

versus pobreza e disparidades sociais. É necessária e fundamental a atuação intersetorial 

para o enfrentamento dessas patologias crônicas na perspectiva de garantir uma facilidade 

no acesso às práticas de cuidados, prevenção, promoção e vigilância, resultando 

essencialmente na organização das estratégias intersetoriais, principalmente as que irão 

diminuir tais disparidades ou iniquidades da saúde (MALTA et al., 2014). 

Portanto é necessário que os projetos de ensino integrem na promoção saúde um 

modelo menos prescritivo e que deixe de ter um discurso idealista, evoluindo para um 
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modelo que englobe o entendimento dos profissionais, fazendo florescer um aprendizado 

participativo, de maneira incisiva e com o entendimento dos usuários, ou seja, sair do 

cenário prescritivo e passar a atuar com postura ativa e interativa com capacidade de se 

ter uma escuta qualificada e ampliada na perspectiva de compreender os sujeitos e 

intervindo assim em novas maneiras de cuidar (MÁSSIMO; SOUZA; FREITAS, 2015). 

Ademais resta-nos a questão, houve entusiasmo mais uma vez pelo tema por conta 

do aumento relevante da necessidade de implementação das tecnologias da saúde. Porém 

uma lacuna fica aberta para o aprofundamento e aperfeiçoamento, com a finalidade de que 

outros pesquisadores despertem desejo em desenvolver novos estudos. Percebe-se que, 

ainda nos dias atuais, nos deparamos com novas tecnologias trazendo uma dificil realidade 

aos profissionais de enfermagem, torna-se claro a responsabilidade do profissional de 

enfermagem em conhecer e utilizar as mesmas visando o custo-efetividade das mesmas. 
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Capítulo 19 

O CUIDADO AO PACIENTE PORTADOR DE DIABETTES MELLITUS – UMA 
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RESUMO  
 
O Diabetes Mellitus (DM) representa atualmente um problema de saúde pública devido ao aumento 
de sua incidência e prevalência, sendo a atuação multiprofissional importante para controle e 
prevenção de complicações. A presença de equipe multidisciplinar é importante para o 
desenvolvimento de atividades de educação em saúde, pois sua interação mobilizará a produção 
de novos conhecimentos atuando como agente facilitador e mobilizador nas ações de educação 
em saúde. Dado à complexidade do paciente diabético, assim como a relevância da atuação 
multiprofissional, essa pesquisa teve como objetivo revisar o papel de cada profissional no cuidado 
ao paciente portador de DM, assim como a atuação da equipe multidisciplinar no processo de 
educação em saúde. Tratou-se de uma revisão de literatura narrativa, realizada mediante 
levantamento de artigos publicados nos últimos cinco anos completos (2013-2018) nas bases de 
dados Scielo, Lilacs, Medline e Pubmed, no período de abril de 2019. Cada profissional tem, dentro 
de sua especificidade, uma abordagem diferenciada junto ao paciente diabético, contudo, a 
atenção multiprofissional ao paciente com essa enfermidade deve ter foco não somente em 
melhorar a condição de saúde de um único paciente, mas resolver e colocar pra frente a real 
política da saúde, atingindo todos os cidadãos, englobando-os no formato, social, político e 
econômico. Portanto, conhecer a rotina dos indivíduos com diabetes remete à importância do 
planejamento e da implementação de ações, baseadas em informações científicas, a serem 
desenvolvidas por meio de políticas públicas de saúde, que envolvam a melhoria da qualidade de 
vida dos indivíduos. 
 
Palavras-chave: Equipe Multiprofissional; Diabetes Mellitus; Educação em Saúde. 
 
ABSTRACT 
 
Diabetes Mellitus (DM) currently represents a public health problem due to its increased incidence 
and prevalence, and multiprofessional work is important for the control and prevention of 
complications. The presence of a multidisciplinary team is important for the development of health 
education activities, because their interaction will mobilize the production of new knowledge acting 
as facilitating and mobilizing agent in actions of health education. Given the complexity of the 
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diabetic patient, as well as the relevance of the multiprofessional performance, this research aimed 
to review the role of each professional in the care of patients with DM, as well as the 
multidisciplinary team in the health education process. A review of the narrative literature was 
carried out by the survey of articles published in the last five full years (2013-2018) in the Scielo, 
Lilacs, Medline and Pubmed databases, in the period of April 2019. Each professional has, within 
his specificity, a differentiated approach to the diabetic patient, however, the multiprofessional 
attention to the patient with this disease should focus not only on improving the health condition of a 
single patient, but solve and put forward the real health policy, reaching all citizens, encompassing 
them in the social, political and economic format. Therefore, knowing the routine of individuals with 
diabetes points to the importance of planning and implementing actions, based on scientific 
information, to be developed through public health policies, which involve improving the quality of 
life of individuals. 
 
Key-Words: Multiprofessional Team; Diabetes Mellitus; Health education.  
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

O Diabetes Mellitus (DM) representa um problema de saúde pública devido ao 

aumento de sua incidência e prevalência. É uma doença crônica ocasionada pela redução 

da produção de insulina ou não utilização da mesma de forma eficiente. Tal processo 

acarreta hiperglicemia. O estado hiperglicêmico crônico produz complicações macro e 

microangiopáticas, como a cardiopatia isquêmica, doença vascular periférica, acidente 

vascular cerebral, retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia sensitiva distal 

(GUSMAI, et al 2015; IQUIZE, et al 2017). 

A maior longevidade da população, juntamente com as alterações no estilo de vida, 

sobretudo o sedentarismo e as mudanças no padrão de alimentação, contribuem para o 

aumento do perfil de risco para doenças crônicas, como o diabetes mellitus. A prevalência 

dessa doença tem se elevado vertiginosamente, representando importante problema de 

saúde pública em países da América Latina. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 

atualmente, existem mais de 12 milhões de portadores da doença. (CORREA, et al. 2017). 

Tal patologia classifica-se em DM tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos 

específicos, porém os diabéticos tipo 2 (DM2) representam 90% a 95% dos casos, sendo 

que a grande maioria apresenta sobrepeso ou obesidade. Apesar de ocorrer em qualquer 

idade, geralmente o DM2 é diagnosticado após os 40 anos (MORAIS, et al. 2009; 

CORREA, et al. 2017). 

De acordo com Morais e colaboradores (2009), o grau de conhecimento influencia a 

adesão ao tratamento, principalmente no que diz respeito ao controle da glicemia e à 

prevenção das complicações advindas dessa patologia, uma vez que a baixa escolaridade 
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dificulta o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, as pessoas, que não tiveram 

acesso à educação possuem maior risco de desenvolver complicações, levando à 

necessidade de uma adequação das ações de educação em saúde da equipe 

multidisciplinar, para que  haja uma maior compreensão deste grupo. 

A educação é evidenciada como veículo de capacitação das pessoas para realizar o 

gerenciamento da sua doença e possui um papel importante na atenção primária, tornando 

essencial a conscientização dos profissionais de saúde quanto à importância deles na 

prevenção. Dessa forma, os profissionais que atuam na atenção básica devem reunir 

estratégias que visem adequar as atividades educativas de acordo com o nível de 

instrução que sua demanda detém, visando aumentar o conhecimento e minimizar os 

riscos para as possíveis complicações associadas ao diabetes (SILVA et al, 2009; 

MORAIS et al, 2009). 

Devido ao aspecto crônico da doença, grande parte do sucesso do tratamento é 

construído pela auto-responsabilização do paciente, conscientização das restrições 

impostas pela enfermidade e, principalmente, o controle glicêmico. Dessa forma, a atuação 

da equipe multidisciplinar no planejamento e elaboração de práticas educativas, que 

contemplem as reais necessidades dos indivíduos afetados, bem como dos familiares; se 

torna fundamental no cuidado desses pacientes (IQUIZE, et al 2017). 

De acordo com Silva et al. 2009, a presença de equipe multidisciplinar é um ponto 

importante para o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, pois a interação 

interdisciplinar mobilizará a produção de novos conhecimentos. Esse processo leva em 

conta a concepção integradora da promoção da saúde, definida na Carta de Ottawa, onde 

todos devem atuar na integralidade que envolve a saúde. Os profissionais devem, pois, 

atuar como agente facilitador e mobilizador nas ações de educação em saúde, ter boa 

capacidade de comunicação, de escuta, de compreensão e de negociação. Os 

conhecimentos construídos com a ajuda da troca de experiências e de saberes, entre 

profissionais e pacientes são resultados fundamentais de práticas educativas. 

Dado à complexidade do paciente diabético, assim como a relevância da atuação 

multiprofissional para garantir a integralidade da assistência em saúde, essa pesquisa tem 

como objetivo revisar, mediante a literatura, o papel de cada profissional no cuidado ao 

paciente portador de DM, assim como a atuação da equipe multidisciplinar no processo de 

educação em saúde. 
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METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa tratou-se de uma revisão de literatura narrativa, realizada 

mediante levantamento de artigos publicados nos últimos cinco anos completos (2013-

2018) nas bases de dados Scielo, Lilacs, Medline e Pubmed, no período de abril de 2019.  

A amostra dessa pesquisa foi formada de artigos publicados em inglês, português 

ou espanhol, que possuíssem pelo menos dois dos descritores previamente selecionados, 

sendo estes: Atenção Multiprofissional; Diabetes Mellitus; Enfermeiro; Médico; Psicólogo; 

Fisioterapeuta; Odontólogo; Nutricionista; e profissional de Educação Física; que 

estivessem dispostos na íntegra e de forma gratuita; que tiveram melhor descrição de 

atuação de cada um dos profissionais selecionados junto ao paciente diabético.  

Foram excluídos do estudo livros, monografias, teses e dissertações, mesmo que 

publicados na integra; artigos incompletos; ou ainda, que possuíssem dados inconclusivos, 

e revisões bibliográficas. 

Inicialmente realizou-se uma busca nas bases de dados aplicando-se os critérios de 

elegibilidade, onde, após a busca, foram selecionados 32 artigos. Em seguida, realizou-se 

uma leitura primária dos resumos para encontrar pontos de relevância para os 

pesquisadores, sendo selecionados então 22. 

Desses 15, foi feito a leitura na integra na busca da atuação profissional individual, 

assim como a atenção multidisciplinar junto ao paciente diabético e, se estes condiziam 

com o propósito dessa pesquisa para análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados da presente pesquisa serão apresentados em tópicos específicos, 

respeitando os objetivos da mesma e contemplando sua discussão. 

 

ASPÉCTOS GERAIS DA DIABETES MELLITUS 

 

No Brasil, a grande magnitude das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

corresponde a 72% das causas de mortes, sendo crescente o número de óbitos por 

diabetes. O diabetes mellitus tipo 2 é preocupante, em virtude, particularmente, dos riscos 

de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares que diminuem a 

expectativa e qualidade de vida dos pacientes (BRASIL, 2012). 
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 O Diabetes Mellitus, doença endócrina, com causas multifatoriais, está relacionado 

diretamente à produção insuficiente de insulina, falta desta ou incapacidade da mesma de 

exercer sua função com êxito. Geralmente ocasiona hiperglicemia constante e outras 

complicações. Pode lesionar em longo prazo, o coração, os olhos, os nervos, os rins e a 

rede vascular, sobretudo a periférica (LEOPARDI, 2006). 

 Sua classificação determina vários tipos de diabetes, como Diabetes Mellitus tipo I, 

tipo II, Diabetes gestacional e outras formas, porém os mais conhecidos são o tipo I e II, 

onde o segundo, demonstra maiores números, pois tem origens definidas (SBD, 2015). 

 As manifestações clínicas mais freqüentes com o aumento da glicemia são: poliúria, 

nictúria, polidipsia, boca seca, polifagia, emagrecimento rápido, fadiga, fraqueza, tonturas, 

etc. Caso não haja o controle dos índices glicêmicos, além dos sintomas citados, o 

paciente pode evoluir para uma cetoacidose Diabética e Coma Hiperosmolar (BRASIL, 

2015). 

 As manifestações em longo prazo, complicações tardias que podem atingir órgãos 

vitais, são a Retinopatia Diabética, problemas cardiovasculares, alterações circulatórias e 

problemas neurológicos. Em relação à Retinopatia diabética, esta pode ir desde uma 

turvação da visão até a presença de catarata, descolamento da retina, hemorragia vítrea e 

cegueira; os problemas Cardiovasculares estão associado à obesidade, tabagismo, que 

pode precipitar o Infarto Agudo do miocárdio, a Insuficiência Cardíaca Congestiva e as 

arritmias; as alterações circulatórias, podem ocasionar uma lesão no membro inferior, 

acarretando um problema denominado "Pé Diabético"; e, em relação aos problemas 

neurológicos, responsáveis pelas neurites agudas ou crônicas, podem atingir as posições 

articulares (LEOPARDI, 2006). 

 O diagnóstico do diabetes e/ou rastreamento é verificado através das manifestações 

clínicas citadas pelo paciente, histórico familiar e dos fatores de risco, como sedentarismo, 

tabagismo, obesidade etc., além dos profissionais de saúde contarem com os exames 

laboratoriais, entre eles: glicemia de jejum e sumário de urina (BRASIL, 2015). 

A maioria das pessoas com DM pode e deve ser acompanhada pelas Equipes de 

Atenção Básica, entretanto, os casos que extrapolam o limite de atuação no âmbito da AB 

devem ser encaminhados para outros níveis de atenção. Para a ‘Integração da Rede de 

Atenção’, considera-se fundamental a existência de instrumentos que possibilitem a 

‘normatização da atenção’ necessária à coordenação do cuidado, tais como: protocolos e 

diretrizes terapêuticas voltados ao controle das DCNT e/ou do DM; fluxos de acesso entre 

os diferentes pontos da rede assistencial; tecnologias orientadas para a ‘regulação do 
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acesso aos serviços especializados’, com estratégias para a otimização da oferta. Além 

disso, é fundamental a ‘adequação da oferta dos serviços especializados’ às necessidade 

de saúde das pessoas com DM, principalmente com relação ao provimento dos exames 

laboratoriais e das consultas com especialistas focais (endocrinologista, oftalmologista) 

(BORGES & LACERDA, 2018). 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO 

 

A consulta de avaliação inicial de pessoas com diagnóstico de DM deve ser 

realizada pelo médico da Atenção Básica. Nesta consulta, o profissional precisará 

identificar os fatores de risco, avaliar as condições de saúde, estratificar, se necessário, o 

risco cardiovascular do paciente e orientar quanto à prevenção e ao manejo de 

complicações crônicas. A consulta médica deverá incluir quatro aspectos fundamentais: 

história clínica, exame físico, avaliação laboratorial e estratificação do risco cardiovascular 

(SALCI; MEIRELLES e SILVA, 2017). 

Segundo Ministério da Saúde (2013), a história clínica deve ser realizada de forma 

completa, contemplando aspectos relevantes como: Identificação; História atual: duração 

conhecida do DM e controle glicêmico; sintomas (polidipsia, poliúria, polifagia, 

emagrecimento, astenia, prurido vulvar ou balanopostite, diminuição brusca da acuidade 

visual, infecções frequentes), apresentação inicial e evolução dos sintomas, estado atual; e 

fatores de risco; História pregressa; História familiar; Perfil psicossocial; Avaliação de 

consumo alimentar; Medicações em uso; e Prática de atividade física.  

  O exame físico é muito importante, visto que pode detectar complicações da doença 

e identificar outras condições que, associadas, aumentam a morbimortalidade e 

influenciam no tratamento. Alguns aspectos são relevantes no exame físico do paciente 

diabético, como: medidas antropométricas - peso, altura, cálculo do Índice de Massa 

Corpórea (IMC) e aferição da cintura abdominal (CA); medida da pressão arterial (PA) e 

frequência cardíaca (FC); palpação da tireóide; ausculta cardíaca e pulmonar; exame dos 

pés para avaliação de lesões cutâneas, estado das unhas, calos e deformidades, palpação 

dos pulsos arteriais periféricos, avaliação de edema de membros inferiores; exame 

neurológico sumário e exame do fundo do olho (SALCI; MEIRELLES e SILVA, 2017). 

Alguns exames são necessários para o atendimento inicial e acompanhamento da 

pessoa com DM. A periodicidade destes exames dependerá do acompanhamento 

individual de cada paciente, considerando o alto risco cardiovascular para a pessoa com 
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DM, o controle metabólico, as metas de cuidado e as complicações existentes. A rotina 

complementar mínima para pacientes com DM inclui: Glicemia de jejum e HbA1C 

(Hemoglobina glicada), Colesterol total (CT), HDL e Triglicerídeos (TG); a fração LDL pode 

ser calculada utilizando-se a fórmula de Friedewald: LDL = CT – HDL – TG/5 (para 

triglicerídeos abaixo de 400 mg/dL), Creatinina sérica, Exame de urina tipo 1, e se 

necessário, microalbuminúria ou relação Albumina/ Creatinina e Fundoscopia. Também 

podem ser solicitados exames para avaliação cardiológica, conforme necessidade 

individual, como eletrocardiograma (ECG), e se o paciente apresentar sintomas cardíacos 

típicos ou atípicos ou ECG de repouso alterado, justifica-se avaliação adicional para 

identificação de doença arterial coronariana (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).   

Segundo Borges e Lacerda (2018), o tratamento da pessoa com DM tem como 

objetivo o controle metabólico e a prevenção das complicações associadas ao DM, 

levando em consideração o grau de risco de cada pessoa. A base do tratamento consiste 

no estímulo à adoção de hábitos de vida mais saudáveis, quase sempre acrescida de 

tratamento farmacológico. A implementação de um plano para acompanhamento periódico 

e gerenciamento dos casos é fundamental para avaliar a evolução da doença e a adesão 

ao tratamento prescrito. 

Diversas medicações estão disponíveis para o tratamento da DM, entretanto, 

segundo a American Diabetes Association (ADA), apenas 50% dos pacientes que 

regularmente fazem uso dos mesmos atingem os níveis glicêmicos desejáveis (IQUIZE et 

al. 2017). 

Diante da dificuldade das pessoas com DM em seguir o tratamento prescrito, tanto o 

medicamentoso quanto o não medicamentoso, as atividades de educação em saúde 

voltadas ao controle do DM devem ser consideradas parte do tratamento integral. Essas 

atividades visam a aumentar a compreensão das pessoas sobre a doença, ajudá-las no 

desenvolvimento de uma maior autonomia e na superação dos vários obstáculos que 

dificultam o controle da doença. Essas ações são necessárias à prevenção das 

complicações associadas à doença e à manutenção da qualidade de vida das pessoas 

com DM (BORGES & LACERDA, 2018). 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO 

 

 Para ARAÚJO et al. (2018) o enfermeiro, em especial, tem o desafio de exercer 

assistência aos indivíduos, família e comunidade, por meio do cuidado direto ou indireto. 
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Compete-lhe desenvolver o cuidado em interação com estes pacientes, ajudando na 

compreensão da necessidade de assumir modificações no estilo de vida. Desse modo, 

podem contribuir para a adesão deles ao controle glicêmico.   

A enfermeira deve desenvolver atividades educativas para aumentar o nível de 

conhecimento dos pacientes e comunidade, procurar contribuir para a adesão do paciente 

ao tratamento. Assim como solicitar os exames determinados pelo protocolo do Ministério 

da saúde. Quando não existirem intercorrências, repete-se a medicação, realiza-se a 

avaliação do "Pé Diabético", o controle da glicemia capilar a cada consulta, além de avaliar 

os exames solicitados (BRASIL, 2015). 

As ações da equipe de saúde têm como meta atuar de forma integrada, mantendo 

um consenso no trabalho. Assim, é função do Enfermeiro, além de capacitar sua equipe de 

auxiliares na execução das atividades, realizar as consultas de Enfermagem, identificar os 

fatores de risco e de adesão, possíveis intercorrências no tratamento e encaminhar ao 

médico quando necessário (ARAÚJO et al., 2018). 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA 

 

Os cuidados e recomendações fisioterapêuticas sobre reabilitação física no diabetes 

mellitus, pautam sobre o incentivo a prática de atividade física e a prevenção ao pé 

diabético. Portanto, os portadores diabetes devem ser incentivados a praticar exercícios 

físicos regularmente. Enquanto jovem e apresentando bom controle metabólico pode fazer 

a maioria das atividades com segurança; no adulto, o condicionamento cardiovascular é 

fundamental para a saúde; no envelhecimento, por sua vez, a manutenção da massa 

muscular e da funcionalidade passa a ser o foco central. Cada sessão de exercícios físicos 

deve incluir períodos de 5 a 10 minutos de aquecimento com exercício aeróbico em baixa 

intensidade. Após o aquecimento, é preciso fazer alongamento por outros 5 a 10 minutos. 

Ao final do exercício, o período de resfriamento deve ter também de 5 a 10 minutos, 

reconduzindo a frequência cardíaca ao nível de repouso (SBD, 2018). 

Já quanto a neuropatia diabética, o Grupo de Trabalho Internacional sobre Pé 

Diabético (International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF) conceitua pé 

diabético como “infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles associadas a 

alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica (DAP) nos membros 

inferiores”.Os dados epidemiológicos são muito amplos e variáveis, em razão da 

diversidade regional dos desfechos dessa complicação: países em desenvolvimento, como 
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no Brasil, a infecção é, ainda, uma complicação comum das úlceras de pés diabéticos 

(UPDs), tendo como sequela as amputações em membros inferiores. A frequência e a 

gravidade também se devem a diferenças socioeconômicas, tipos de calçados usados e 

falta de padronização dos cuidados, em escala nacional, nesses países (BAKKER et al, 

2015). 

O profissional fisioterapeuta também faz recomendações quanto aos cuidados 

especiais com os pés, principalmente em pacientes com diagnóstico de neuropatia 

periférica, na atividade física aeróbica, visto que são fundamentais para indivíduos com 

diabetes: uso de tênis adequado, eventualmente com uso de palmilhas especiais (se 

indicado) e meias apropriadas (sem costura interna), a fim de manter os pés confortáveis e 

secos. Deve-se sempre, ter o cuidado de orientar os indivíduos sobre a importância do 

exame dos pés antes e depois dos exercícios, atentando para o surgimento de bolhas 

(SBD, 2018). 

De acordo com Mendonça e colaboradores (2017) a avaliação criteriosa, 

acompanhamento regular, conscientização sobre os cuidados com os pés, entre outras 

medidas, podem reduzir e/ ou prevenir os agravos advindos do DM. Uma avaliação precisa 

do fisioterapeuta pode servir para traçar o perfil do diabético e, assim, evidenciar aqueles 

que apresentam maiores riscos de desenvolverem complicações e, dessa forma, terem um 

acompanhamento mais adequado. 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL PSICÓLOGO 

 

Ao receber o diagnóstico de uma doença crônica não transmissível como o diabetes 

mellitus tipo 2, as pessoas são confrontadas com novas situações que exigem uma 

avaliação individual e a escolha de modos de enfrentamento para lidar com tais situações, 

iniciando o processo de adaptação psicológica (FELTON, REVENSON e HINRICHSEN, 

2014) 

O impacto do diagnóstico acarreta muitas vezes em um choque emocional para a 

pessoa, que não está preparada para conviver com as limitações decorrentes da condição 

crônica, o que acaba interferindo em sua vida familiar e afetando suas relações. O 

indivíduo com doença crônica experimenta, de forma intensa, a ambivalência, isto é, 

precisa decidir entre aquilo que deseja fazer e o que é preciso ser feito (LIMA, 2015). 

A aceitação da doença é um meio de avaliar a adaptação psicológica frente às 

demandas provenientes das manifestações clínicas e do tratamento requerido para as 
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doenças (BESEN e ESEN, 2014). A literatura aponta outras formas de avaliar a adaptação 

psicológica a uma doença, tais como a qualidade de vida, bem-estar, autoestima, 

participação social e cumprimento das funções sociais (RIDDER et al., 2015) 

Ainda segundo Lima (2015) nesse conflito existem ganhos e perdas, sentimentos 

ambíguos, gerando muita instabilidade emocional. Daí a necessidade de acompanhamento 

psicológico para que se possa elaborar esses aspectos emocionais da doença, diminuindo 

assim seu sofrimento psíquico, possibilitando a aceitação, motivando-o no autocuidado e 

na adesão ao tratamento. 

Para Goes et al (2017) os fatores de estresse tem relação direta com o meio social e 

político ao qual o indivíduo encontra-se inserido e com isso pode expor a esses fatores 

exaustivos. O estresse possui uma correlação com o aumento da glicemia, decorrente da 

liberação de cortisol, podendo levar os indivíduos a adquirir em longo prazo o diabetes 

mellitus tipo 2. 

 Além disso é notória a detecção da presença de alterações emocionais, que 

variaram de disforia a depressão grave, as quais podem estar relacionadas à rigorosidade 

na terapêutica do DM. Diante dessa realidade, o trabalho da equipe multiprofissional com 

participação do psicólogo é de fundamental importância no tratamento do paciente com 

DM, através do atendimento individualizado, de ações educativas e de grupo, além do 

apoio emocional que deve ser ofertado para um melhor enfrentamento da doença (GOES 

et al, 2017) 

 O papel da psicologia consiste em intermediar a relação médico-paciente, facilitando 

esse diálogo. E, por ter uma escuta diferenciada, o psicólogo é capaz de intervir, de 

estreitar o vínculo entre o médico e seu paciente, criando condições para que o paciente 

se sinta acolhido e mais motivado em seu tratamento, livre de cobranças ou críticas, 

estabelecendo uma relação de parceria, participando, contribuindo e tendo mais controle 

sobre a sua doença, estimulando a presença de familiares do paciente na consulta, que 

poderão contribuir com informações, participando das discussões sobre o tratamento 

(LIMA, 2015).   

 A psicologia se coloca sobre a aceitação e motivação do paciente, esclarecendo 

suas dúvidas, reestruturando suas crenças, sendo continente para seus medos, 

frustrações, expectativas e fantasias. Incentivando-o a ampliar sua rede social, oferecendo 

suporte e acolhimento, transmitindo-lhe apoio, segurança e confiança (LIMA, 2015). 
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É necessária, a prestação de serviços de saúde humanizados, envolvendo o 

ambiente em torno do paciente em participar e levar a um melhor enfrentamento e controle 

da doença (ILO, 2016). 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA 

 

As estratégias para o tratamento da doença e prevenção das complicações crônicas 

incluem a educação em diabetes, modificações no estilo de vida, aconselhamento 

nutricional, incentivo à prática de atividade física, monitorização glicêmica e uso correto de 

medicamentos (EVERT, 2014). 

Dentre os fatores intervenientes descritos no seguimento ao plano alimentar, 

destacam-se nível socioeconômico, hábitos alimentares anteriores ao diagnóstico, falta de 

tempo, de apoio e do envolvimento familiar, rotina de trabalho, conhecimento sobre a 

doença, não acreditar no tratamento, tipo de diabetes, medicação prescrita, falta de 

interesse, responsabilidade do indivíduo sobre sua saúde, menor grau de satisfação com o 

serviço de saúde, além dos fatores relacionados ao paciente e a não persistência em 

seguir o tratamento (DALY et al., 2014; ASSUNÇÃO e URSINE, 2008) . Salienta-se o fato 

do DM ser uma doença crônica caracterizada pela necessidade de cuidado contínuo, que 

depende do desejo e motivação do paciente (HOW, 2014). 

A adesão ao plano alimentar ainda representa desafio aos profissionais de saúde 

em relação à busca de intervenções de sucesso, que sejam capazes de mobilizar os 

indivíduos à adoção de práticas alimentares saudáveis. Na atenção primária à saúde 

(APS), onde há número crescente de usuários e restrito de profissionais da nutrição, em 

um ambiente de baixos recursos, torna-se imperativo o estudo de intervenções que 

atendam a essas necessidades específicas (MOURA et al., 2018).  

Ainda segundo Moura et al. (2018) a educação nutricional focada em diferentes 

realidades, com baixo custo e fácil realização, são possíveis de serem realizadas, com 

bons resultados, abrindo a perspectiva para diferenciação do programa de educação em 

grupos, com otimização do tempo dos profissionais no atendimento do SUS. 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A DM possui diversas formas de cuidado e prevenção de complicações. Dentre 

elas, a atividade física/exercício físico é considerado ponto-chave no manejo de seu 
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tratamento, como alternativa não medicamentosa, sendo o profissional de educação física, 

aquele que pode direcionar a melhor forma de prática pelo paciente portador de diabetes, 

auxiliando na inserção no cotidiano do mesmo (GOEBEL; BORGES E BARBOSA, 2013; 

SANTOS; MARCON, 2014). 

A prática do exercício físico, principalmente junto de um profissional, pode trazer 

melhorias no controle da doença além de otimizar a qualidade de vida, reduzindo os efeitos 

inflamatórios que geram déficit na captação de insulina, melhorando sua sensibilidade e 

controle da doença (FREITAS; CESCHINI E RAMALLO, 2014). 

O profissional de Educação Física, apesar de não ser responsável pelo diagnóstico 

da DM, aplica seus conhecimentos sobre a atividade física e seus aspectos com o intuito 

de redução dos impactos da patologia junto ao paciente, além de favorecer a percepção de 

autocuidado do mesmo, também melhorando a qualidade de vida através do exercício 

visto que o  estilo  de  vida do indivíduo como hábitos  alimentares  não  saudáveis,  

sedentarismo  pode impactar no agravo da doença (FERRRETTI et al, 2015; GOEBEL; 

BORGES E BARBOSA, 2013). 

Ainda, a prática de atividade de física, principalmente ente indivíduos portadores de 

diabetes idosos, tende a melhorar a função cognitiva ou, pelo menos, retardar seu declínio 

frente ao processo de envelhecimento e surgimento de depressão, sendo particularmente 

importante, promovendo envelhecimento saudável, senescência com funcionalidade e 

redução de impactos da diabetes (VARGAS; DE LARA E MELLO-CARPES, 2014) 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ODONTÓLOGO 

 

A saúde oral também pode estar prejudicada no paciente portador de DM, 

principalmente pela dificuldade de controle glicêmico aumentando o risco de complicações 

relacionadas, visto que a dificuldade no controle glicêmico pode prejudicar 

consideravelmente o tratamento e acompanhamento da hipossalivação, doença 

periodontal, dentre outros acometimentos orais (NEGRATO et al, 2013).  

É comum a apresentação de xerostomia, infecções bucais agudas, halitose, 

ardência bucal e dificuldade de cicatrização são eventos que acompanham o paciente 

diabético no consultório odontológico, dos quais o profissional odontólogo deve atentar. 

Portanto, a ausência de hábitos saudáveis e de higienização satisfatória, aliado às 

mudanças fisiológicas inerentes a DM podem trazer mudanças que comprometem ainda 

mais o bem estar desses pacientes. O Cirurgião-Dentista, portanto, precisa estar apto a 
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reconhecer as alterações próprias do envelhecimento fisiológico das oriundas do diabetes, 

bem como saber lidar com complicações secundárias de ordem biológica, social e 

psicológica que acompanham o paciente portador, para oferecer-lhe um tratamento que 

proporcione melhor qualidade de vida e longevidade (CANTANHEDE; VELOSO e SERRA, 

2013, p.181) 

 

ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE DIABÉTICO NA ASSISTÊNCIA 

BÁSICA  

 

A equipe multidisciplinar é um grupo de profissionais com aptidões peculiares 

diferentes que concentra objetivos em direção a uma proposta que possa cooperar de 

alguma forma com bons resultados, tendo como objetivo somar conhecimentos e 

habilidades dos profissionais da saúde para que estes possam convergir sobre a melhor 

forma de assistir o paciente (SILVA; MIRANDA e ANDRADE, 2017). 

Ainda de acordo com Silva e colaboradores (2017), o desempenho multidisciplinar 

tem grande importância para saúde na assistência dos pacientes, principalmente quando 

portadores de doenças crônicas como a DM, vindo a afirmar a necessidade da atuação 

desse grupo de profissionais quanto a educação e saúde, levando ao a paciente entender 

sua saúde, seu tratamento, proporcionando não só a qualidade de vida, mas a melhor 

maneira de aceitar e viver a enfermidade, aderindo o tratamento, melhorando auto-estima, 

consequentemente o seu bem estar. 

De acordo com Iquize e Colaboradores (2017), ações educativas motivadoras para 

o uso correto dos medicamentos, de refeições regulares, da adesão a um programa de 

exercícios adaptados a cada paciente e orientações sobre cessação do tabagismo, essa 

abordagem multidisciplinar possui como parâmetro de sucesso a melhora do controle 

metabólico, redução do risco cardiovascular e controle das complicações crônicas 

relacionadas ao diabetes, sendo necessário para tal dispor de ambientes apropriados, 

treinamento dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) para diferentes 

propostas pedagógicas, cuja finalidade seja orientar ações para a melhoria da qualidade 

de vida, promoção em saúde e estímulo da autonomia do indivíduo . 

O diagnóstico da equipe multidisciplinar pode diminuir a presença de complicações, 

prescrições inapropriadas, complicações infecciosas, tempo de internação, como também 

ajudar em descobertas científicas, melhorar modelos assistenciais que consolidam o 

trabalho da equipe das áreas afins, provocando reflexões na forma de ensinar, pesquisar, 
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como também na assistência como todo.  É essencial para este grupo o planejamento das 

atividades de cada profissional para com o paciente, dando importância no vínculo que irá 

se formar, perfazendo o lado humano, fundamental na área de saúde, com intuito também 

de arrecadar informações extra enfermidade, buscando resolutividade ou amenização do 

problema, oportunizando uma consulta de abordagem humanizada, com intuito de que o 

paciente relate sua real condição, fraqueza, enfermidade, situação econômica, meio social, 

é princípio contemporâneo buscado nos grandes centros acadêmicos internacionais, já 

com resultados que ajudam na reconstrução de uma sociedade voltada para a prevenção 

(SALCI; MEIRELLES e SILVA, 2017). 

Ainda segundo Salci e Colaboradores (2017) a atenção multiprofissional ao paciente 

com essa enfermidade deve ter foco não somente em melhorar a condição de saúde de 

um único paciente, mas resolver e colocar pra frente a real política da saúde, atingindo 

todos os cidadãos, englobando-os no formato, social, político e econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do que foi explanado ressalta-se que a participação da equipe 

multiprofissional atuando tanto de forma individual, mas principalmente, de forma conjunta, 

é essencial pois favorece o direcionamento de ações frente às principais carências 

encontradas, uma vez que aspectos importantes, que podem influenciar até mesmo no 

manejo do tratamento e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas com DM, 

podendo estes ser solucionados ou amenizados com a implementação de distintas 

estratégias pela equipe multiprofissional de saúde. 

Portanto, conhecer a rotina dos indivíduos com diabetes significa um momento 

ímpar de compreensão, e remete novamente à importância do planejamento e da 

implementação de ações de responsabilidade das esferas governamentais, com 

embasamento em informações científicas, a serem desenvolvidas por meio de políticas 

públicas de saúde, que envolvam a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. 
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Capítulo 20 

O USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O ESTUDO DE 
COLESTEATOMA 

 

Gerson Alves Ribeiro1 

 

RESUMO 

Este estudo tem como principal objetivo explicitar a importância do uso da Tomografia 
Computadorizada no diagnóstico de colesteatoma, que é uma porção de pele que se origina na 
parte interna do ouvido, que se dirige para dentro do tímpano, onde cresce lentamente ao longo 
do tempo. Possui influência destrutiva é detectada através de seu crescimento, da produção de 
substâncias orgânicas de natureza proteica que causam trauma ao tecido e provocam a 
proliferação de bactérias responsáveis pelo acometimento de infecções e inflamações de 
natureza. Existem duas espécies de colesteatomas, classificados como adquiridos e congênitos. 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que procura explicar um problema 
utilizando fundamentações teóricas contidas em artigos, livros, dissertações e teses. A 
Tomografia Computadorizada do ouvido é um exame utilizado para avaliar a extensão da 
doença. 

Palavras–Chave: Colesteatoma. Erosão Óssea. Tomografia Computadorizada. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O colesteatoma é uma patologia caracterizada pelo aumento exagerado de 

epitélio estratificado escamoso queratinizado em localização anômala, situado 

geralmente na orelha média. Tem potencial osteolítico, que se explica pela presença de 

colagenase na periferia da lesão, já que o colágeno é a principal proteína do tecido 

ósseo (FATTERPEKAR et al., 2006 apud ÁVILA et al., 2013). 

O anatomista alemão Johannes Mueller, em 1838 foi o primeiro a fazer uso do 

termo Colesteatoma, onde cole corresponde a colesterol; esteado - gordura; e oma - 

tumor, isto é, um tumor formado de tecido gorduroso e cristais de colesterol. (GEBRIM, 

2010). Porém, a utilização deste termo é inadequada, pois o colesteatoma é, na 

realidade, formado de epitélio escamoso queratinizado da membrana que reveste o 
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Computadorizada e Ressonância Magnética (Instituto Lato Sensu). E-mail: gersonwrestler@hotmail.com 
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tímpano, sem a presença de cristais de colesterol ou gordura na sua estrutura, além da 

natureza tumoral ser questionada. 

Outras denominações foram sugeridas, como tumor peroláceo, por Cruveilhier, 

em 1829; margaritoma, por Craigie, em 1891, colesteatoma epidérmico por Cushing, em 

1922, epidermóide por Critchley e Ferguson, em 1928 e queratoma, por Shuknecht, em 

1974; todos estes termos, apesar de mais adequados e descritivos, não são 

empregados e o vocábulo colesteatoma é consagrado entre os otorrinolaringologistas 

(GEBRIM, 2010 apud ÁVILA et al., 2013). 

Os colesteatomas foram definidos por Friedmann em 1959, como estruturas 

císticas revestidas por epitélio escamoso estratificado, repousando sobre um estroma 

fibroso de espessura variável, o qual pode conter alguns elementos do forro mucoso 

original (AQUINO; CRUZ FILHO, AQUINO, 2011). 

Em 1974, Schuknecht contextualizou os colesteatomas como acúmulo de 

queratina esfoliada dentro do ouvido médio ou de qualquer parte pneumatizada do osso 

temporal, originando-se a partir de um epitélio escamoso queratinizado, que se classifica 

como "pele no lugar errado" (FATTERPEKAR et al., 2006 apud ÁVILA et al., 2013). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para que a pesquisa seja realizada de maneira efetiva é importante que haja a 

consideração plena da direção a ser percorrida dentro de cada etapa. É imprescindível 

que exista um planejamento, selecionando a metodologia, as ferramentas e as técnicas 

a serem aplicadas. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que procura explicar 

um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações 

e teses, busca-se ainda conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 

passado sobre determinado assunto, tema ou problema (CERVO et al, 2007). 

Esta técnica de pesquisa consente a reunião de múltiplos estudos publicados e 

proporciona considerações específicas a uma determinada área de estudo. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO COLESTEATOMA 

 

3.1 Patenogênese 
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Existem quatro principais teorias que enfatizam à origem do colesteatoma 

adquirido, que são: retração, invasão epitelial, metaplasia do epitélio do ouvido médio e 

hiperplasia de células basais (CARVALHO; MONTEIRO, 2011). 

A teoria mais amplamente aceita sugere que o colesteatoma se origina através 

de bolsas de retração. Se uma pressão negativa se desenvolve no ouvido médio (por 

disfunção tubária ou infecção), a membrana timpânica se retrai geralmente em sua parte 

mais fraca, a parsflácida. Assim, a queratina (que normalmente fica localizada na parte 

externa da membrana timpânica) sofre invaginação, ficando em posição anômala. 

 

3.2 Classificação 

 

Pode ser classificado como de origem congênita ou adquirida (CARVALHO; 

MONTEIRO, 2011). Os colesteatomas congênitos (2%) são decorrentes de restos 

epiteliais de origem embrionária. Os pacientes nascem com o tecido em posição 

anômala. Não existe histórico de infecção e a membrana timpânica está intacta e 

ocorrem, em maiores proporções, na cavidade timpânica anterior perto do epitímpano ou 

estribo (FATTERPEKAR et al., 2006 apud ÁVILA et al., 2013). 

Os colesteatomas adquiridos são mais comuns (98%) e estão atrelados à 

inflamações crônicas do ouvido médio. Suas causas estão relacionadas com a anatomia 

da membrana timpânica, que possuem três camadas celulares, sendo uma camada 

externa contígua com a mucosa do conduto auditivo externo, uma camada interna 

contínua com a mucosa do ouvido médio, e uma camada média de tecido fibroso, que 

está presente apenas na pars tensa (HYPPOLITO, 2005) 
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Figura 1: Lesão colesteatomatosa em orelha média associada à osteólise da cadeia ossicular à 
esquerda. (círculo). 
(https://www.google.com.br/search?q=colesteatoma&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms
&tbm 
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQzYKsu9POAhWB9x4KHZt8BJAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=colestea
toma +-+tomografia+computadorizada&imgrc=L_RhrhXuRa4fGM%3A) 

 

De acordo com o Centro de Otorrinolaringologia de Campinas (2014), o 

colesteatoma acomete, na maioria das vezes, a região da mastoide. A mastoide é uma 

região pneumatizada do osso temporal que se comunica com a orelha média e que 

possui várias cavidades (fica atrás da orelha). É por isso que não se pode remover este 

tumor apenas pelo conduto auditivo externo. Na maioria das vezes, é necessária uma 

cirurgia mais ampla, com abertura das células da mastoide para remover o tumor. As 

recidivas podem ocorrer e, mesmo depois da cirurgia, o ouvido requer acompanhamento 

periódico. 

 

3.3 Diagnóstico 

 
O diagnóstico do colesteatoma é fundamentado no exame clínico (otoscopia), 

onde é analisado a retração da membrana timpânica com perfuração da pars flácida e 

uma massa brancacenta no ouvido médio (CARVALHO; MONTEIRO, 2011). 

Os autores afirmam que a tomografia computadorizada multislice (TCMS) é 

considerada um método de imagem escolhido para avaliar o colesteatoma do ouvido 

médio. A Tomografia Computadorizada vem ganhando importância na avaliação do 

colesteatoma complicado, pois a função da imagem pré-operatória é descobrir o 

tamanho da lesão (ático, antro e mastoide), revelando as complicações (lise óssea e 

complicações cerebromeníngeas) para melhor avaliar as variações anatômicas. 

 

3.3.1 Formação da Imagem Tomográfica 

 

De acordo com o Blog De Radiologia ([s. d.]), o aparelho de tomografia ou 

tomógrafo é formado por um tubo de raios-x conectado a um sistema de detectores. 

Este conjunto gira 360º em torno do paciente. De acordo com a densidade dos tecidos, 

o feixe de raios-x será atenuado. Após esta interação, o feixe atinge os detectores. A 
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mesa também se movimenta, criando posicionamentos perfeitos para o corte 

tomográfico desejado para o exame determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tomógrafo. (http://radiologia.blog.br/diagnostico-por-imagem/como-funciona-a-
tomografia-computadorizada-entenda-mais-sobre-o-exame). 

 

De acordo com Ávila et al. (2013), no decurso do envolvimento dos raios-x com 

a matéria, cada elemento de volume do material (chamado de voxel) colabora com uma 

parte na diminuição da intensidade I. A imagem representa, então, um mapeamento das 

atenuações sofridas pelos raios-x em cada voxel e, cada pixel na imagem formada 

corresponderá a um voxel do objeto (RODRIGUES et al., 2010 apud ÁVILA et al., 2013). 

Os autores continuam quando dizem que a atenuação é função da densidade e 

do número atômico do material. Quanto maior a densidade e o número atômico, maior a 

atenuação. Na verdade, densidade e número atômico estão interligados profundamente, 

pois a densidade de um objeto ou material é delimitada pela sua estrutura molecular ou 

estrutura eletrônica. Componentes com número atômico elevado têm mais elétrons em 

movimentação e núcleo mais denso. Assim, quanto mais partículas atômicas, mais 

pesado é o material. Por esse motivo, os metais demonstram capacidade de atenuação 

mais elevada. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia tem trazido muitas ferramentas 

que auxiliam na melhoria da qualidade de vida das nações. Na área tecnológica, busca-
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se aperfeiçoar as fases que participam da elaboração de produtos e recursos, que 

correspondem aos atos de projetar, inspecionar e aprovar. 

Todas as fases estão relacionadas entre si e são interdependentes. Deste 

modo, um projeto de qualidade deve ser realizado de forma eficaz na fabricação, usando 

ferramentas apropriadas e instrumentos de avaliação de qualidade que farejem 

possíveis problemas técnicos. 

Com esta finalidade, as técnicas de Tomografia Computadorizada acabam por 

ocupar lugares maiores diante da diversidade de campos de atuação da tecnologia. O 

sucesso de sua aplicação está na possiblidade de adquirir imagens do interior de 

objetos de maneira rápida e não destrutiva, revelando com clareza o conteúdo da parte 

do objeto em estudo e fornecendo informações quantitativas das dimensões, 

contextualizando o material, ou seja, a densidade e número atômico correspondentes ao 

monitoramento da relação entre energia e matéria. 

Conclui-se então que a primeira iniciativa a ser tomada quanto a compreender e 

tratar os colesteatomas, é relacionar as pesquisas realizadas através de experimentos, 

com as pesquisas clínicas e histológicas, que é imprescindível à implementação do 

entendimento sobre a Otite Média Crônica Colesteatomatosa. 
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Capítulo 21 
 

PERFIL DE ENFERMEIROS EGRESSOS DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
OBSTETRÍCIA NO BRASIL: REVISAO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
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RESUMO 

A atuação do enfermeiro com especialização em Obstetrícia tem se tornado cada vez mais 
influente, por exercer um papel imprescindível na atenção durante o prénatal, parto e puerpério 
Objetivo: identificar e descrever o perfil sociodemográfico, de formação e inserção profissional de 
enfermeiros egressos de cursos de especialização em obstetrícia no Brasil a partir de uma revisão 
integrativa da literatura. Métodos: O estudo consiste em uma pesquisa integrativa utilizando as 
bases de dados eletrônicas: Literatura Latino Americano em Ciências da Saúde (LILACS), Base de 
Dados em Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Resultados: Identificou-se e foi feita a 
análise de 11 estudos que mostraram o perfil do enfermeiro egresso a partir de seis variáveis: 
idade, gênero, naturalidade, empregabilidade dos egressos, campo de atuação e teto salarial. 
Considerações Finais: pode-se inferir que o perfil sociodemográfico e de inserção profissional dos 
egressos de enfermagem obstétrica no Brasil, a partir desta revisão, manteve-se inalterado ao 
longo dos anos, fato que compromete a eficácia dos volumosos investimentos aplicados na 
formação e expansão destes profissionais para a atuação ao parto e nascimento no país.  
 

Descritores: enfermagem obstétrica; prática profissional; área de atuação profissional; 

obstetrícia. 

 
INTRODUÇÃO 

A atuação do enfermeiro com especialização em Obstetrícia tem se tornado cada 

vez mais influente, por exercer um papel imprescindível na atenção durante o pré-natal, 

parto e puerpério, além da sua participação ativa na formulação e desenvolvimento de 
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políticas relacionadas com o contexto da saúde da mulher (VERSIANI; RODRIGUES et al., 

2013).  

A capacitação de profissionais não-médicos em obstetrícia inicia-se pouco tempo 

depois da criação das faculdades de medicina no país. No Rio de Janeiro, em 1834, 

diploma-se a primeira parteira brasileira, a francesa Maria Josefina Matilde Durocher, que 

se naturaliza brasileira posteriormente. Ela era conhecida como Madame Durocher e 

tornou-se uma parteira célebre no meio acadêmico. Foi a primeira mulher a ser recebida 

como membro titular da Academia Imperial de Medicina (BRENES, 1991). 

A formação de parteiras foi sofrendo um processo de decadência progressivo, 

apesar das iniciativas de manutenção dos cursos das Faculdades de Medicina. Nos anos 

50 e 60, acirrase o movimento de luta das enfermeiras na defesa da formação e atuação 

das enfermeiras obstétricas pelas escolas de enfermagem. Esta polêmica finaliza-se com a 

reforma universitária brasileira, que vetou a duplicação de cursos com a mesma finalidade 

e modificou a denominação de Escolas de Enfermagem para Escolas de Enfermagem e 

Obstetrícia, possibilitando a formação de enfermeiros para a atuação ao parto e 

nascimento (SCHIRMER et al., 2000). 

A resolução do COFEN n° 0516/2016 dispõe sobre a normatização do enfermeiro 

obstetra na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos 

serviços de obstetrícia, Centros de Parto Normal (CPN) e/ou Casas de Parto e outros 

locais onde ocorra essa assistência. Cabe ao enfermeiro obstetra, além do que compete 

ao enfermeiro generalista, prestar assistência à parturiente e ao parto normal, identificação 

de distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, assim como a 

realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando 

necessária (COFEN, 2007; COFEN, 2016).  

Segundo Merighi e Gualda (2009), além de atenderem a este perfil os egressos 

teriam ainda o papel de facilitar a participação da mulher no processo do nascimento, 

caminhando para o modelo fundamentado nos princípios da humanização.  Ao longo das 

últimas décadas, o Brasil tem proposto uma série de diretrizes, normas e protocolos a fim 

de assegurar a melhoria do modelo de assistência obstétrica vigente e a estimulação de 

práticas menos intervencionistas contribuindo para diminuição das cesáreas 

desnecessárias reduzindo assim a morbimortalidade materna e perinatal.  

Nesta nova configuração das políticas públicas de atenção à saúde materno-

infantil proposta pelo ministério da saúde está a capacitação de enfermeiros para prestar 

assistência obstétrica e, cujas ações são condizentes com o novo modelo que se busca 
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adotar e que estão em concordância com as práticas supracitadas. Tais ações ministeriais 

são consolidadas pela criação do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica 

(CEEO) junto ao Programa Nacional de Bolsas para Residência em Enfermagem 

Obstétrica (PRONAENF) em 2012, como esforços no contexto do programa Rede 

Cegonha para a qualificação do parto e nascimento (SOUZA et al., 2011; BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2012). 

Além disso, estudos mostram que o cuidado do enfermeiro obstétrico no contexto 

do parto e nascimento põe a mulher a família na centralidade das ações, é menos 

intervencionista e baseia-se em evidências científicas, dando característica de cuidado 

humano e integral à mulher no contexto ora estudado, sendo portanto necessário os 

investimentos na consolidação do processo de trabalho deste profissional, pois, os 

resultados positivos do seu trabalho podem ser considerados aqueles podem ser 

comparados aos que se obtém pelos investimentos em vacinação (HOOPE-BENDER et al., 

2014; NUNES; SILVA, 2016). 

Porém, apesar dos avanços no que concerne à formação de enfermeiros para a 

atuação em obstetrícia, pesquisa realizada recentemente que descreveu o perfil da 

enfermagem no Brasil, mostra que apenas 0,8 % de todos os enfermeiros brasileiros 

atuam na atenção ao parto e nascimento, evidenciando grande déficit destes  profissionais 

para a demanda obstétrica existente no país, sem falar das péssimas condições salariais e 

de trabalho que vulnerabilizam ainda mais estes profissionais, fazendo com que muitos 

não desenvolvam suas funções na integralidade (NUNES; SILVA, 2016). 

Diante deste cenário, e surge a seguinte inquietação: Como está configurado o 

perfil sociodemográfico, de formação e inserção profissional de enfermeiros egressos de 

cursos de especialização em obstetrícia no Brasil? 

Assim, este estudo tem por objetivo identificar e descrever o perfil 

sociodemográfico, de formação e inserção profissional de enfermeiros egressos de cursos 

de especialização em obstetrícia no Brasil a partir de uma revisão integrativa da literatura.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, do tipo revisão integrativa da 

literatura. Este tipo de estudo permite a inclusão de uma vasta literatura publicada, 

aumentando o escopo dos estudos a serem compilados, com vistas a trazer um panorama 
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geral sobre determinado assunto específico, permitindo trazer conhecimentos atuais sobre 

este assunto, permitindo inclusive determinar sobre a validade de aplicação destes 

conhecimentos nos campos de prática (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOUZA; 

CARVALHO, 2010). 

A revisão integrativa da literatura tem por finalidade reunir e sintetizar as 

evidências científicas sobre determinado tema ou assunto específico de forma sistemática 

e ordenada, constituindo-se uma importante ferramenta para o aprofundamento do 

conhecimento, evidenciando considerações gerais e específicas sobre determinada 

questão investigada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Neste estudo, seguiram-se as seis etapas ordenadas e interdependentes, 

propostas por Mendes, Silveira, Galvão (2008) e Souza, Carvalho (2010): 1ª elaboração da 

hipótese/pergunta norteadora da revisão integrativa; 2ª estabelecimento dos critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos; 3ª definição das informações a serem extraídas dos 

artigos selecionados; 4ª análise dos resultados; 5ª discussão e apresentação dos 

resultados e 6ª e última, apresentação da revisão. 

A fim de guiar esta revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão norteadora: 

Como está configurado o perfil sociodemográfico de formação e inserção profissional de 

enfermeiros egressos de cursos de especialização em obstetrícia no Brasil? 

Para o detalhamento do perfil sociodemográfico de formação e inserção de 

enfermeiros obstetras no Brasil, foram consideradas as seguintes variáveis em relação a 

estes profissionais: idade, gênero, naturalidade, empregabilidade nas regiões brasileiras 

após a especialização em enfermagem obstétrica, campo de atuação profissional do 

enfermeiro antes e após o curso de especialização. 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de março a maio 2018 utilizando como 

interface a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Definiram-se como fontes de busca as 

seguintes bases eletrônicas de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO); 

Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Sistema Online 

de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE); Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF). 

Para a busca dos artigos nas bases de dados foram utilizados os seguintes 

descritores em ciências da saúde (DeCS) e seus respectivos cruzamentos com o operador 

booleano AND: enfermagem obstétrica; prática profissional; área de atuação profissional; 

obstetrícia; educação; utilizados somente no idioma português. 
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Para a seleção dos estudos desta revisão integrativa, definiram-se como critérios 

de inclusão: artigos que atendessem aos objetivos propostos nesta pesquisa; estudos 

realizados e publicados no Brasil; publicados no período de janeiro de 2002 a maio de 

2018; estudos publicados em língua portuguesa. Como critérios de exclusão: artigos não 

disponíveis na íntegra; relatos de experiências e artigos de atualização; estudos 

constantes na literatura cinza; revisões com o mesmo enfoque publicadas no período 

estudado, artigos repetidos em mais de uma mesma base de dados, neste caso 

considerou-se somente a primeira vez que apareceu, para compor a amostra deste estudo. 

Foram excluídas ainda as revisões com o mesmo escopo e objetivo deste trabalho já 

presentes na literatura. 

A coleta dos dados foi realizada por meio de um quadro sinóptico elaborado pelos 

pesquisadores e quem foi aplicado para cada artigo da amostra final desta revisão. Tal 

quadro contemplou aspectos considerados importantes como: título do artigo; ano de 

publicação; revista; base de dados; nome dos autores; tipo de estudo.  

A análise crítica dos estudos que constituíram esta revisão foi feita em 

consonância o objetivo proposto: identificar e descrever o perfil sociodemográfico de 

formação e inserção profissional de enfermeiros egressos de cursos de especialização em 

Obstetrícia no Brasil a partir de uma revisão integrativa da literatura.  

Diante da leitura analítica e interpretativa, a apresentação e discussão dos 

resultados, foram feitas de forma descritiva, a fim de possibilitar a avaliação da revisão 

integrativa quanto ao alcance dos objetivos propostos inicialmente e sua aplicabilidade na 

melhoria dos serviços de educação profissional em enfermagem obstétrica.  

Os dados e autores utilizados neste estudo foram devidamente referenciados, 

observando-se de forma correta a identificação das fontes de pesquisa, o rigor ético quanto 

à citação das obras e propriedade intelectual das obras científicas consultadas. Por tratar-

se de um estudo de revisão, não foi necessário encaminhar este estudo ao comitê de ética 

em pesquisas para parecer.  

Por fim, a revisão foi apresentada, nos seus aspectos gerais, por meio da 

utilização de quadros e de forma descritiva no que diz respeito as variáveis relacionadas 

ao perfil dos enfermeiros egressos dos cursos de especialização em Obstetrícia no Brasil, 

de maneira a evidenciar e organizar melhor as ideias trazidas.   

 

 



 

RESULTADOS 

Foram identificados 87 trabalhos nas bases de dados abordadas, sendo 26 na 

SCIELO, 13 na LILACS, 26 na MEDLINE e 22 na 

foram selecionados porque estavam de acordo com tema proposto e dentro dos critérios 

de elegibilidade da pesquisa, conforme, mostra a figura 1.

Figura 1- Fluxograma de seleção das publicações para a amostra final da 

Fonte: autoria própria 
A partir de uma análise global dos resultados, percebe

estudos incluídos nesta revisão foram publicados em revistas de enfermagem, indexados 

em principalmente na SCIELO e na LILACS, bases próprias de est

Brasil. Já na análise por tipo de estudo, percebe

porém, com pelos menos duas abordagens distintas, sendo a quantitativa a mais 

prevalente. Quanto ao ano, percebese que os estudos estão bem distri

anos, mostrando o qual longitudinal é a preocupação com a vida profissional dos EO após 

a especialização.  

Os trabalhos acima mencionados abordaram as variáveis sociodemográficas 

enfermeiros egressos do curso de Enfermagem Obstétrica, 

houve unanimidade para todos os itens avaliados nos mesmos. A tabela 1 demonstra a 

relação entre as seis variáveis sociodemográficas e de inserção profissional analisadas 

(idade, gênero, naturalidade, empregabilidade dos egressos 

Enfermagem Obstétrica, Campo de atuação dos egressos antes e após especialização em 

Enfermagem Obstétrica, teto salarial) e o total dos trabalhos que referenciaram as 

mesmas. 
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Foram identificados 87 trabalhos nas bases de dados abordadas, sendo 26 na 

SCIELO, 13 na LILACS, 26 na MEDLINE e 22 na BDENF. No entanto, somente 11 destes 

foram selecionados porque estavam de acordo com tema proposto e dentro dos critérios 

de elegibilidade da pesquisa, conforme, mostra a figura 1. 

Fluxograma de seleção das publicações para a amostra final da 

A partir de uma análise global dos resultados, percebe-se que a maioria dos 

estudos incluídos nesta revisão foram publicados em revistas de enfermagem, indexados 

em principalmente na SCIELO e na LILACS, bases próprias de estudos desenvolvidos no 

Brasil. Já na análise por tipo de estudo, percebe-se que todos são do tipo transversal, 

porém, com pelos menos duas abordagens distintas, sendo a quantitativa a mais 

prevalente. Quanto ao ano, percebese que os estudos estão bem distri

anos, mostrando o qual longitudinal é a preocupação com a vida profissional dos EO após 

Os trabalhos acima mencionados abordaram as variáveis sociodemográficas 

enfermeiros egressos do curso de Enfermagem Obstétrica, porém observou

houve unanimidade para todos os itens avaliados nos mesmos. A tabela 1 demonstra a 

relação entre as seis variáveis sociodemográficas e de inserção profissional analisadas 

(idade, gênero, naturalidade, empregabilidade dos egressos após da especialização em 

Enfermagem Obstétrica, Campo de atuação dos egressos antes e após especialização em 

Enfermagem Obstétrica, teto salarial) e o total dos trabalhos que referenciaram as 
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Foram identificados 87 trabalhos nas bases de dados abordadas, sendo 26 na 

BDENF. No entanto, somente 11 destes 

foram selecionados porque estavam de acordo com tema proposto e dentro dos critérios 

Fluxograma de seleção das publicações para a amostra final da revisão. 

se que a maioria dos 

estudos incluídos nesta revisão foram publicados em revistas de enfermagem, indexados 

udos desenvolvidos no 

se que todos são do tipo transversal, 

porém, com pelos menos duas abordagens distintas, sendo a quantitativa a mais 

prevalente. Quanto ao ano, percebese que os estudos estão bem distribuídos ao longo dos 

anos, mostrando o qual longitudinal é a preocupação com a vida profissional dos EO após 

Os trabalhos acima mencionados abordaram as variáveis sociodemográficas 

porém observou-se que não 

houve unanimidade para todos os itens avaliados nos mesmos. A tabela 1 demonstra a 

relação entre as seis variáveis sociodemográficas e de inserção profissional analisadas 

após da especialização em 

Enfermagem Obstétrica, Campo de atuação dos egressos antes e após especialização em 

Enfermagem Obstétrica, teto salarial) e o total dos trabalhos que referenciaram as 
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Tabela 1. Variáveis sociodemográficas e de inserção profissional dos egressos do 

curso de especialização em enfermagem obstétrica no Brasil segundo quantitativo 

de trabalhos que citaram as mesmas. 

 
Variáveis N % 

Idade 10 90,9 

Gênero 11 100 

Naturalidade 3 27,3 

Empregabilidade 11 100 

Campo de atuação 11 100 

Teto Salarial 3 27,3 

Fonte: autoria própria.   

 
De acordo com Vieira, et al., (2012) dos 20 egressos de EO que participaram da 

avaliação 60% encontravam-se na faixa etária entre 40 e 50 anos, configurando assim uma 

população mais avançada em relação à idade, corroborando com Costa e Schirmer (2012) 

que cita a faixa etária entre 26 a 70 anos de idade. No entanto, observou-se que a 

prevalência foi entre 30 a 45 anos, porém os dados de algumas destas pesquisas foram 

coletados ainda na década de 90 onde a idade prevalente destes profissionais era acima 

dos 45 anos de idade (MERIGHI; YOSHIZATO, 2002; MONTECELLI et al., 2008; SANTOS 

et al., 2008; FERREIRA et al., 2009; BARBOSA et al., 2009; VIEIRA et al., 2013; PEREIRA 

e NICÁCIO2014; GOMES et al., 2017). Apenas um trabalho (MERIGHI, 2002) não 

apresentou dados sobre faixa etária. Quanto à idade, a diminuição da faixa etária com o 

decorrer do tempo pode estar relacionada com o aumento da oferta deste curso 

especialização no Brasil bem como a entrada precoce dos graduandos nas universidades. 

O tema naturalidade somente fora abordado em 3 (27,3%) trabalhos (VIEIRA et al., 

2012; SANTOS et al., 2008; COSTA e SCHIRMER, 2012) que afirmavam que os egressos 

de EO eram naturais dos Estados onde haviam cursado a especialização, a saber: São 

Paulo, Bahia e Santa Catarina. Nestes mesmos afirmou-se que a permanência destes em 

seus estados de origem era alta, isto porque em sua maioria a capacitação em EO havia 

sido fomentada por suas próprias instituições empregatícias, sejam elas públicas ou 

privadas, esta última em menor número. 

As variáveis Empregabilidade e Campo de atuação foram temas analisados em 

todos os trabalhos selecionados. A absorção destes profissionais no mercado de trabalho 

foi de 100% após a conclusão da capacitação em EO, porém a atuação destes em centros 
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obstétricos durante o parto ainda é inexpressiva, local onde a hegemonia médica em 

relação à assistência obstétrica limita as ações destes enfermeiros. A identidade híbrida da 

profissão favorece ainda o acúmulo ou desvio de funções que viabilizam também 

permanência dos profissionais na assistência à saúde da mulher dentro e fora do ciclo 

gravídico-puerperal estendendo-se aos neonatos. Nota- se então que os enfermeiros 

egressos do curso EO já atuavam nos diversos setores vinculados a assistência obstétrica 

antes da especialização, esta vivência pode ter influenciado para adesão dos mesmos ao 

curso em questão (MERIGHI; YOSHIZATO, 2002; MONTECELLI et al., 2008; SANTOS et 

al., 2008; FERREIRA et al., 2009; BARBOSA et al., 2009; VIEIRA et al. 2013; PEREIRA e 

NICÁCIO 2014; GOMES et al., 2017). 

Nos últimos anos o Ministério da Saúde junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

tem buscado melhorias no atendimento assistencial obstétrico com intuito de diminuir a alta 

taxa de mortalidade durante o pré-natal, parto e puerpério, para isto avaliaram a 

necessidade de capacitar os profissionais enfermeiros responsáveis por estes 

atendimentos e com isso ampliaram a oferta de curso de especialização nesta área. Os 

descritores dos trabalhos analisados apontaram a docência como um ramo de atuação dos 

EO que tem ganhado destaque, seja ministrando disciplinas relacionadas a assistência de 

enfermagem na Obstetrícia durante a graduação ou em cursos de especialização, ou ainda 

na preceptoria aliando o referencial teórico a prática, disseminando assim os 

conhecimentos adquiridos na Especialização (BRASIL, 2011; BRASIL, 2012). 

Os registros relacionados ao teto salarial nos trabalhos são escassos, este fato 

pode estar atrelado à resistência dos entrevistados em responder a este questionamento. 

Somente 3 (27,3%) trabalhos analisaram o teto salarial dos profissionais egressos de EO. 

Segundo Montecelli et al., (2008) 24 (44, 4%) das egressas em exercício de EO 

entrevistadas em Santa Catarina (SC) apontaram o baixo salário como uma das 

dificuldades e insatisfação da área e 30 (55,6%) não opinaram sobre o assunto Já Gomes 

et al., (2017) estudando 11 egressos de uma maternidade em Fortaleza (CE) revelaram 

que apenas 1 (9,1%) dos entrevistados participantes declarou renda mensal entre 3 a 6 

salários mínimos, isto porque o mesmo possuía vínculo empregatício em dois 

estabelecimentos.  

Neste contexto, Pereira et al. (2014) em concordância aos dois trabalhos citados 

apontam a baixa remuneração salarial e a necessidade de jornada dupla como fatores que 

precarizam a atuação do EO. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (2013) a 

média mensal do salário de mais de 23% enfermeiros assistenciais no Brasil varia entre 
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4.001 a 5.000 reais, percebe-se então que não há diferença relevante entre os salários do 

enfermeiro assistencial e o especialista. 

Não foram encontrados registros publicados relacionados ao perfil 

sociodemográfico e de inserção profissional dos profissionais egressos de EO da região 

Norte do Brasil, mostrando o quanto ainda existe escassez de abordagem dessa temática 

tal relevante nesta região do país. Neste contexto Reis et al. (2015) enfatizam ainda a 

importância da continuidade de publicações cientificas que demonstram a relevância do 

serviço assistencial obstétrico nas ramificações dos setores públicos e privados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término desta revisão evidenciou-se que a faixa etária predominante dos 

enfermeiros egressos do curso de especialização em obstetrícia no Brasil está entre 30 a 

45 anos de idade, o gênero feminino sobressai ao masculino, estes egressos são naturais 

das regiões Sul (Santa Catarina), Nordeste (Bahia) e Sudeste (São Paulo e Rio de 

Janeiro), locais onde concluíram o referido curso de especialização, o índice 

empregabilidade é alto, porém, a maioria dos profissionais atuam no atendimento 

secundário a mulher nos centros obstétricos, sem assistência direta ao parto, em razão de 

um processo de trabalho ainda mal discutido e que privilegia a classe médica. O teto 

salarial não atende as expectativas dos profissionais egressos por não se diferenciar dos 

rendimentos do enfermeiro assistencial graduado. 

Pode-se inferir que o perfil sociodemográfico e de inserção profissional dos 

egressos de enfermagem obstétrica no Brasil, a partir desta revisão, manteve-se inalterado 

ao longo dos anos, fato que compromete a eficácia dos volumosos investimentos aplicados 

na formação e expansão destes profissionais para a atuação ao parto e nascimento no 

país. Neste contexto, sugere-se uma profunda reflexão sobre o processo de trabalho do 

EO, afim de esclarecer as fragilidades existentes e poder fazer avançar com qualidade a 

inserção deste profissional no novo modelo de cuidado obstétrico em expansão no Brasil. 

Sugere-se a elaboração de pesquisas futuras que contemplem os dados da região 

Norte do país para que haja parâmetros conclusivos em todo o território brasileiro a partir 

de uma análise sistemática e abrangente. 

 
 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

300 
REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta nº 5 de 31 de outubro de 2012. 
Homologa o resultado do processo de seleção dos projetos que se candidataram ao 
Programa Nacional de Bolsas para Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF). 
Brasília, Distrito Federal, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, a Rede Cegonha. Diário Oficial da União, 2011. 

BARBOSA, P.G; Carvalho, G.M.; Oliveira, L.R. Enfermagem Obstétrica: descobrindo as 
facilidades e dificuldades do especialista nesta área. Rev. O mundo da Saúde. v.32, n.4, 
p. 458-65, 2008. 

BRENES, Anayansi C. História da Parturição no Brasil, Século XIX. Cadernos de Saúde 
Pública. v.7, n.2, p.135-149, 1991. 

CONSELHO     REGIONAL    DE    ENFERMAGEM     (COFEN)     BR     Disponível   em: 

<http://www.cofen.gov.br/perfilenfermagem/blocoBr/Blocos/Bloco5/mercado-de-trab-enf.pdf 

> Acesso em 20/05/2018. 

CONSELHO  REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  (COFEN)  BR,  2016  Disponível  em:< 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05162016_41989.html> Acesso em: 
06/05/2018. 

CONSELHO  REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  (COFEN)  BR.  Resolução  311  de  8  de 

setembro de 2007. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Rio de Janeiro, 2007 
Disponível em: <http://www.portalcofen.gov.br/2007> Acesso em: 08/05/2018. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN) MS 17/03/2016 Disponível em: 

<http://ms.corens.portalcofen.gov.br/brasil-precisa-de-milhares-de-enfermeiros-obstetras-
diz- palestrante_6227.html> Acesso em: 06/05/2018 

COSTA, A.A.N.M.; Schirmer, J. A atuação dos enfermeiros egressos do curso de 
especialização em obstetrícia no Nordeste do Brasil- da proposta a operacionalização. 
Esc. Anna Nery. V.16, n. 2, p. 332-39, 2012 
 
FERREIRA, S.F; Rocha, M.M.S; Nunes, I.M. Atuação de enfermeiras obstetras no Sistema 
Único de Saúde (SUS-BA): Estudo entre as egressas dos cursos de especialização em 
Enfermagem Obstétrica da EEUFBA. Rev. Baiana de Enfermagem.v.22, n. 1,2,3, p. 23-
32. 2009. 

HOOPE-BENDER, Petra Ten et al. Improvement of maternal and newborn health through 
midwifery. The Lancet, v. 384, n. 9949, p. 1226-1235, 2014. 

LIMA, M.F.G; Pequeno, A.M.G.; Rodrigues, D.P; Carneiro, C.; Morais, A.P.P.; Negreiros, 

F.D.S. Desenvolvendo competências no ensino em Enfermagem Obstétrica: aproximações 
entre a teoria e a prática. Rev. Bras. Enferm. V.70, n.5, p. 1110-16, 2017. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

301 
MERIGHI, M.A.B. Trajetória profissional das Enfermeiras Obstétricas egressas das Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Rev. Latino-am Enfermagem. v.10, n.5, 
p. 644- 53, 2002. 

MERIGHI, M.A.B.; Yoshizato, E. Seguimento das Enfermeiras Obstétricas egressas do 
curso de habilitação e especialização em enfermagem da Universidade de São Paulo. Rev. 
Latino- am Enfermagem. v.10, n.4, p.493-501, 2002. 

MERIGHI, M.A.B; Gualda, D.M.R. O cuidado a saúde materna no Brasil e o resgate do 
ensino de obstetrizes para assistência ao parto. Rev. Latino-Americana Enfermagem. 
v.17, n.2, mar/abr. 2009. 

MONTECELLI, M.; Brüggemann, O.M.; SANTOS, E.K.A; Oliveira, M.E.; Zampieri, M.F.M.; 
Gregório, V.R.P. Especialização em Enfermagem Obstétrica: percepções de egressas 
quanto ao exercício profissional e satisfação na especialidade. Rev. Texto Contexto 
Enferm. v.17, n.3, p.482-91, 2008. 

MENDES KDS, SILVEIRA RCCP, GALVÃO CM - Revisão integrativa: método de 
pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem - Texto Contexto 
Enferm, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. 

NUNES, Jordão Horta; SILVA, Maria Fernanda Gomide Dutra. O trabalho de enfermeiras 
(os) obstetras na assistência a nascimentos e partos: profissionalização e tensões 
identitárias. Revista da ABET, v. 15, n. 2, p. 165-181, 2016 

PEREIRA, A.L.F.; Nicácio, M.C. Formação e inserção profissional das egressas do curso 
de residência em Enfermagem Obstétrica. Rev. Enfermagem UERJ.v. 22, n.1, p. 50-56, 
2014. 

REIS, T.R; Zamberlan, C; Quadros, J.S; Grasel, J.T; Moro, A.S.S. Enfermagem Obstétrica: 
contribuição e metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Rev. Gaúcha de 
Enferm. v.36, p. 94-101, 2015 
 
SANTOS, E.K.A; Monticelli, M.; Brüggemann, O.M.; Zampieri, M.F.M.; Gregório, V.R.P.; 
Oliveira, M.E. Especialização em Enfermagem Obstétrica da UFSC- 1999-2003: perfil e 
atuação de egressos. Rev. Ciência Cuidado e Saúde. v.7, n.2, p. 155-62, 2008. 

SCHIRMER J.; Abrão, A.C.F.V.; Sunamita, S.L.N.; Barbieri, M. Enfermagem Obstétrica: 60 
anos de história. Rev. Act Paul Enf. v.13, p. 73-5, 2000. 

SENA, C.D; Santos, T.C.S; Carvalho, C.M.F; Paixão, G.P.N. Avanços e retrocessos da 
Enfermagem Obstétrica no Brasil. Rev. Enferm. UFSM. v.2, n.3, p. 523-29, 2012. 

SOUZA, T.G; Gaíva, M.A.M; Modes, P.S.SA. A humanização do nascimento: percepção 
dos profissionais de saúde que atuam na atenção ao parto. Rev Gaúcha Enferm. v.32, 
n.3, p. 479- 86, 2011. 

VERSIANI, C.C; Rodrigues, A.K; Silva, T.C.B; Holzmann, A.P.F; SOUTO, D.F. O ser 
enfermeiro obstetra no cuidado ao parto. Revista APS. v.16, n.2, p. 173-79, 2013. 

VIEIRA, B.D.G.; Moura, M.A.V.; Alves, V.H.; Rodrigues, D.P. As implicações da prática de 
Enfermagem Obstétrica egressos da EEAN: a qualidade da assistência. Journal Reseach 
Fundamental Care On Line. v.5, n.4, p. 408-16, 2013. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

302 
VIEIRA, B.D.G; Moura, M.A.V; ALVES, V.H; Rodrigues, D.P. A prática dos enfermeiros 
obstetras egressos da especialização da escola de enfermagem Anna Nery. Rev. 
Enfermagem UERJ.v.20, n.1, p. 579-84 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

304 
 

Capítulo 22 
 

PERFIL DOS PACIENTES IDOSOS REFERENCIADOS AO CONSULTÓRIO DE 
HEMATOLOGIA 
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RESUMO 

 
Introdução: As doenças hematológicas são frequentes nos idosos devido a presença de 
alterações que propiciam maiores chances de aparecimento de doenças dessa origem. A 
identificação precoce dessas entidades permite uma melhora na qualidade de vida destes 
pacientes. Objetivo: Determinar a prevalência de doenças hematológicas benignas e 
malignas, correlacionando-as com o gênero e a faixa etária, além da presença de 
encaminhamentos e exames adequados para estes, em pacientes idosos atendidos em 
uma clínica particular de hematologia da cidade de Criciúma/SC. Método: Estudo 
observacional transversal retrospectivo, com revisão de 310 prontuários de idosos com 
doença hematológica coletados em uma clínica privada de hematologia em Criciúma/SC, 
no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017.  Resultados: Foram encontradas 52 
patologias, havendo predomínio de 60,6% de doenças benignas e 53,9% do sexo 
feminino. As anemias foram as mais encontradas (28,8%) entre as benignas, e linfoma não 
Hodgkin (6,1%) entre as malignas. A maior parte dos pacientes eram encaminhados 
(93,2%), e os exames apresentados juntos ao encaminhamento não eram adequados ou 
suficientes em 75,3% dos casos. Conclusão: As doenças hematológicas são comuns nos 
idosos, sendo muitas vezes subdiagnosticadas. O atendimento dessas doenças se dá 
principalmente ao nível secundário de saúde. Porém, num país com carência de 
especialistas no atendimento à população, o encaminhamento deve ser dirigido a quem 
necessita. No grupo estudado, a falta de padronização dos exames solicitados ao 
diagnóstico promoveu encaminhamentos desnecessários ao setor especializado. 
 

Palavras chaves: doença hematológica, idoso, geriatria. 
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Introdução 

 

A transição epidemiológica se baseia em três características: substituição das 

doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis; deslocamento da carga de 

morbimortalidade dos grupos mais jovens para os grupos mais idosos; e transformação 

de uma situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é 

dominante (OMRAM, 1971).  

O Brasil tem enfrentado dificuldade nesta transição visto que, há uma 

superposição entre a reintrodução de doenças infectocontagiosas, como a dengue, e o 

aumento de doenças crônico-degenerativas. Portanto, pode-se dizer que o Brasil passa 

por uma transição prolongada e o rápido crescimento da população idosa brasileira 

experimentado a partir da década de 1960 implica mudanças na demanda por serviços 

médicos e sociais (SCHRAMM, et al., 2004), sendo necessária uma adequação da 

atenção primária de saúde a essa nova realidade demográfica (MEDEIROS, et al., 

2017). 

As doenças hematológicas são frequentes nos idosos, tanto de forma 

primária como secundária. O sistema hematológico do idoso apresenta alterações como 

a diminuição do potencial proliferativo das células-tronco hematopoiéticas, aumento de 

radicais livres e de citocinas inflamatórias,propiciando maiores chances de 

aparecimento de doenças dessa origem (FREITAS, et al., 2016). 

Quando são analisados os principais sinais e sintomas que levam às 

consultas em clínicas de hematologia, muitas vezes não há como definir, em um 

primeiro momento, quanto à benignidade e malignidade, necessitando de investigação 

complementar para diagnóstico correto. Em ordem decrescente, aparecem as queixas 

de anemia, plaquetopenia, leucopenia, linfadenopatia e trombofilia (RODRIGUES, et al., 

2016). 

A anemia é, entre as causas benignas, a mais prevalente nesta população. 

As mulheres apresentam maiores taxas de anemia até os 75 anos enquanto após os 75 

anos a prevalência é mais alta em homens (GURALNIK, et al., 2005). As causas de 

anemia naqueles acima de 60 anos podem ser divididas em três categorias: deficiência 

nutricional, anemia da inflamação crônica e/ou da doença renal crônica e anemia 

inexplicada (GUALANDRO, HOIJAIJ, FILHO, 2010).  

No escopo das doenças hematológicas malignas mais prevalentes na 
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população idosa, pode-se observar a predominância das leucemias, linfomas, mieloma 

múltiplo e, em menor frequência, a macroglobulinemia de Waldesnströn e a 

mielodisplasia (Frizzo, Da Silva, Araðjo, 2015; Toledo, Diogo, 2003). Os idosos têm um 

sistema imune mais debilitado, decorrente de uma diminuição da produção de células 

linfoide e aumento de células mielóides, o que propicia um ambiente pró-inflamatório e 

maior agressividade das neoplasias hematológicas (Frizzo, Da Silva, Araðjo, 2015; 

Andrade, 2011). 

Há, até o momento, poucos estudos sobre a prevalência de doenças 

hematológicas na população brasileira, mesmo que essas sejam causa de importante 

morbimortalidade nos indivíduos dessa faixa etária, observada significativamente no 

âmbito das afecções neoplásicas. Detectar sinais e sintomas referentes a essas 

condições de forma precoce é importante para proporcionar o tratamento e apoio 

adequados aos idosos, garantindo sua qualidade de vida de forma integral. 

O presente artigo apresentou o propósito de descrever a prevalência de 

doenças hematológicas na população idosa atendidas em uma clínica particular de 

hematologia no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, discriminando entre 

benignidade e malignidade, idade, sexo e presença de encaminhamentos ao setor 

especializado. 

 

Métodos 

 

Realizou-se um estudo observacional transversal retrospectivo, com coleta de 

dados secundários e abordagem quantitativa, no qual foi realizada revisão de 310 

prontuários de idosos com doença hematológica coletados em uma clínica privada de 

hematologia em Criciúma/SC, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, após 

aprovação do Comitê de Ética da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 

sob o protocolo 2.745.609. 

No total, 327 prontuários foram encontrados, sendo que excluíram-se 17 desses 

por não apresentarem doença hematológica ou não constarem exames complementares. 

As seguintes variáveis foram coletadas: doenças hematológicas, idade (em 

anos), sexo (masculino e feminino), exames complementares (hemograma, coagulograma, 

contagem de reticulócitos, esfregaço de sangue periférico, laboratório do ferro, folato, 

vitamina B12, velocidade de hemossedimentação, desidrogenase lática, bilirrubinas, 
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coombs direto, radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, outros) e 

encaminhamentos médicos.  

Como parâmetro de “exames adequados para o encaminhamento”, a presença 

de:  

- Hemograma, ferro sérico, ferritina e saturação de transferrina para anemia 

ferropriva;  

- Laboratório do ferro, velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C 

reativa (PCR), perfil lipídico, sorologias (HbsAg, anti-HIV, VDRL, anti-HCV) e função 

hepática para hiperferritinemia;  

- VHS e PCR para anemia de doença crônica;  

-Uréia, creatinina, clearance de creatinina e proteinúria de 24 horas para anemia 

por DRC; 

 - Hemograma, dosagem sérica de B12 e folato para anemia por deficiência de 

B12. 

A ausência de 1 ou mais desses exames, tornou a classificação como 

inadequada. 

Não foram considerados os exames que acompanharam o encaminhamento 

como adequados ou não para as doenças malignas e indeterminadas. 

Foram encontradas como etiologia, 52 patologias. Selecionou-se as 5 doenças 

benignas e as 5 doenças malignas mais prevalentes para análise da frequência e 

correlação com o sexo. 

Os dados coletados foram organizados e analisados em planilhas do software 

IBM Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 22.0. As variáveis 

quantitativas foram expressas por meio de média e desvio padrão e as qualitativas por 

meio de frequência ou percentagem. 

As análises inferenciais foram realizadas com um nível de significância α = 

0,05 e, portanto, confiança de 95%. As variáveis quantitativas foram avaliadas quanto à 

normalidade por meio da aplicação do teste de Shapiro-Wilk. A verificação da existência 

de associação entre as patologias mais prevalentes encontradas, o sexo, a faixa etária e 

exames adequados ou não, foi realizada por meio da aplicação do teste qui-quadrado 

de Pearson. 
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Resultados 

 

Foram avaliados 310 prontuários de pacientes idosos numa clínica particular de 

hematologia da cidade de Criciúma, sendo que a média de idade foi de 72,14 (+- 9,28) 

anos, com discreto predomínio no sexo feminino correspondente a 53,9% (tabela 1). 

As doenças benignas foram responsáveis pela maioria das consultas com 

60,6%, as malignas com 28,7%, e as indeterminadas com 10,6%. Com relação à análise 

da origem dos pacientes, a maior parte, 93,2%, foi encaminhada. Destes, 24,7% 

apresentavam os exames considerados adequados para o diagnóstico correto (tabela 1).  

 Houve predomínio das anemias (28,8%) entre as doenças benignas, sendo a 

anemia ferropriva, a mais vista, representando 12,3% dos casos. Dentre as doenças 

malignas, destaca-se o maior número de casos de linfoma não Hodgkin, encontrado 19 

vezes, correspondendo a 6,1% do total (tabela 2). 

Tratando-se da distribuição pelo sexo, pode-se dizer que a anemia de doença 

crônica esteve mais relacionada com o sexo feminino enquanto a hiperferritinemia e a 

leucemia linfocítica crônica com o masculino (tabela 2). 

Quando analisada a faixa etária entre 60 e 69 anos, foi observado que os 

pacientes apresentam mais frequentemente hiperferritinemia. Entre os 70 e 79 anos, há o 

predomínio de anemia de doença crônica. Por sua vez, entre 80 e 89 anos, verificou-se 

maior prevalência de anemia ferropriva (tabela 3). 

A avaliação dos encaminhamentos entre as 5 doenças benignas mais 

prevalentes demonstra que a maioria (94,50%) dos pacientes atendidos foram 

encaminhados ao setor especializado de hematologia (tabela 4). 

Quanto à adequação dos exames apresentados pelo paciente encaminhado, 

houve associação entre a anemia ferropriva e a presença de exames adequados. A 

anemia por doença renal crônica (DRC) associou-se mais à exames inadequados para o 

diagnóstico (tabela 4). 

 

Discussão 

 

O atendimento em hematologia se dá a nível secundário e terciário 

predominantemente, de preferência a partir de encaminhamento do nível primário, seja 
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público ou privado. A adequação destes encaminhamentos gera otimização do 

atendimento. Patologias que podem ser investigadas e solucionadas a nível primário 

agilizam o atendimento ao paciente assim como diminuem as filas nos outros níveis de 

atendimento. Quando necessário, o paciente encaminhado, portando investigação mínima 

adequada também agiliza o atendimento pelo especialista. Devido ao rápido 

envelhecimento populacional de nosso país, o conhecimento das principais causas de 

doenças hematológicas deste grupo é importante para resolução e/ou acompanhamento 

destas patologias. 

As anemias foram as doenças mais encontradas entre as entidades benignas, 

com 28,8% dos casos, sendo a ferropriva a mais comum, com 12,3%. A anemia ferropriva 

também foi responsável pela maioria entre as cinco doenças benignas mais frequentes na 

faixa etária entre 80 e 89 anos, com 64,5%. Segundo os estudos SABE (2010) e NHANES 

(2003-2012), a maior prevalência de anemia ocorreu entre o grupo de 80 a 85 anos e, de 

acordo com o NHANES III (1991-1994), das causas de anemias por carência nutricional 

(34% do total das anemias), a deficiência de ferro isolada ou associada com deficiência de 

B12 e/ou folato correspondeu a 20%. 

Nossos dados demonstraram uma maior prevalência de hiperferritinemia entre 

as cinco doenças benignas mais frequentes no sexo masculino, sendo responsável por 

41,9% dos casos, corroborando com os resultados dos estudos feitos por Biasoli et al. 

(2012) e Campuzano-Maya. G. (2017), o qual indicou uma prevalência de hiperferritnemia 

em 21,1% dos homens em comparação com 4,6% das mulheres.Com relação a faixa 

etária, nosso estudo apontou uma maior prevalência de hiperferritinemia entre 60 e 69 

anos. Saldanha (2009) mostra um aumento da frequência com a idade, porém não 

correlaciona com a faixa etária encontrada em nosso estudo, porque foram analisados 

somente pacientes até 59 anos. 

Ferreira et al. (2017) realizou um estudo observacional transversal retrospectivo 

sobre a prevalência de anemia entre 183 idosos institucionalizados em São Paulo/SP, no 

ano de 2017, no qual a anemia de doença crônica (ADC) foi a mais frequente, com 33,87% 

dos casos. Entre as cinco doenças benignas mais prevalentes deste estudo, a ADC se 

destacou representando a maioria (34,5%) na faixa etária de 70 a 79 anos, em ambos os 

sexos. A mesma patologia foi responsável por 24,2% entre as cinco doenças benignas 

mais comuns nas mulheres. O estudo realizado por Ferreira não faz relação com o sexo 

feminino; esse fato pode ser explicado, provavelmente, pela heterogeneidade das 

patologias subjacentes a ADC, o que dificulta a associação com o sexo. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

310 
Com relação as cinco principais patologias malignas, a maior prevalência de 

LLC no sexo masculino com 35,5% coincide com os achados publicados por Yamamoto et 

al. (2005) e Omar et al. (2013), que revelam uma razão de homem para mulher de 1,9:1 e 

2:1,4 respectivamente. 

A anemia ferropriva, na maioria das vezes, pode ser investigada e resolvida a 

nível básico de atendimento. Nossos dados demonstraram que dentre as cinco doenças 

benignas mais frequentes, 35% dos pacientes foram encaminhados por anemia ferropriva 

e daqueles que possuiam exames adequados, 62,9% eram desta patologia, o que 

demonstra que a resolução talvez não necessitasse do especialista. Parte equivalente a 

15,5% dos encaminhamentos correspondeu a anemia por doença renal crônica. 

Correlacionando-a com a carência de exames básicos, foi responsável por 22,7% destes, 

mostrando a necessidade de padronização. 

 

Conclusão 

 

As doenças hematológicas no idoso são muitas vezes subdiagnosticadas, pois 

seus sinais e sintomas são atribuídos ao processo fisiológico do envelhecimento. O 

diagnóstico da maioria dessas comorbidades pode ser realizado facilmente por exames 

laboratoriais simples solicitados na unidade básica de saúde. Por outro lado, o presente 

estudo demonstra que 93,2% dos pacientes foram encaminhados ao setor especializado, 

sendo que 60,6% dos idosos apresentavam doenças benignas passíveis de resolução ao 

nível primário de atenção. A anemia ferropriva foi responsável pela maioria (35%) dos 

encaminhamentos entre as cinco doenças benignas mais prevalentes, assim como 62,9% 

dos exames considerados adequados na primeira consulta no hematologista. Este fato 

denota que essa patologia poderia ser diagnosticada pelo médico generalista, sem o 

encaminhamento ao setor especializado. A presença de exames inadequados ao 

encaminhamento correspondeu a 75,3% do total, remetendo a necessidade de 

padronização destes, o que poderia gerar uma otimização do atendimento ao paciente, 

diminuendo filas extensas e saturação de laboratórios. 
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Tabelas 

 

Tabela 1. Perfil dos pacientes idosos portadores de doenças hematológicas atendidos em clínica particular 
de hematologia no período entre janeiro e dezembro de 2017. 
 Média ± DP, n (%) 
 n=310 
Idade (anos) 72,14 ± 9,28 
  
Sexo  
  Masculino 143 (46,1) 
  Feminino 167 (53,9) 
  
Classificação da doença  
  Benigna 188 (60,6) 
  Maligna 89 (28,7) 
  Indeterminada 33 (10,6) 
  
Encaminhamento  
  Sim 289 (93,2) 
  Não 21 (6,8) 
  
Exames relevantes para as doenças benignas  
  Inadequados 134 (75,3) 
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  Adequados 44 (24,7) 
  Irrelevante* 132 
*Foram considerados irrelevantes os exames relacionados às doenças malignas e indeterminadas. 
DP – Desvio Padrão. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Tabela 2. Frequência das 10 doenças hematológicas benignas e malignas mais prevalentes e sua correlação 
com sexo em idosos atendidos em clínica particular de hematologia no período entre janeiro e dezembro de 
2017. 

  Sexo, n (%)  

Doença Frequência, n (%) Feminino Masculino Valor-p 
  n = 167 n = 143  

Benignas     
  Anemia ferropriva 38 (12,3) 27 (40,9) 11 (25,6) < 0,001† 
  Hiperferritinemia 20 (6,5) 2 (3,0) 18 (41, 9)b  
  Anemia de doença crônica 19 (6,1) 16 (24,2)b 3 (7,0)  
  Anemia por DRC 16 (5,2) 10 (15,2) 6 (14,0)  
  Anemia por deficiência de B12 16 (5,2) 11 (16,7) 5 (11,6)  
     
Malignas     
  Linfoma não Hodgkin 19 (6,1) 13 (39,4) 6 (19,4) 0,022‡ 
  Leucemia linfocítica crônica 15 (4,8) 4 (12,1) 11 (35,5)b  
  Mieloma múltiplo 13 (4,2) 4 (12,1) 9 (29,0)  
  Trombocitose essencial 9 (2,9) 7 (21,7) 2 (6,5)  
  Síndrome mielodisplásica 8 (2,6) 5 (15,2) 2 (6,5)  
†Valor obtido após aplicação do teste qui-quadrado de Pearson. 
‡Valor obtido após aplicação do teste de Razão de Verossimilhança. 
bValor estatisticamente significativo após realização da análise de resíduo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 

Tabela 3. Prevalência das doenças hematológicas benignas de acordo com a faixa etária estabelecida em 
pacientes atendidos em clínica particular de hematologia no período entre janeiro e dezembro de 2017. 
 Faixa etária (anos), n (%)  
Doença 60-69 70-79 80-89 >90 Valor-p 
 n = 146 n = 94 n = 53 n = 17  
Benignas      

Anemia ferropriva 9(22,0) 6(20,7) 20(64,5)b 3(37,5) < 0,001† 
Hiperferritinemia 16(39,0)b 4(13,8) 0(0,0) 0(0,0)  
Anemia de doença crônica 4(9,8) 10(34,5)b 3(9,7) 2(25,0)  
Anemia por DRC 4(9,8) 4(13,8) 7(22,6) 1(12,5)  
Anemia por deficiência de B12 8(19,5) 5(17,2) 1(3,2) 2(25,0)  

†Valor obtido após aplicação do teste qui-quadrado de Pearson. 
bValor estatisticamente significativo após realização da análise de resíduo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 
 

 

Tabela 4. Avaliação da presença de encaminhamentos entre as 5 doenças hematológicas benignas mais 
prevalentes e adequação dos exames previamente solicitados em pacientes atendidos em clínica particular 
de hematologia no período entre janeiro e dezembro de 2017. 
 Encaminhamento, n (%)† 
Doença benigna Sim (n = 103) Não (n = 6) 
                                  Total Exames adequados  

(n = 35) ‡ 
Exames inadequados  

(n = 66) ‡ 
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Anemia ferropriva 36(35,0) 22 (62,9)b 14 (21,2) 2 (33,3) 
Hiperferritinemia 18(17,5) 3 (8,6) 15 (22,7) 2 (33,3) 
Anemia por doença crônica 18(17,5) 4 (11,4) 12 (18,2) 1 (16,7) 
Anemia por DRC 16(15,5) 1 (2,9) 15 (22,7)b 0 (0,0) 
Anemia por deficiência de B12 15(14,6) 5 (14,3) 10 (15,2) 1 (16,7) 
†Valor obtido após aplicação do teste de Razão de Verossimilhança (p=0,650). 
‡Valor obtido após aplicação do teste de Razão de Verossimilhança (p<0,001). 
bValor estatisticamente significativo após realização da análise de resíduo. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Capítulo 23 
 

PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS À BASE DE 
CANABIDIOL 

Renandro de Carvalho Reis1 
Açucena Leal de Araújo2 

Kelson James Silva de Almeida3 
 

RESUMO 

As doenças neurodegenerativas têm sido as principais causas de incapacidade e morte prematura 
no mundo. Atualmente não há terapias modificadoras de doença. Embora diversificada 
fenotipicamente, as doenças neurodegenerativas possuem características em comum: o acúmulo 
de proteínas insolúveis dentro ou entre neurônios e células gliais seletivamente vulneráveis. Assim 
surgiu nos últimos anos o interesse nos efeitos benéficos da Cannabis sativa (CNB) medicinal, 
como a combinação de Canabdiol (CBD) e 9-Δ-tetrahidrocanabidiol (THC). O CBD possui um foco 
científico maior por não possuir efeitos eufóricos. Assim, essa revisão visa demonstrar a 
perspectiva do CBD como forma de tratamento de doenças neurológicas. Epilepsia, Doença de 
Parkinson e Doença de Alzheimer foram aqui descritas como as principais aos quais já estejam 
(epilepsia) ou poderão estar em estágio avançado de ensaios randomizados com o CBD (Doença 
de Parkinson e Alzheimer). 

 

1 EPILEPSIA 
  
  

A epilepsia é um transtorno crônico complexo que proporciona um alto impacto 

negativo na qualidade de vida dos indivíduos afetados. Distúrbio neurológico mais comum 

em crianças e adolescentes possui prevalência mundial de cerca de 2% com diagnóstico 

até os 25 anos (RYTTER et al., 2018). Crises de convulsões em pacientes epiléticos, 

mesmo controladas, podem retornar repentinamente ou agravar-se devido fatores 

desencadeantes. Cerca de dois terços dos pacientes permanece totalmente livre 

convulsões (KRONER et al., 2018; LANG; TAYLOR; KASPER, 2018). 

 Comorbidades são frequentemente observados em pacientes com epilepsia. 

Conforme relatado por Wei e Lee (2015), elas podem ser de caráter 1) neurológico, como 

comprometimento cognitivo e linguagem, enxaqueca e dor de cabeça e problemas de 
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sono; 2) psicológico, como hiperatividade, déficit de atenção e de humor, autismo e 

problemas familiares; 3) físico, como perda óssea, disfunção imunológica, retardo de 

crescimento, alterações no peso corporal e dislipidemias. 

 As famílias gênicas dos canais iônicos estão frequentemente relacionadas à 

epilepsia. Orsini, Zara e Striano (2018) concluíram que condições complexas no 

desenvolvimento da epilepsia podem estar relacionadas a mutações que regulam a 

excitabilidade da membrana, plasticidade sináptica, liberação de neurotransmissores pré-

sinápticos receptores, transportadores, metabolismo celular e muitos passos formativos no 

desenvolvimento inicial do cérebro. 

 

 

1.1 Encefalopatias epilépiticas 
 

 

 As Encefalopatias Epilépticas (EEs) constituem um grupo de desordens 

neurológicas. São condições em que a deterioração neurológica é atribuível, total ou 

parcialmente, à atividade epiléptica. Portanto, a epilepsia é uma característica em comum 

e marcante entre as patologias que tangem esse grupo. Convulsões agravam o quadro 

clínico ao comprometer o quadro cognitivo dos pacientes (LEMKE et al., 2014). 

 As principais doenças enquadradas como EEs compreendem as Síndromes de 

West (AUVIN; CILIO; VEZZANI, 2016), Lennox-Gastaut (ALLEN et al., 2013), Doose 

(KELLEY; KOSSOFF, 2010), Dravet (NABBOUT; DULAC, 2003), Ohtahara (OHTAHARA; 

YAMATOGI, 2003) e Rasmussen (PARDO; NABNOUT; GALANOPULOU, 2014). 

 

 

1.1.1 Síndrome de West 

  

Pertence a um grupo heterogêneo, com distintas características clínicas e 

eletrofisiológicas. Geralmente manifesta seus primeiros sintomas entre três e doze meses. 

Tais sintomas iniciais abrangem os Espasmos Infantis (EIs) e um padrão de 

eletroencefalograma (EEG) bastante característico (LEMKE et al., 2014).  

 A Síndrome de West (SW) é definida pela tríade: EIs, hipsarritmia patognomônica 

e regressão do desenvolvimento. É uma síndrome epiléptica rara que afeta cerca de 
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1:3500 nascidos vivos. O EI é a manifestação clínica associada às alterações no EEG, 

denominada de hipsarritmia (ALFAIZ et al., 2016). A nível de EEG, a hipsarritmia se 

manifesta com picos aleatórios, de alta voltagem, não-síncronos, ondas lentas e 

ocasionalmente a descarga da espícula pode tornar-se generalizada (PELLOCK et al., 

2010). 

 Os resultados de EIs provêm de toda uma série de causas que compreendem 

lesões ou malformações cerebrais focais ou multifocais, pré ou pós-natal, ou predisposição 

genética. Podem, também, simplesmente ocorrer sem evidência de qualquer lesão 

estrutural (AUVIN; CILIO; VEZZANI, 2016). 

 A etiologia da síndrome de West é muito diversificada, e um subgrupo substancial é 

considerado de origem genética (STRØMME, et al., 2002). No momento, mutações nos 

genes ARX, CDKL5, STXBP1, SLC25A22, SPTAN1 (PACIORKOWSKI; THIO; DOBYNS, 

2011) e ST3GAL3 (EDVARSON et al., 2013) já estão relacionados com a SW. 

 O tratamento precoce e agressivo é encorajado para que a criança possua uma 

maior chance de desenvolvimento cognitivo normal visto que após o diagnóstico de SW, 

desencadeia-se atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O controle precoce dos 

espasmos epilépticos e a resolução da hipsarritmia parecem estar associados ao controle 

dessa desordem (AUVIN et al., 2012).  

 

 

1.1.2 Síndrome de Lennox-Gastaut 

 

A Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é um distúrbio específico da idade, 

caracterizado por crises epilépticas, um EEG característico, atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e distúrbio comportamental. Ocorre mais frequentemente em homens e o 

início geralmente ocorre antes dos oito anos (HANCOOK; CROSS, 2013). A linguagem é 

frequentemente afetada, com lentidão na ideação e expressão, além de dificuldades de 

disfunção motora (LUND et al., 2014). 

Esta síndrome é caracterizada por vários tipos de convulsões epilépticas 

(principalmente convulsões tônicas), padrões complexos difusos de espículas e ondas 

lentas no EEG e comprometimento da função cognitiva (OHTSUKA et al., 2014). O 

prognóstico em longo prazo é ruim e envolve avaliações como múltiplas crises epilépiticas, 

EEG anormal e comprometimento cognitivo (ARZIMANOGLOU; RESNICK, 2011). 
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 A SLG corresponde em até 10% dos casos de EEs infantis. A apresentação e 

progressão de suas características associadas são variáveis, e a frequência e os tipos de 

crises tendem a mudar com a idade. Além disso, há dados limitados sobre a eficácia 

terepêutica em longo prazo (ISOJARVI et al., 2018). 

 

 

1.1.3 Síndrome de Doose 
 

 A síndrome de Doose, tradicionalmente conhecida como epilepsia mioclônica-

astática, foi descrita pela primeira vez em 1970. É um distúrbio convulsivo idiopático 

generalizado primário que incluiu múltiplos tipos diferentes de convulsões, das quais as 

convulsões mioclônicas e astáticas foram as mais proeminentes. O EEG geralmente revela 

atividade síncrona de pico e onda com teta de fundo anormal, embora a maior parte do 

ritmo de base possa ser normal para a idade (KELLEY; KOSSOFF, 2010). 

 

1.1.4 Síndrome de Dravet 

 

 A Síndrome de Dravet (SD) é uma síndrome de epilepsia grave e intratável. Ocorre 

no primeiro ano de vida, caracterizada por tipos de crises múltiplas sensíveis à febre e 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor após o início da crise. Uma variedade de 

complicações e um prejuízo na qualidade de vida estão associados ao distúrbio 

convulsivo. Estado de mal epiléptico ocorre comumente em pacientes com síndrome de 

Dravet, especialmente aqueles com febre. Geralmente são seguidos de recuperação para 

condição clínica anterior (TIAN et al., 2018). Tal aumento da temperatura altera a 

funcionalidade dos canais de Na+, provocando alterações no EEG (OAKLEY et al., 2009). 

 Aproximadamente 80% dos pacientes com SD têm uma mutação no gene SCN1A. 

Esse gene é responsável por codificar a subunidade dos canais de sódio dependentes de 

voltagem neuronal. Crianças com SD comumente apresentam estado febril recorrente e, 

embora a maioria se recupere totalmente, graus variáveis de regressão do 

desenvolvimento podem permanecer (MYERS et al., 2017).  
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1.1.5 Síndrome de Ohtahara 

 

  

A síndrome de Ohtahara é uma encefalopatia epiléptica infantil de prognóstico 

reservado, que tem um início dentro das primeiras semanas de vida. Está associada às 

convulsões predominantemente tônicas e mostra um padrão de surto-

supressão no EEG. É uma das EEs caracterizadas por crises frequentes e clinicamente 

intratáveis. A significativa atividade epileptiforme intercrítica pode contribuir para uma 

progressiva e frequente neurodegeneração (SIVARAJU et al., 2015). 

 Os primeiros sintomas surgem nos primeiros três meses de idade e frequentemente 

nas primeiras duas semanas. Os bebês desenvolvem agudamente espasmos tônicos que 

podem ser generalizados ou lateralizados, podem ocorrer isoladamente ou em grupos, e 

são independentes do ciclo do sono. Os espasmos geralmente duram até dez segundos e 

podem ocorrer centenas de vezes por dia. Aproximadamente um terço dos pacientes com 

síndrome de Ohtahara também desenvolvem outros tipos de crises. As mais comuns são 

convulsões focais motoras ou convulsões tônico-clônicas generalizadas (BEAL; CHERIAN; 

MOSHE, 2012). 

 

 

1.1.6 Síndrome de Rasmussen 
 

 

 A Síndrome de Rasmussen (SR) é uma doença rara caracterizada por encefalite 

progressiva crônica. Afeta predominantemente um dos hemisfério cerebrais e desencadeia 

prevalente acometimento neurológico. Embora vários fatores causais tenham sido 

relatados (como infecção anterior, vacinação e trauma cranioencefálico), sua etiologia 

permanece desconhecida (KUKI et al., 2018). 

 Em muitos pacientes, convulsões epilépticas ocorrem durante o início da doença. 

Alguns pacientes progridem para um tipo particular de convulsão, conhecido 

como epilepsia partialis continua. As drogas antiepilépticas, juntamente com 

a imunoterapia e a cirurgia, são eficazes em alguns pacientes, embora o resultado 

neurológico esteja diretamente relacionado ao diagnóstico precoce e à intervenção 

terapêutica (TAKASHI et al., 2013). 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

321 
 A única cura definitiva para SR e epilepsia resultante é a desconexão hemisférica 

através de uma hemisferectomia anatômica ou hemisferotomia funcional. Ressecções 

focais não demonstraram ser eficazes no controle de convulsões ou na prevenção da 

progressão da doença (NAGAHAMA et al., 2017). 

 

 

2 DOENÇA DE PARKINSON 
 

 

 A Doença de Parkinson (DP) é uma sinucleinopatia multissistêmica proveniente de 

fatores genéticos e ambientais. Os fatores determinantes ainda não estão totalmente 

elucidados. Provoca degeneração neural em células seletivamente vulneráveis, aos quais 

também não se sabe a causa da vulnerabilidade desses neurônios (DICKSON, 2018). 

 No entanto, é estabelecido que o acúmulo de placas da proteína alfa-sinucleína 

possua função chave no desenvolvimento da DP (HANSEN, et al., 2013). Isso se deve à 

formação de Neuritos de Lewy fusiforme e glóbulos de Corpos de Lewy, principais achados 

histológicos da DP (BRAAK, et al., 2003). Os NL e CL estão presentes nos neurônios em 

degeneração, principalmente naqueles que estejam mais propensos. 

 A DP provoca sintomas tanto motores quanto não motores. Dentre os sintomas 

motores mais frequentes, destacam-se tremores em repouso, bradicinesia, rigidez e 

instabilidade postural (TOLLESON; JANG, 2013). Já os sintomas não motores se 

manifestam mesmo antes do aparecimento dos sintomas motores, como distúrbios 

neuropsiquiátricos, sensoriais e do sono, disfunção autonômica e hiposmia (SANTOS-

GARCÍA; FUENTE-FERNÁNDEZ, 2013). 

 Há a suspeita de que pacientes com tremor em repouso e pacientes com Tremores 

Reemergentes representam o mesmo subtipo clínico. Entretanto, este representa um 

subtipo mais benigno de DP, mesmo dentro do fenótipo tremor-dominante. Os tremores 

postural e cinético também são frequentes em uma fase mais avançada da doença 

(BELVISI, et al., 2017). 

 A bradicinesia é o estado fisiopatológico que promove a lentidão dos movimentos do 

indivíduo, característico da DP. A bradicinesia é classificada em uma escala de 5 pontos, 

de 0 (normal) a 4 (severa). A avaliação subjetiva motora se dá em quatro etapas: pronação 

e supinação do antebraço, abertura e fechamento do punho, punção do dedo nos 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

322 
membros superiores e batimento do calcanhar nas extremidades inferiores (MEMAR et al., 

2018). 

 No estudo realizado por Campabadal et al. (2017), foi possível verificar que o 

comprometimento olfatório progride ao longo do tempo em pacientes com DP. Após quatro 

anos de acompanhamento, fora verificado uma diminuição no senso olfatório.  

 Como o sistema dopaminérgico está diretamente relacionado à DP, o bloqueio de 

um de seus receptores, o D2, promove a ação inibitória do sono tipo REM. Entretanto, 

existem outros mecanismos que estejam envolvidos na privação do sono REM. O bloqueio 

dos receptores D2 também afeta a memória no que diz respeito ao reconhecimento, e que 

a reversão desse bloqueio promove o retorno da memória (TARGA, et al., 2018). 

 O diagnóstico da DP é relativamente o mais simples dentre as neuropatologias. 

Basta uma interpretação clínico-patológica dos principais sintomas da DP (tremor em 

repouso, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural e de locomoção), aliado a exames de 

neuroimagem. Tal combinação é suficiente para o diagnóstico da DP (ALGARNI; FASANO, 

2018). 

 Em um Short report (n=21) duplo cego publicado por Chagas et al. (2014a), o CBD 

mostrou efeito na melhoria da qualidade de vida de pacientes com DP em comparação ao 

placebo. Entretanto, sem melhoras significantes quanto aos sintomas motores. Estudos 

com amostras maiores fazem-se necessários para conclusões acerca da ação do CBD na 

DP. 

 Ao revisar a relação benéfica do CBD na DP, Crippa et al. (2019) verificaram que o 

CBD possa ter ação multifatorial no tratamento da DP. Possui efeitos antidepressivos, 

ansiolíticos e neuroprotetores/pró-cognitivos. Combate a psicose e distúrbios do sono. 

Esse conjunto de ações benéficos parecem estar relacionados à melhoraria da qualidade 

de vida e o bem-estar dos pacientes com DP. 

 

 

3 DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

  A Doença de Alzheimer (DA) é a principal doença neurodegenerativa 

relacionada ao envelhecimento. Não possui tratamento farmacológico aprovado para 

impedir o avanço da DA. Porém, covenientemente é abordado que o tratamento em seus 
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estágios iniciais auxilia a aumentar a perspectiva de vida dos pacientes acometidos por 

essa enfermidade (SWINFORD et al., 2018). 

 A DA apresenta um progressivo comprometimento cognitivo de seus domínios, 

como a linguegem, memória, funcionamento viso-espacial, executivo e de atenção. A 

perda de memória recente, ou amnésia anterógrada, é o quadro clínico mais característico 

da DA (SCHELTENS et al., 2017).  

Também é caracterizada pela incapacidade de comunicação em ambientes 

familiares ou de aprender a se adaptar em um novo ambiente (TONG, et al., 2015). Isso 

decorre das lesões na região do hipocampo do cérebro, responsável pela codificação e 

recuperação da memória topográfica. Lesões na região do hipocampo também podem 

provocar mudanças no comportamento social (UEKITA; OKANOYA, 2011). 

 Alguns biomarcadores como o hipometabolismo de glicose medido pela captação de 

fluorodesoxiglucose, atrofia hipocampal em ressonância magnética, diminuição do líquido 

cefalorraquidiano e amiloide-β, aumento da tau total do LCR e da tau fosforilada e do 

genótipo APO-E, podem prever o declínio da função cognitiva de pacientes com DA ou em 

seu estágio inicial (BA et al., 2017). 

Em estudo pré clínico, Hughes e Herron (2019) demonstraram a atividade 

neuroprotetora sináptica pelo CBD contra o peptídeo beta-amilóide. O CBD se mostrou 

eficaz mesmo na presença de antagonistas aos recptores 5HT1a, canabinoide tipo 1 e 

adenosina. Com esses receptores inativados, há propenção à inflamação. Assim, o CBD 

combate a neuroinflamação, um dos causadores da DA. 

 

 

4 CANABIDIOL COMO TRATAMENTO ALTERNATIVO DE DOENÇAS 
NEUROLÓGICAS 

 

 

 O FDA tem liberado o uso de CBD puro para o tratamento de Epilepsias 

farmacoresistentes em decorrência de síndrome de LG e Dravet. Quando crises 

convulsivas estão fora de controle e não respondem mais às DAEs, ou quando a dose 

usual de duas ou mais DAE não podem ser aumentadas por efeitos colaterais com 

ausência do controle de crises, diz-se que há uma fármaco-resistência. Assim, outras 

possibilidades de tratamento devem ser aventadas, como a dieta cetogênica, cirurgia em 

epilepsia, a estimulação do nervo vago e, recentemente, o tratamento com extratos da 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

324 
CNB contendo, principalmente, o CBD. Embora, outros fitocanabinoides também possam 

estar envolvidos na sutil modulação dos efeitos medicinais (NEUBAUER; BENEDIK; 

OSREDKAR, 2018). 

 Com crescentes estudos do uso do CNB medicinal, alguns questionamentos 

começaram a serem elucidadas cientificamente. Sua utilização mais frequente tem sido a 

dose em alta concentração de CBD e baixo teor de THC. Há fortes evidências de que o 

THC age nos receptores CB1 e CB2, já o CBD ainda não está elucidado, embora acredita-

se que seja polifarmacológico. Contudo, ainda são necessários mais estudos para garantir 

a segurança e eficácia do CBD e CBD/THC no tratamento adulto e infantil de doenças 

neurológicas (SZAFLARSKI; BEBIN, 2014). 

 No estudo elaborado por Porcari et al. (2018), avaliou-se a segurança e eficácia do 

CBD em uma coorte pediátrica com 108 pacientes epiléticos. O estudo foi voltado a um 

grupo que utilizava CBD e um grupo que utilizava CBD em associação com o Clobazam. 

Verificaram que houve uma melhora clínica nos pacientes que utilizavam somente do CBD 

em comparação ao CBD/Clobazam, embora não houvesse uma diferença estatística. 

O estado de arte do tratamento da epilepsia farmacoresistente Devisnki e sua 

equipe. Inicialmente foram recrutados pacientes com epilepsia refratária para um trial 

multicêntrico aberto (DEVINSKY et al., 2016). Com os resultados inicialmente encontrados 

e consequente liberação da FDA, fora possível realizar ensaios em pacientes com 

síndromes de LG e Dravet.  

Resultados estatisticamentes positivos foram encontrados em estudos 

randomizados e duplo cego para o tratamento da epilepsia farmacoresistente por parte do 

CBD na síndrome de Dravet (DEVINSKY et al., 2017) e LG (DEVINSKY et al., 2018a). Tais 

pesquisas já estam em fase de acompanhamento em longo prazo. Para as mesmas 

síndromes, foram observados eficácia e efeitos colaterais toleráveis (DEVINSKY et al., 

2018b; THIELE et al., 2019). 

 Já no estudo realizado por Chagas et al. (2014b), foi possível relatar uma relação 

direta entre o uso do CBD e melhora nos sintomas psicóticos da DP. Melhora significativa 

na escala UPDRS e no sono REM também foram relatados. Esses mesmos autores ainda 

realizaram um estudo randomizado, duplo cego e placebo controlado em alguns pacientes. 

Verificaram uma redução imediata, substancial e persistente nas desordens 

comportamentais do sono; essas desordens retornaram com a mesma frequência e 

intensidade logo após o fim do tratamento com o CBD. 
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 A fim de avaliar uma relação entre a diminuição do progresso da DA pelo CBD, 

Cheng et al. (2014) utilizaram o CBD para tratar ratos machos transgênicos com DA. Esse 

estudo foi um dos primeiros achados científicos na redução dos sintomas de retraimento 

social e reconhecimento facial (característicos da DA), muito provavelmente por uma ação 

neuroprotetora desse fitocanabinoide. 

Vários autores creditam que o mecanismo central de ação do CBD em doenças 

neurológicas (como a DP, DA, epilepsia e esclerose múltipla) se deve às ações 

neuroprotetoras e diminuição da neuroinflamação (LIPUT, et al., 2013; SANTOS et al., 

2015; CAMPOS et al., 2016; SUN et al., 2017). Bem como o CBD tem estimulado a 

neurogênese e promoção da reestruturação dendrítica em hipocampo em modelo animal 

(MORI et al., 2016; FOGAÇA et al., 2018). 

O CBD também tem sido utilizado no tratamento da dor neuropática refratária. Em 

estudo randomizado com pacientes com dor neuropática pela esclerose múltipla, Langford 

et al. (2013) encontraram alta da taxa de resposta ao spray oromucosal de THC/CBD na 

10ª semana. Entretanto, sem melhora significativa no desfecho primário (14ª semana). 

Em outro estudo também aberto, Hoggart et al. (2015) recrutaram pacientes com dor 

neuropática oriunda do diabetes ou alodinia para tratamento em longo prazo com spray 

oromucosal de THC/CBD. Não houve diferença estatística em nenhum momento do 

estudo. Porém, pacientes que utilizavam do spray não aumentavam a dose nem o de 

medicamentos concomitantes. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com várias hipóteses sobre o mecanismo de ação, fica a perspectiva de que o CBD 

possa tratar outras doenças neurológicas que não seja a epilepsia. Desta feita, a seguinte 

dissertação seguirá em seus ademais capítulos com a análise de segurança e 

tolerabilidade assim como na realização de uma metanálise para eficácia do CBD em 

Epilepsia, condição única com devida aprovação do FDA para uso do CBD. Mesmo assim 

trials com tratamento à base de CBD nas outras doenças discutidas se fazem necessários. 
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Capítulo 24 

PREVALÊNCIA DE BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA 
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Adriana Torres dos Santos4 

 

RESUMO  

A multirresistência microbiana é um problema de saúde global, que compromete a efetividade dos 
antibióticos inviabilizando o tratamento de infecções comuns em especial em Unidade de Terapia 
Intensiva em que o risco de exposição a infecções é alto. Neste contexto, objetivou-se identificar a 
partir da literatura a prevalência de bactérias resistentes à antibióticos em pacientes internados nas 
Unidades de Terapia Intensiva. Trata-se de uma revisão integrativa realizada na base dados 
PubMed (National Library of Medicine) e BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) entre os anos 2014 a 
2018. As análises permitiram identificar que os patógenos mais resistentes aos antimicrobianos 
foram o S. aureus resistente a oxacilina, Enterococcus resistentes à vancomicina, E. coli, K. 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemos e Acinetobacter baumannii 
resistentes a carbapenemos. Dessa forma, conhecer a prevalência e dos padrões de resistência 
entre os patógenos nosocomiais se tornam vitais para o tratamento adequado dos pacientes 
hospitalizados. Além disso, esforços devem ser feitos para minimizar a seleção e disseminação 
desses organismos, em especial a educação em saúde de profissionais de saúde que trabalham 
em UTI. 
 

Palavras-chave: Bactéria, Resistência Microbiana a Medicamentos, Unidades de Terapia 

Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A resistência antimicrobiana é considerada um problema de saúde global, que 

compromete a efetividade dos antibióticos inviabilizando o tratamento de infecções 
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comuns. A resistência ocorre quando microrganismos sofrem mutação genética ao serem 

expostos a drogas antimicrobianas, esses microrganismos são referidos como 

“superbactérias”. Durante o fenômeno de mutação as bactérias estão protegidas dos 

efeitos antimicrobianos, isso propiciará uma multiplicação bacteriana e impedirá o 

tratamento e cura de doenças (WHO, 2009).  

Apesar do extenso conhecimento sobre os fatores que impulsionam a resistência 

bacteriana, tais como, falhas na higiene hospitalar, pressão seletiva criada pelo uso 

excessivo de antibióticos e mutação genética, a resistência às drogas continua crescendo, 

especialmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), devido às doenças de base 

associadas à imunodeficiência e ao uso abusivo de antimicrobianos nestas unidades 

(CARVALHO; GONTIJO, 2008).  

Os organismos multirresistentes trouxeram grande preocupação para os 

profissionais de saúde, pois a assistência novamente está comprometida, gerando 

expectativas sombrias para o futuro se medidas urgentes não forem providenciadas 

(BRITO; CORDEIRO, 2012).  Pois, são os profissionais da saúde que trabalham em 

Unidade de Terapia Intensiva que estão em contato direto e constante com pacientes 

colonizados por bactérias multirresistentes e estão suscetíveis a se transformarem em 

reservatórios e disseminadores de microrganismos.  

Os pacientes internados em UTI possuem maior probabilidade de aquisição de 

infecções, pois estão expostos a fatores de risco como procedimentos invasivos, cirurgia 

complexa, drogas imunossupressoras, o uso de antibióticos, os cuidados da equipe de 

saúde e os fômites (MOURA et al., 2007). 

Em UTI os pacientes têm de cinco a 10 vezes mais probabilidades de contrair uma 

infecção hospitalar e que estas podem representar cerca de 20% do total de infecções de 

um hospital (VICENTE, 2006). O risco de infecção é diretamente proporcional à gravidade 

da doença, as condições nutricionais, a natureza dos procedimentos diagnósticos e /ou 

terapêuticos, bem como, ao tempo de internação, dentre outros aspectos (PILONETTO, 

2003). 

Diante do exposto, investigou-se a seguinte problemática: Quais Bactérias são 

prevalentes em Unidade de Terapia Intensiva? 

A necessidade de se estudarem os microrganismos tem como principal razão a 

compreensão das doenças por eles causadas e os meios viáveis de controle (MURRAY et 

al., 2002). Sabe-se que o uso contínuo e indiscriminado de agentes antimicrobianos, ao 
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longo dos anos, resultou na criação de mecanismos de resistência, provocando o 

ressurgimento de bactérias consideradas controladas (LIMA et al., 2007). 

Ressalta-se a problemática relacionada às UTIs sendo este um ambiente de 

pacientes em condição clínica demasiadamente sensível e submetidos a diversos 

procedimentos invasivos, o risco de exposição a infecções é alto. 

Tem que se ressaltar que as infecções hospitalares influenciam drasticamente no 

período de hospitalização, nos índices de morbimortalidade repercutindo de maneira 

significativa nos custos, especialmente, considerando o prolongamento da internação, o 

consumo de antibióticos, os gastos com isolamento e os exames laboratoriais (PITTET, 

2005). 

Dessa forma, estudos relacionados a prevalência de bactérias em UTIs são 

essenciais e urgentes, pois pacientes críticos hospitalizados em UTIs são mais vulneráveis 

à infecção hospitalar em comparação com as demais unidades. A partir de estudos que 

avaliem essa temática é possível a criação de manuais e protocolos que auxiliem a mitigar 

a prevalência de bactérias multirresistentes, bem como a melhor terapêutica. 

Neste contexto, objetivou-se identificar a partir da literatura a prevalência de 

bactérias resistentes à antibióticos em pacientes internados nas Unidades de Terapia 

Intensiva. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa 

da literatura. Este procedimento foi escolhido por possibilitar a síntese e análise do 

conhecimento científico já produzido sobre o tema “Prevalência de bactérias 

multirresistentes em unidade de terapia intensiva”. Esta revisão utilizou a metodologia 

proposta no estudo de (OLIVEIRA et al., 2016). 

De acordo com Ercole, Melo e Alcoforado (2014), a revisão integrativa de literatura é 

um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas de maneira 

sistemática, ordenada e abrangente, mediante diferentes metodologias. É denominada 

integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo um 

corpo de conhecimento e podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão 

de teorias ou análise metodológica dos estudos. Este método proporciona a combinação 



 

de dados da literatura teórica e empírica, proporcionando maior compreensão do tema de 

interesse. Sua elaboração está estruturada em seis etapas distintas apresentadas na figura 

1. 

Figura 1: Etapas de construção de uma revisão integrativa

Fonte: Adapta

 

Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa

 

O tema “Prevalência de bactérias multirresistentes em unidade de terapia intensiva”, 

determinou a construção da estratégia PICo, que representa um acrônimo 

(P), Intervenção (I), Comparação (C) e Desfechos (o

geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais Bactérias são 

prevalentes em Unidade de Terapia Intensiva?”.

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de 

pesquisa, utilizou-se de descritores indexados e não indexados (palavras

idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores foram obtidos a partir do Medical 

Subject Headings (MESH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como mostra o 

Quadro 1. 
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de dados da literatura teórica e empírica, proporcionando maior compreensão do tema de 

interesse. Sua elaboração está estruturada em seis etapas distintas apresentadas na figura 

Etapas de construção de uma revisão integrativa

Fonte: Adaptado de Botelho; Cunha; Macedo, 2011, p.129.

Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa 

O tema “Prevalência de bactérias multirresistentes em unidade de terapia intensiva”, 

determinou a construção da estratégia PICo, que representa um acrônimo 

(P), Intervenção (I), Comparação (C) e Desfechos (o-outcomes), na qual foi utilizada para a 

geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais Bactérias são 

prevalentes em Unidade de Terapia Intensiva?”. 

lização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de 

se de descritores indexados e não indexados (palavras

idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores foram obtidos a partir do Medical 

), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como mostra o 
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de dados da literatura teórica e empírica, proporcionando maior compreensão do tema de 

interesse. Sua elaboração está estruturada em seis etapas distintas apresentadas na figura 

Etapas de construção de uma revisão integrativa 

 

do de Botelho; Cunha; Macedo, 2011, p.129. 

O tema “Prevalência de bactérias multirresistentes em unidade de terapia intensiva”, 

determinou a construção da estratégia PICo, que representa um acrônimo para Paciente 

), na qual foi utilizada para a 

geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais Bactérias são 

lização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de 

se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos 

idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores foram obtidos a partir do Medical 

), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como mostra o 
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Consultou-se por meio de descritores e palavras-chave as bases de dados PubMed 

da National Library of Medicine; BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), coordenada pela 

BIREME e composta de bases de dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como 

LILACS, e a base de dados Medline e outros tipos de fontes de informação. 

 

Quadro 1: Elementos da estratégia PICo, descritores e palavras-chave utilizados – Caxias 

– MA, Brasil, 2019. 

 Elementos Mesh Decs Palavras-chave 

P “Bactéria” “Bacteria” “Bactéria”  

 

“Bactéria”  

 

 

I 

 “Resistencia 
Microbiana a 

Medicamento” 

“Drug Resistance, 
Microbial” 

“Resistencia 
Microbiana a 

Medicamentos” 

“Resistencia 
Microbiana a 

Medicamentos” 

 

Co 

 

“Unidade de 
Terapia 

Intensiva” 

“Intensive Care 
Units” 

“Unidades de 
Terapia Intensiva” 

“Unidades de 
Cuidados 

Intensivos”  

Fonte: Descritores, Títulos e Palavras-chaves. 

 

O elemento C da estratégia PICo não foi abordado nesta pesquisa pois esta não 

tem por objetivo comparar intervenções. Os termos utilizados durante a pesquisa foram 

classificados e combinados nos bancos de dados, resultando em estratégias específicas 

de cada base.  

Quadro 2: Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados BIREME e PUBMED, 

Caxias – MA, Brasil, 2019. 

 

BASE DE DADOS 

 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

RESULTA
DOS 

FILTR
ADOS 

SELECIO
NADOS 

 

BIREME 

(descritores Decs) 

 

 

(tw:(bactéria)) AND 
(tw:(resistencia microbiana a 

medicamentos)) AND (tw:(unidade 
de terapia intensiva)) AND 

(instance:"regional") 

 

 

1.212 

 

 

21 

 

 

1 
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PubMed 

(descriptors 
MeSH) 

 

(("microbiology"[Subheading] OR 
"microbiology"[All Fields] OR 

"bacteria"[All Fields] OR 
"bacteria"[MeSH Terms]) AND 

("drug resistance, 
microbial"[MeSH Terms] OR 

("drug"[All Fields] AND 
"resistance"[All Fields] AND 
"microbial"[All Fields]) OR 

"microbial drug resistance"[All 
Fields] OR ("drug"[All Fields] AND 

"resistance"[All Fields] AND 
"microbial"[All Fields]) OR "drug 

resistance, microbial"[All Fields])) 
AND ("intensive care units"[MeSH 
Terms] OR ("intensive"[All Fields] 

AND "care"[All Fields] AND 
"units"[All Fields]) OR "intensive 

care units"[All Fields]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3789 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Fonte: Bases de dados. 

 

Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

 

A análise para seleção dos estudos foi realizada em duas fases, a saber: 

Na primeira, os estudos foram pré-selecionados segundo os critérios de inclusão e 

exclusão e de acordo com a estratégia de funcionamento e busca de cada base de dados. 

Encontrou-se 1212 estudos como busca geral na BVS, sendo que limitando a busca 

para artigos com texto completo realizado com humanos nos últimos cinco anos, obteve-se 

21 estudos, destes foram analisados títulos e resumos onde apenas 1 estudo foi 

condizente com a questão desta pesquisa.   

 

Figura 2: Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão 

integrativa, Caxias – M A, Brasil, 2019. 

 

 

 

 

 

1ª fase: Questão norteadora 
Quais Bactérias são prevalentes em Unidade de Terapia Intensiva? 

2ª fase: Coleta de dados 
(Definição das bases de dados 

e busca de artigos) 

BIREME PUBMED 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

338 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bases de dados. 

Na base PUBMED, como busca total foram encontrados cinco mil quatrocentos e 

setenta e quatro 3789 estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo 

dos últimos cinco anos com humanos, obteve-se 400 estudos, destes foram analisados 

títulos e resumos e teve como resultado final de quatro estudos.  

Na segunda fase os estudos foram analisados quanto ao potencial de participação 

no estudo, avaliando o atendimento à questão de pesquisa, bem como o tipo de 

investigação, objetivos, amostra, método, desfechos, resultados e conclusão, resultando 

em 5 artigos. 

 

Análise e interpretação dos resultados 

 

Nesta etapa foram analisadas as informações coletadas nos artigos científicos e 

criadas categorias analíticas que facilitou a ordenação e a sumarização de cada estudo.  

3ª fase: Avaliação dos dados 
(Artigos selecionados após 

filtragem) 

1 

Motivos de exclusão dos artigos:  
Indisponível; Fora do recorte temporal; 
Estudos não realizados com humanos 

(4580). 

3789 1212 

21 400 

4ª e 5ª Fase: Análise dos 
dados e Elaboração do 

quadro sinóptico (artigos 
selecionados após análise dos 

títulos, resumos e leitura na 
íntegra) 

Motivos de exclusão dos artigos para 
leitura na íntegra: 

Duplicados;  
Não atenderam a questão norteadora 

(414).  

4 



 

A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto às 

citações dos estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições 

presentes nos artigos incluídos na revisão.

As evidências científicas foram classificadas segundo os níveis e graus de 

recomendação propostos por Bork (2005), como mostra a figura 10 a

Figura 3: Níveis de evidência e graus de recomendação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bork (2005). 

 

RESULTADOS 

 

A busca dos dados se deu a partir da associação dos seguintes descritores: 

Bactéria, Resistencia Microbiana a Medicamentos e Unidade 

(Bacteria, Drug Resistance, Microbial

amostra, ao final após criteriosa seleção foram inclusos ao estudo 6 artigos. Os artigos 

inclusos no estudo foram publicados em sua grande totalid

NÍVEIS DE EVIDÊNCIA 

1. Revisão Sistemática 

2. Ensaio Clínico Randomizado

3. Coorte 

4. Caso Controle 

5. Série de Casos 

6. Opiniões de especialistas 

7. Estudos pré-clínicos 
(animais/in vitro) 
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A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto às 

estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições 

presentes nos artigos incluídos na revisão. 

As evidências científicas foram classificadas segundo os níveis e graus de 

recomendação propostos por Bork (2005), como mostra a figura 10 abaixo:

Níveis de evidência e graus de recomendação. 

 

A busca dos dados se deu a partir da associação dos seguintes descritores: 

Bactéria, Resistencia Microbiana a Medicamentos e Unidade de Terapia Intensiva 

Drug Resistance, Microbial, Intensive Care Units). Dentre todos os artigos da 

amostra, ao final após criteriosa seleção foram inclusos ao estudo 6 artigos. Os artigos 

inclusos no estudo foram publicados em sua grande totalidade na língua inglesa, onde 

GRAU DE RECOMENDAÇÃO

Resultado recomenda a intervenção;

Resultado não é conclusivo 
suficiente para confirmar a 
hipótese;

Resultado contraindica a intervenção.

2. Ensaio Clínico Randomizado 
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A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto às 

estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições 

As evidências científicas foram classificadas segundo os níveis e graus de 

baixo: 

A busca dos dados se deu a partir da associação dos seguintes descritores: 

de Terapia Intensiva 

). Dentre todos os artigos da 

amostra, ao final após criteriosa seleção foram inclusos ao estudo 6 artigos. Os artigos 

ade na língua inglesa, onde 

RECOMENDAÇÃO 

Resultado recomenda a intervenção;

Resultado não é conclusivo – não é 
suficiente para confirmar a 

Resultado contraindica a intervenção.
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cinco destes no ano de 2017 e um em 2015. Assim, o quadro abaixo demonstra a 

distribuição dos artigos selecionados para subsidiar as discussões (Quadro 3) 

Quadro 3: Distribuição das publicações inclusas no estudo. Caxias – MA, Brasil, 2019. 

AUTORES 
E ANO 

TÍTULO MÉTODO 
DO 

ESTUDO 

OBJETIVO CONCLUSÃ
O 

NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA E 

GRAU DE 
RECOMENDA

ÇÃO 

Hammoud 
et al., 2017 

Late-onset 
neonatal 
sepsis in 

Arab states 
in the Gulf 

region: two-
year 

prospective 
study 

Estudo de 
coorte 

prospectivo 
observacion

al 

Investigar a 
incidência de 
sepse tardia 

(LOS) em 
unidades de 

cuidados 
intensivos 
neonatais 

(UTINs) em 
países árabes 
na região do 

Golfo e 
descrever os 

principais 
organismos 

causadores e 
sua resistência 
a antibióticos 

Organismos 
Gram-

negativos, 
particularme

nte 
Klebsiella 

spp , estão 
tendo um 

papel 
crescente 
no LOS 
nesta 

região, com 
altos níveis 

de 
resistência a 
cefalosporin

as de 
terceira 
geração 

Nível 3 

Grau A 

Acuna et 
al., 2017. 

Incidence 
of multi-
resistant 

bacteria in 
Intensive 

Care Units 
of Chilean 
hospitals 

Análise 
comparativa 

Avaliar a 
incidência de 

bactérias 
resistentes a 

múltiplos 
medicamentos 
em unidades 

de terapia 
intensiva 

Nas UTIs 
adultas, as 
bactérias 

com maior 
incidência 
foram K. 

pneumoniae 
e S. aureus 
resistente a 
oxacilina. 

Nas 
unidades 

pediátricas, 
foi K. 

pneumoniae 
e P. 

aeruginosa 

Nível 5 

Grau A 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

341 
Guidry et 
al., 2015 

Whence 
Resistance

? 

Estudo 
prospectivo 

Avaliar a 
importância da 

pressão 
antimicrobiana 

no 
desenvolviment
o de resistência 
em uma única 

unidade de 
terapia 

intensiva 
cirúrgica 

Mostra uma 
alta taxa 

estimada de 
surgimento 

de 
resistência 

após o 
tratamento, 
que parece 

ser mais 
comum do 

que a 
transmissão 
de paciente 

para 
paciente 

Nível 5 

Grau A 

Tran et al., 
2017. 

Patterns of 
antimicrobi

al 
resistance 
in intensive 

care unit 
patients: a 

study in 
Vietnam 

Estudo 
transversal 

Identificar o 
padrão de 
resistência 

antimicrobiana 
em pacientes 
internados em 

UTI com 
pneumonia 
associada à 
ventilação 
mecânica 

Os três 
microrganis

mos 
comumente 

isolados 
foram 

Acinetobact
er, 

Klebsiella e 
Pseudomon

as 
aeruginosa. 

Foram 
resistentes à 
ceftazidima, 
ceftriaxona, 
ciprofloxacin

a e 
levofloxacin 

Nível 5 

Grau A 

Remschmi
dt et al., 
2017. 

Surveillanc
e of 

Antibiotic 
Use and 

Resistance 
in Intensive 
Care Units 

(SARI) 

Estudo de 
coorte 

Descrever 
desenvolviment

os no uso de 
antibióticos e 

taxas de 
resistência nas 

unidades de 
terapia 

intensiva 

A densidade 
de 

resistência 
de 

patógenos 
multirresiste
ntes gram-
negativos 

nas 
unidades de 

terapia 
intensiva 

participantes 
aumentou 

acentuadam
ente 

Nível 3 

Grau A 

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador. Caxias – MA, Brasil, 2019. 
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DISCUSSÕES 

 

As análises permitiram mostram as ocorrências de bactérias multirresistentes de 

diversas realidades em Unidades de Terapia Intensiva. Entre estes podemos destacar o 

estudo de Acuna e colaboradores realizado em 20 unidades de terapia intensiva para 

adultos e nove para pediatria, onde os patógenos que apresentaram maiores resistências 

foram o  S. aureus resistente a oxacilina (meticilina), Enterococcus resistentes à 

vancomicina, E. coli, K. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa  resistente a 

carbapenemos e Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenemos (ACUNA et al., 

2017). 

O que corrobora com resultados encontrados por Tran et al. (2017), com amostra de 

220 pacientes de UTI em que revelou uma elevada taxa de resistência antimicrobiana 

entre os três principais patógenos (Acinetobacter, Klebsiella, e Pseudomonas).  

Esses patógenos são destacados também e estudo de tendência, em que mostram 

aumento de E. coli, espécies de Enterococcus e K. pneumoniae, enquanto a maior 

diminuição entre isolados de A. baumannii. Os patógenos gram-positivos mais comumente 

identificados foram S. aureus, Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium; os 

patógenos gram-negativos mais comuns foram E. coli, Pseudomonas aeruginosa e K. 

pneumoniae (REMSCHMIDT et al., 2017). 

É interessante destacar que a incidência de bactérias resistentes é 

significativamente maior nos hospitais adulto contra hospitais pediátricos, exceto K. 

pneumoniae enterobactérias em que embora a incidência ser mais elevada na UTI adulto, 

não apresentaram diferenças estatisticamente significantes. No caso de A. baumannii, 

observa-se que a incidência está concentrada em alguns hospitais, enquanto outros 

mantêm baixa incidência, constituindo um problema epidemiológico importante apenas em 

algumas instituições. Por outro lado, E. coli tem uma incidência bastante estável, com 

pouca dispersão nos diferentes centros. Em relação a resistência ao carbapenem pela 

Enterobacteriaceae, sendo está uma situação nova para os nossos hospitais, vemos que é 

um problema transversal que afeta 79% das UTI, embora com incidência moderada 

(ACUNA et al., 2017). 
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Quanto aos antibióticos aos quais as bactérias mostraram resistência podemos 

destacar a E. coli e K. pneumoniae com resistência a cefalosporinas de terceira geração 

com notado aumento desta resistência (REMSCHMIDT et al., 2017). 

Klebsiella spp mostrou resistência a cefalosporinas de terceira geração, enquanto 

menos de 10% de Escherichia coli eram resistentes a essa classe de antibióticos. Já o 

Staphylococcus aureus mostrou se resistentes à meticilina (HAMMOUD et al., 2017) 

A taxa de resistência do Acinetobacter à ceftazidima, ceftriaxona, cefepima, 

piperacilina, imipenem, meropenem, ertapenem, ciprofloxacina e levofloxacina foi superior 

a 90%. Alta taxa de resistência à Klebsiella também foi observada para ceftriaxona, 

ceftazidima e cefoperazona.  Entre os 29 isolados de Pseudomonas, resistência a drogas 

foi encontrada em meropenem, imipenem, gentamicina, ciprofloxacina e levofloxacina 

(TRAN et al., 2017). 

Nesse contexto, A resistência bacteriana a antimicrobianos tem sido amplamente 

registrada na literatura como um importante problema nas unidades de terapia intensiva 

em âmbito mundial. Atualmente, drogas anteriormente efetivas são altamente inúteis na 

batalha para conter a disseminação dos microrganismos (MAHMOUD et al., 2015). Este 

conhecimento é fundamental para o estabelecimento de medidas preventivas para o 

controle de bactérias multirresistentes e de políticas de utilização racional de 

antimicrobianos, visando a administração do melhor esquema possível, que seja eficaz e 

que minimize a emergência de cepas mais resistentes 

A prevenção e o controle da problemática da multirresistência incluem 

fundamentalmente, ações educativas, o uso racional de antimicrobianos, a vigilância das 

cepas hospitalares e do perfil de sensibilidade, bem como, atentar aos procedimentos 

invasivos. 

 A maioria da literatura relevante sugere que a higiene das mãos é uma das 

intervenções criticamente importantes para reduzir o tempo de permanência no hospital e 

deve ser o objetivo principal de todas as unidades (DONG; SPEER, 2015).  Além das 

práticas de higienização das mãos, cuidados com a pele meticulosa, alimentação precoce 

com leite humano, redução do tempo de cateterização e prevenção do uso desnecessário 

de cateteres, além de evitar o uso desnecessário e empírico de antibioticoterapia de amplo 

espectro (LEGEAY et al., 2015). 

Dessa forma, faz necessário recomendarmos investir no processo de educação 

continuada dos profissionais de saúde que prestam serviço nesses setores sobre técnicas 

e importância de higienização do ambiente, materiais e equipamentos utilizados na UTI, 
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métodos de isolamento e tratamento de pacientes com infecção multirresistente para o 

desenvolvimento de práticas de prevenção e controle de infecção hospitalar, enfoque na 

importância da lavagem das mãos por ser considerada a ação mais importante para 

prevenção e aprimoramento do programa de controle de infecção hospitalar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que as infecções hospitalares por microrganismos multirresistentes são 

um grave problema relacionado à assistência à saúde dos pacientes nas Unidades de 

Terapia Intensiva. Onde a consciência da prevalência e dos padrões de resistência entre 

os patógenos nosocomiais se tornam vitais para o tratamento adequado dos pacientes 

hospitalizados. Além disso, esforços devem ser feitos para minimizar a seleção e 

disseminação desses organismos, em especial a educação em saúde de profissionais de 

saúde que trabalham em UTI. 
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Capítulo 25 

PREVALÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS DE UMA CRECHE DA 

REDE PÚBLICA DA CIDADE DE TERESINA-PI 

 
Lucas Matos Oliveira1 

Renandro de Carvalho Reis2 
Yanka Bárbara Leite Ramos Araújo3 

João Víctor Alves Oliveira4 
 

 

RESUMO 

Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma creche da rede pública da cidade de 
Teresina-PI. As Enteroparasitoses são consideradas um grande problema de saúde pública, 
acometendo a população em geral. A faixa etária mais suscetível a sofrer com os danos causados 
por esses parasitas são as crianças. Este trabalho objetivou a determinação da prevalência de 
parasitoses intestinais em crianças de uma creche pública da cidade de Teresina-PI, com idade de 
3 a 5 anos traçando o perfil socioeconômico das famílias das mesmas. As amostras foram 
analisadas no laboratório de Parasitologia do Centro Universitário UNINOVAFAPI, através do 
exame parasitológico de fezes, onde foi investigada a prevalência dos parasitas intestinais pelo 
método Kit-ecologic. Os resultados mostraram que 43% das amostras foram positivas para a 
presença de parasitas intestinais e em média 50% das suas famílias apresentaram uma baixa 
renda salarial acarretando em diversos problemas sociais. Dessa forma, faz-se necessária a 
implantação de medidas de intervenção para uma maior prevenção e conscientização sobre as 
parasitoses intestinais. 
 

Palavras-chave: Enteroparasitoses. Crianças. Saúde Pública. Escolares. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os parasitas intestinais estão entre os patógenos mais encontrados em seres 

humanos, especialmente as crianças (SOARES et al., 2016). Esses patógenos tem sido 

utilizado em diversos estudos como marcadores socioeconômicos, pois evidenciam as 

condições de higiene, saúde e saneamento básica a que a população alvo do estudo está 

exposta. Isso reflete mais evidentemente em países com índice de desenvolvimento 

humano (IDH) baixo (BENITEZ et al., 2016). 

                                                           
1 Lucas Matos Oliveira. Biomédico pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, mestrando em Parasitologia 
pela UFMG e em microbiologia pela PUC Minas. 
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Farmacêuticas pela UFPI e especializando em Citologia Clínica pelo UNINOVAFAPI. 
3 Yanka Bárbara Leite Ramos Araújo. Biomédica pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI e acadêmica de 
Farmácia pelo Campus da UNINASSAU de Teresina. 
4 João Víctor Alves Oliveira. Biomédico pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, Mestre em Farmacologia 
pela UFPI e Especialista em Perfusão pela UNIFESP. 
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Esse IDH baixo é reflexo de baixas ações para erradicação das enteroparasitoses. 

Essas regiões têm sido alvo de diversos estudos epidemiológicos (FONSECA et al., 2010; 

FONSECA et al., 2014; CASAVECHIA et al., 2016). Nesse contexto, anualmente, milhões 

de indivíduos sofrem de diarreia, dores abdominais, febre proveniente de enteroparsitoses, 

principalmente em países de baixa renda (BACELAR et al., 2018). 

Em casos estremos, podem chegar à morte se não tratadas em tempo (PACHECO 

et al., 2015). No estágio inicial, as doenças parasitárias podem não apresentar 

manifestações clínicas, ou seja, serem assintomáticas (THAMIZHMANI et al., 2017). Este 

pode ser um dos fatores principais para que tais populações sejam negligenciadas pela 

saúde pública, o que pode contribuir para o agravamento do quadro clínico e acarretar 

todas as enfermidades já citadas (GOMES et al., 2010). 

Destacam-se prevalências ainda maiores de enteroparasitoses na população infantil 

(PEREIRA et al., 2018). Essa prevalência é ainda maior em regiões com baixo 

desenvolvimento nos países subdesenvolvidos. É o que demonstra Rodrigues et al. (2018) 

ao citar a importância dos parasitos intestinais relacionados ao déficit de conhecimento dos 

pais das crianças a cerca dos enteroparasitas, bem como sua frequência elevada nas 

crianças. 

Santos et al. (2014) destacam que em razão do número cada vez maior de 

mulheres que ingressam no mercado de trabalho, a creche é uma realidade na vida das 

famílias, sendo este o local onde muitas crianças passam a maior parte de sua infância. 

Enquanto instituição educativa, tem papel importante no desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

Há evidências de que os principais efeitos da infecção parasitária estão 

relacionados com má digestão e absorção de nutrientes, tais como: proteína, lipídios, 

vitamina A e B12, ferro, ácido fólico e zinco. Na ultima década, os índices de desnutrição 

infantil foram reduzidos no Brasil. No entanto, a situação atual ainda exige atenção 

permanente à segurança alimentar e nutricional das crianças (GOMES et al., 2010).  

Assim, o conhecimento da prevalência dos enteroparasitos nas regiões de maior 

endemicidade e a consequente implementação de medidas de saneamento básico, como 

abastecimento de água, rede de esgoto adequada, além de educação sanitária e 

ambiental, são necessários para a redução da infecção por parasitos de transmissão oral-

fecal (SEIXAS et al., 2012). 

As enteroparasitoses são condições de ocorrência comum em crianças, 

apresentando uma marcante expressão na prática clínica. No entanto, são poucos os 
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estudos que se propõem a investigar a prevalência da referida patologia em crianças das 

creches da rede pública. Partindo-se de tais constatações, pretendeu-se, com este estudo, 

verificar a taxa de parasitoses intestinais, com base nos exames de fezes, em crianças de 

3 a 5 anos de idade, estudantes das creches da rede pública da Zona Leste da cidade de 

Teresina, Piauí, Brasil, e Traçar o perfil socioeconômico das famílias das mesmas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Cenário da pesquisa 

 Um sorteio prévio foi realizado a fim de se determinar, de forma aleatória, a creche 

selecionada. Todavia, as primeiras a serem sorteadas se recusaram a participar deste 

trabalho, o que foi um limitador do estudo. Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida em 1 

creche da rede pública que, após ser sorteado, tenha aceitado a participação no estudo. 

 

Coleta de dados 

 A coleta de dados foi realizada após aprovação do CEP do Centro Universitário 

UNINOVAFAPI e da Coordenação da devida creche. Após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais dos alunos, que comprova a 

aceitação em participar da pesquisa, um questionário foi aplicado, com perguntas 

fechadas, com o intuito de analisar o perfil socioeconômico dos mesmos. Os questionários 

foram aplicados de forma anônima, ou seja, os pesquisadores ao analisarem os 

formulários de coleta não tiveram conhecimento dos autores das respectivas respostas, 

sendo atribuídos códigos numéricos para cada questionário.  

 

Participantes da pesquisa 

 O presente estudo foi desenvolvido em 400 crianças de ambos os sexos, com idade 

escolar entre 3 a 5 anos estudantes das escolas públicas de Teresina. Esse número foi 

calculado através da fórmula n = (z2.0,25)/E2, para o grau de confiança de 95% e margem 

de erro de 4,9% (z é o valor crítico e E a margem de erro).  

 No caso em questão o número dessas 400 crianças representaria toda a cidade de 

Teresina-PI; como a mesma se divide em 5 zonas, ficaria um total de 80 crianças 

participantes da pesquisa por região. 

 Já que se trata de uma creche, todas as crianças da creche foram abordadas para a 

participação da pesquisa, totalizando 86 crianças. Os resultados foram analisados através 
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dos Quadros 1 a 3 em relação aos parasitas encontrados e a condição socioeconômica 

das famílias.  

 

Critérios de inclusão 

 Foram analisados os dados dos resultados do exame parasitológico de fezes, 

provenientes das crianças estudantes de uma creche da rede pública da cidade de 

Teresina-PI, pertencentes a faixa etária de 3 a 5 anos, sem distinção de gênero, cujos pais 

aceitaram que o filho participasse da pesquisa por meio da assinatura do TCLE e com 

período de coleta na primeira semana de abril de 2017. 

 

Critérios de exclusão 

 Foram excluídas as crianças estudantes das creches sorteadas que os pais se 

recusaram a autorizar sua participação e/ou não assinaram o TCLE. Caso os pais não 

entregassem o material fecal no período determinado, as crianças correspondentes aos 

mesmos não participaram da pesquisa. Também foram excluídas aquelas em que seus 

pais não acharem mais necessário que seu filho (a) participe da pesquisa, mesmo após a 

assinatura dos termos. 

 

Método Parasitológico utilizado 

Foi utilizado o Kit eco-logic, método de diagnóstico comercial, pois esse, em relação 

aos métodos tradicionais (como o método de Hoffman e Willis) apresenta um sedimento 

limpo, redução de insumos (água, gaze, coadores), aperfeiçoa tempo e rotina, economiza 

mão de obra qualificada, padronização do exame, aumenta a biossegurança e preserva o 

meio ambiente por utilizar menos material fecal que os métodos convencionais. O mesmo 

apresenta uma ótima aceitação no meio científico-comercial e um bom resultado de 

confiabilidade. Levando em consideração esses fatores, esse é o método mais viável para 

a análise do material fecal (KIT ECO-LOGIC, 2016). 

Sant’Anna et al. (2013) concluíram que o método parasitológico Kit eco-logic 

apresentou um alto grau de concordância, sensibilidade e especificidade semelhante aos 

métodos parasitológicos comuns como Hoffman e Willis. Possui vantagens como 

otimização do espaço físico para manuseio das amostras e leitura das mesmas, 

possibilidade de ser transportados e necessidade de uma menor quantidade de amostra 

em relação aos outros testes citados. 

Os pais das crianças foram orientados a fazer a coleta do material fecal de seus 
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filhos, e esse foi identificado com o código atribuído no respectivo questionário. Uma vez 

que o procedimento foi realizado pelos pais em suas respectivas residências, foi 

disponibilizado o recipiente para o armazenamento das fezes, juntamente um manual de 

como se realizar a coleta corretamente. Após as amostras chegarem aos respectivos 

pesquisadores, uma vez recebidos nas respectivas escolas, o material foi armazenado em 

caixas isoladas termicamente para a preservação da integridade do material de estudo; 

Logo, foi feito o transporte até o laboratório de parasitologia da clínica biomédica do 

Centro Integrado de Saúde (CIS) do UNINOVAFAPI. Após a realização do Kit-ecologic, os 

sedimentos com lugol entre lâmina e lamínula foram analisados microscopicamente para a 

verificação da existência ou não das enteroparasitoses nas crianças, sendo que as lâminas 

foram confeccionadas em duplicata, e aquelas que apresentarem resultados positivos 

receberão tratamento farmacológico, após receberem o encaminhamento para o posto de 

saúde mais próximo de sua residência. 

 

RESULTADOS 

  

Dos 86 escolares participantes do estudo, houve perda amostral de questionários 

sócio demográficos por falta de entrega aos pesquisadores por parte dos pais, conforme o 

Quadro 1. 

 

 

Quadro 1. Perfil sociodemográfico das famílias de crianças de uma creche da zona leste da 
cidade de Teresina-PI 

 

Contagem N % da coluna 

SEXO DA CRIANÇA Não informado 29 33,7% 

Feminino 32 37,2% 

Masculino 5 11,4% 

IDADE Não informado 29 15,9% 

Menos de 17 anos 6 13,6% 

Entre 19 e 25 anos 14 31,8% 

Entre 26 e 33 anos 11 25,0% 

Entre 34 e 41 anos 5 11,4% 

Entre 42 e 49 anos 1 2,3% 
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ETNIA Não informado 31 20,5% 

Branco(a) 3 6,8% 

Pardo(a) 27 61,4% 

Preto(a) 2 4,5% 

Amarelo(a) 1 2,3% 

Indígena 2 4,5% 

ESTADO_CIVIL Não informado 31 20,5% 

Solteiro(a) 5 11,4% 

Casado(a) / mora com 
um(a) companheiro(a) 

28 63,6% 

Separado(a) / 
divorciado(a)  

2 4,5% 

ESCOLARIDADE Não informado 31 20,5% 

Não estudou 2 4,5% 

Da 1ª à 4ª série do ensino 
fundamental 

4 9,1% 

Da 5ª à 8ª série do ensino 
fundamental 

5 11,4% 

Ensino médio incompleto 14 31,8% 

Ensino médio completo 8 18,2% 

Ensino superior 
incompleto 

2 4,5% 

 

 

Já a perda amostral do segundo questionário socioeconômico (Quadro 2) foi de 20. 
Pelo mesmo motivo anterior. Embora houvesse essa ausência, nada interferiu na coleta do 
material fecal para pesquisa de enteroparasitas. 
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Quadro 2. Perfil socioeconômico das famílias das crianças de uma creche da cidade de Teresina-PI 

 Contagem Porcentagem 

RENDA Não informado 31 20,5% 

Até 1 salário 
mínimo 

22 50,0% 

De 1 a 2 salários 
mínimos 

7 15,9% 

De 2 a 5 salários 
mínimos 

6 13,6% 

FILHOS 

 

Não informado 31 20,5% 

Um filho 8 18,2% 

Dois filhos 14 31,8% 

Três filhos 5 11,4% 

Quatro filhos ou 
mais 

8 18,2% 

MORADIA Não informado 26 9,1% 

Em casa ou 
apartamento, 
com minha 
família 

39 88,6% 

Outra situação 1 2,3% 

PESSOAS NA FAMÍLIA Não informado 31 20,5% 

Três pessoas 6 13,6% 

Quatro pessoas 10 22,7% 

Cinco pessoas 6 13,6% 

Mais de seis 
pessas 

13 29,5% 

    

Fonte: Dos autores 

 

Das amostras coletadas, obteve-se tanto a presença de protozoários como de 

Helmintos, sendo cistos de Entamoeba coli (10,5%), Endolimax nana (10,5%), Giardia 
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lamblia (10,5%), Iodamoeba butschlii (4,7%) e ovos de Ascaris lumbricoides (7%), 

conforme o Quadro 03. 

Quadro 3. Frequência de enteroparasitos presentes em crianças de uma creche pública da cidade de 
Teresina, Piauí, Brasil. 

Fonte: Dos Resultado das análises parasitológicas das fezes

Respostas 

Porcentagem de casos N Porcentagem 

Espécies dos parasitas Ausente 49 57,0% 59,0% 

Ascaris lumbricoides 6 7,0% 7,2% 

Entamoeba coli 9 10,5% 10,8% 

Endolimax nana 9 10,5% 10,8% 

Iodamoeba butschlii 4 4,7% 4,8% 

Giardia lamblia 9 10,5% 10,8% 

Total 86 100,0% 103,6% 

Fonte: Dos autores 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

Os estudos brasileiros sobre a prevalência de enteroparasitoses são escassos 

(MAIA; HASSUM, 2016). Isso se deve, muito provavelmente, à falta de interesse de 

políticas públicas. Os poucos dados publicados são referentes a pesquisas acadêmicas em 

usuários de serviços de saúde, alunos de escolas públicas e comunidades urbanas 

carentes. Esses estudos de prevalência auxiliam o embasamento de possíveis projetos de 

políticas públicas voltadas ao combate de enteroparasitoses (ANDRADE et al., 2010).  

Como essas famílias vivem em bairros mais afastados do centro, costumam 

comprar suas frutas e verduras em feiras comunitárias. A compra de verduras em 

hortaliças existentes na comunidade é outro fator para infecção devido à falta de 

higienização desses alimentos. A água, se não for devidamente tratada, pode ocasionar 

infecções pelos enteroparasitas também (MELO et al., 2011). 
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Outro fator que pode ter influência é o nível de educação da população pesquisada. 

Nesse estudo, 18,2% dos responsáveis pelas crianças possuíam ensino médio completo. 

Resultado semelhante foi pode ser observado nos estudos de Cavagnolli et al. (2015) e 

Camello et al. (2016), que mostraram que 23,1% e 28,4% dos responsáveis, 

respectivamente, possuem ensino médio completo.  

A ausência de planejamento e investimento, por parte dos governantes, em medidas 

curativas, preventivas e paliativas, a falta de projetos educacionais com participação da 

população, além do custo financeiro atribuído às medidas técnicas são fatores que 

dificultam e retardam o processo de implementação de ações de controle das parasitoses 

(DAMÁZIO; SOARES; SOUZA, 2016). 

As condições de vida precária, higiene inadequada, más condições no 

abastecimento de água, entre outros, são fatores determinantes para transmissão de 

enteroparasitas. Quanto ao saneamento básico, um estudo realizado no Ceará mostrou 

que somente 38% das moradias consumiam água tratada, e dos 383 indivíduos avaliados, 

233 apresentavam resultado positivo para o exame parasitológico de fezes 

(VASCONCELOS et al., 2011). 

Relatórios da OMS e UNICEF apontam a diarreia causada bactérias, vírus e 

enteroparasitas como a segunda maior causa de óbitos na população em idade escolar. 

Estima-se que cerca de 1,5 milhões de crianças em todo o mundo morram, anualmente, 

por doenças diarreicas. Em sua maioria, essas mortes estão relacionadas ao acesso a 

serviços de saneamento inadequado (Instituto Trata Brasil, 2012). 

Nos estados pertencentes às regiões do nordeste e norte, as taxas de prevalência 

relatadas variam entre 53% a 89,9%. Tais dados então de acordo com o presente estudo 

com 57% de prevalência. Essas regiões possuem os índices mais elevadas de 

enteroparasitoses quando comparadas às demais regiões do Brasil (PEREIRA et al., 

2018). 

Em relação às associações entre o hospedeiro e parasito, observou-se que a 

maioria dos escolares estavam infectados por apenas uma espécie (monoassociação) um 

total de 80 alunos (57,0%). Nos indivíduos infectados com duas espécies (biassociações) 2 

(0,25%). 

Com relação às associações parasitárias (biparasitismo), com uma porcentagem do 

total de amostras positivas e uma razão para a associação mais comum entre E. coli e G. 

lamblia pode estar relacionada ao fato desses protozoários apresentarem o mesmo 

mecanismo de transmissão (NEVES, 2012). 
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Em uma metanálise realizada por Muhsen et al. (2012), demonstrou que a G. 

lamblia, em países em desenvolvimento, não é uma causa de diarreia aguda. Porém, está 

presente como um dos causadores de diarreia persistente nessa mesma população. 

Outros estudos já demonstraram outras espécies do mesmo gênero, como a G. duodenalis 

(FONSECA et al., 2014; IGNATIUS et al., 2012) e a G. intestinalis (ANKARKEV et al., 

2012; CORONATO-NUNES et al., 2017). 

Ainda em um país em desenvolvimento, o estudo cruzado de Assavapongpaiboon et 

al. (2018) relataram a presença de Blastocystis hominis, seguido de Endolimax 

nana e Entamoeba coli como as mais frequentes. Tais resultados foram encontrados em 

pacientes assintomáticos.  

Em estudo similar, Zavala et al. (2015) encontraram uma prevalência de 30,1% de 

enteroparasitas. Desses, relatou-se alguns achados aqui apresentados, como Ascaris 

lumbricoides e Entamoeba coli como as mais prevalentes, além de Endolimax nana, 

Iodamoeba bütschlii e Giardia lamblia. A pesquisa desses autores foi realizada em crianças 

em período escolar (± 8 anos) em uma cidade mexicana. 

Em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas estão acometidos geo-helmintos. 

Dentre eles, o Ascaris lumbricoides é um dos principais deles (COFFENG et al., 2017). E 

isso pode ser visto em outros como os de Shumbej et al. (2015), Kabeta et al. (2017), 

Nanthavong et al. (2017) e Krücken et al. (2017). Todos esses também de países em 

desenvolvimento. Entretanto, nesse trabalho, o A. lumbricoides não foi o mais prevalente. 

Acreditamos que seja pela peculiaridade de cada região em relação ao predomínio de 

cada enteroparasita 

Um limitador desse estudo foi a ausência na entrega dos questionários sócio-

demográfico aos pesquisadores por parte dos responsáveis das crianças. Isso diminuiu o 

poder de predição, nesse quesito, ao estudo. Embora, não tenha afetado na amostragem 

do material fecal. Essa ausência na entrega dos questionários demonstrou uma falta de 

interesse dos responsáveis e/ou insegurança (receio) ao respondê-lo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prevalência de enteroparasitoes intestinais em crianças de 3 a 5 anos na creche 

pública estudada apresentou uma prevalência relativamente baixa. Pouco mais da metade 
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(57%) das crianças participantes da pesquisa apresentaram resultados negativo no exame 

parasitológico de fezes.  

Em contradição à condição social das famílias estudadas, já que estas 

apresentaram em média um baixo índice de desenvolvimento socioeconômico, é 

indispensável a realização de mais campanhas de conscientização e informação nas 

escolas e na população em geral, para acrescentar conhecimentos sobre a parasitoses e 

como evitar possíveis infecções.  

Levando em consideração que esse estudo foi realizado em uma creche na periferia 

da cidade de Teresina-PI, o IDH do mesmo deve-se ressaltar. Quanto menor o IDH, maior 

as chances de adquirir geo-helmintose. Assim, é de relevante importância, a princípio, o 

cuidado com o saneamento básico para evitar tais infecções. 
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Capítulo 26 

PROMOÇÃO DA SAÚDE INFANTIL NA PRÁTICA CLÍNICA DE ENFERMEIROS DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Aline Biondo Alcantara1 
Vera Lúcia Pamplona Tonete2 

 

 
RESUMO:  
Introdução: entende-se Promoção da Saúde como um conjunto de estratégias e formas de 
produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação 
intrassetorial e intersetorial e pela formação das Redes de Atenção à Saúde, visando à equidade e 
à qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e riscos decorrentes dos determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Ao enfermeiro cabe, junto à equipe da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), a realização de ações de PS, dentre outras preconizadas por 
políticas públicas voltadas às crianças. Objetivo: analisar a prática clínica pediátrica de 
enfermeiros da ESF, no que tange à promoção da saúde infantil. Método: estudo observacional, 
transversal sobre registros de consulta de enfermagem em prontuários de amostra probabilística e 
estratificada de crianças nascidas entre 2015 a 2017, atendidas em unidades da ESF de um 
município do interior paulista. Na análise descritiva dos dados coletados em 2018, utilizou-se o 
Programa SAS System versão 9.3. A realização desta pesquisa foi aprovada por comitê de ética 
local (CAAE: 62023816.6.0000.5411). Resultados: das 626 consultas de enfermagem estudadas, 
548 (87,6%) ocorreram no primeiro semestre de vida, sendo 418 (66,8%) previamente agendadas. 
Foram identificados 455 (100%) registros de motivos/queixas, sendo 425 (93,4%) sobre sinais, 
sintomas e outros parâmetros clínicos alterados. Quanto aos 962 (100%) registros de diagnósticos 
de enfermagem, 445 (46,3%) foram relativos a agravos físicos, 206 (21,4%) a 
alimentação/hidratação e 197 (20,5%) a crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor. Em 
relação aos 2160 (100%) registros de intervenções de enfermagem, 1200 (55,6%) foram de 
orientações, dessas, 392 (32,7%) foram sobre higiene corporal/bucal e 288 (24%) sobre 
alimentação/hidratação, e 905 (41,9%) foram de encaminhamentos e solicitações de exames de 
rotina. Das seis necessidades essenciais das crianças, a mais explorada foi “Necessidade de 
Proteção Física, Segurança e Regulamentação”, inferindo-se maior preocupação com promoção da 
segurança física infantil. Conclusão: constatou-se a forte influência na prática clínica estudada, do 
modelo biomédico, centrado nas doenças e agravos à saúde inerentes ao contexto de vida das 
crianças e de suas famílias, com abordagem limitada das possibilidades de promoção da saúde e 
qualidade de vida, assim comprometendo a integralidade do cuidado infantil prestado. Os achados 
apontam para a relevância de se reorganizar a prática clínica do profissional em foco, com o devido 
respaldo institucional, de modo a incorporar amplamente as premissas da promoção à saúde 
infantil. 
 
Palavras-chave: Promoção da Saúde, Saúde da Criança, Enfermagem, Estratégia Saúde 
da Família, Atenção Primária à Saúde.  
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a Promoção da Saúde vem sendo difundida como uma proposta de 

política pública mundial, tendo como marco inicial a Carta de Ottawa, promulgada no 

Canadá, em 1986, na I Conferência Internacional sobre promoção da saúde, que 

apresentou o conceito de promoção da saúde como: 

 
o processo que capacita as pessoas para atuar na melhoria da sua qualidade de 
vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para 
atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a 
vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, 
que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. 
Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e 
vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global 
(WHO, 1986, p.1).  

 

Desde então, essa proposta se apresenta como forma de melhorar a qualidade de 

vida dos indivíduos e comunidades (RABELLO, 2010, p.21). 

Conforme descrito por Malta et al (2016)Após a referida conferência, marcadas pelas 

tensões próprias à defesa do direito à saúde, foram realizadas outras de abrangência 

variada, de cunho global ou regional, sem periodicidade pré-definida, reafirmando a 

promoção da saúde como conjunto de estratégias e formas de se produzir saúde e 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e comunidades. 

Acompanhando esse movimento e no contexto da consolidação dos princípios 

doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, em 2006, foi 

instituída a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), concebida na perspectiva de 

incentivar a corresponsabilização entre Estado e sociedade pela melhoria da qualidade de 

vida. Essa política enfoca o processo saúde-doença como resultante de fatores 

condicionantes e/ou determinantes sociais (Rocha et al, 2014), e volta-se a incentivar 

intervenções em saúde de forma mais ampliada, de forma a contribuir com a mudança do 

modelo hegemônico de atenção do SUS, marcadamente biomédico, hospitalocêntrico, 

fragmentado, individual e curativo. Propõe-se que, além de fortalecer os princípios do SUS, 

se possa favorecer a promoção equânime da qualidade de vida e saúde no território 

nacional, pela articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial e formação de Redes 

de Atenção à Saúde (RAS), buscando se articular com as demais redes de proteção social, 

com ampla participação e controle social. 
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A Promoção da Saúde passa a ser definida como: 

 

um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação intrassetorial e 

intersetorial e pela formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando se articular 

com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle 

social. Dessa forma, reconhece as demais políticas e tecnologias existentes 

visando à equidade e à qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e 

riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 

culturais e ambientais (MS, 2015, p. 7). 

 

Em outras palavras, a PNPS tem, dentre seus objetivos, a promoção da qualidade de 

vida e a diminuição da vulnerabilidade (MS, 2015) ligada aos modos de vida das pessoas, 

evidenciando fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, como: 

habitação, trabalho, renda, educação, cultura, moradia e acesso, ambiência e acesso aos 

bens e serviços oferecidos à população. Nessa política, assegura-se o compromisso com a 

esfera pública no Pacto em Defesa do SUS, especialmente visando à garantia de dois dos 

princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS): a universalidade e a equidade. 

Destaca-se que desde 1994, o modelo assistencial preferencialmente adotado pela 

Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil é o Programa Saúde da Família (PSF)(Brasil, 

2017), posteriormente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem por 

objetivo garantir a atenção contínua e integral às famílias adscritas nas UBS, por sua vez, 

consideradas o núcleo básico de abordagem e atendimento. Espera-se assim, a criação de 

vínculos entre os profissionais de saúde e os usuários, configurando-se como o ponto de 

referência do SUS dentro das comunidades, com potencialidade de ampliar a 

resolutividade nas situações de saúde/doença e de promover a saúde dos indivíduos e 

coletividades. 

Contudo, Arantes e Borgus (2015) destacam que no âmbito da ESF, ainda existem 

lacunas a serem preenchidas para atender tais propósitos, especialmente, quanto às 

formulações e práticas referentes à promoção da saúde, que ainda se mostram fortemente 

ligadas ao seu conceito mais restrito, reconhecido como prevenção de doenças. 

Segundo Victora et al. (2011) nas últimas décadas, têm-se observado transformações 

nas políticas públicas para fortalecer ações em prol da saúde de crianças brasileiras, com 
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destaque àquelas que visam à redução das taxas de morbimortalidade e à promoção da 

saúde durante a infância. 

Dentre as proposições políticas para superar esses desafios (MS, 2012), encontra-se 

a Rede Cegonha, instituída pela Portaria nº 1459, de 24 de Junho de 2011. Essa estratégia 

destaca como aspectos a serem assegurados aos usuários, tanto da APS quanto dos 

demais níveis de atenção à saúde: acesso, acolhimento e resolutividade da assistência à 

saúde materno-infantil, com foco no parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento das 

crianças, com o acompanhamento por equipe multidisciplinar. 

A Política Nacional de Saúde Integral da Criança (PNAISC), proposta em 2015 e 

atualmente vigente (MS, 2018), reafirma a necessidade do fortalecimento de ações de 

Promoção da Saúde, por meio da atenção integral à saúde da criança, a partir da gestação 

aos nove anos de idade. Prioriza-se a atenção à saúde na primeira infância (zero a cinco 

anos) e àquelas de maior vulnerabilidade. 

Quanto às necessidades a serem satisfeitas no âmbito da promoção da saúde 

infantil, têm-se proposto o quadro conceitual das Necessidades Essenciais das Crianças, 

desenvolvido por Brazelton e Greespan (2002), que se configuram como: Necessidade de 

relacionamentos sustentadores contínuos; Necessidade de proteção física, segurança e 

regulamentação; Necessidade de experiências que respeitem as diferenças individuais; 

Necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento; Necessidade do 

estabelecimento de limites, organização e expectativas; Necessidade de comunidades 

estáveis e amparadoras e de continuidade cultural (MELLO et al., 2014). 

Medeiros et al. Destaca que aos enfermeiros cabe, enquanto membros das equipes 

multiprofissionais de saúde atuantes na APS, contribuírem para a consolidação das ações 

referidas anteriormente, dentre as demais preconizadas pelas políticas públicas de saúde 

voltadas à infância, em todo o território nacional, considera-se importante papel ao realizar 

no conjunto de suas atribuições atendimentos grupais e individuais voltados às crianças e 

suas famílias, dentre eles: trabalho de grupos educativos, visitas domiciliares e consultas 

clínicas. Nesses diversos momentos, espera-se que os enfermeiros da ESF desenvolvam 

ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e de manutenção, 

proteção e, especialmente, de promoção da saúde infantil (MS, 2012, 2017, 2018). 

Sendo assim, a questão que o presente estudo pretendeu responder foi: Como vem 

se dando a inserção das premissas da promoção da saúde no trabalho do enfermeiro junto 

às crianças, no contexto da ESF, em um município do interior paulista? Assim, objetivou-se 
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analisar a prática clínica pediátrica de enfermeiros da ESF, no tange à promoção da saúde 

infantil. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo observacional e 

transversal, sobre registros de enfermagem encontrados em prontuários de crianças 

atendidas em consultas realizadas por enfermeiros da ESF, de um município do interior 

paulista, que dispõe de 19 unidades prestadoras de serviços de APS, sendo sete que 

operam sob o modelo tradicional e 12 sob o modelo da ESF. 

Para a configuração dos participantes desta pesquisa, primeiramente, foi realizado o 

levantamento do total de crianças cadastradas e em acompanhamento em cada USF, 

considerando aquelas nascidas entre 28 de Fevereiro de 2015 a 27 de Fevereiro de 2017. 

Posteriormente, realizou-se o cálculo amostral geral do município e estratificado por USF, 

obtendo-se uma amostra probalística para análise de seus prontuários. Para o cálculo 

amostral, usou-se a prevalência de 50%, com uma margem de erro de 5%, com 95% de 

confiança, sendo obtido o número de 238 crianças, corrigido pela população finita e 

estratificado por USF. Não houve a inclusão de 16 crianças pela falta de registros de 

enfermagem em seus prontuários. 

A coleta de dados deu-se a partir dos prontuários das 222 crianças incluídas neste 

estudo e de suas mães, com base em roteiro previamente estipulado para registrar 

características das crianças atendidas e dos atendimentos clínicos realizados, com 

destaque aos motivos/queixas apresentadas, avaliações diagnósticas e propostas de 

cuidados elaboradas em consultas de enfermagem. Posteriormente, os dados coletados 

foram digitados em planilha no software Excel, utilizando o Programa SAS System versão 

9.3, com sistematização e análise descritiva da frequência absoluta e relativa das variáveis 

estudadas: sociodemográficas, condições obstétricas e de nascimento e características 

dos atendimentos clínicos pediátricos em foco. O Projeto de Pesquisa seguiu as 

recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local, número CAAE: 

62023816.6.0000.5411 (Processo nº 1.851.368). 
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RESULTADOS  

Seguem abaixo as tabelas referentes aos dados materno e infantil levantados neste 

estudo: 

 

Tabela 1 - Distribuição das crianças segundo características maternas pré-natais e do 
recém-nascido no parto. Assis, 2017 (n = 222) 
Variáveis  N % 

Realização do pré-natal   
Sim 138 62,2 

Não 1 0,4 

Não Informado 83 37,4 

Local do pré-natal  

USF 87 39,2 

USF e UBS 24 10,8 

UBS 24 10,8 

Alto Risco (HRA) 9 4,0 

Serviço Privado 1 0,5 

Não Informado 77 34,7 

Idade gestacional de início pré-natal  

1º Trimestre 100 45,0 

2º Trimestre 29 13,1 

3º Trimestre 5 2,3 

Não Informado 88 39,6 

Local parto  

Hospitalar 219 98,6 

Domiciliar 3 1,4 

Tipo de parto    

Cirúrgico 104 46,9 

Vaginal 49 22,1 

Não Informado 69 31,08 

Idade materna no parto    

≥ 18 anos 185 83,3 

< 18 anos 21 9,5 

Não Informado 16 7,2 

Idade Gestacional ao Nascer  

≥ 37 a < 42 semanas 138 62,16 

< 37 semanas 22 9,91 

≥ 42 semanas 3 1,35 

Não Informado 59 26,57 

Peso ao nascer do recém-nascido 

≥ 2500 gramas 142 63,9 

< 2500 gramas 6 2,7 

Não Informado 74 33,4 
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Tabela 2 – Distribuição das queixas e motivos registrados pelos enfermeiros da ESF, por 
tipo de atendimento clínico. Assis, 2017. 

Queixas/Motivos CER CEE Total 

N % 

Sinais, sintomas e outros parâmetros clínicos alterados 95 330 425 93,4 
Problemas respiratórios 25 113 138 30,3 

Febre a esclarecer 9 86 95 20,9 

Problemas de pele e anexos 21 41 62 13,4 

Problemas alimentares e gastrointestinais 20 33 53 11,6 

Outras queixas 11 18 29 6,4 

Problemas de crescimento 1 11 12 2,6 

Problemas nos ouvidos 3 11 14 3,1 

Problemas nos olhos - 9 9 2,0 

Problemas na boca - 6 6 1,3 

Problemas ortopédicos e neurológicos 3 2 5 1,1 

Problemas urológicos 2 1 3 0,7 

Acompanhamento de patologias e agravos 4 7 11 2,4 

Acompanhamento sífilis congênita 3 2 5 1,1 

Acompanhamento após internação - 3 3 0,7 

Acompanhamento microcefalia 1 - 1 0,2 

Acompanhamento anemia - 1 1 0,2 

Problemas na creche - 1 1 0,2 

Outros motivos 11 8 19 4,2 

Dificuldade de amamentar/dúvida desmame 9 7 16 3,5 

Dúvida sobre medicação 2 1 3 0,7 

Total 110 345 455 100 

CER=consulta de enfermagem rotina; CEE=consulta de enfermagem eventual. 
 

Tabela 3 – Frequência dos registros das avaliações por áreas diagnósticas. Assis, 2017 

Áreas Diagnósticas 

Avaliações 
Diagnósticas de 

Promoção da 
Saúde 

Avaliações 
Diagnósticas 

Voltadas à 
Problema/Risco 

Total 

 N N N % 
Agravos Físicos  445 445 46,3 
Alimentação/Hidratação 116 90 206 21,4 

Crescimento 103 14 117 12,2 

Desenvolvimento neuropsicomotor 80 - 80 8,3 

Vacinação/Outras profilaxias 46 12 58 6,0 

Higiene física/Higiene bucal 24 - 24 2,5 

Eliminação 24 - 24 2,5 

Sono/Repouso 3 3 6 0,6 

Integridade psicossocial e familiar 2 - 2 0,2 

Recreação/Estimulação - - - - 

Total 398 564 962 100 
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Tabela 4 - Frequência de registros de propostas de cuidados por áreas de intervenção e 
de outras condutas. Assis, 2017 
Propostas de cuidados por áreas de intervenção N % 

Orientações 1200 55,6 
Sobre higiene corporal/higiene bucal 392 18,2 
Sobre alimentação/hidratação 288 13,3 

Gerais 162 7,5 

Sobre vacinação/outras profilaxias 114 5,3 

Sobre agravos físicos 84 3,9 

Sobre integridade psicossocial e familiar 64 3,0 

Sobre crescimento 58 2,7 

Sobre desenvolvimento/recreação/estimulação 24 1,1 

Sobre eliminação 14 0,6 

Encaminhamentos/Agendamentos/Solicitações exames rotina 905 41,9 

Outras 55 2,5 

Total 2160 100 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Considera-se que foi possível alcançar o objetivo proposto para este estudo, sendo 

que a análise da prática clínica do enfermeiro da ESF, feita a partir de seus registros em 

consultas de enfermagem pediátrica, revelou que as premissas da promoção da saúde 

infantil ainda carecem ser mais bem incorporadas no cotidiano de suas realizações. 

Inicialmente, voltando-se à discussão sobre o perfil materno, as condições de 

gestação e de nascimento das 222 crianças, verificou-se que os achados se mostraram 

favoráveis para a promoção da saúde infantil (Momoi et al., 2012), especialmente no que 

se refere à participação das gestantes no serviço pré-natal. Foram identificadas, porém, 

parcelas menores dessas crianças que se mostraram vulneráveis aos agravos de saúde e 

expostas aos riscos ao nascer (MS, 2018), inclusive havendo o reconhecimento pelos 

enfermeiros participantes da primeira etapa desta pesquisa, quanto a essas condições ser 

um desafio a ser superado para se realizar a promoção da saúde infantil. 

Em geral, sobre os achados relacionados às condições de gestação e de nascimento 

das crianças participantes desta pesquisa, necessário se faz considerar as grandes 

proporções de dados tidos como fundamentais para classificá-las como de risco e/ou com 

vulnerabilidades ao nascer (MS, 2018) não constantes dos prontuários das mesmas.  

Especificamente, em relação às 626 consultas de enfermagem pediátrica, realizadas 

durante os dois primeiros anos de vida das 222 crianças estudadas, verificou-se que a 
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maior parte ocorreu no primeiro semestre de vida, com visível decréscimo durante o 

período estudado, sendo a consulta de enfermagem de rotina, o tipo mais frequentemente 

registrado, caracterizada como consulta de Puericultura (YAKUWA et al., 2015). 

Sobre as queixas e motivos para o atendimento clínico realizado pelo enfermeiro, a 

predominância de sinais, sintomas e outros parâmetros clínicos alterados corrobora o que 

foi anteriormente discutido quanto aos atendimentos clínicos de enfermagem estar 

marcadamente voltados para a abordagem de doenças e de agravos, em especial, nas 

consultas eventuais, mas acontecendo também nas de rotina. 

Ao sistematizar as consultas de enfermagem, integrando-as às principais linhas de 

cuidados de atenção integral à saúde da criança (MS, 2012, 2018), pode-se identificar que 

a área diagnóstica mais explorada foi a de Agravos Físicos. Esse achado reforça a ideia de 

que os atendimentos clínicos realizados pelos enfermeiros têm-se pautado no modelo 

assistencial centrado na doença, muitas vezes direcionando e limitando a abordagem ao 

tipo “queixa-conduta”. Contudo, os enfermeiros vêm ampliando as possibilidades de 

abordagem da vigilância de saúde infantil, ao incluírem avaliações diagnósticas nas 

demais áreas, especialmente na de Alimentação/Hidratação e nas de Crescimento e de 

Desenvolvimento Neuropsicomotor (MS, 2012, 2018). 

A maioria das propostas de cuidados com as crianças se relacionou a Orientações 

que puderam ser associadas a quase todas as áreas diagnósticas, com destaque na de 

Higiene corporal/Higiene bucal e de Alimentação/Hidratação. Na perspectiva da Educação 

em Saúde, as orientações se relacionam a tecnologias de baixa densidade, para resolver 

os problemas de saúde de maior frequência e relevância no próprio território, contando que 

devam ser realizadas na ABS. Neste sentido, as propostas de cuidados necessitam 

considerar o indivíduo/comunidade em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sociocultural, na busca da promoção de sua saúde e redução 

de danos que se apresentem (MS, 2012). Também, revelaram-se como importantes, as 

propostas de cuidados na área Integridade psicossocial e familiar, que embora não tão 

frequentes, apontam para os possíveis reflexos positivos para promoção da saúde infantil, 

como “Estimular o vínculo entre mãe e filho”, “Parabenizar pelo cuidado” e “Escutar os 

temores do puerpério”. Essas são diversas formas de, na prática clínica da consulta de 

enfermagem, incluir e ampliar a atenção ao binômio mãe-filho, valendo-se da abordagem 

familiar, que pode se dar por meio de trabalho de grupos educativos, visitas domiciliares e 

consultas clínicas (MS, 2012, 2015, Brasil, 2017). 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

372 
Na perspectiva dos atendimentos clínicos pediátricos, foi possível constatar, ao longo 

deste estudo, que ações de cunho educativo efetivas e de sensibilização, a comunicação 

com a família e a capacitação para o autocuidado, ultrapassando a técnica, mas 

considerando o atendimento a queixas e/ou ações dos outros profissionais, são 

importantes estratégias para influenciar positivamente a atenção integral à saúde da 

criança, evidenciando o papel sanitário e social transformador da Enfermagem 

(MONTEIRO et al., 2011). 

Considerável parcela das propostas de cuidados se caracterizou por ser de 

encaminhamento para outros profissionais e serviços, agendamento de consultas futuras 

ou de retorno de Puericultura e a solicitação de exames e de outros serviços, verificando-

se que os enfermeiros acessam outros profissionais de saúde, tanto internos às USF, 

quanto especialistas externos. Entre os da equipe de saúde da família destacaram-se os 

encaminhamentos para o médico generalista da equipe da ESF e dentre os externos, 

apareceram: médico pediatra, médico dermatologista, psicólogo, fonoaudiólogo, cirurgião 

dentista. Isso mantém coerência com a atenção integral à saúde que se quer oferecer para 

a população infantil, com possibilidade ampliada de se realizar a promoção da saúde (MS, 

2012, 2018). 

Considerando o conjunto de dados obtidos e o referencial das Necessidades 

Essenciais das Crianças (Brazelton, Greenspan, 2002), pode-se verificar que algumas têm 

sido mais exploradas como a Necessidade de Proteção Física, Segurança e 

Regulamentação e a Necessidade de Experiências Adequadas ao Desenvolvimento, 

observando-se que as demais necessidades não estão sendo ou estão sendo 

insuficientemente contempladas. 

De modo geral, tem-se notado que a assistência de enfermagem brasileira na APS, 

ainda continua centrada no modelo biomédico hegemônico, privilegiando práticas 

prioritariamente curativas, fragmentadas e de baixa resolutividade; mesmo que existem 

inúmeros esforços por parte dos profissionais, dessa categoria como de outras da área da 

saúde, na busca da promoção da saúde e da integralidade do cuidado infantil (Novaczyki, 

Dias, Gaíva, 2008), revelando que deva haver um movimento no Setor Saúde como um 

todo para a reversão dessa realidade.  

Com base nos achados deste estudo, acredita-se que a responsabilidade pelas 

transformações que se mostram necessárias para incorporar as premissas da promoção 

da saúde infantil na prática do enfermeiro da ESF cabe, em grande parte, aos próprios 

enfermeiros, na medida em que se capacitem e organizem junto aos demais profissionais 
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das USF para tal. Para isso, torna-se fundamental a sensibilização e respaldo da gestão 

municipal. 

Destacaram-se como limitações deste estudo, tanto a falta de registros nos 

prontuários pesquisados, quanto a ausência de adoção de um sistema único de 

classificação de diagnósticos e intervenções de enfermagem pelas USF selecionadas 

como contexto institucional deste estudo. Situações essas que também merecem maior 

atenção da gestão municipal de saúde, em geral, e da gerência de enfermagem, em 

específico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Contatou-se que, na prática clínica pediátrica do enfermeiro na ESF, são 

desenvolvidas ações de promoção da saúde infantil. No entanto, a referida prática 

mostrou-se fortemente influenciada pelo modelo biomédico, centrado nas doenças e 

agravos à saúde, bem como restrita a avaliação diagnóstica de somente algumas áreas, 

abrangendo de forma incompleta e desproporcional as Necessidades Essenciais das 

Crianças. A análise das propostas de cuidados elaboradas pelos enfermeiros da ESF, 

apesar da frequência considerável daquelas de cunho educativo, da mesma forma, não 

contemplaram todas as áreas de intervenção possíveis, assim como valorizaram apenas 

algumas das referidas necessidades. Considera-se, por fim, que o estudo apresenta 

subsídios para a reorganização das ações de promoção da saúde infantil, evidenciando 

potencialidades/desafios a serem considerados/superados pelos enfermeiros do contexto 

estudado e de outros relacionados. 
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Capítulo 27 

REFLEXÕES ÉTICAS ACERCA DA INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ 
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Kydja Milene Souza Torres2 

Alexsandro Silva Coura3 
Rosilene Santos Baptista4 

 

RESUMO 

A interrupção voluntária da gravidez é um assunto de difícil diálogo em qualquer que seja a 
camada social, uma vez que abrange posicionamentos relacionados à moralidade, ética e 
religiosidade. Neste sentido, trazer essa temática para reflexão é importante pois trata-se de um 
fenômeno social que ocorre de maneira silenciosa e sigilosa. Assim, o objetivo do presente estudo 
foi realizar uma reflexão ética acerca de tal prática. Com isto, percebe-se que esta temática 
perpassa os séculos e as civilizações chegando até a atualidade como um dilema ético tanto 
pessoal quanto profissional. Logo, conclui-se que mesmo com o passar dos séculos e com 
diversos debates a respeito, a interrupção voluntária da gravidez ainda configura como um assunto 
inacabado e aparentemente mui distante de uma decisão sobre a legalidade ou ilegalidade, sobre o 
ser ético ou anti-ético, sobre ser uma prática moral ou imoral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Ética Profissional. Religião. Gravidez não desejada. 

 
 
1. Introdução 

  

 A temática em questão refere-se a um assunto polêmico que perpassa por várias 

áreas do conhecimento, uma vez que engloba princípios éticos, morais, religiosos, sociais 

e legais. Falar sobre interrupção da gravidez não é fácil, pois este assunto desperta 

sentimentos de diversas naturezas, além de ser considerado ilegal no Brasil (SANTOS; 

SILVEIRA, 2017). 
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 Em consequência do estigma que rodeia o aborto, observa-se que muitas mulheres 

que recorrem a esta prática o fazem em clínicas clandestinas, colocando assim as suas 

vidas em grande risco. Foi identificado pela Pesquisa Nacional do Aborto (PNA) que mais 

de um quinto das mulheres que vivem na zona urbana brasileira, até o final do seu ciclo 

reprodutivo, já haviam praticado o aborto (BRASIL, 2009). 

 Levando-se em consideração que muito dessa prática ocorre em clínicas 

clandestinas e que os dados apresentados pela pesquisa citada anteriormente, a qual foi 

realizada pelo Ministério da Saúde, baseiam-se em dados hospitalares, surge então o 

seguinte questionamento: será que podemos considerar os números publicados como 

fidedignos ou como dados reais? 

 Por certo, sabe-se que o “intinerário abortivo” percorre um caminho de grande sigilo 

(SANTOS; BRITO, 2014), o qual configura-se como única alternativa a ser escolhida pela 

mulher que busca, diga-se de passagem, a resolução do seu problema. Entenda-se nesse 

sentido que o termo aqui utilizado refere-se a todo percurso que a mulher faz até que o 

aborto seja concretizado, e este tem início a partir da primeira suspeita de gravidez sendo 

finalizado após a prestação dos cuidados pós-aborto (DINIZ; MEDEIROS, 2012). 

 Diante disso, essa problemática necessita ser encarada como uma questão de 

saúde pública que tem forte ligação com os direitos humanos uma vez que repercute 

profundamente na vida da que o pratica, incluindo sua família e todo o seu contexto social, 

moral, ético, religioso e psicológico. Considerar a prática abortiva apenas como “certa” ou 

“errada” implica, diga-se de passagem, negativamente no processo reflexivo quanto às 

suas consquências, principalmente para as mulheres das camadas sociais mais baixas 

(SANTOS; SILVEIRA, 2017). 

 Logo, diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma 

reflexão a respeito da interrupção voluntária da gravidez. Não almeja-se com o mesmo 

impor rótulos a respeito do ser certo ou errado, legal ou ilegal, moral ou imoral, ético ou 

anti-ético, mas sim a possibilidade de enxergar tal prática, mesmo que ocorrendo 

silenciosamente, como um grave problema de saúde pública que teve e tem diversos 

significados, interpretações e punições ao longo dos séculos. 
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2. Metodologia 

 

Estudo do tipo reflexivo, construído a partir da revisão da literatura, seguido da 

leitura crítica de estudos referentes ao aborto, tendo em vista viabilizar as reflexões acerca 

da temática.  

Para obtenção dos dados realizou-se uma pesquisa por meio das bases de dados 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados de Enfermagem 

(BDENF), Base de dados da Fundacíon Index – España (CUIDEN) e SCOPUS. Além da 

consulta de capítulos de livro, livros, teses e dissertações.  

Não foi estipulado recorte temporal, considerando que almejava-se considerar os 

aspectos históricos do aborto, com vistas a acompanhar os avanços sobre as reflexões 

que relacionam o tema, além de compreender a construção social de determinados 

conceitos sobre a temática. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Dentre as nuances observadas a partir da leitura do material selecionado, 

emergiram-se três núcleos principais de ideias, que viabilizaram as reflexões acerca da 

temática: 1) Contexto histórico referentes ao aborto; 2) Aspectos clínicos; 3) Sacralidade 

da vida versus os tipos de aborto respaldados por lei, sendo eles relacionados ao estupro, 

anencefalia e risco materno. 

 A palavra “aborto” deriva do latim “abortus” que é procedente de “aboriri”, ou seja, 

“ab (distanciamento, a partir de)” e “oriri (nascer)”. Portanto, popularmente falando, o 

aborto refere-se à interrupção da gestação, o que culmina com a morte do produto da 

concepção (MIRABETE, 2015).  

 Historicamente falando, esse assunto perpassa pelas civilizações antigas e se faz 

presente ainda na atualidade através de diferentes opiniões dentre os mais diversos 

segmentos da sociedade contemporânea. Houve um tempo na história da humanidade, 

mais precisamente na Roma Antiga, em que o aborto era uma questão relativa apenas à 

mulher visto que o produto da concepção era compreendido apenas como um apêndice do 

seu corpo (partus antequam edatur mulieris pars est vel viscerum), e a esta cabia a livre 

decisão sobre a prática abortiva (PRADO, 2008; JACOBSEN, 2009). 
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 Por volta dos anos 2.235 – 2.242 a. C já encontrava-se registros referindo-se à 

prática abortiva. Estes estavam contidos no Código de Hamurabi nos artigos 209º a 214º, 

conforme descrição abaixo: 

209º - Se um homem bater numa mulher livre e ela perder o filho que estiver esperando, 

ele deverá pagar 10 shekels pela perda dela. 

210º - Se a mulher morrer, a filha deste homem deve ser condenada à morte. 

211º - Se uma mulher de classe livre perder seu bebê por terem batido nela, a 

pessoa que bateu deverá pagar cinco shekels em dinheiro à mulher. 

212º - Se essa mulher morre, ele deverá pagar meia mina. 

213º - Se ele bater na criada de um homem, e ela perder seu bebê, ele deverá 

pagar 2 shekels em dinheiro. 

214º - Se esta criada morrer, ele deverá pagar 1/3 de mina. 

 Somente por volta do ano 200 d. C, através do Imperador Septimius Severus, tal 

prática passou a ser punida. No entanto, tal punição só se dava se a mulher que praticasse 

o aborto estivesse violando o direito de paternidade do companheiro (REIS, 2007). Nesse 

período a única atuação do profissional médico no aborto era a retirada do feto morto do 

útero materno (JACOBSEN, 2009). 

 Percebe-se nesse momento da história da humanidade uma forte represália para 

aqueles que provocassem o “aborto” numa mulher, visto que, considerava-se que o maior 

prejudicado seria o “marido”, pois a mulher era sua propriedade. Vários foram os povos 

que debateram e estudaram o aborto, dentre eles: israelitas (XVI a.C), mesopotâmicos, 

gregos e romanos. Cada um desses tinham as penalidades para quem praticasse e para a 

mulher que permitisse. Dessas punições, praticamente todas culminavam com a morte dos 

acusados (MATIELO, 1996). 

 Com o surgimento do Cristianismo a visão que existia sobre o aborto sofreu 

modificação pois agora passava-se a acreditar que o homem era possuidor de uma alma 

vivente e imortal e que “além do mais, sendo o homem criado à imagem e semelhança de 

Deus, não deveria então, ter o poder de vida e morte sobre os demais, atributo este 

exclusivo ao Criador” (MATIELO, 1996). 
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 A partir de então surgiram indagações a respeito de quando o concepto “possuía 

alma”. Então, nos fins da Idade Média “Santo Tomás de Aquino com base em conceitos 

biológicos daquela época apresentou a ideia de que a vida do homem tinha início após 40 

dias da concepção, e da mulher, 80 dias após”. Logo, com base nesses argumentos, o 

aborto passou a ser permitido desde que em tais condições, visto que o produto da 

concepção ainda não era considerado humano (BARCHIFONTAINE, 1999). 

 Este pensamento foi mantido até 1588 quando surgiu a Teoria do Homúnculo, 

passando agora o aborto a ser uma prática “terminantemente proibida” independentemente 

do risco de vida que a gestante estivesse sofrendo. A preferência então passou a ser dada 

à vida do concepto uma vez que acreditava-se que a genitora já havia sido “batizada” e 

então poderia chegar ao Reino dos Céus em paz (BARCHIFONTAINE, 1999). 

 No ano de 1935 a Islândia tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, 

seja por questões médicas ou sociais. Tal prática pode ser realizada até a 16ª semana e 

justificada pela falta de renda, de planejamento familiar ou quando incapaz mentalmente. 

No Brasil, em abril de 2012, foi liberado o aborto em caso de anencefalia (ELISABETH, 

2014).  

 Entenda-se como anencéfalo um ser natimorto já que a chance de sobrevida após 

24h do parto é nula (DINIZ et al., 2016). Uma outra situação em que há permissão é nos 

casos em que ocorre gravidez decorrente de estupro. Não entendamos tal permissão como 

exceção mas sim como escusa absolutória (ELISABETH, 2014), como consta do art. 128, 

inciso II do Código Penal Brasileiro. 

 Desta forma percebe-se que o aborto é um tema que perpassa os séculos, as 

civilizações e é motivo de constante debate em todos os grupos sociais. Conforme visto de 

forma resumida o contexto histórico, em alguns momentos essa prática foi/é considerada 

crime, pecado, aceitável, permitido, terminantemente proibido. Por mais que surjam teorias 

e argumentos a humanidade parece sempre questionar-se a respeito de em que momento 

é dado início a vida. 

 No que tange os aspectos clínicos, o abortamento pode ser de dadas formas 

conforme descrito a seguir:  

 

Ameaça de abortamento: sangramento vaginal sem dilatação cervical que ocorre mais 

comumente na primeira metade da gestação. Pode estar ou não associada a dores em 

decorrência das contrações uterinas (ALVES et al., 2010).  
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Abortamento inevitável: dilatação cervical presente com sangramento de maior intensidade 

em relação à ameaça de abortamento (BRASIL, 2011).  

Abortamento completo: mais comum no primeiro trimestre, geralmente por volta da oitava 

semana de gestação. Ocorre dor e sangramento, no entanto estes diminuem após 

expulsão do produto da concepção. O útero apresenta-se menor que o esperado para a 

idade gestacional (BRASIL, 2011).  

Abortamento incompleto: ocorre incompleta expulsão do produto da concepção, 

sangramento presente e orifício cervical pérvio (CAMAYO et al., 2011). A depender da 

idade gestacional e do tamanho uterino far-se-á a escolha da conduta médica para 

tratamento.  

Abortamento infectado: também conhecido como abortamento séptico, este é 

consequência da expulsão parcial do produto da concepção, ficando então o canal cervical 

aberto, o que favorece à contaminação. (AMARO et al., 2013). Geralmente está associado 

a procedimentos inadequados e inseguros (BRASIL, 2011).  

Abortamento retido: não há sangramento nem dilatação cervical e geralmente os sinais e 

sintomas da gestação regridem. Na ultrassonografia evidencia-se auência de sinais vitais 

ou saco gestacional vazio (BRASIL, 2011).  

Abortamento habitual: perda de três ou mais gestações de forma espontânea e/ou 

consecutiva e com idade gestacional inferior a 22 semanas (BRASIL, 2011). 

 Nessa perspectiva, a interrupção voluntária da gravidez, também chamada de 

aborto provocado, é uma questão que levanta uma discussão que possui multifacetas, 

contudo observa-se que, sobretudo os profissionais de saúde, evitam discutir sobre isso 

apesar dos inúmeros dilemas éticos que permeiam a prática profissional frente à essa 

temática (CACIQUE; PASSINI JUNIOR; OSIS, 2013). 

 Acerca dos dilemas éticos que estruturam-se mediante à esse tema, a sacralidade 

da vida versus a interrupção voluntária da gravidez é um dos principais pontos nessa 

perspectiva. Sob a ótica da igreja, a criança tem direito à vida desde sua concepção, sendo 

a gestação inviolável, e responsabilidade do estado proteger a vida. O ponto de vista da 

igreja consiste basicamente nesse versículo do livro de Jeremias contido na Bíblia 

Sagrada: “... Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses de tua mãe, 

te santifiquei...” (BÍBLIA SAGRADA, 1990). 

 Contudo apesar da rigidez consistida na postura da igreja mediante esse tema, o 

primeiro papa latino-americano da Igreja Católica, o argentino Jorge Mario Bergoglio, Papa 

Francisco, vem criticando posturas rígidas da igreja perante questões de natureza sexual e 
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reprodutiva. O mesmo afirma que os preceitos engessados, precisam dar lugar à uma 

análise criteriosa de cada contexto, à luz do acolhimento (SPADARO, 2013). 

 E que contextos poderiam ser esses? Indubitavelmente, o caráter do aborto frente a 

gravidez indesejada proveniente de um estupro pode trazer à tona contextos complicados 

que merecem revisão mediante à igreja e o estado. Na perspectiva do estado, nesses 

casos, não é necessário autorização judicial, processo ou sentença condenatória contra o 

autor do crime para que a mulher opte pela interrupção da gravidez (BRASIL, 1940). 

 Quando considera-se os reflexos psicológicos, físicos e sociais em que uma mulher 

submetida a um estupro sofre e, acrescentando-se uma gravidez, proposições pertinentes 

podem ser agregadas a esse cenário: como seguir em frente tendo responsabilidades para 

com uma criança que é fruto de uma violência desumana? O que geraria em um indivíduo 

conviver com um produto de um delito que atentou contra sua vida e sua saúde 

biopsicossocial? 

 É uma linha tênue, repleta de fatores que precisam ser estudados caso a caso. Não 

há como pluralizar questões tão singulares, que apelam para um desequilíbrio humano, 

quando considera-se a mulher frente a esse universo. Manter a gestação e doar para 

adoção? E o que ocorreria com a mulher diante desses nove meses de gestação? Como 

conviver com um produto de uma violência? Dores de parto pelo resultado de um crime? O 

que acontece com alguém diante disso? O seu enfrentamento? Questões como essas são 

delicadas, merecem respeito e, sobretudo, reflexões particulares. 

 No que tange esse universo, outros contextos também são passíveis de revisão, 

dentre eles insere-se a anencefalia. O Brasil é o único país que traz a especificação do tipo 

de patologia, demais países trazem apenas qualquer condição que impeça a vida 

extrauterina (CACIQUE; PASSINI JUNIOR; OSIS, 2013). Segundo o catecismo da igreja, é 

proibido a prática do aborto nessas circunstâncias, mesmo que a intenção seja poupar 

sofrimentos (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2013). 

 Dentro desse ângulo, apelos emotivos, como chamar de bebê ou criança e a citação 

à inviolabilidade da vida, tendenciam a evitar uma discussão racional, principalmente 

quando considera-se aspectos que permeiam essa realidade, como o risco materno; 

demandas financeiras, de recursos humanos e estruturais; mudanças na rotina familiar e 

sobrecarga do cuidador principal, que geralmente é a mãe (PINTO M.B. et al., 2014). 

 Seguindo os casos autorizados pela lei, tem-se a interrupção da gravidez em casos 

de risco de vida para mulher. Esses casos são os que menos têm a objeção de 

consciência profissional, talvez pelo fato de aproximar-se ao juramento feito na colação de 
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grau pelos profissionais de saúde, onde prometem proteger a vida (MADEIRO, A. et al., 

2016). 

 No que tange à objeção de consciência profissional, o mesmo não se observa nos 

casos de estupro e anencefalia, pois o índice de objeção é alto. Na circunstância que há a 

negação, o profissional deve responsabilizar-se em referenciar para outro 

profissional/serviço, além de mostrar as diversas possibilidades de condutas diante da 

interrupção. Acerca da resistência na prática do aborto, observa-se que muitos optam por 

isso quando praticam alguma religião (MADEIRO, A. et al., 2016; CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 2010). 

 Essa realidade confronta a laicidade pregada pelo estado e o respeito à autonomia 

do paciente, ao passo que sinaliza o quanto o paternalismo intrínseco dos profissionais de 

saúde, pode reverberar negativamente no prognóstico clínico do indivíduo, quando 

considera-se a hipótese de demora pelo atendimento devido a transferência de serviços e 

mudança de profissionais. 

 

5. Conclusão 

 Com os resultados do presente trabalho foi possível identificar os diversos 

entendimentos a respeito da prática abortiva ao longo da história da humanidade. Não foi 

objetivo dessa investigação mostrar-se a favor ou contra tal prática, e sim trazê-la para o 

debate como um fenômeno social rodeado de estereótipos. 

 Desta forma, considerando o enredo do discurso, observa-se o quanto a mulher 

carrega uma ótica machista sobre seu corpo, destino e decisões. Ela é demonizada por 

optar pela interrupção da gravidez, mas o porquê de sua opção; seu contexto social; 

financeiro; afetivo; os meios que deram-se a concepção, dentre outros importantes fatores 

que norteiam essa decisão, são desconsiderados, postos à transparência. 

 Talvez isso seja o produto de uma sociedade machista e, ainda patriarcal, onde a 

mulher, procriadora, tem que cuidar dos filhos, protege-los e amá-los, não importando suas 

questões subjetivas. Assim, não há como discutir com justiça, autonomia e respeito os 

dilemas éticos imbricados à essa realidade. Logo, alinhavar uma ótica holística, ética 

profissional e autonomia feminina, constitui uma trama que é um desafio para nossa 

sociedade. 

 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

385 
Referências 

ALVES JAG, ALVES NG, IBIAPINA FLP, BUSGAIB RPS, COSTA FS. Ameaça de aborto: 

conduta baseada em evidências. FEMINA. Fevereiro 2010. vol 38. nº 2. 

AMARAL ASC et al. Aborto infectado: relato de caso. Rev Med Minas Gerais 2013; 23 

(Supl. 5): S71-S73 

BARCHIFONTAINE. Christian de Paul. Em defesa da vida humana. Ed. Loyola. ed. 15ª. 

1999. 

BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 

BRASIL. Lei 2848/40, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm acesso em: 27 de jul 

2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao abortamento: norma técnica / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da Mulher. – 

2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 

BRASIL. (2009). Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Insumos Estratégicos. 20 anos de pesquisas sobre aborto no Brasil. Brasília, DF: 

Ministério da Saúde. 

 
CACIQUE, D.B.; PASSINI JUNIOR, R.; OSIS, M. J. M. D. Validação de conteúdo do 

Mosaico de Opiniões sobre o Aborto Induzido (Mosai). Rev. Assoc. Med. Bras. São Paulo, 

v. 59, n. 6, p. 576-582, Dez. 2013. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ramb.2013.06.011 Acesso em 28 mai. 2018. 

CAMAYO FJA, MARTINS LAB, CAVALLI RC. Perda gestacional retida: tratamento 

baseado em evidência. FEMINA. Janeiro 2011. vol 39. nº 1. 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA São Paulo: CNBB, 2013. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: resolução CFM nº 1.931, 

de 17 de setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2010. 

DINIZ, D.; MEDEIROS, M. & MADEIRO, A. Pesquisa Nacional do Aborto 2016. SciELO - 

Scientific Electronic Library Online. 2016. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

386 
DINIZ, D.; MEDEIROS, M. Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de 

urna. Ciênc. Saúde Colet., v. 15, n. supl. 1, p. 959-966, 2010. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000700002.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000700002. 

Acesso em 28/09/2019 

ELISABETH AHMAN, I. S. Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of 

Unsafe Abortion. Geneve: World Health Organization, 2014. 

FORMENTI, L. Diariamente, 4 mulheres morrem nos hospitais por complicações do aborto. 

O Estadão. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,diariamente-4-

mulheres-morrem-noshospitais-por-complicacoes-do-aborto,10000095281. Acesso em: 

27/05/2018 

JACOBSEN, E. A história do aborto. Protestantismo em Revista, São Leopoldo, RS, v.18, 

jan-abr. 2009. Disponível em: 

http://periodicos.est.edu.br/index.php/nepp/article/viewFile/2039/1952 Acesso em: 

27/05/2018 

MADEIRO, A. et al. Objeção de Consciência e Aborto Legal: Atitudes de Estudantes de 

Medicina. Rev. bras. educ. med. Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 86- 92, Mar. 2016 . 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v40n1e02382014. Acesso em28 

mai. 2018 

MATIELO, FZ. Aborto e o Direito Penal. 3ª edição. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzatto 

editores. 1996. 

MIRABETE, JF. Manual de direito penal. V. 2. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 59 

PINTO M.B. et al. Significado do cuidado à criança deficiente com necessidades especiais: 

relato de mães. Cienc Cuid Saúde. v.13, n.3, p.549-555, 2014. 

Disponível em: DOI: 10.4025/cienccuidsaude.v13i3.22189. Acesso em: 29 mai. 2018. 

PRADO, LR. Curso de Direito Penal Brasileiro. V. 2. 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008. P 103 

REIS, ATA. Descriminalização do abortamento nos casos de fetos portadores de 

anencefalia . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1555, 4 out. 2007. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/10492>. Acesso em: 27/05/2018 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

387 
SANTOS, DLA; BRITO, RS. Processo decisório do aborto provocado: vivência de 

mulheresPhysis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 24 [ 4 ]: 1293-1313, 2014. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312014000400014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010373312014000401293&script=sci_abstract&tlng=

pt. Acesso em 28/09/2019 

 
SANTOS CS; SILVEIRA LMC. (2017). Percepção de Mulheres sobre o Aborto e Autonomia 

do Corpo. Psicologia: Ciência e Profissão Abr/Jun. 2017 v. 37 n°2, 304-317. 

https://doi.org/10.1590/1982-3703000582016. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v37n2/1982-3703-pcp-37-2-0304.pdf. Acesso em 28/092019 

SPADARO, A. Intervista al papa Francesco. La Civiltà Cattolica. Roma, v. 164, n. 3918, p. 

449-477 19 set. 2013. Disponível em: < 

http://www.laciviltacattolica.it/it/quaderni/articolo/3216/scarica-gratuitamente-ilquaderno-

n3918-che-contiene-lintervista--a-papa-francesco/>. Acesso em 28 mai. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

388 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
           



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

389 
 

Capítulo 28 

O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA COMO DISPOSITIVO BIOPOLÍTICO E SUAS 

POSSIBILIDADES DE INTERLOCUÇÃO COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

Mariana Kehl1 
Marcelo Alves Lima2 

 

RESUMO 

A partir de obras de autores como Michel Foucault e Eliot Freidson, pretendemos evidenciar nos 
recentes debates sobre políticas de saúde pública no Brasil a permanência de linhas de força e 
questões que norteiam as transformações da Medicina e a ação dos principais atores nelas 
envolvidos. Através de uma reflexão teórica, objetivamos sinalizar a importância das pesquisas 
histórico-sociológicas como subsídio para formação médica, para a formulação de políticas 
públicas e para o entendimento dos rumos da Medicina na contemporaneidade. 
 

Palavras-chave: História da medicina; saúde pública; políticas públicas de saúde; 

 

Introdução  

Tomando como referencial teórico uma sintética seleção de textos de Michel 

Foucault e a assunção da existência de mecanismos de poder subjacentes aos 

processos/movimentos históricos, pretendemos traçar um breve panorama do 

desenvolvimento da Medicina Moderna/Medicina Social, sua relação com a biopolítica e 

suas possibilidades de interlocução com as políticas públicas no Brasil.  

Foucault destaca em “Microfísica do Poder” (1982ª) como o discurso médico, a partir 

da Idade Moderna, se expandiu para o campo social e como a Medicina assumiu o homem 

- especificamente o seu corpo - como objeto de investigação. Embora os manuais 

tradicionais de história da Medicina estabeleçam que há uma espécie de sequência 

evolutiva e aparentemente linear de aperfeiçoamento entre a Medicina Pré-científica 

(clássica) e a Medicina Científica (moderna), Foucault entende tal transição a partir de 

outra perspectiva. Segundo o autor, não só o entendimento de “doença” é um produto de 
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um contexto histórico-cultural, mas também a maneira de manejá-la, isto é, as práticas 

correlatas do exercício médico também se modificam de acordo com a conjuntura na qual 

está inserida. 

A Medicina do final do século XVII e início do século XVIII instituiu a doença como 

“fenômeno natural” (FOUCAULT, 1982b), isto é, a partir do modelo da história natural cujo 

direcionamento é classificatório e descritivo. Com a transição para a Medicina clássica, 

aproximadamente no final do século XVIII, e o avanço das Ciências como química, biologia 

e principalmente anatomia, foi possível um novo olhar médico: a doença passa, então, a 

ser localizada no corpo. O importante a ser ressaltado é que com o desenvolvimento 

técnico, o poder do discurso médico se estendeu ao campo social de tal forma que é 

possível localizar tal discurso não só nos ambientes ditos “médicos” mas também em 

diferentes e quase totais esferas da existência humana, adquirindo assim, status de 

dogma. A propagação desse poder discursivo hegemônico da Medicina foi denominada por 

Foucault como biopoder. 

A biopolítica, entendida como modo de se colocar o poder em ato, alcança sua 

consolidação principalmente com o desenvolvimento da Medicina Social ao se utilizar de 

técnicas intervencionistas nos grupos sociais com finalidade de controle e prevenção de 

doenças. Todo o campo social passa, então, a ser atravessado pela lógica do saber 

médico, uma vez que a intervenção médica não se circunscreve apenas na relação com o 

indivíduo paciente, mas também compreende todos aqueles que frequentam as instituições 

hospitalares. 

 

A história da medicina social e do hospital moderno em Michel Foucault 

 

Em “O nascimento da Medicina Social” (1982a), Foucault descreve as 

transformações da ordem médica e o surgimento do que ele denomina Medicina Social a 

partir de três contextos distintos – Alemanha, França e Inglaterra. O texto parte de uma 

coletânea dedicada a desvendar as várias instâncias das quais emerge o que o autor 

denomina como poder disciplinar. Sua ênfase sobre os mecanismos de controle e a 

diluição do poder em inúmeros espaços e atores traz elementos que o fazem construir uma 

história pouco usual do desenvolvimento da Medicina.  

O mais comum na historiografia, assinala Foucault, é supor uma Medicina de 

feições coletivas preexistente ao Capitalismo – tal qual seriam as sociedades indígenas e o 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

391 
antigo Egito. Entretanto, tal maneira de compreensão da Medicina é substituída 

exatamente pelas pressões exercidas pelo desenvolvimento do Capitalismo e a 

mercantilização da prática médica. A Medicina teria se tornado, a partir daí, uma profissão 

de consulta, individualista, que envolve um indivíduo médico e outro paciente, cuja relação 

é desenvolvida no em termos mercadológicos. 

Na perspectiva do autor, o desenvolvimento teria sido, em certo sentido, o inverso 

dessa interpretação, passando de uma medicina privada para uma medicina coletiva. O 

objetivo de Foucault, neste texto, é demonstrar que:  

 

A medicina moderna é uma medicina social que tem por background uma 
certa tecnologia do corpo social; que a medicina é uma prática social que 
somente em um de seus aspectos é individualista e valoriza as relações 
médico−doente (FOUCAULT, 1982a, p.79)  

 

Sua hipótese é a de que o Capitalismo socializou a intervenção sobre o corpo 

humano na medida em que este se tornava força de produção. Mais do que mera gestão 

de um recurso produtivo, a socialização através da medicina teria sido uma estratégia mais 

ampla de controle incidindo-se sobre o corpo da população, constituindo-se, assim, em 

uma política dos corpos (biopolítica).  

Foucault apresenta três momentos essenciais do desenvolvimento da Medicina 

Social: A medicina de Estado - surgida na Alemanha, em fins do século XVIII; a medicina 

urbana - surgida na França neste mesmo período; e a medicina da força de trabalho – que 

se desenvolve na Inglaterra entre os séculos XIX e XX. 

A Alemanha é utilizada como modelo de medicina de Estado porque este país 

reuniu primeiro e de forma significativa as condições de encampar pelo estado a Medicina. 

Sem uma forte atividade econômica, como na Inglaterra, e sem uma tradição de intensa 

vida política, como na França, neste país a burguesia e o Estado se uniram em um projeto 

técnico de construção nacional. A tardia unificação fez com que ali fosse desenvolvida uma 

preocupação com o próprio Estado, dando origem, assim, a uma ciência do Estado, com 

foco mais no funcionamento da política, do que em questões morais ou mais gerais, 

abrindo espaço para a tecnicização da ação do Estado. A burguesia ofereceu recursos e 

quadros técnicos e o governo sua capacidade de controle.  

Nesse projeto de construção nacional, uma técnica de racionalização se destaca: a 

disciplina, que se torna a ferramenta mais importante de controle e garantia de eficiência. A 
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Medicina, neste cenário, é executada pelo Estado e aplicada de forma disciplinada em um 

projeto dedicado a melhoria das condições de saúde da população. A população do país 

naquele momento histórico não era identificada de forma linear como força de trabalho da 

Revolução Industrial, mas sim como matéria prima da construção da Nação. Este projeto 

tinha como pilares: a) aprimoramento dos registros de morbidade, com maior participação 

dos médicos e hospitais. b) a normalização da prática médica, ou seja: o estabelecimento 

de padrões para a prática e formação médicas. c) uma organização administrativa para 

controle dos médicos e suas práticas. d) médicos funcionários públicos responsáveis por 

localidade e até mesmo cidades, que no conjunto atuam como administradores da saúde 

da população. Sobre tais processo, afirma Foucault: 

 

Com a organização de um saber médico estatal, a normalização da 
profissão médica, a subordinação dos médicos a uma administração central 
e, finalmente, a integração de vários médicos a uma organização médica 
estatal, tem-se uma série de fenômenos inteiramente novos que 
caracterizam o que pode ser chamada a medicina de Estado.  (FOUCAULT, 
1982a, p.84) 

 

Na França, a força de impulso em direção a uma Medicina Social foi o processo de 

urbanização, daí Foucault falar em uma Medicina Urbana que surge a partir de fins do 

século XVIII. Paris, por exemplo, nesse momento, é recortada por diversas jurisdições e 

um processo de centralização do poder sobre a cidade se inicia em resposta a duas 

ordens de fatores: as atividades comercias, produção e mercado, que se ressentem da 

falta de homogeneidade das regras urbanas, além disso, o aparecimento de uma 

população pobre operária gera tensões políticas e medos de vários tipos.  

Já na Inglaterra, no século XIX, se estabelece uma Medicina que opera em função 

da força de trabalho. Com o desenvolvimento industrial, forma-se uma classe proletária 

que é mão de obra dessa indústria e, como desdobramento, há também uma separação do 

espaço, que é segregado entre bairros ricos e pobres. Claramente há força política nessa 

nova classe e tal fato permite que haja revolta. A “Lei dos Pobres” surge como forma de 

exercício do poder médico e controle dos pobres. Os Health Officers são serviços de saúde 

e modo sofisticado de controle de uma elite sobre a classe trabalhadora. Tal assistência 

era gratuita, ou consideravelmente mais acessível, e visava não apenas a conservar uma 

força de trabalho necessária à indústria, mas também preservar a saúde da classe 
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dominante. O controle de epidemias e vacinação obrigatória muitas vezes foi vivida como 

violência, pois os usuários perderam seus direitos sobre os próprios corpos. 

Em “O nascimento do hospital” (1982b), a preocupação de Foucault é descrever o 

surgimento do hospital, tal qual hoje o concebemos, como um espaço de práticas médicas 

visando o tratamento e cura das doenças, papel que lhe era estranho na Idade Média e 

Renascimento. Assim, ele nos apresenta duas histórias distintas, de um lado a história da 

instituição hospitalar, de suas transformações até os dias de hoje, e de outro a história da 

Medicina científica moderna.  

As marcas do contexto onde tais histórias se fundem são em primeiro lugar, a 

tentativa de superação do caos e da desordem que caracterizavam os hospitais, e em 

segundo lugar, a valorização do indivíduo. Os hospitais eram, num primeiro momento, 

espaços destinados mais ao abrigo e morte que qualquer outra coisa. Os hospitais eram 

controlados por ordens religiosas e destinados à caridade e assistência aos pobres: uma 

concepção religiosa que pregava assistência espiritual aos que sofrem e redenção aos que 

os auxiliam. Desse modo, hospitais como o famoso Hospital Dieu em Paris cumpriam as 

duas funções, sem dedicar-se ao tratamento de seus internos. As visitas médicas eram 

esporádicas e feitas sempre por médicos menos requisitados e baratos. 

Reforçando o argumento de Foucault, uma história da Medicina pode ser traçada de 

modo paralelo à história do hospital. Nela se vê que a formação médica, a cargo da própria 

corporação, se dava pela transmissão de receitas ou manuais, bem como pelos textos 

clássicos. A pratica médica se caracterizava pelo que o autor chama de crise, ou seja: 

nessa estrutura o médico é essencialmente um profissional de consulta, que vende seus 

serviços em um mercado de curas, competindo, inclusive com outras práticas de caráter 

magico, religioso ou não científico, e isso já antes mesmo do desenvolvimento do mercado 

capitalista.  

Na transição para os hospitais modernos, passa-se a valorizar o saber e a cura. Tal 

concepção desloca a atenção do corpo do doente para o espaço circunscrito, no caso dos 

internados. Logo, o espaço hospitalar passa a ser visto como parte da doença e de fato, os 

hospitais eram lugares de alta incidência de mortalidade e contaminação. Seus espaços 

internos e a circulação de ar, pessoas roupas e utensílios passam a ser investigados de 

forma a serem associados aos mecanismo de atuação internos da doença. Dois grandes 

inquéritos são citados por Foucault para demostrar essa nova concepção do hospital, neles 

tudo é mapeado e classificado de modo a permitir não só a racionalização que aumentaria 

a eficiência terapêutica do hospital – sua nova ambição - como também fundam um novo 
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espaço de produção de conhecimentos. O hospital passa a ser um lugar onde as 

dinâmicas da saúde e da doença se apresentam concentradas e sem disfarces ao olhar do 

saber médico. 

Os primeiros hospitais que sofreram essa transformação foram os hospitais 

militares, mas por razões distintas e ainda não por razões médicas propriamente ditas. No 

caso dos hospitais ligados à Marinha, a disciplina se impôs a despeito do contrabando e 

deserção. Foram pressões de ordem econômica e administrativa que levaram a 

intervenção nestes espaços. Já no exército, a questão das deserções implicou em uma 

nova vigilância sobre os pacientes. As novas tecnologias de guerra fizeram dos soldados 

mão de obra especializada e não mais apenas insumos militares. Com isso, a recuperação 

dos soldados nos quais foram investidos tempo e dinheiro para treinamento, tornou-se 

desejável para que houvesse um aumento da eficiência e eficácia dos hospitais. 

Outro aspecto da valorização dos indivíduos é que, num cenário de crescente 

tensão entre diferentes nações, como era o caso da Europa até a primeira guerra, a 

população passa a ser vista como um patrimônio nacional, um recurso valioso em termos 

de guerra e capacidade de produção, devendo assim, zelar o Estado pela sua condição de 

saúde. 

Sinteticamente falando, é possível observar em todos os modelos trazidos por 

Foucault uma política de controle por diferentes motivações. De modo geral, pode-se dizer 

que os corpos dos indivíduos tornam-se alienados de suas condições de sujeito. O corpo é 

objeto de investigação e cuidado visando a um “bem maior”, àquele desejado pelas forças 

dominantes. 

 

A medicina como profissão: o profissionalismo de Eliot Freidson 

 

Mais preocupado com as formas como o mundo do trabalho formal se organizaria, 

Eliot Freidson (2001) destaca diferentes princípios regendo esta organização: o do livre 

mercado, baseado no consumo e na escolha dos consumidores; o burocrático, baseado na 

racionalidade organizacional; e um terceiro, seu principal objeto de estudo, o 

profissionalismo. Concentrando maior parte das suas pesquisas na profissão médica no 

século XX e com ênfase nos EUA, Freidson, ao estudar a construção da medicina 

organizada como profissão, fornece uma descrição dos desenvolvimentos da Medicina do 

ponto de vista interno. Com seu conceito sociológico de profissão Freidson espera ligar: 
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“corpos de conhecimento, discurso, disciplinas e campos aos meios sociais, econômicos e 

políticos por meio dos quais seus expoentes humanos podem ganhar poder e exercê-lo.” 

(Freidson, 1996). 

Em “Profissão Médica” (2009), Freidson esboça o caminho pelo qual a Medicina 

passou até tornar-se profissão, detentora do monopólio sobre o que é doença e como 

tratá-la. Para descrever este caminho, o autor utiliza, de forma alegórica, a figura do 

feiticeiro, tal qual descrita na etnografia de Evans-Pritchard (1937/2016) sobre os Azande.  

Na leitura que Freidson faz desta obra, os feiticeiros não gozavam de estabilidade e 

credibilidade na sociedade azande, uma vez que, para os demais nativos, lidar com feitiços 

estava ao alcance de qualquer um, não requerendo nenhum tipo de perícia especial. Para 

reverter esse quadro e manter fiel uma “clientela”, os feiticeiros tinham que justificar sua 

relevância e superioridade demonstrando que estas se constituíam como resultado de um 

longo e penoso treinamento – o que era reforçado pelo domínio de práticas rituais, 

apetrechos especiais e uma performance de alguma forma significativa.  

Como tipo ideal, os dilemas dos feiticeiros descritos acima podem ser relacionados 

aos primórdios da Medicina e são também partilhados com outras formas de diagnóstico e 

cura de cunho mágico, religiosos ou baseadas no senso comum, com as quais a Medicina 

tem em comum o fato de que se apresentam como práticas de consulta. A Medicina 

apenas se diferencia de forma relevante destas outras práticas tardiamente, no século XIX, 

em função de dois fatores principais que se retroalimentam: a eficácia técnica superior 

advinda de seus procedimentos de base cientifica - beneficiários dos avanços da química e 

da biologia - e a eficácia simbólica de sua legitimação pela Ciência.  

Portanto, na análise de Freidson, para que a ocupação de consulta sobreviva “é 

necessário em primeiro lugar, que haja a crença geral e pública na competência da 

ocupação de consulta e no valor do conhecimento e habilidade professados” (2009, p. 31). 

Esse é o outro lado da expansão do discurso médico para outras esferas, descrita por 

Foucault como biopoder. Entretanto, a transformação da Medicina em profissão ainda 

depende de alguns passos.  

Ao levar em consideração em seus estudos a história e o contexto nacional, 

Freidson (2009) coloca em destaque o papel importante que o Estado tem para o 

desenvolvimento do profissionalismo. Sendo franqueado pelo Estado o direito de “limitar, 

supervisionar ou dirigir” (p. 67) o exercício de atividades de consulta relacionadas à cura, a 

Medicina Moderna desqualifica as práticas não-médicas, reorganizando, nesse processo, 

as relações de poder de forma a consolidar o princípio fundamental e distintivo dos 
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agrupamentos profissionais: a autonomia ou o controle que esses grupos têm sobre seu 

próprio trabalho. Assim: 

 

Poderíamos definir a profissionalização como um processo pelo qual uma ocupação 
organizada, geralmente mas nem sempre por alegar uma competência esotérica 
especial e cuidar da qualidade de seu trabalho e de seus benefícios para a 
sociedade, obtém o direito exclusivo de realizar um determinado tipo de trabalho, 
controlar o treinamento para ele e o acesso a ele e controlar o direito de terminar e 
avaliar a maneira como o trabalho é realizado (cf. Wollmer e Mill. 1966). Constitui 
uma base para organizar empregos e trabalho numa divisão do trabalho 
inteiramente diferente do princípio administrativo. (FREIDSON, 1998, p. 98). 

 

Freidson (2001, p. 127) propõe cinco elementos que constituiriam o 

profissionalismo:  

 

1) um tipo de trabalho especializado da economia formal, com um corpo de base 
teórica de conhecimento e habilidades discricionários e que receba um status 
especial na força de trabalho; 2) jurisdição exclusiva em uma dada divisão do 
trabalho controlada pela negociação entre as ocupações; 3) uma posição protegida 
no mercado de trabalho interno e externo, baseada em credenciais qualificadas 
criadas pela ocupação; 4) um programa formal de treinamento desenvolvido fora do 
mercado de trabalho, que produza credenciais qualificadas controladas pela 
ocupação em associação com o ensino superior, e 5) uma ideologia que priorize o 
compromisso com a realização de um bom trabalho em vez do ganho financeiro, e 
da qualidade em vez da eficiência econômica da atividade (FREIDSON, 2001, p. 
127). 

 

As Políticas de saúde no Brasil 

 

Também no Brasil, embora não haja pontos de interlocução claros articulados aos 

eventos e desenvolvimento ocorrido na Europa e nos EUA, é possível observar  

claramente um atravessamento de relações de poder a nível biopolítico nas políticas 

públicas de saúde e no papel das corporações médicas. 

A partir dos textos sobre as políticas públicas no Brasil, de Madel Luz, 

apresentamos os aspectos mais relevantes. A autora identifica cinco fases: A primeira fase 

situada na Primeira República, entre os anos 1889 – 1930; o período populista dos anos 30 

aos anos 50; o período do desenvolvimentismo nos anos 50 e 60; o período do Estado 
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militarista e o 'milagre brasileiro', entre 1964 e 1984 e, por fim, o período da Chamada 

Nova República e a luta pela Reforma Sanitária, entre 1985-1989.  

Neste período foram criados programas nacionais de saúde pública, com o médico 

Oswaldo Cruz à frente. Entre os programas temos as “campanhas sanitárias”, que se 

misturaram com projetos de reforma urbana e de habitação, dos quais o mais famoso e de 

maior alcance foi a chamada Reforma Pereira Passos que, de forma autoritária e violenta, 

pôs fim aos cortiços e outras formas de habitação popular nas regiões centrais do Rio de 

Janeiro, entendidas naquele momento tanto como um risco à saúde pública quanto um 

dano estético à cidade. Sobre este primeiro período, em especial sobre as “campanhas 

sanitárias” afirma a autora: 

 

Em termos de poder, o próprio nome sugere que o modelo campanhista é 
de inspiração bélica, concentra fortemente as decisões, em geral 
tecnocráticas, e adota um estilo repressivo de intervenção médica nos 
corpos individual e social. (LUZ, 1991, p.79) 

 

Este modelo autoritário de intervenção tem sua expressão máxima na chamada 

Revolta da Vacina, quando a população da cidade do Rio de Janeiro rebelou-se contra 

uma campanha de vacinação executada à revelia das pessoas e com amplo uso de 

violência. Este modelo tecnocrático é executado por profissionais médicos oriundos das 

mesmas oligarquias agrárias que dominavam a política.  

No período populista, as políticas de saúde tendem a se resumir à prestação de 

serviços médicos, associados a condição de trabalhador. Em geral são prestados por 

instituições diretamente vinculadas e subsidiadas por categorias profissionais, não tendo, 

portanto, caráter universalista. São, também, permeáveis aos estilos políticos da época, 

constituindo-se como moedas políticas em práticas de clientelismo. 

No chamado período do desenvolvimentismo, estabelece-se um “modelo curativo de 

atenção médica”, ou seja, um modelo de compra de serviços médicos pelo Estado junto a 

rede hospitalar para oferta à população na forma de benefícios previdenciários. 

Durante a Ditadura Militar ganha relevo, na interpretação de Luz, o chamado milagre 

econômico brasileiro, pois nele se reorientou as políticas de saúde, entre outras, depois de 

um processo de transformação das práticas e políticas do Estado herdadas do período 

anterior. Em especial, teria se compatibilizado o “campanismo do período da Primeira 

República” e o “modelo curativo” dos anos 50. 



O QUE AS PESQUISAS REVELAM SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 
 

398 
O cenário mais amplo tinha como características uma acentuada concentração de 

renda e forte autoritarismo político. Havia também intensa propaganda do crescimento 

econômico concentrado nas regiões mais industrializados, apresentada como um “milagre” 

nacional e ao mesmo tempo propaganda da Medicina como uma intervenção técnica 

pontual e eficaz capaz de “curar” os possíveis problemas. Recursos públicos foram 

drenados para o setor privado: hospitais, clínicas e faculdades particulares de medicina 

surgiram formando um “mercado” de saúde orientado pela lógica do lucro. “A saúde 

passou a ser vista como um bem e consumo. Especificamente, um bem de consumo 

médico.” Na outra face do “milagre”, há a precarização dos serviços públicos e os efeitos 

das crises econômicas do período, o que elevou ao caos o status da prestação de serviços 

públicos de saúde e gerou manifestações intensas de revolta da população, contribuindo, 

assim, para o fim da Ditadura Militar. 

Os anos 80 foram de profundas mudanças na sociedade brasileira. O fim da 

ditadura militar e a redemocratização possibilitaram que lutas e atores sociais, antigos e 

novos, retomassem o espaço público reivindicando novos e velhos direitos. Após o término 

da ditadura, as reconquistas dos diretos de cidadania permitiram a formulação das 

demandas de saúde em termos de direitos. Um aumento da participação popular nas 

decisões sobre saúde através de seus representantes, nas conferências nacionais de 

saúde, ao lado dos médicos é consequência do reconhecimento da saúde como um direito 

que possui dimensões que vão além da biologia e que afetam algo além dos corpos 

individuais. A sociedade civil toma consciência do papel da saúde e das instituições 

médicas nas suas condições de bem-estar, assim como seu acentuado papel de 

mobilização por direitos e democracia. 

Procurando refletir sobre os anos 90, Joel Birman (1991) espelha as transformações 

da Medicina pelo viés da produção de conhecimento. Sua preocupação é mais da ordem 

do saber, daí sua distinção entre “saúde pública” e “saúde coletiva”, explorada neste texto, 

se ater mais à questão das formas de produção de conhecimento do que em suas 

condições de emergência. Por outro lado este próprio empreendimento, iniciado nos 90, 

pode ser lido tanto como fruto das transformações socioeconômicas do país que, seguindo 

as pistas de Foucault, são sempre diretamente impactantes na forma como se desenvolve 

a Medicina e suas reflexões internas, como também uma continuidade das lutas e 

mobilização no âmbito das políticas de saúde, boa parte delas oriunda da própria 

academia. Birmam, assim define saúde pública: 
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O campo da Saúde Pública se constituiu com a medicina moderna no final 
do século XVIII, como polícia médica e com a medicina social, marcando o 
investimento político da medicina e a dimensão social das enfermidades. A 
saúde pública foi uma das responsáveis pela construção de uma nova 
estrutura urbana, pela produção de estratégias preventivas. Mas é inegável 
que seus diferentes discursos se fundam no naturalismo médico, que, 
invocando cientificidade, legitimou a crescente medicalização do espaço 
social. Combater as epidemias e as endemias, esquadrinhando o espaço 
urbano com dispositivos sanitários, constituiu-se como estratégia dominante 
da saúde pública. As razões do Estado, enfim, que tomou as condições de 
saúde de sua população como sua riqueza maior, constituíram-se como o 
grande suporte para a construção dos dispositivos da saúde pública. 
(BIRMAN, 1991, p.11). 

 

Já a saúde coletiva é definida, pelo autor, nestes termos: 

Nessa perspectiva, a noção de saúde coletiva representa uma inflexão 
decisiva para o conceito de saúde. Um de seus efeitos certamente é o de 
reestruturar o campo da Saúde Pública, pela ênfase que atribui à dimensão 
histórica e aos valores investidos nos discursos sobre o normal, o anormal, 
o patológico, a vida e a morte. De fato, o campo teórico da Saúde Coletiva 
representa uma ruptura com a concepção de saúde pública, ao negar que 
os discursos biológicos detenham o monopólio do campo da saúde. 
(BIRMAN, 1991, p.14). 

 

O que se pode perceber ao contrastar os cenários descritos por Foucault e o cenário 

brasileiro, tal qual apresentado por Birman e Madel Luz, é a necessidade de se pensar a 

questão da saúde para além do biológico, assim como também para além do meramente 

técnico e individual. Embora a construção destas percepções tenha se dado meio a 

investimentos que colocaram a população como um recurso para outros fins, preservá-la 

no momento em que a saúde se configura como um direito é fundamental para a 

compreensão das políticas e dos mecanismos que podem efetivar esses direitos. 

 

Programa mais médicos e a formação médica no Brasil 

 

O Programa Mais Médicos (PMM), criado em 2013-2014, significou continuidades e 

importantes rompimentos na política de saúde e tem gerado um intenso debate e grandes 

polêmicas. Sendo assim, é revelador do jogo de forças e interesses que interferem na 

Medicina no Brasil. Um dos aspectos mais significativos é a maior interferência do Governo 

Federal no desenho e implementação das ações em saúde pública, em detrimento dos 
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municípios, atuando diretamente no recrutamento, distribuição, remuneração dos médicos 

implicados nestas práticas e na formação médica.  

Ao contratar médicos estrangeiros sem o exame de revalidação de títulos, o PMM 

gerou um conflito político e ideológico acirrado entre as entidades médicas e o Governo 

Federal, ao reduzir o controle sobre a formação. Além disso, os profissionais recrutados, 

grande parte originários de Cuba, ao contrário da maioria dos médicos brasileiros, tinham 

formação e experiência específica na Atenção Primária e Medicina de Família e 

Comunidade, capacitando-os a construir vínculos e interação com usuários.  A boa 

qualidade do atendimento médico e sua forma mais humanizada, tendo como determinante 

a relação entre médico e usuário contribuiu de forma decisiva para a avaliação positiva do 

programa por parte dos usuários. A eficiência deste modelo contraria a crença 

generalizada em uma superioridade técnica, política e financeira atribuída aos 

especialistas, em detrimento do “clínico geral” do médico “generalista”, ou daqueles que 

atuam na medicina “de família ou comunitária”. O modelo de Medicina baseado na 

especialização se constitui como um dos pilares da organização profissional da Medicina, 

ele é aceito e reproduzido pelos médicos, pelos acadêmicos e professores nos cursos de 

Medicina em paralelo a valorização de uma prática de consulta, centrada na doença, em 

sua dimensão individual e biológica. 

Ao serem estabelecidas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina, foram ampliados os espaços para a Medicinal da Família e 

Comunitária. Ao se estabelecer este grupo de conteúdos como o eixo a partir do qual se 

articulam a prática médica e a formação teórica no âmbito da academia (Internato, 

residência direcionado para o sistema público de saúde), as políticas públicas articuladas 

ao PMM restringiram o controle das associações de especialidades médicas sobre os 

programas de residência e, ao mesmo tempo, relativizaram a força do modelo biológico e 

da lógica de especialização, ampliando o diálogo com outros modelos, como o social. 

 

Conclusão 

 

As transformações das políticas de saúde no Brasil não reproduzem os momentos 

ou fases fielmente tais quais as descritas por Foucault dadas as inúmeras especificidades 

históricas e sociais. No entanto, muitas das técnicas ou estratégias podem ser mapeadas 
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em nosso país. Durante a primeira república, por exemplo, tem-se no país uma situação 

que lembra muito a Medicina urbana da França, que possivelmente funcionou como 

inspiração. Trata-se de usar a Medicina como instrumento de intervenção na cidade e na 

sua população com fins de higienização, apoiando-se em práticas autoritárias. Já o período 

populista pode ser comparado à política assistencialista da Medicina da força de trabalho 

na Inglaterra do século XIX.  

Muitas interlocuções podem ser estabelecidas, porém, o que consideramos mais 

relevante, como antevisto por Foucault, é o fato de o discurso médico científico ter 

expandido crescentemente suas relações de saber-poder. Em sua necessária prática 

social, a crítica se dá à articulação a outras instâncias de poder de ordem econômica e 

política. 

Diante de uma sociedade dada, é natural que se procure estabelecer uma ordem 

para que a partir dela possamos nos situar no mundo e ter habilidade de agir sobre ele. 

Entretanto, ao considerarmos o percurso histórico do estabelecimento da Medicina, vemos 

que é importante que sempre se procure um olhar crítico diante dos fatos para não se 

correr o risco de ceder frente a opiniões prontas, o que significa que todo conhecimento 

deve ser revisitado pela crítica a título de prevenção contra dogmas e ideias 

preconcebidas. É preciso também ressaltar que no decorrer do tempo, o que se concebe 

como conhecimento e verdade tem adquirido diferentes formas, o que por sua vez significa 

que a razão é desdobramento de seu tempo histórico e cultura.  

Consideramos relevante o resgate histórico realizado para ilustrar a magnitude do 

poder da ciência e como são mutáveis e produto de construção social os conceitos de 

verdade/certeza. É importante também ressaltar a facilidade de manipulação do saber 

científico. A Ciência moderna surge com o intuito de trazer certeza e progressos a nossa 

sociedade, porém ao longo da história é possível observar esse saber sendo utilizado 

muitas vezes para justificar a dominação de certos grupos sobre outros, e também para 

justificar e reiterar preconceitos e construções culturais. Além dos exemplos expostos há 

inúmeros outros como o movimento eugênico pautado nas teorias biológicas de pureza da 

raça, temos o nazismo na segunda Guerra Mundial, a antropologia criminal de Lombroso, 

etc. 

A diferença entre ciência e cientificismo é um debate muito atual. O século XXI 

ainda precisa lidar com a força científica que retorna de modo sofisticado através da 

tecnologia e genética, categorias que têm sido utilizadas para embasamento teórico de 

várias doutrinas carregadas de intenções capciosas. É importante que o tema seja 
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discutido e que a atenção se volte para todo o processo de fazer ciência com o intuito de 

vetar e esclarecer qualquer “verdade científica” emergente de qualquer conteúdo 

permeado por um contexto sócio-ideológico. 

Talvez seja cedo para avaliar o papel do PMM na história das políticas públicas de 

saúde no Brasil, no entanto, os debates e polêmicas gerados em torno deste programa 

revelam a persistência de linhas de força identificadas por autores como Foucault e 

Freidson, atuando de forma muitas vezes contraditórias. Nesse sentido, a contribuição de 

pesquisas histórico-sociológicas reside em evidenciar não apenas a Medicina enquanto 

corpo teórico de conhecimentos técnicos, mas a Medicina enquanto expressão das 

configurações do saber-poder em contextos sociais e históricos particulares. Permitem 

compreender também como diferentes modelos de saber e prática médicas se opõem e se 

articulam, assim como diferentes formas de conceber/construir a saúde/doença. Tais 

discussões são fundamentais para definir tanto as políticas públicas quanto atuar na 

própria construção da medicina e demostram como criticas as inovações em politicas de 

saúde podem ter menos aver com a avaliação da eficiência destes avanços e mais com 

questores próprias a organização do campo profissional. 
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