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CAPÍTULO 1

A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DIANTE 
DA PANDEMIA COVID-19

Josimar Santorio da Silveira
E-mail: santorio16@hotmail.com

RESUMO
De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde frente à pandemia 
COVID-19, nos períodos de contágio mais intenso, o atendimento odontológico deve 
ser prestado apenas a pacientes que necessitem de atendimento odontológico de 
emergência ou urgente. Diante de todas estas limitações e, principalmente do impe-
dimento de atuação do profissional de odontologia em períodos de intensa contami-
nação, eu, como profissional atuante na Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, 
em Linhares/ES, auxiliei na promoção da saúde por outros meios que me foram pos-
sibilitados, como por exemplo em campanhas de vacinação. O controle de infecção e 
vigilância sanitária são temas de grande relevância para a prática odontológica, esse 
assunto vem despertando um interesse cada vez maior dos profissionais preocupa-
dos com uma prática séria e de qualidade. Nesse sentido, a vigilância sanitária é de 
extrema importância para o profissional de Odontologia, que precisa estar atento aos 
cuidados sanitários, para sua própria proteção e do paciente. Assim, o objetivo do 
estudo é informar o profissional de odontologia sobre as medidas sanitárias a serem 
adotadas em situações pandêmicas, bem como apresentar meu relato de experiên-
cia na Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, em Linhares/ES, sobretudo no 
auxílio em outras medidas de saúde na Unidade. Para tanto, será realizada uma pes-
quisa bibliográfica acerca da vigilância sanitária no âmbito da odontologia, sobretudo 
diante da pandemia Covid-19.
Palavras-Chave: Odontologia. Pandemia. Covid-19. Medidas sanitárias.

ABSTRACT
According to the guidelines of the World Health Organization regarding the COVID-19 
pandemic, in periods of more intense contagion, dental care should be provided only 
to patients who need emergency or urgent dental care. In view of all these limita-
tions and, mainly, the impediment of the dental professional in periods of intense 
contamination, I, as a professional working in the Basic Health Unit of the Planalto 
neighborhood, in Linhares/ES, helped in health promotion by other means that were 
made possible for me, such as in vaccination campaigns. Infection control and health 
surveillance are topics of great relevance to dental practice, this subject has been 
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attracting increasing interest from professionals concerned with a serious and quality 
practice. In this sense, health surveillance is extremely important for dentistry profes-
sionals, who need to pay attention to health care, for their own protection and that of 
the patient. Thus, the objective of the study is to inform the dental professional about 
the sanitary measures to be adopted in pandemic situations, as well as to present my 
experience report at the Basic Health Unit of the Planalto neighborhood, in Linhares/
ES, especially in helping with other measures in the Unit. Therefore, a bibliographic 
research will be carried out on health surveillance in the field of dentistry, especially in 
light of the Covid-19 pandemic.
Keywords: Dentistry. Pandemic. Covid-19. Sanitary measures.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde frente à 
pandemia COVID-19, nos períodos de contágio mais intenso, o atendimento odonto-
lógico deve ser prestado apenas a pacientes que necessitem de atendimento odon-
tológico de emergência ou urgente, e todos os profissionais devem estar devidamen-
te vestidos com equipamentos de proteção individual (gorro, óculos, máscara N95/
PFF2 ou equivalente, protetor facial, luvas de avental impermeáveis). 

Para processos que irão gerar gotículas, a máscara que ofereça maior prote-
ção, como N95 ou PFF2 deve ser utilizada e deve ser trocada a cada 4 horas de uso 
ou no horário recomendado pelo fabricante. Caso seja necessário o uso de caneta de 
alta rotação, é aconselhável planejar e realizar o atendimento no último período, a fim 
de ter um tempo maior de descarga das gotículas geradas e, assim, reduzir o risco de 
contaminação dos pacientes. Durante o atendimento odontológico, medidas devem 
ser tomadas para reduzir a formação de gotículas, saliva e respingos de sangue, tais 
como: colocar o paciente na posição mais adequada, usar forte sucção/aspiração 
para reduzir a quantidade de saliva na cavidade oral e usar borracha de contenção 
para estimular a tosse para reduzir as gotas de pulverização e aerossóis, evitando o 
uso de seringa tripla, principalmente na forma de spray. No caso de procedimentos 
endodônticos, a polpa deve ser exposta por remoção químico-mecânica do tecido 
afetado e, quando possível, isolamento absoluto (barreira de borracha) e aspiração 
contínua. Essas recomendações são da Associação Brasileira de Terapia Intensiva e 
Supervisão de Saúde para Assistência Odontológica Pública e Privada. 

Diante do novo contexto da biossegurança, a literatura científica reafirma o 
papel do dentista como profissional da saúde e seu mantenedor. Enquanto intensa 
a circulação do vírus, é altamente recomendável interromper a prática odontológica, 
mas em emergências e emergências, como dor persistente ou acidentes, os cuida-
dos devem ser tomados de acordo com protocolos diferentes do usual. 
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O distanciamento social, o autocuidado com a redução do número da equipe 
de trabalho e o fortalecimento dos equipamentos de proteção individual do especia-
lista, como o uso de guias orais para os pacientes, são essenciais para prevenir a 
disseminação do vírus. Outra realidade é o exame virtual, considerado imprescindível 
para a realização do cuidado direto, pois o paciente deve ao menos ser classificado 
como de risco ou não e em caso de suspeita permitir futuro diagnóstico de COVID-19 
por meio da realização de questionário sobre os sintomas. 

Diante de todas estas limitações e, principalmente do impedimento de atuação 
do profissional de odontologia em períodos de intensa contaminação, eu, como pro-
fissional atuante na Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, em Linhares/ES, 
auxiliei na promoção da saúde por outros meios que me foram possibilitados, como 
por exemplo em campanhas de vacinação. 

O controle de infecção e vigilância sanitária são temas de grande relevância 
para a prática odontológica, esse assunto vem despertando um interesse cada vez 
maior dos profissionais preocupados com uma prática séria e de qualidade. Nesse 
sentido, a vigilância sanitária é de extrema importância para o profissional de Odon-
tologia, que precisa estar atento aos cuidados sanitários, para sua própria proteção 
e do paciente. 

Com a realização deste estudo, identificar-se-ão os principais pontos aos quais 
deve-se atentar: o uso de recipientes de plástico, o uso de equipamentos de proteção 
pessoal (operador e auxiliar), o descarte de luvas, barreira de plástico, posicionador, 
uso de gorro, óculos, máscara N95/PFF2 ou equivalente, protetor facial, luvas de 
avental impermeáveis. Portanto, as medidas gerais de precaução e os procedimen-
tos de vigilância sanitária devem ser usados para proteger profissionais e pacientes. 

Assim, o objetivo do estudo é informar o profissional de odontologia sobre as 
medidas sanitárias a serem adotadas em situações pandêmicas, bem como apre-
sentar meu relato de experiência na Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, em 
Linhares/ES, sobretudo no auxílio em outras medidas de saúde na Unidade. Para 
tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da vigilância sanitária no âm-
bito da odontologia, sobretudo diante da pandemia Covid-19, complementado com o 
relato de experiência supracitado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MEDIDAS SANITÁRIAS APLICADAS À ODONTOLOGIA NO COMBATE À 
PANDEMIA COVID-19

A vigilância sanitária em Odontologia tem sido bastante discutida em virtude 
da elevada possibilidade de contaminação durante o atendimento clínico. Os agen-
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tes infectantes, as vias de transmissão e os hospedeiros suscetíveis caracterizam as 
reais chances de a equipe de saúde bucal adquirir uma doença infectocontagiosa e, 
posteriormente, contaminar outros indivíduos. 

Guimarães (2021) aponta a preocupação com a transmissão de doenças como 
uma constante em todas as áreas da Odontologia, no entanto, na Radiologia Odon-
tológica essa preocupação não é rigorosa, visto que, nesta especialidade não são 
utilizados instrumentos perfuro – cortantes considerados críticos na infecção cruzada.

Os cuidados de vigilância sanitária são primordiais em qualquer procedimen-
to odontológico e, algumas medidas para minimizar os níveis de contaminação são 
adotadas, como a utilização de produtos e barreiras para desinfecção de filmes que 
são significativos para a radiologia odontológica.

O controle de infecção em radiologia é um componente importante no cuida-
do do paciente. A prevenção da transmissão de doenças é de responsabilidade do 
operador e a assepsia deverá ser mantida durante a exposição, o processamento e a 
montagem das radiografias. Há uma concordância entre os autores consultados que 
a contaminação em radiologia odontológica poderá ocorrer durante a realização da 
tomada radiográfica, por meio da contaminação das mãos do operador, e de todas 
as superfícies e equipamentos por ele tocados, ou durante o processamento das ra-
diografias, pela contaminação das soluções reveladora e fixadora das processadoras 
automáticas e caixas de revelação portáteis ou de bancadas, pias e superfícies da 
câmara escura, várias medidas e/ou materiais poderão ser estabelecidos como pro-
tocolo de vigilância sanitária, antes, durante e após o exame radiográfico.

Para Carvalho (2019), antes do exame radiográfico é preciso proteger ou de-
sinfetar por meio químico os equipamentos e materiais que serão usados nas toma-
das radiográficas.

Acredita-se que, a desinfecção dos equipamentos radiográficos poderá cau-
sar risco de descoloração e corrosão de algumas superfícies, causando, até mesmo, 
danos em equipamentos eletrônicos e painéis de controle. Quanto à proteção do 
aparelho de raios X, somente 25% dos profissionais envolvidos na pesquisa fazem 
seu revestimento com barreira plástica e 25% utilizam sobre luvas para manuseá-lo.

A Radiologia é a ciência que utiliza raios-x e filmes radiográficos extrair uma 
imagem “interna” que pode ser chamada de imagem de “historiográfico” porque for-
nece imagens de componentes e estruturas em regiões anatômicas que são invisí-
veis a olho nu.

Os raios-X foram descobertos em 8 de novembro de 1895 por Wilhelm Con-
rad Röentgen, professor de física e diretor do Instituto de Física da Universidade de 
Würzburg, na Alemanha. Com essa descoberta, aos 50 anos, Röentgen revolucionou 
a história da medicina e da odontologia. Hoje, é muito difícil imaginar a realização 
dessas duas profissões sem o auxílio de um exame radiográfico.
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A partir da primeira radiografia dentária, ele está cada vez mais preocupado 
com o desenvolvimento de novas técnicas dentro dos padrões exigidos para conside-
rar a radiografia como um bem técnico, ou seja, o grau médio de contraste e densida-
de, distorção mínima e a maioria dos detalhes.

O uso de imagens digitalizadas em radiologia dental data dos anos 80. As 
vantagens desta tecnologia em relação ao método convencional de radiografia são 
indiscutíveis. Reduzir as doses de radiação usadas, eliminar o tratamento químico, a 
visualização instantânea da imagem em mídia rígida, a transmissão de dados através 
de modems e a capacidade de manipular imagens que alteram suas características 
tornam este um instrumento muito útil para a radiologia dentária. 

Por outro lado, o progresso tecnológico deve resolver problemas, como, por 
exemplo, custo do equipamento, espaço de armazenamento, volume, rigidez e área 
de cobertura de sensores, não padronização de computadores e sistema de impres-
são sob o ideal. Atualmente, o maior uso e disseminação da radiografia digital ocorre 
em escolas odontológicas em todo o mundo, mas com o aumento do número de 
fabricantes desses sistemas e consequentemente, ao reduzir os custos, haverá uma 
maior difusão de tecnologia entre dentistas (FREITAS, 2020).

Entre as doenças de transmissão profissional reconhecidas na prática dentária 
estão: hepatite B, como aqueles com maior risco de contaminação; O herpes, como 
o mais comum; e AIDS, que, apesar do baixo risco profissional, é mais revelador de 
medo e mobiliza especialistas para adotar medidas de biossegurança universal.

A Vigilância Sanitária é atualmente uma preocupação mundial em todos os ser-
viços de saúde, incluindo odontologia, pois o controle de infecções é extremamente 
importante (MORAES et al, 2017). O dentista é exposto a vários microrganismos que 
são transmitidos pelo sangue e saliva de seus pacientes, e as infecções que ocorrem 
nas práticas odontológicas são, em todos os aspectos, semelhantes às infecções 
hospitalares. Portanto, as medidas de vigilância sanitária para o controle de infecção 
devem ser implementadas estritamente porque os profissionais de saúde não devem 
negar o cuidado de pacientes com qualquer doença, nem se pode arriscar que estas 
sejam transmitidas (infecção cruzada).

Houve uma preocupação considerável quanto ao risco de transmissão de HBV 
e HIV entre pacientes e odontólogos (BRASIL, 1996). Embora esta opção de trans-
missão seja baixa, alguns relatórios sobre a transmissão do HIV e HBV de pacientes 
para profissionais e profissionais para pacientes sem identificação clara de vias de 
infecção foram publicados (BRASIL, 1996). Ainda há incidentes de doenças involun-
tárias, com maior risco de transmissão de HBV e HIV para profissionais de saúde em 
geral e especialmente profissionais dentais, em particular através de contato com o 
sangue. Como antes de procedimentos invasivos não é possível identificar todos os 
pacientes com HIV, HBV ou outros agentes patogénicos importantes, é recomendá-
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vel que todos os doentes sejam tratados como potencialmente contaminadas e, por 
conseguinte, todos os procedimentos utilizam precauções com todos os pacientes.

As doenças infecciosas podem ser transmitidas por contaminação de equipa-
mentos, acessórios, etc. Protocolos de vigilância sanitária são utilizados para minimizar 
o potencial de transmissão de doenças. Efetivas medidas de vigilância sanitária visam 
quebrar ou minimizar o risco de transmissão de infecções na prática da odontologia.

A crescente aderência às precauções e recomendações tem, provavelmente, 
contribuído para a diminuição dos riscos de transmissão de infecções na prática 
odontológica.

Guandalini (2020) afirma a importância da esterilização das pontas do equipo 
como controle das doenças de transmissão ocupacional. No entanto, sabemos que 
hoje, este procedimento está longe do que ocorre, por isso chama-se a atenção para 
o uso de barreiras que impeçam o contato direto do instrumental com a boca do pa-
ciente, além de procedimentos de desinfecção entre os pacientes.

A vigilância sanitária para o combate a contaminação em consultórios den-
tários, é o segredo para que o cirurgião-dentista diminua o risco de se infectar pelo 
vírus da Aids ou Hepatite (COUTO, 2021).

A probabilidade de adquirir o vírus HIV de pacientes é pequena demais para 
justificar recusa em atendê-los. Mesmo se fosse maior, implicaria em adequação 
de medidas de proteção para os trabalhadores, não em segregação dos infectados 
(CAMPOS et al., 2018).

A esterilização do instrumental é um processo que elimina todos os micror-
ganismos (esporos, bactérias, fungos e protozoários), podendo ser realizado por 
processos físicos (estufa, autoclave, etc) ou por processos químicos (soluções quí-
micas, plasma de peróxido de hidrogênio, etc). O material a ser esterilizado deve 
ser adequadamente preparado, sendo assim, primeiramente descontamina-se com 
detergente neutro e escova em água corrente, em seguida coloca-se em solução 
desincrustante por 10 minutos, depois se lava novamente. Realiza-se a secagem do 
material por meio de toalhas descartáveis ou ar, e o seu embalamento de acordo com 
o método de esterilização (GUANDALINI, 2020).

Deve-se notar que, para realizar esses procedimentos, o especialista deve ser 
responsável e que os erros cometidos em qualquer dessas etapas comprometem a 
eficácia da esterilização. A desinfecção de equipamentos e o meio ambiente é um pro-
cesso que remove microorganismos patogênicos de criaturas não-vivas sem necessa-
riamente chegar a disputas; que difere da assepsia, que é uma série de medidas to-
madas para prevenir a contaminação de um ambiente particular (GUANDALINI, 2020).

A desinfecção do ambiente odontológico (piso, paredes, armários, etc.) e dos 
equipamentos devem ser realizadas com água/sabão e/ou desinfetante (fenol sinté-
tico ou álcool 70%).
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Deve-se fazer barreiras de proteção no equipo tais como: recobrir as super-
fícies (comandos do equipo, da cadeira e do refletor) com plástico e/ou alumínio 
laminado ou capas de polipropileno, e nelas borrifar fenol sintético (Germpol). É im-
portante lembrar que, para os procedimentos cirúrgicos o alumínio e os campos de 
polipropileno necessitam ser previamente esterilizados.

De acordo com Calmes (2019), a estufa é usada para materiais não molhan-
tes, como bolas de algodão, gases, pontas de papel e instrumentos metálicos. Entre 
as vantagens de usar este método estão: maior capacidade, custos mais baixos e 
operação de equipamentos, e o fato de que o calor seco não causa corrosão. A tem-
peratura do forno deve ser: calor seco ou uma estufa que esteja entre 170-180 ° C 
durante 60 minutos ou 160 ° C durante 120 minutos.

De acordo com o Manual Técnico de Esterilização do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2001), os métodos físicos são aqueles que, em formas diferentes, usam 
calor e alguns tipos de radiação para a esterilização de produtos. Nos centros de 
esterilização no hospital, o método mais utilizado e viável é a autoclavagem por meio 
de vapor saturado sob pressão.

Outro método similar, que é difícil de abandonar devido a problemas operacio-
nais e ao avanço da tecnologia de autoclave a vapor, é o calor seco. O uso da radia-
ção ultravioleta para a esterilização de produtos é proibido pelo Ministério da Saúde 
(Decreto nº 674, de 31/12/97).

O uso da esterilização visa a inativação de agentes infecciosos, o que reduz a 
possibilidade de transmissão de doenças a profissionais e pacientes. Assim, a este-
rilização de instrumentos para cada paciente e o controle de fontes de contaminação 
são medidas preventivas fundamentais que os dentistas devem absorver e assumir 
como básicos para cada profissional de saúde (CAMPOS et al, 2018). Autoclave; 123 
° C durante 20-30 minutos - 15 Ib / in2. A esterilização com autoclaves é uma opção 
preferida em termos de meios químicos e calor seco. Autoclave permite a esteriliza-
ção de dicas para alta rotação, manivelas, contra ângulos, etc. Entre as vantagens 
de seu uso estão: eficiência e confiabilidade, facilidade de operação e custo relativa-
mente baixo. A desvantagem é a oxidação de instrumentos metálicos que danificam 
o corte e a aceleração da oxidação de instrumentos (CALMES, 2019).

Uma vez que o termo “vigilância sanitária” está intimamente ligado a várias for-
mas de proteger infecções e promover a higienização do ambiente, os vários meios 
de proteção são definidos da seguinte forma: E.P.I - Equipamentos de proteção pes-
soal - barreiras pessoais usadas por dentistas e sua equipe auxiliar para evitar o 
contato com microrganismos no trabalho clínico (GUIMARÃES, 2021).

É importante o uso de uma touca para proteger os cabelos com contaminação 
de aerossóis, o que também ajuda a proteger a boca do paciente de uma microflora 
de cabelo do profissional. Esta afirmação encontra apoio no trabalho de Magro Filho 
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et al. (2020), mas para cumprir o propósito pretendido, deve ser uma capa descartá-
vel e, se estiver sujo com material orgânico deve ser substituído, e não é necessário 
alterá-lo para cada participante no caso de cuidados semicríticos. É importante que a 
touca cobre todos os cabelos do profissional. Assim, a touca impede a infecção cru-
zada e os microrganismos se deslocam para outros locais, devendo ser descartado 
no final do movimento ou no intervalo de um paciente para outro. 

O jaleco não cirúrgico (procedimentos semicríticos) e o jaleco estéril (proce-
dimentos críticos) - ambos devem ter mangas compridas que cubram os punhos, de 
preferência brancos; após o turno deve-se dobrar e inserir em uma bolsa de plástico 
para transporte. A máscara representa a maior medida de proteção do trato respi-
ratório superior contra as partículas de aerossol, que possuem alta capacidade de 
filtração; sua remoção deve ser feita ao final do atendimento de cada paciente.

De acordo com Guimarães (2021), os óculos de proteção são usados   para 
evitar que sangramentos ou respingos atinjam os olhos do dentista e sua equipe e, 
portanto, devem ser desinfetados entre os pacientes. Deve notar-se que o paciente 
também deve usá-lo para proteger os olhos de produtos irritantes ou contaminados; 
óculos de grau não substituem óculos de proteção. As luvas são consideradas a 
melhor barragem contra microrganismos, pois são as mãos que entram em contato 
direto ou indireto com sangue e saliva durante o serviço. 

2.2 O PAPEL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DE 
COVID-19

Por um lado, a Unidade Básica de Saúde tem capacidade reduzida para atuar 
sobre a letalidade dos casos graves, mas uma Unidade Básica de Saúde forte, orga-
nizada e com pessoal qualificado e em número adequado pode contribuir para dimi-
nuir a incidência da infecção na população adscrita, com impacto direto na diminuição 
da morbimortalidade. Por meio do trabalho comunitário pode atuar para a redução 
da disseminação da infecção, acompanhar os casos leves em isolamento domiciliar, 
apoiar as comunidades durante o distanciamento social, identificar e conduzir situa-
ções de vulnerabilidade individual ou coletiva e, principalmente, garantir o acesso a 
cuidados de saúde e o necessário encaminhamento nas fases mais críticas da epi-
demia. Dessa forma, a Unidade Básica de Saúde pode desempenhar um papel cen-
tral na mitigação dos efeitos da pandemia, mantendo e aprofundando todos os seus 
atributos, tais como o acesso ao primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade 
e a coordenação do cuidado e, em especial, a competência cultural e a orientação 
familiar e comunitária.

Ao retomar a sua vocação para a ação comunitária, a Unidade Básica de Saú-
de pode ampliar a capacidade de resposta local não só para reduzir a disseminação 
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da infecção, como também para amenizar os efeitos sociais e econômicos das medi-
das de distanciamento social. Por exemplo, por intermédio das mídias sociais e rádios 
comunitárias, as equipes de saúde da família (EqSF) podem orientar a população 
sobre as formas de contágio e informar sobre os canais de teleatendimento. O tra-
balho dos agentes comunitários de saúde (ACS) pode ajudar a identificar indivíduos 
e famílias em situação de maior vulnerabilidade, auxiliar na entrega de alimentos e 
outros itens essenciais, além de mobilizar os recursos da própria comunidade.

Na atenção clínica individual, utilizando modalidades de teleatendimento, pro-
fissionais da Unidade Básica de Saúde podem orientar os casos suspeitos quanto 
ao isolamento e reconhecimento dos sinais de alerta; identificar pacientes que não 
podem ser cuidados no domicílio; monitorar estes casos suspeitos quanto à evolução 
clínica; realizar vídeoconsultas para casos mais complexos e solicitar remoção para 
uma unidade hospitalar ao identificar sinais de agravamento. Todas essas ações resul-
tam em redução da demanda e dos riscos de infecção nas unidades de emergência 
e permitem a concentração de seus recursos no atendimento aos casos mais graves.

Visando a manter o acesso aos cuidados de saúde para outros agravos, o 
trabalho na Unidade Básica de Saúde durante a pandemia deve priorizar ainda: (1) 
a continuidade de ações preventivas, tais como vacinação; (2) o acompanhamento 
de pacientes crônicos e grupos prioritários como gestantes e lactentes; e (3) o aten-
dimento a pequenas urgências e às agudizações de doenças crônicas. A supressão 
dessas atividades por várias semanas pode resultar em elevação da morbimortalida-
de por outras causas, ampliando os efeitos da pandemia, como relatado nas situações 
em que se optou por um modelo assistencial centrado apenas na atenção hospitalar.

Assim como para os casos suspeitos, o teleatendimento deve ser priorizado 
como estratégia para o acompanhamento dos portadores de outros agravos que es-
tão estáveis. É possível responder a demandas por medicamentos de uso contínuo 
ou mesmo por avaliação clínica, que pode, muitas vezes, ser realizada por vídeocon-
sulta. O atendimento presencial na UBS seria priorizado para pacientes com queixas 
agudas não respiratórias e para aqueles com agudização de doenças crônicas, cuja 
abordagem possa ser feita na Unidade Básica de Saúde, com até algumas horas de 
tratamento e observação clínica, evitando sua ida para unidades hospitalares e de 
pronto-atendimento, que estarão progressivamente sobrecarregadas. A disponibiliza-
ção de equipamentos de proteção individual e a atualização das práticas de preven-
ção e controle de infecção de acordo com as melhores evidências disponíveis, com 
treinamentos periódicos, dão suporte à manutenção segura das ações assistenciais 
na UBS e nos domicílios.

Além do teleatendimento, a consulta domiciliar por médicos e enfermeiros 
pode garantir a manutenção da assistência a pacientes de maior complexidade e 
risco, incluindo ainda aqueles que necessitam de curativos. As visitas domiciliares 
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feitas pelos ACS, no peridomicílio, respeitando o distanciamento social, possibilitam 
o acompanhamento de pacientes sem telefone e a entrega de medicamentos e de 
insumos básicos à população, evitando, assim, as visitas desnecessárias à UBS.

Mesmo com todo o esforço para expandir o uso das teleconsultas, e ainda que 
centrais telefônicas para o atendimento a casos suspeitos de COVID-19 sejam prio-
rizadas, uma parcela substancial da população do território continuará acessando as 
UBS, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e emergências hospitalares. Por esse 
motivo, os pacientes devem ser rastreados no primeiro ponto de contato com qualquer 
serviço de saúde e todas as precauções para o controle de infecção devem ser ali im-
plementadas, de acordo com as recomendações vigentes, que incluem atendimento 
em áreas externas, limitação do contato físico, modificações de fluxo, separação de 
áreas de atendimento e espera, distanciamento, barreiras físicas, disponibilização e 
uso racional de equipamentos de proteção individual (EPI), de acordo com a atividade 
e tipo de contato realizado. 

Cabe lembrar ainda que, à medida que a epidemia avança, o risco de infecção 
em unidades de saúde aumenta, mesmo quando se trata de pacientes sem relato de 
sintomas respiratórios, pois casos de infecção assintomática e apresentações atí-
picas passam a ser mais numerosos. Isso justifica a expansão do uso de EPI e de 
medidas de controle de infecção para diversas situações e as áreas de atendimento.

Os riscos da transmissão da COVID-19 nos serviços de saúde e os elevados 
custos da implantação das normas de biossegurança justificam a ampla utilização 
das ferramentas de teleatendimento e todo o suporte financeiro necessário para im-
plantá-las. Essas estratégias permitem que a restrição e regulação do acesso físico 
às UBS não representem restrição total de acesso, mas possam ser substituídas por 
formas mais seguras e custo-efetivas de atenção. Para implantar as mudanças ne-
cessárias ao pleno funcionamento da UBS no contexto da pandemia, investimentos 
em estruturas como tendas para atendimento externo, veículos para apoiar a atenção 
domiciliar, telefones celulares e internet de boa qualidade serão imprescindíveis, as-
sim como o acesso livre à internet para todos os usuários.

A criação de polos de atenção à COVID-19, destinados a atender os casos 
suspeitos, realizar o manejo inicial e facilitar as remoções necessárias, é uma alter-
nativa válida onde seja impossível adequar as UBS para realizar essas atividades de 
forma segura 11. Não é possível dispensar, entretanto, a troca efetiva de informações 
entre esses polos e as UBS, essencial para que estas possam manter a vigilância e 
a coordenação do cuidado em suas respectivas áreas de abrangência. Somente uma 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE forte e conectada aos demais pontos de atenção, com 
maior atuação comunitária e capacidade de coordenação, será capaz de minimizar 
os danos causados pela pandemia e evitar a desassistência às condições crônicas e 
agudizações.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfrentamento da pandemia no país pressupõe mudanças substanciais na 
forma como os cuidados de saúde são prestados e a reorganização de toda a rede 
assistencial. Para otimizar o uso dos recursos disponíveis, as estruturas de teleatendi-
mento precisam estar conectadas com o atendimento pré-hospitalar (SAMU-COVID) 
e a regulação de leitos pelo SUS. Protocolos de triagem e classificação dos casos em 
leves, moderados e graves, com ou sem risco de complicações, devem ser implanta-
dos para apoiar tanto as decisões do teleatendimento de emergência quanto a APS. 
Comunicações completas e consistentes entre todos os componentes do sistema de 
saúde e para a população são essenciais e devem ser urgentemente estabelecidas 
para garantir sua efetividade e transparência.

Ainda que grandes mudanças nos fluxos e organização da rede de atenção 
possam parecer difíceis, todas as evidências indicam que fazer mais do mesmo sig-
nificará maior disseminação da doença e ineficiência na utilização de recursos. A 
capacidade do sistema de saúde para salvar vidas nesta pandemia dependerá não 
apenas do número de leitos de UTI e respiradores, mas também da organização da 
rede de atenção para garantir o acesso oportuno a estes leitos, a manutenção das li-
nhas de cuidado para outros agravos e o atendimento a urgências e emergências das 
mais diversas naturezas. As soluções específicas para essa organização devem ser 
adaptadas a cada contexto, respeitando premissas gerais e a capacidade de resposta 
local, entendendo que o Brasil é um país continental e heterogêneo. Para as grandes 
metrópoles, onde a doença tem avançado mais rápido, muito pode ser feito com as 
estruturas já existentes, complementadas por novos aportes e iniciativas.

O controle de infecção em odontologia tem sido bastante discutido em virtude 
da elevada possibilidade de contaminação durante o atendimento. Os agentes infec-
tantes, as vias de transmissão e os hospedeiros suscetíveis caracterizam as reais 
chances de a equipe de saúde bucal adquirir uma doença infectocontagiosa e, poste-
riormente, contaminar outros indivíduos.

O objetivo básico é alertar profissionais da saúde bucal acerca dos riscos da 
contaminação cruzada durante o atendimento odontológico, e os recursos disponíveis 
para a sua prevenção, que, sem margem de dúvida, representa o grandioso alvo a ser 
alcançado. Boa parte dos cirurgiões-dentistas tem conhecimento sobre os protocolos 
de controle de infecção e, os cirurgiões-dentistas necessitam de um maior esclare-
cimento quanto à Covid-19 e ao uso das medidas de controle de infecção, buscando 
oferecer cuidados odontológicos seguros e efetivos a toda população, e proporcionar 
segurança também à equipe odontológica.
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RESUMO 
Esse capítulo propõe-se a identificar as contribuições de uma brinquedoteca no am-
biente hospitalar. Buscou-se investigar o que a literatura diz sobre o brincar como 
ferramenta de humanização da atenção em saúde pediátrica; compreender como são 
abordados os aspectos do desenvolvimento da criança frente a hospitalização; e dis-
cutir as experiências brasileiras publicadas sobre brinquedotecas hospitalares. Foi re-
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alizada uma pesquisa dos descritores (“brinquedoteca” AND “hospitalização infantil”) 
na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, em março 
de 2019. Retornaram nove artigos, resumidos a seis, quando aplicados os critérios 
de exclusão. Os resultados convergiram em relação aos aspectos traumáticos da 
internação hospitalar infantil e em relação a relevância do serviço de brinquedoteca 
neste contexto. No entanto, nenhuma pesquisa encontrada colocava a perspectiva da 
criança sobre a temática. Considera-se que os objetivos foram atingidos e que ficou 
evidente a relevância de brinquedotecas hospitalares para internação pediátrica. 
Palavras-chave: Brinquedoteca; Hospitalização Infantil; Humanização; Brincar; Psi-
cologia da Saúde.

ABSTRACT
This chapter aims to identify the toy library’s contributions in the hospital environment. 
We sought to investigate what the literature says about playing as a pediatric health 
care humanization’s tool; understand how child development’s aspects are addressed 
in face of hospitalization; and discuss published Brazilian experiences on hospital play-
rooms. A descriptors’ search (“toy library” AND “child hospitalization”) was carried out 
in the Ministry’s Virtual Health Library database in March 2019. Nine articles were re-
turned, summarized to six, when applied the exclusion criteria. The results converged 
in relation to the traumatic aspects of children’s hospitalization and to the relevance of 
the toy library service in this context. However, no research found placed the child’s 
perspective on the subject. We considered that the objectives were achieved and that 
the relevance of hospital toy libraries for pediatric hospitalization was evident.
Keywords: Toy library; Children’s Hospitalization; Humanization; Play; Health Psy-
chology.

1. INTRODUÇÃO

Com o intuito de desenvolver um trabalho de conclusão de curso da especia-
lização em Psicologia Hospitalar, propõe-se este artigo a partir da compreensão de 
que o brincar pode ser grande aliado ao tratamento hospitalar de crianças. O espaço 
de brinquedoteca, em especial, ajuda na elaboração do processo de cuidado em 
saúde, favorece a continuidade do desenvolvimento infantil e, ainda, leva em conside-
ração a humanização, política que está na base do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A internação hospitalar é considerada um momento de ruptura no cotidiano 
habitual do paciente, podendo desencadear desconforto e/ou sofrimento emocional. 
Na situação da internação infantil, agravos como dor, descoberta de enfermidades, a 
imersão em um ambiente desconhecido, o isolamento social, o estresse dos pais, a 
perda da autonomia e o encontro com uma rotina de cuidados repleta de normas im-
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postas e desconhecidas acabam por potencializar elementos psicoafetivos negativos, 
como sensação incompetência pessoal, insegurança em relação aos procedimentos 
e condutas, ou até mesmo o medo da morte. 

Tal como a criança hospitalizada, a família também fica sujeita ao sofrimento 
oriundo do adoecimento infantil. Não raro, a internação remete aos pais, auto- culpa-
bilização por eventuais falhas ou mesmo sentimento de fracasso na oferta de cuida-
dos. A equipe hospitalar, por sua vez, nem sempre está preparada para acolher as 
famílias, podendo agregar ao contexto elementos que dificultam a adaptação à inter-
nação. Nesta perspectiva, muitas vezes a família é relegada à segundo plano pela 
equipe e apartada da função de cuidar, sendo repelida ou afastada. É uma postura 
em desacordo com a Política Nacional de Humanização (PNH/SUS), que considera 
os/as acompanhantes como parte integrante da hospitalização, que devem ser consi-
derados partícipes atuantes em todo o processo (BRASIL, 2010).

Dito isto, coloca-se que objetivo geral deste trabalho é identificar as contri-
buições de uma brinquedoteca no ambiente hospitalar. Especificamente, buscou-se 
investigar o que a literatura diz sobre o brincar como ferramenta de humanização da 
atenção em saúde pediátrica; compreender como são abordados os aspectos do 
desenvolvimento da criança frente a hospitalização; e discutir as experiências brasi-
leiras publicadas sobre brinquedotecas hospitalares. O ponto de partida baseia-se na 
pergunta norteadora: Quais os efeitos de uma brinquedoteca na rotina hospitalar de 
cuidados à saúde da criança? 

Trata-se de um artigo de Revisão Bibliográfica pautado na realização de uma 
revisão integrativa, composta de análise qualitativa dos artigos obtidos na base de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde (BVS/MS). Foram utili-
zados os descritores “brinquedoteca” e “hospitalização infantil”.

2. DESENVOLVIMENTO
 
2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A hospitalização implica numa ruptura brusca das estruturas cotidianas da 
criança e seus familiares – o que incide no desenvolvimento biopsicossocial (VIEIRA; 
CAZEIRO, 2017). A criança vê-se confrontada com um ambiente novo, repleto de re-
gras institucionais, desmembrada de sua família e frente a uma rotina de procedimen-
tos e exames potencialmente traumáticos por envolver experiência dolorosa. Assim, 
a hospitalização fragmenta o desenvolvimento infantil e interfere em sua qualidade 
de vida, bem como na aquisição da noção de individualidade.  Nesse contexto, a 
brinquedoteca apresenta-se como um espaço de ambiência acolhedora que favorece 
expressão verbal, a aquisição de linguagem, bem como o desenvolvimento de auto-
nomia e criatividade (SILVA; ROSA; BUEMO, 2012). 
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O lúdico se aproxima do ambiente hospitalar no intuito de agregar ao seu con-
texto aspectos de humanização da promoção de cuidados junto a clientela infantil, 
viabilizando o fortalecimento do vínculo entre o trinômio criança-família-equipe e, por 
conseguinte, obtendo respostas de melhor adesão ao tratamento (SILVA et al., 2015). 
Soma-se a isto, a necessidade de garantir um direito por lei que a criança tem, de 
acesso ao brincar, conforme a Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e 
do Adolescente (BRASIL, 1990).

Pensando no argumento de garantia do direito de brincar na esfera do Sistema 
Único de Saúde (SUS), instituiu-se a Lei nº 11.104/2005, que dispõe sobre a obrigato-
riedade da existência de brinquedotecas em hospitais que se propõem a internação 
pediátrica (BRASIL, 2017). Trata-se da oferta não só de um espaço físico, mas de 
condições para o exercício de atividades lúdicas, abastecido de brinquedos e jogos 
educativos, para uso amplo de crianças e familiares. Pautada na humanização, a lei 
coloca o brincar em seu lugar de relevância, uma vez que este mostra ser indispensá-
vel ao desenvolvimento infantil e pode, no processo de internação hospitalar, auxiliar 
na recuperação da saúde.

Para obter uma assistência humanizada, é necessário construir redes coope-
rativas e engajadas com a produção integral de saúde, de forma que o sujeito – neste 
caso, a criança – seja protagonista, co-responsabilizando-se nos cuidados em saúde 
(HENNINGTON, 2008; BRASIL, 2017). Destarte, enquanto paciente, esta criança é 
considerada a partir de suas histórias e brincadeiras, sendo alçada à autonomia e não 
reduzida a um diagnóstico ou prontuário. 

À vista disto, reforça-se a ideia de que as atividades lúdicas favorecem a con-
tinuidade do desenvolvimento psicomotor e social esperado da criança, a despeito da 
fragmentação oriunda do convívio hospitalar (JONAS et al., 2013). Potencialmente, 
assim, o lúdico se torna uma ferramenta dos profissionais de saúde para a oferta de 
tratamento humanizado, capaz de impactar positivamente na ressignificação da inter-
nação hospitalar.

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para situar as discussões referentes às brinquedotecas hospitalares, foi rea-
lizada uma busca de descritores na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 
do Ministério da Saúde (BVS/MS). A busca eletrônica ocorreu no mês de março de 
2019. Não houve período temporal delimitado, no entanto, a tabela elaborada aponta 
que as produções encontradas abrangem o período temporal de 2007 a 2015. 

Como critério de inclusão foi estabelecido que seriam elegíveis artigos em 
língua brasileira que abordassem a temática definida, publicado em revistas nacio-
nais, disponíveis na íntegra na referida base de dados online. A forma de checar tais 
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critérios se deu pela leitura e análise dos resumos, dispondo em tabela os títulos, ano 
da publicação, links para acesso aos textos completos, nomes de autores, palavras-
-chaves e área a qual o periódico da publicação pertence.

Por compreender que as brinquedotecas hospitalares são implemento de 
humanização, na perspectiva proposta pelo Sistema Único de Saúde/SUS, foi es-
tabelecido como primeiro critério de exclusão, a eliminação de pesquisas que não 
pertencessem a periódicos nacionais. O segundo critério estabelecido refere-se à eli-
minação de textos em formatos diferentes de artigo (teses, monografias, livro, anais, 
etc.) ou que se apresentassem duplicados.

É relevante colocar que a pesquisa em base de dados aqui proposta não se 
pauta na premissa científica de neutralidade ou se resume a ação puramente técni-
ca. Busca explorar a produção discursiva sobre o assunto e compreender os modos 
como este vem sendo pautado nas publicações científicas do contexto em que se 
insere, para discuti-la criticamente (RIBEIRO; MARTINS; LIMA, 2015). 

A análise da amostra final dos estudos levou em consideração o ano de pu-
blicação do estudo, a região na qual os autores pertencem, a área de conhecimento 
da qual o artigo estava relacionado, quais áreas profissionais envolvidas e as ações 
desenvolvidas para identificar quais os tipos de atividades lúdicas adotadas.

2.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Utilizando operadores boleanos, foi realizada a busca a partir dos descritores 
(brinquedoteca AND “hospitalização infantil”) no dispositivo de pesquisa da base de 
dados da BVS/MS. Retornaram nove resultados, resumidos a seis, quando aplica-
dos os critérios de exclusão. Portanto, seis textos compuseram a análise, conforme 
disposto na tabela a seguir:

Resultado da Pesquisa à partir dos descritores (“Brinquedoteca” AND “hospitalização 
infantil”) na BVS/MS
Data: 06/03/2019. *

Título Ano Texto Completo Autores/as Palavras 
chaves

Área de 
Publicação

O brincar 
no contexto 
hospitalar 

na visão dos 
acompa-

nhantes de 
crianças inter-

nadas

2015

http://pepsic.bvsalud.org/
scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0104-
12822015000100005&ln
g=es&nrm=iso&tlng=pt

Lyana Carvalho 
e Sousa;

Alberto De 
Vitta;

José Milton de 
Lima;

Fabiana 
Cristina Frigieri 

De Vitta.

Hospitalização

Criança

Jogos e 
Brinquedos

Psicologia

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822015000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822015000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822015000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822015000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822015000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
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Protocolo de 
desinfecção 

de brinquedos 
em unidade 

de internação 
pediátrica: 

vivência aca-
dêmica de 

enfermagem

2013

http://periodicos.uem.
br/ojs/index.php/

CiencCuidSaude/article/
view/15053/pdf

Rafaela
Gessner;
Fernanda 

Gruchouskei;
Janete 

Barrichelo;
Cristina Bello 

Barros;

Márcia 
Helena de 

Souza Freire

Criança 
Hospitalizada

Infecção 
Hospitalar

Promoção 
da Saúde

Jogos e 
Brinquedos

Higiene

Enferma-
gem

A brinquedo-
teca hospita-
lar como fator 
de promoção 
no desenvol-
vimento infan-
til: relato de 
experiência

2009

http://pepsic.bvsalud.org/
scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0104-
12822009000200011

Lecila Duarte 
Barbosa 
Oliveira;

Letícia Macedo 
Gabarra;

Claudete 
Marcon;

Julia Laitano 
Coelho Silva;

Juliana 
Macchiaverni.

Hospitalização 
infantil

Brinquedoteca 
hospitalar

Desenvolvi-
mento infantil.

Psicologia

Brinquedote-
ca e hospitali-
zação infantil: 
um campo de 
atuação da 

terapia ocupa-
cional

2008

http://bases.bireme.br/
cgi-bin/wxislind.exe/
iah/online/?IsisScrip-

t=iah/iah.xis&src=goo-
gle&base=LILACS&lan-
g=p&nextAction=lnk&ex-

prSearch=519423&in-
dexSearch=ID

Grazieli Beatriz 
Gomes Puga;

Maysa Alahmar 
Bianchin;

Aline Rodrigues 
B. Momo.

Seres 
Humanos

Criança 
Hospitalizada

Terapia 
Ocupacional

Jogos e 
Brinquedos

Terapia 
Ocupacio-

nal

A promoção 
do brincar no 
contexto da 

hospitalização 
infantil como 
ação de en-
fermagem: 

relato de ex-
periência

2007

https://revistas.ufpr.
br/cogitare/article/
view/10080/6932

Luciane 
Favero;

Ana Maria 
Dyniewicz;

Andreia Pereira 
Marins Spiller;

Leonardo 
Alexandre 
Fernandes.

Criança

Criança 
Hospitalizada

Hospitalização

Cuidados de 
Enfermagem

Jogos e 
Brinquedos

Enferma-
gem

Efeitos da 
terapia ocu-
pacional na 

hospitalização 
infantil

2002
http://pesquisa.bvsalud.
org/brasil/resource/pt/lil-

583522

Chare Viviane 
Mesquita;

Suzane Pinto 
Figueiredo;

Marisa Cotta 
Mancini;

Zélia Araújo 
Cotta Coelho.

Seres 
Humanos

Masculino

Feminino

Criança

Comporta-
mento In-

fantil

Criança 
Hospitalizada;

Terapia 
Ocupacio-
nal / Psico-

logia

*Elaboração: a autora

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/15053/pdf
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/15053/pdf
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/15053/pdf
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/15053/pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822009000200011
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822009000200011
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822009000200011
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822009000200011
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=519423&indexSearch=ID
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/10080/6932
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/10080/6932
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/10080/6932
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/lil-583522
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/lil-583522
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/lil-583522
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Os seis artigos da amostra obtida distribuíram-se pelos anos de 2002, 2007, 
2008, 2009, 2013 e 2015, na proporção de um artigo por ano, não havendo diferença 
quantitativa que aponte para destaque da temática. Considerou-se interessante o 
fato de não haver produções do ano de 2005, em que houve a publicação da lei que 
institui obrigatoriedade à implantação de brinquedotecas em hospitais de internação 
pediátrica. 

Dos 25 autores dos artigos encontrados apenas 3 são homens, denotando 
aspectos de uma sociedade eminentemente machista, que amplamente direciona à 
mulher a responsabilidade pela prática e participação em atividades que remetem às 
brincadeiras infantis.

Em relação aos locais das publicações, pode-se dizer que são restritas ao 
eixo sul-sudeste do país. Uma produção coloca a realidade de São Paulo, duas do 
Paraná, uma de Santa Catarina, uma de Minas Gerais e uma não refere cidade, não 
sendo possível conhecer o local utilizado por referência. Não há representação das 
regiões norte, nordeste e centro-oeste nos achados da pesquisa.

Os artigos encontrados referem-se, ainda, a apenas três áreas de atuação em 
saúde: 02 da Enfermagem, 02 da Psicologia, 01 da Terapia Ocupacional e 01 misto 
Terapia Ocupacional/Psicologia. São profissões consideradas dotadas de um olhar 
singular para as especificidades de cada criança e que, portanto, voltam-se para a os 
aspectos afetivos da criança e para a busca por minimizar os sofrimentos e impactos 
negativos oriundos da hospitalização, considerando relevante o resgate da autono-
mia e a oferta humanizada de cuidados em saúde (SILVA, et al. 2015), de modo a 
contemplar as recomendações da PNH/SUS (BRASIL, 2010).

Todos os textos convergiram quanto a abordagem da internação pediátrica 
como um momento traumático e estressante, que pode interpor prejuízos ao de-
senvolvimento infantil. Evidenciou-se, nos seis trabalhos, referências à utilização de 
práticas lúdicas na brinquedoteca hospitalar como: mecanismo de resgate do fluxo 
de desenvolvimento, preservação e garantia do direito infantil de brincar, instrumento 
eficaz para alívio do sofrimento e melhora da adesão ao tratamento, implemento à 
recuperação da saúde infantil, redutor de ansiedade e medo, estímulo à melhoria de 
comportamento adaptativo, autoestima e autocontrole emocional da criança.

Um dos artigos destaca, ainda, a necessidade em ajustar a ambiência do es-
paço – o que foi considerado relevante por corroborar com as prerrogativas da polí-
tica de humanização do SUS. Figuras adesivas laváveis nas paredes, caixas enca-
padas e painéis coloridos foram elementos apontados como estímulo à aproximação 
das crianças ao espaço lúdico.

Outro aspecto relevante foi o fato de nenhum dos textos pautar-se na perspec-
tiva das crianças. Três relataram experiências de acadêmicos/as e/ou profissionais, 
dois abordaram a opinião dos acompanhantes quanto ao uso da brinquedoteca pelas 
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crianças e um focou nos procedimentos de higienização dos brinquedos e materiais 
utilizados, trabalhando aspectos de controle das infecções cruzadas. Um dos estu-
dos que relata experiência de acadêmicos/as baseou-se na vivência de uma exten-
são universitária que atua em uma brinquedoteca hospitalar.

Convergiram, ainda, relatos sobre a oferta diversificada de atividades, no intui-
to de atingir maior abrangência de interesses e incentivar a participação das crianças 
– a exemplo de fantoches, jogos, desenhos, dentre outros. De tal modo que as inter-
venções lúdicas podem abordar desde o lazer até o conhecimento do próprio corpo, 
perpassando pela familiarização com cuidados em saúde e, em forma mais ampla, 
com aspectos relacionais não só no hospital, mas na vida.

3. Considerações finais 

Os resultados apontam para o fato de que a presença de brinquedoteca no 
espaço de cuidados hospitalares em pediatria incide positivamente na rotina do se-
tor, em especial propicia modificações comportamentais e melhora do humor em 
crianças e familiares, assim como facilita o estabelecimento de vínculo entre crianças 
e equipe de saúde. Parte da proposta de saúde biopsicossocial e favorece com que 
as crianças tenham acesso a brinquedos e desenvolvam mecanismos de elabora-
ção através da imaginação e da criatividade. Os efeitos das atividades lúdicas, no 
entanto, vêm sendo relatado por terceiros e não por crianças, o que demonstra a 
necessidade de mais pesquisas sobre a temática, que abordem o lugar da criança no 
processo de internação hospitalar e contato com brinquedotecas.

 O baixo número de produções em uma plataforma relevante como a BVS/MS 
também remete à existência de obstáculos à aceitação da proposta do brincar en-
quanto instrumento de trabalho e de acesso ao universo infantil. Apesar dessa dificul-
dade que se deixou entrever, as atividades lúdicas realizadas e relatadas nos artigos 
têm demonstrado importância e eficácia da brinquedoteca como um implemento de 
saúde e bem-estar emocional em crianças hospitalizadas. 

Os resultados corroboram que o funcionamento da brinquedoteca no ambien-
te hospitalar promove tratamento humanizado e auxilia no alcance dos resultados 
pretendidos com o tratamento. Outro elemento interessante foi demonstrado pelo ar-
tigo que aborda a possibilidade de um projeto de extensão universitária atuar no de-
senvolvimento das atividades da brinquedoteca hospitalar. Assim, as atividades não 
só beneficiam as crianças como se tornam parte da formação acadêmica, podendo 
potencialmente resultar em profissionais mais aptos a lidar com os recursos lúdicos 
como instrumento de trabalho. 

Deste modo, considera-se que os objetivos desta pesquisa podem ser consi-
derados obtidos, pois cumpriu-se à proposta de identificar as contribuições de uma 
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brinquedoteca no ambiente hospitalar e constatou-se que a literatura que vem sendo 
produzida confirma que brincadeiras e jogos em um hospital de assistência pediátri-
ca conseguem conferir ao atendimento maior acolhimento e humanização. Conside-
ra-se atingida também a compreensão da ruptura ocasionada no desenvolvimento 
infantil em decorrência da hospitalização, bem como o resgate do fluxo de desenvol-
vimento infantil a partir da oferta de um espaço para brincar. 

As experiências brasileiras publicadas sobre brinquedotecas hospitalares 
mostram grande potencial deste implemento, em especial para a oferta de saúde 
mental e minimização dos impactos negativos do adoecimento e da hospitalização 
infantil. No entanto, como a BVS traz apenas experiências do eixo sul-sudeste do 
país, considera-se importante que esta venha a ampliar seu arcabouço, para agregar 
um conteúdo capaz de contemplar fidedignamente a realidade nacional.

Mesmo assim, os ganhos oriundos da implantação de brinquedotecas hos-
pitalares são irrefutáveis e impactam positivamente na transformação do ambien-
te hospitalar, na adesão ao tratamento de saúde, bem como na relação trinômio 
paciente-família-equipe.
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RESUMO
Introdução: Este artigo é contextualizado pela importância dos equipamentos 
de proteção individual (EPI’s) para os profissionais de enfermagem na Central de 
Material de Esterilização (CME). Objetivo: Refletir sobre a importância do uso dos 
EPI’s em profissionais de enfermagem na CME. Metodologia: Trata-se de revisão 
da literatura e os resultados foram obtidos mediante análise de conteúdo segundo 
Bardin. Resultados e discussão: Categoria 1: riscos ocupacionais pelo mau uso 
dos EPI’s na CME. Nessa categoria se destaca a importância da proteção para 
o profissional, prevenindo acidentes de trabalho dentro da CME. Categoria 2: a 
importância da CME. A CME tem um papel fundamental para o funcionamento dos 
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hospitais. Categoria 3: segurança a saúde do trabalhador da CME. O trabalho deve ser 
exercido pelo profissional com uso adequado de EPI’s. Conclusão: Os trabalhadores 
de enfermagem vivenciam situações que os expõem a riscos de saúde, através da 
exposição a produtos químicos, físicos e biológicos.
Palavras-chave; Riscos ocupacionais. Central de Material e Esterilização. Saúde do 
trabalhador.

ABSTRACT
The importance of personal protective equipment (PPE) contextualizes this article 
for nursing professionals at the Sterilization Material Center (CME). Objective: To 
reflect on using PPE by the nursing professionals in the CME. Methodology: This is 
a literature review, and we obtained the results through content analysis, according to 
Bardin. Results and discussion: Category 1: occupational hazards because of the 
misuse of PPE at the CME. In this category, we highlight the importance of protection 
for the professional, preventing work accidents within the CME. Category 2: the 
importance of CME. CME has a fundamental role in the major functions of hospitals. 
Category 3: CME worker health and safety. The professional must perform the work 
with proper use of PPE. Conclusion: Situations experienced by nursing professionals 
expose them to health risks of exposure to chemical, physical and biological products.
Key Words: Occupatinal Hazards. Material and Sterilization Center. Worder’s health.

1 INTRODUÇÃO

A Central de Material e Esterilização (CME) refere-se a uma unidade singular, 
que promove o cuidado ao paciente de forma indireta, ou seja, através da manuten-
ção, validação e controle de rotina dos métodos esterilizantes, cabendo a profissio-
nais qualificados a designação dessas atividades (SANCHEZ et al., 2018). 

Nesse contexto, a CME é o setor responsável pelo reprocessamento de arti-
gos odontológicos e médico-hospitalares, através de fases de processamento: limpe-
za, preparo, esterilização, armazenamento e distribuição. É importante enfatizar que 
em cada fase estão envolvidos diversos riscos que requerem medidas de biossegu-
rança (SANTOS, 2017). 

A proteção e a promoção da saúde do trabalhador exigem o conhecimento e 
intervenções sobre os determinantes da saúde, os quais estão compreendidos den-
tro do processo de trabalho e sob perspectivas sociais, econômicas, tecnológicas e 
organizacionais. O trabalhador, ao executar suas atividades, é submetido a determi-
nados riscos (físico, químico, biológico, mecânico e da organização laboral), e que, 
por estarem relacionados ao trabalho (ambiente e/ou atividade) são denominados de 
ocupacionais (FERNANDES et al., 2017).
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Os acidentes ocupacionais configuram uma realidade atual e preocupante. 
Em 2012, o Brasil ocupou o quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho 
de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho. Dentre os fatores 
envolvidos nas ocorrências, a baixa adesão ao uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s) por parte dos profissionais, o fornecimento precário ou insuficiente 
e a acessibilidade desses dispositivos nas instituições de saúde foram os mais rele-
vantes (ALVES et al., 2017).

Com base nessa problemática, a pesquisa justificou-se pela importância do 
grande número de profissionais que compõem a equipe de enfermagem, que pres-
tam uma assistência ininterrupta ao paciente e são responsáveis pela execução de 
cuidados diretos e indiretos ao doente. 

Além do mais, no que tange as atividades realizadas na CME, onde são rea-
lizados os procedimentos de limpeza, preparo, esterilização, acondicionamento e 
distribuição de materiais, com risco elevado para acidentes em um hospital., cabe a 
esses profissionais, a utilização de medidas de prevenção, como o uso constante de 
EPI’s a fim de minimizar os riscos existentes, e também a identificação de medidas 
de prevenção como conscientização dos trabalhadores acerca dos riscos aos quais 
estão expostos. Logo, o estudo objetivou refletir sobre a importância do uso dos EPI’s 
por profissionais de enfermagem atuantes na Central de Material e Esterilização.

2-MATERIAL E MÉTODO

Este estudo apresenta uma revisão bibliográfica integrativa, como forma de 
alcançar o objetivo proposto e tem por finalidade reunir e sintetizar resultados de 
uma pesquisa sobre um determinado tema ou questão, de maneira sistemática e 
ordenada, contribuindo para o aprofundamento e conhecimento do tema investigado 
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

O método foi desenvolvido em etapas consecutivas que seguiu-se com a ela-
boração do problema, a busca de artigos na literatura, avaliação e analise dos dados 
e consequentemente a apresentação da revisão propriamente dita. 

Os artigos foram selecionados a partir da biblioteca virtual da Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) e da base da dados da LILACS ( Literatura Latino-Ameri-
cana e do Caribe em Ciências da Saúde), nos idiomas português, inglês e espanhol, 
publicados no período compreendido entre os anos de 2013 a 2018. Foram utilizados 
os descritores “Riscos ocupacionais”, “Central de Material e Esterilização” e “Saúde 
do trabalhador”combinados com o operador booleano “AND” em cada busca. 

Foram localizados 30 artigos para então ser realizada leitura. Destes sele-
cionados, 10 tiveram relação direta com a temática utilizando-se como critério para 
exclusão o objetivo proposto para a pesquisa.
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Para análise foi utilizado o método através da combinação de conteúdo pro-
posto por Bardin (2016). Os achados foram categorizados três categorias: Riscos 
ocupacionais pelo mau uso dos EPI’s na CME, A importância da CME e Segurança a 
saúde do trabalhador da CME, e expostos a luz da literatura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Realiza a leitura minuciosa dos 10 artigos selecionados, foi possível a criação 
de 03 categorias: Riscos ocupacionais pelo mau uso dos EPI’s na CME, A impor-
tância da CME e Segurança a saúde do trabalhador da CME, que de acordo com o 
conhecimento específico de cada, observou-se:

3.1 Categoria 1 - Riscos ocupacionais pelo mau uso dos EPI’s na CME

Nessa categoria serão apresentados os riscos ocupacionais aos quais os profis-
sionais de enfermagem estão expostos devido a utilização incorreta ou, até mesmo, não 
utilização dos EPI’s durante os procedimentos na central de material de esterilização.  

É bem sabido que a área destinada à limpeza e onde são recebidos os arti-
gos contaminados que foram utilizados em procedimentos em pacientes no hospital é 
denominada de expurgo. O uso de EPI nessa área é primordial e minimiza o risco de 
contato direto da pele e mucosas com qualquer material contaminado e com os produ-
tos químicos utilizados e necessários ao processo. A maioria dos hospitais não dispõe 
de equipamentos para lavagem mecânica, sendo a lavagem manual predominante, o 
que expõe o profissional ao risco de acidentes durante o procedimento de limpeza. Os 
EPIs recomendados para o expurgo são: luvas grossas de borracha antiderrapante e 
de cano longo, avental impermeável, gorro, máscara e óculos, botas impermeáveis e 
protetores auditivos quando utilizar lavadora ultrassônica. (AQUINO, ET AL 2014).

Em decorrência da complexidade das atividades desenvolvidas na CME e com 
vistas a reduzir a possibilidade de acidentes, é fato que os profissionais de Enferma-
gem estão cientes, em sua maioria, de sua exposição a riscos ocupacionais físicos, 
ergonômicos, biológicos e psicossociais, e da importância de usarem corretamente 
equipamentos de proteção individual e coletiva (COSTA; MONTENEGRO; SILVA; AL-
MEIDA FILHO, 2021).

Os EPI’s devem ser utilizados pelos trabalhadores em todas as atividades de-
senvolvidas na CME, respeitadas suas peculiaridades e utilidade prática, ao se ana-
lisar estudos sobre o tema, observa-se que os trabalhadores da enfermagem deixam 
de fazer uso dos EPI’s ou o fazem de forma indevida, expondo-se ao contato com 
microrganismos transportados pelo sangue e outras secreções corpóreas (HOYASHI; 
RODRIGUES E OLIVEIRA, 2016)
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3.2 Categoria 2 - A importância da CME

Na categoria 2 destaca-se o trabalho desenvolvido na CME e seu papel fun-
damental para o funcionamento dos hospitais.

 A CME é uma unidade hospitalar que presta atendimento indireto ao paciente, 
tendo como foco principal o (re) processamento de artigos utilizados na atenção ao 
paciente e suas peculiaridades de forma organizada e através dos procedimentos de 
limpeza, acondicionamento, esterilização, guarda e distribuição de materiais, man-
tendo controle rigoroso e válido de cada etapa, de forma a garantir que os artigos 
possam ser utilizados de forma segura durante os procedimentos nos diversos níveis 
de assistência ao paciente (FARIA, 2017).

Estudos demonstram a importância do trabalho da CME, assim como dos 
profissionais de enfermagem, especialmente no que compete a prevenção de In-
fecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Sabe-se que os produtos que 
são processados tem a finalidade de diminuir ou eliminar micróbios, tornando-os 
seguros para ser utilizados, fornecendo benefícios às unidades que os consomem 
(COSTA; MONTENEGRO; SILVA; ALMEIDA FILHO, 2021). Por outro lado, quando 
as atividades não são realizadas de forma adequada, esses materiais podem causar 
infecções. Dessa forma, a CME deve ser compreendida como uma unidade que tem 
caracteristicas especificas, com cuidado prestado aos pacientes indiretamente, me-
diante os trabalhos associados à esterilização dos materiais hospitalares, que serão 
destinados à assistência direta e com qualidade aos pacientes (COSTA et al, 2020).
 
3.3 Categoria 3 - Segurança a saúde do trabalhador da CME.

Na categoria 3 encontram-se as principais formas de expandir a segurança 
para a saúde do trabalhador da CME.

Em decorrência do ritmo acelerados das atividades e a necessidade constante 
de capacitações e atualizações demandadas da dependência de alta tecnologia que 
o setor agrega,o CME é considerado com um ambiente que prodiz uma sobrecarga 
de trabalho. Aliado a isso, estruturas físicas em péssimas condições provocam nos 
profissionais desconforto em vistas aos riscos ocupacionais (COSTA; MONTENE-
GRO; SILVA; ALMEIDA FILHO, 2021).

Com os avanços tecnológicos e implementação de novas técnicas e matérias/
artigos, se faz necessário abundante capacitação do profissional da CME, para que 
possa atuar de forma segura durante cada fase dos procedimentos para processa-
mento dos produtos que serão utilizados pelos pacientes. Dessa forma, a seleção de 
pessoal deve ocorrer através de critérios rigorosos, com profissionais com destreza, 
zelo e respeito pelas técnicas a serem utilizadas, para garantir que todas as etapas 
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foram seguidas e que o produto final está apto a ser utilizado pelo paciente (STAN-
GANELLI et al, 2015)

 Araruna e Posso (2014) afirma que o trabalho desenvolvido na CME, favorece 
a exposição do trabalhador a riscos, dentre os quais, contato com fluidos orgânicos, 
calor e substâncias químicas, decorrentes dos procedimentos desenvolvidos para 
desinfecção e/ou esterilização dos artigos, com atividades muitas vezes exaustivas, 
sobrecarga de trabalho e insuficiente recursos materiais e humanos.

Devem ser adotadas medidas no intuito de minimizar os riscos apresentados, 
iniciando pelo próprio reconhecimento do risco, adotando fluxogramas para o desen-
volvimento das atividades e constante capacitação do profissional (DIAS; FIUZA E 
OENNING, 2015). 

4 CONCLUSÃO

Constata-se que, os trabalhadores de enfermagem vivenciam situações que os 
expõem a riscos de saúde, e esta exposição constante a produtos químicos, físicos e 
biológicos, justifica a importância do uso correto dos EPI’s para realização dos traba-
lhos dentro da CME, de forma a prevenir que ocorram acidentes de trabalho. 

No que pese o grande avanço tecnológico pelo qual o ramo da saúde tem pas-
sado, ainda se faz necessário capacitação dinâmica e constantes campanhas de cons-
cientização sobre a utilização e uso correto dos EPI’s para a toda equipe de enferma-
gem na CME, como medida de prevenção a acidentes de trabalho, como também da 
manutenção a saúde dos trabalhadores e de todos os usuários de produtos para saúde.
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RESUMO
Objetivou-se discutir a importância da pasteurização na prevenção da tuberculose 
bovina em humanos. As pesquisas foram realizadas nas bases de dados Web of 
science, LILACS, Science Direct e PubMed, associando os descritores DeCS/MeSH: 
Pasteurização/Pasteurization, Mycobacterium/Mycobacterium bovis, Tuberculose bo-
vina/ Tuberculosis bovine, Prevenção/Prevention e Zoonoses/Zoonoses. Dentre as 
principais inconformidades encontradas estão: o controle da disseminação do Myco-
bacterium bovis, a escassez de usinas de pasteurização, de investimento político para 
o processamento, de apoio governamental quanto à regulamentação do comércio 
do gado e sistema de certificação e de conhecimento público sobre a segurança e 
qualidade do leite, presença de infraestrutura inadequada nas fazendas, espaço insu-
ficiente e outros recursos que impossibilitam a realização de determinadas medidas 
de controle e prevenção da doença. A pasteurização atua como fator preventivo para 
tuberculose bovina. Portanto, a pasteurização é de suma importância para o controle 
e erradicação deste microrganismo, sendo essencial para diminuir os potenciais ris-
cos de contaminação. 
Palavras-chave: Mycobacterium bovis; Pasteurização; Zoonoses; Tuberculose Bovi-
na; Controle de Infecções.

ABSTRACT
The objective was to discuss the importance of pasteurization in the prevention of 
bovine tuberculosis in humans. The searches were carried out in the Web of science, 
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LILACS, Science Direct and PubMed databases, associating the DeCS/MeSH des-
criptors: Pasteurization/Pasteurization, Mycobacterium/Mycobacterium bovis, Bovine 
Tuberculosis/ Tuberculosis bovine, Prevention/Prevention and Zoonoses/Zoonoses. 
Among the main non-conformities found are: the control of the spread of Mycobac-
terium bovis, the scarcity of pasteurization plants, political investment for processing, 
government support regarding the regulation of cattle trade and certification system 
and public knowledge about safety and milk quality, the presence of inadequate infras-
tructure on the farms, insufficient space and other resources that make it impossible to 
carry out certain measures to control and prevent the disease. Pasteurization acts as 
a preventive factor for bovine tuberculosis. Therefore, pasteurization is of paramount 
importance for the control and eradication of this microorganism, being essential to 
reduce potential contamination risks.
Keywords: Mycobacterium bovis; Pasteurization; Zoonoses; Tuberculosis Bovine; In-
fection Control.

Introdução

A tuberculose bovina é uma doença zoonótica, que se caracteriza por ser in-
fectocontagiosa e apresentar evolução predominantemente crônica. É causada pelo 
Mycobacterium bovis, bactéria que pertence ao gênero Mycobacterium, sendo pre-
valente em todo o mundo. O M. tuberculosis é o principal microrganismo que está 
relacionado com a tuberculose em humanos e o M. bovis é o principal patógeno cau-
sador da tuberculose bovina, sendo este último responsável por 3,1% dos casos de 
tuberculose humana em todo o mundo (RAMOS et al., 2018).

A principal via de infecção da tuberculose zoonótica em humanos ocorre atra-
vés do consumo de leite e seus derivados contaminados pelo Mycobacterium, uma 
vez que, essa contaminação decorre de falhas no processo de pasteurização ou 
quando este processo não acontece, visto que, o consumo de leite de vaca cru ainda 
é um fato frequente e comum (CEZAR et al., 2016).

A doença causada por M. bovis é um problema de saúde pública, principalmen-
te em países não industrializados, mas, também ainda é relatada em países industria-
lizados e, em razão disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lista a tuberculose 
bovina como uma das sete zoonoses negligenciadas que representam sérias amea-
ças à saúde pública. Em geral, as doenças humanas causadas por M. tuberculosis e 
M. bovis são indistinguíveis por métodos clínicos, radiológico e patológico, com isto, 
para a distinção dos vários membros do complexo M. tuberculosis é necessário a 
investigação epidemiológica de casos em bovinos. Portanto, a diferenciação entre 
M. bovis e M. tuberculosis é essencial para a identificação das possíveis fontes de 
infecção e vias de transmissão, que são fundamentais para um controle eficaz de 
erradicação e enfermidade (THOEN et al., 2016).
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Dessa forma, diante do reconhecimento da pasteurização para o controle da 
disseminação da doença, bem como das falhas ainda existentes na aplicação desse 
processo, esse estudo visa ampliar o conhecimento e viabilizar o embasamento e o 
aprimoramento de futuras pesquisas e práticas que abranjam essa temática. Portan-
to, o objetivo do presente estudo foi discutir a importância da pasteurização na pre-
venção da tuberculose bovina em humanos.

Desenvolvimento

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa. De acordo com Souza, Silva e 
Carvalho (2010), esse tipo de revisão permite a inclusão de estudos experimentais e 
não-experimentais, além de combinar também dados da literatura teórica e empírica, 
e um vasto leque de propósitos, permitindo ainda identificar, analisar e sintetizar re-
sultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. A pergunta que norteia 
esta revisão é “Qual a importância da pasteurização na prevenção da tuberculose 
bovina em humanos?”.

A partir desse questionamento foram definidos segundo o DeCS Saúde os 
seguintes descritores: pasteurization, mycobacterium bovis, tuberculosis bovine, pre-
vention e zoonoses associados pela utilização do descritor booleano “AND”. Para a 
busca dos artigos foram utilizados os correspondentes em inglês dos descritores, 
além da combinação dos mesmos nas bases de dados Web of science, LILACS, 
Science Direct e PubMed. Além disso, os artigos foram selecionados de acordo com 
os seguintes critérios de inclusão: publicações em inglês, português e espanhol, com 
um recorte temporal dos últimos 5 anos (2016 a 2021), conforme os textos dispo-
níveis na íntegra e que abordassem os temas relacionados à tuberculose bovina, 
zoonoses, pasteurização e prevenção de doenças. 

Na pesquisa foram encontrados 65 artigos, obtendo o maior número de estu-
dos com os termos “tuberculosis bovine AND prevention”, nas bases de dados Web 
of Science e Lilacs, somando 33 trabalhos. Na tabela 1 observa-se que ao refinar a 
busca, utilizando as palavras-chave: mycobacterium bovis, pasteurization, tubercu-
losis bovine, prevention, Zoonoses associadas entre si, verificou-se um número de 0 
artigos em três bases e apenas 1 artigo na Lilacs. Ademais, obteve-se os seguintes 
números de artigos nas respectivas bases de dados: 34 Web of Science, 8 na Pub-
med, 15 na Science Direct e 8 na LILACS.
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Tabela 1: Número de artigos identificados nos bancos de dados da PubMed, 
Science Direct, LILACS e Web of Science. Picos, Piauí, Brasil, 2021.

Palavras-chave Pubmed Science 
direct Lilacs Web of 

Science Total

Mycobacterium bovis AND pasteuri-
zation 8 15 2 4 29

tuberculosis bovine AND pasteuriza-
tion AND Zoonoses 0 0 1 1 2

Tuberculosis bovine AND prevention 0 0 4 29 33

Mycobacterium bovis AND pasteu-
rization AND Tuberculosis bovine 
AND prevention AND Zoonoses

0 0 1 0 1

Total 8 15 8 34 65
Fonte: elaborado pelos autores.

Após a leitura dos títulos e de seus respectivos resumos, foram excluídos to-
dos os estudos de revisão, teses, dissertações, artigos duplicados, e que não fossem 
relevantes à temática em questão. Também foram excluídos os artigos com acesso 
restrito ao texto integral ou em línguas distintas e fora do recorte temporal estabele-
cido pelo desenho metodológico.

Inicialmente foram identificados 65 registros nas bases selecionadas, após a 
aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão obteve-se um número de 25 estu-
dos e, ao final do processo, foram selecionados 8 artigos, os quais foram submetidos 
à leitura integral de seu conteúdo (Figura 1).

A análise dos estudos da revisão integrativa foi elaborada de forma descriti-
va. Para tanto, utilizou-se uma tabela (Tabela 2), elaborada pelos próprios autores, 
para a coleta e síntese dos dados de cada estudo incluído na revisão, contendo as 
seguintes informações: citação/ano, país, amostras escolhidas, método e principais 
resultados.
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Figura 1: Representação esquemática da realização da busca de artigos. 
Picos, Piauí, Brasil, 2021.

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 2: Caracterização dos estudos quanto à citação/autor, país, amostras 
escolhidas, método e principais resultados. Picos, Piauí, Brasil, 2021.

Citação/Ano País Amostras 
escolhidas Principais resultados

BASIT, A. et al. 
(2018). Paquistão

200 amostras 
de leite de ani-
mais leiteiros

A prevalência de bactérias causadoras de tubercu-
lose baseada em PCR foi de 7,5%. A alta prevalên-
cia de M. bovis foi encontrada em bovinos (6,4%). A 
maior prevalência de M. bovis (15%) foi encontrada 
na área de Khushal Ghar. Além disso, a prevalência 
também foi elevada em amostras de leite coletadas 
em lojas de leite (7,4%). 

CEZAR, R. D. 
S. et al. (2016). Brasil

107 amos-
tras de queijo 

(250g)

Das 107 amostras de queijo artesanal analisadas, 
três (2,8%) foram positivas para M. bovis e suas 
identidades foram confirmadas por sequenciamento.

RAMOS, J. M. 
et al. (2018). Brasil

Amostras de 
órgãos com 
lesões su-
gestivas de 

tuberculose e 
amostras de 
linfonodos

Apresentaram lesões sugestivas de tuberculose 21 
dos 32 animais (65,6%) positivos ao teste de tubercu-
linização. Quanto à distribuição das lesões, 77,7% lo-
calizavamse na cavidade torácica, 12,4% na cabeça 
e 9,9% na cavidade abdominal. Em 31 das amostras 
(56,4%) foram isoladas micobactérias, sendo que em 
13 (41,9%) foi identificado M. bovis, e nas 18 restan-
tes (58,1%) foi identificado Mycobacterium spp.

HODGE, C. et 
al. (2020). África

Produtores de 
leite etíope e 

profissionais da 
área de saúde

Diversas estratégias utilizadas para controlar a tuber-
culose bovina são provavelmente impraticáveis em 
ambientes com poucos recursos. Além disso, verifi-
cou-se que os agricultores devem receber informa-
ções e instruções específicas para o local, a fim de 
controlar e prevenir eficazmente a propagação de 
doenças.
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DAVIDSON, J. 
A. et al. (2017).

Inglaterra, 
País de 
Gales e 

Irlanda do 
Norte

Pacientes hu-
manos com M. 

bovis

A maioria dos pacientes tinha >65 anos de idade e 
nasceu no Reino Unido. Além disso, para 74% dos 
pacientes, a exposição a fatores de risco responsá-
veis pela aquisição de M. bovis, mais frequentemen-
te o consumo de leite não pasteurizado, era conhe-
cida.

PICASSO, C. 
et al. (2017). Uruguai

Gados das 
fazendas no 

Uruguai

Foi detectado agrupamento global significativo em 
2012, enquanto clusters locais de alto risco foram 
detectados no sudoeste (2011, 2012, 2013), noroes-
te (2012) e sudeste (2012) do Uruguai. Rebanhos 
maiores, maior número de animais comprados e 
novilhos que chegam à fazenda foram associados 
a um aumento de chance de desenvolver tuberculo-
se bovina, de acordo com estudos anteriores, mas 
também sugerindo outras fontes adicionais de risco.

KAPALAMU-
LA, T. F. et al. 

(2021).
Malawi

63 amostras de 
bovinos abati-
dos no mata-

douro frigorífico

Dos 63 isolados, 51 (81%) pertenciam ao complexo 
clonal europeu de bovis. A spoligotipagem identifi-
cou 8 perfis, sendo o SB0131 o tipo predominan-
te (56% dos isolados). Os espoligótipos SB0273 e 
SB0425 foram identificados em 14% e 13%, respec-
tivamente, dos isolados. O MIRU-VNTR mostrou um 
alto poder discriminatório de 0,959 e diferenciou os 
8 espoligótipos em 31 genótipos.

HABITU, T. 
(2018). Etiópia

1.357 cabeças 
de gado sele-
cionadas de 

310 rebanhos 
administrados 
sob a prática 

mista de lavou-
ra-pecuária. 

A prevalência geral de tuberculose bovina foi de 
4,3% (IC 95% = 3,4-5,6), com a maior prevalência 
registrada no distrito de Alamata (5,6%) e a menor 
em Korem (1,6%). A análise do modelo logístico 
multinível de efeitos mistos identificou raça exótica, 
celeiro fechado, grande tamanho do rebanho e com-
pra de gado como fatores de risco importantes para 
tuberculose bovina.

Fonte: elaborado pelos autores.

• Falhas no controle da disseminação do Mycobacterium bovis

Dentre as estratégias existentes para o controle da disseminação do Myco-
bacterium bovis está a implementação das medidas de biossegurança, que apre-
senta como intercorrência a falta de conscientização dos agricultores sobre essas 
medidas. A escassez de usinas de pasteurização, de investimento político para o 
processamento, de apoio governamental quanto à regulamentação do comércio do 
gado e sistema de certificação e de conhecimento público sobre a segurança e qua-
lidade do leite também são problemas encontrados. Além disso, a presença de in-
fraestrutura inadequada nas fazendas, espaço insuficiente e outros recursos impos-
sibilita a realização de determinadas medidas de controle e prevenção da doença, 
como Teste e Segregação e Teste e Abate (HODGE et al., 2020).

Outras falhas relacionadas com a propagação dessa bactéria patogênica es-
tão associadas à realização de diferentes práticas de manejo do rebanho animal. 
Assim, alguns dos fatores em destaque são: rebanho grande, más condições higiê-
nicas das instalações, prática de pastagem comunitária e contato dos animais com 
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outro infectado. Ademais, a contaminação do leite pode ocorrer por meio de fontes 
diversas que incluem ração animal, mãos de ordenhadores e água usada para lavar 
o úbere (BASIT et al., 2018).

Além do mais, a falta de execução relacionada a frequência de diagnósticos 
e a sensibilidade limitada do teste de tuberculina, como o teste da prega caudal e o 
teste cervical comparativo, eleva o risco potencial de propagação (PICASSO et al., 
2017). Assim, a exposição aos fatores de risco aumenta a ocorrência da tuberculose 
bovina, sendo que as medidas de controle para prevenção da transmissão zoonótica 
parecem eficazes quanto à disseminação, exceto quando há a ocorrência de inciden-
tes isolados e eventos esporádicos (DAVIDSON et al., 2017).

• Tuberculose bovina: formas de transmissão

O Mycobacterium bovis é o agente etiológico da tuberculose bovina e o causa-
dor dessa tuberculose em humanos. O consumo de leite e seus derivados não pas-
teurizados e contaminados com a bactéria, representam a principal via de infecção 
dessa tuberculose zoonótica em humanos. E, essa alta transmissão é intensificada, 
principalmente, quando os animais estão em lugares fechados, com aglomerações, 
pouca incidência de luz e baixa ventilação, pois isso favorece a disseminação do 
bacilo entre os animais, aumentando o risco de contaminar o leite no momento da 
ordenha e dos alimentos derivados desse (CEZAR et al., 2016).

A tuberculose bovina em humanos também é considerada uma doença ocu-
pacional, uma vez que pode ser transmitida para as pessoas que trabalham com as 
carcaças dos animais contaminados. A bactéria pode penetrar em ferimentos pre-
sentes na pele dos trabalhadores durante o manejo nos setores de trato do animal, 
como nos abatedouros. Outra forma de transmissão da doença aos humanos, seria 
por via aérea, por meio da inalação dos aerossóis dos bovinos infectados mediante 
o contato próximo e constante com esses animais, desenvolvendo a tuberculose pul-
monar (BASIT et al., 2018).

Além disso, a transmissão da tuberculose bovina por meio ingestão de carne 
contaminada é considerada muito rara, já que a carne comumente passa por proces-
sos de cocção antes de ser ingerida e o bacilo, geralmente, não se aloja na muscu-
latura. O contágio também pode ocorrer por contato direto entre pessoas, através de 
gotículas de secreções contendo os bacilos da tuberculose, que são eliminadas pela 
pessoa contaminada durante tosse, espirro ou fala, as quais ficam em suspensão no 
ar e podem ser inaladas por indivíduos que ainda não possuem a doença (DAVID-
SON et al., 2017) (Figura 2).
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Figura 2. Representação ilustrativa dos principais meios de transmissão da 
tuberculose bovina para o ser humano. Picos, Piauí, Brasil, 2021.

Fonte: próprios autores.

• Pasteurização como fator preventivo para tuberculose bovina

A tuberculose bovina ainda é considerada um problema de saúde pública em 
países não desenvolvidos, pois as medidas de controle, como o teste e abate do 
gado infectado e a pasteurização do leite, geralmente não são praticadas, devido 
ao seu alto custo, favorecendo a contaminação por M. bovis (KAPALAMULA et al., 
2021). Depois da década de 1960, observou-se que o número de casos de tuberculo-
se bovina em humanos, causada por M. bovis diminuiu signifi cativamente em países 
como a Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales, graças aos programas nacionais 
de controle de tuberculose bovina e a implementação da pasteurização nos produ-
tos lácteos. Apesar dessa redução signifi cativa, a exposição a produtos lácteos não 
pasteurizados ainda é recorrente e deve ser tratada com maior cautela (DAVIDSON 
et al., 2017) (Figura 3).
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Figura 3. Representação ilustrativa da transmissão de M. bovis pela ingestão de 
leite não pasteurizado. Picos, Piauí, Brasil, 2021.

Fonte: próprios autores.

Para verifi car a presença de Mycobacterium em amostras de leites, estão dis-
poníveis a microscopia, que é o mais amplamente utilizado, as técnicas moleculares 
(PCR) e as técnicas de cultura. Dentre esses métodos, a PCR é considerada a técni-
ca mais precisa e confi ável para um diagnóstico rápido da tuberculose bovina. Esse 
diagnóstico é geralmente realizado através do isolamento do patógeno da expectora-
ção do leite e posteriormente pela amplifi cação do DNA da micobactéria por reação 
em cadeia de polimerase (PCR) (BASIT et al., 2018).

O consumo de laticínios e derivados feitos com leite não pasteurizado ainda 
é comum e pode representar riscos à saúde pública. Por se tratar de uma via im-
portante para a transmissão zoonótica de M. bovis de animais para humanos, os 
laticínios devem ser consumidos apenas após o processo de pasteurização, pois 
esta tecnologia reduz drasticamente a incidência de tuberculose zoonótica. Dessa 
forma, recomenda-se que os produtores de leite, bem como os consumidores sejam 
devidamente orientados sobre a alta ocorrência de tuberculose em amostras de leite 
e derivados de leite não pasteurizados e sobre a importância da pasteurização na 
eliminação dos microrganismos nocivos e consequentemente no consumo de um 
alimento mais seguro (CEZAR et al., 2016).

Considerações Finais

Portanto, nota-se que a tuberculose bovina em humanos ainda é recorrente 
em todo o mundo, devido aos fatores que estão associados e que aumentam a con-
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taminação do M. bovis, principalmente pelo consumo de laticínios não pasteurizados, 
uma vez que a pasteurização é um processo crucial para reduzir a transmissão da 
doença.

Ressalta-se a necessidade de se realizar mais estudos que trabalhem direta-
mente a temática envolvendo pasteurização e tuberculose bovina em humanos, a fim 
de produzir uma maior compreensão, resultando na redução da contaminação por 
esse microrganismo. Vale ainda destacar a importância das medidas sanitárias de 
controle durante a produção de alimentos que podem estar contaminados, bem como 
intensificar programas de pasteurização de produtos lácteos e de erradicação de M. 
bovis, além da conscientização e educação da população e também dos pecuaristas, 
a fim de reduzir os potenciais riscos de contaminação da doença.
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RESUMO
O objetivo deste artigo original foi associar a autoimagem corporal com o atual estado 
nutricional dos estudantes de nutrição e, assim, identificar possível comportamento 
de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e problemas de desvio 
dessa população. Este estudo transversal incluiu 76 estudantes do curso de nutrição 
e teve sua coleta de dados realizada durante a pandemia, por isso utilizou-se questio-
nários on-line. O estado nutricional foi avaliado pelo índice de massa corporal (IMC) 
com medidas de peso e estatura autorreferidas. Para análise da insatisfação corporal 
foi utilizado o Body Shape Questionnaire (BSQ) – 8 e a Escala de Silhuetas. O risco de 
Transtornos Alimentares foi investigado pelo questionário Eating Attitudes Test (EAT-
26). A estatística foi descritiva, com teste de Turkey e nível de significância p<0,05. 
Verificou-se que 68,42% (n = 52) dos estudantes de nutrição apresentava algum grau 
de insatisfação corporal e que faziam parte do grupo de risco para o desenvolvimento 
de anorexia nervosa independentemente do seu atual estado nutricional (p<0,05). 
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Embora a maioria dos estudantes estivesse com estado nutricional normal quando se 
associou a imagem corporal observou-se que há um desvio consideravelmente alto, 
pois muitos idealizam um formato ideal para seu corpo. 
Palavras-chave: Transtornos alimentares; Insatisfação corporal; Antropometria.

ABSTRACT
The aim of this original article was to associate body self-image with the current nutri-
tional status of nutrition students and thus identify possible risk behavior for the devel-
opment of eating disorders and deviance problems in this population. This cross-sec-
tional study included 76 students from the nutrition course and had its data collection 
performed during the pandemic, that is why online questionnaires were used. Nutri-
tional status was assessed using the body mass index (BMI) with self-reported weight 
and height measurements. To analyze body dissatisfaction, the Body Shape Question-
naire (BSQ) – 8 and the Body Silhouette Scale were used. The risk of Eating Disorders 
was investigated by the Eating Attitudes Test (EAT-26) questionnaire. The statistics 
were descriptive, with Turkey’s test and significance level of p<0.05. It was found that 
68.42% (n = 52) of the nutrition students had some degree of body dissatisfaction and 
were part of the risk group for the development of anorexia nervosa regardless of their 
current nutritional status (p<0.05). Although most students had a normal nutritional 
status when body image was associated, it was observed that there is a considerably 
high deviation, as many idealize an ideal shape for their body.
Keywords: Eating disorders; Body dissatisfaction; Anthropometry.

Introdução

A valorização da relação entre alimentação e exercício físico vem sendo estu-
dada há muito tempo. O debate sobre alimentação e dieta saudável é essencial para 
permitir ao consumidor fazer escolhas conscientes e, obviamente, mais saudáveis. 
Entretanto, com o passar dos anos esse conhecimento influenciou diretamente na 
glorificação da magreza como ideal absoluto e instalou-se o paradoxo de que para 
atingir esse padrão corporal vale qualquer sacrifício, inclusive colocar em risco a pró-
pria saúde (BRASIL, 2014; SCAGLIUSI, 2014; STRAATMANN et al., 2016).

Explorar a ideia de perfeição física contribui para instalação de transtornos 
alimentares, doenças demarcadas por modificações no comportamento alimentar, de 
causa multifatorial, associado a fatores psicológicos, socioculturais, familiares, gené-
ticos e biológicos. Entre estudantes do ensino superior, o seu desenvolvimento pode 
desencadear-se por mudanças dos hábitos de vida, por pressões psicológicas e pela 
falta de tempo para se alimentar. Outro fator de risco é a influência da mídia, que enfa-
tiza o apelo ao estilo de vida saudável e glorificação do ideal de magreza, ao mesmo 
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tempo em que ocorre o incentivo ao consumo de alimentos calóricos (ALVARENGA, 
2014; TIGGEMANN, ZACCARDO, 2016).

A literatura, atualmente, aponta que há uma maior prevalência de Transtornos 
Alimentares (TAs) em estudantes nos quais a aparência física é de grande importân-
cia, como nos cursos de educação física, enfermagem, medicina e nutrição. Dentre 
esses grupos, os estudantes do curso de Nutrição são frequentemente avaliados por 
serem considerados um grupo de risco, tanto pela cobrança de forma física corporal 
quanto pelo profundo conhecimento sobre os alimentos (REIS, 2014; BATISTA et al, 
2015).

O rastreamento de indivíduos com comportamentos inadequados característi-
cos dos transtornos alimentares auxilia na identificação precoce daqueles que neces-
sitam de acompanhamento visando o não desenvolvimento de condições clínicas que 
possam ter um impacto negativo na saúde (TEIXEIRA,2018).

Tendo em vista que o profissional nutricionista representa uma parte importan-
te na assistência interdisciplinar e multidimensional recomendada para a assistência 
aos transtornos alimentares, conforme relatada pela American Dietetic Association 
(ADA), ressalta-se a relevância de conhecer a realidade dos estudantes de nutri-
ção.  Com um diagnóstico de autoimagem corporal e do estado nutricional é possível 
proporcionar informações para que a universidade selecionada conheça o real impac-
to que o programa de nutrição da instituição proporciona sobre o estado de saúde do 
estudante (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2001).

O objetivo deste artigo foi associar a autoimagem corporal com o atual estado 
nutricional dos estudantes de nutrição, assim, identificando possível comportamento 
de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e problemas de desvio de 
imagem desta população de estudo. 

Desenvolvimento
Procedimentos metodológicos

Tratou-se de um estudo do tipo quantitativo de caráter transversal com carac-
terística descritiva e analítica que foi realizado em uma instituição pública de ensino 
superior localizada no município de Limoeiro do Norte no Estado do Ceará. A popu-
lação do estudo correspondeu a todos os 76 estudantes de nutrição, maiores de 18 
anos, que estavam regularmente matriculados no primeiro, terceiro e sexto semestre 
no ano de 2020. 

Como critérios de inclusão, participaram da pesquisa os alunos maiores de 
18 anos que concordaram em participar da pesquisa e estivessem cursando regular-
mente os primeiros semestres do curso. Acadêmicos que apresentaram transtornos 
alimentares diagnosticados configurou-se critério de exclusão.
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Diante da situação de pandemia a coleta dos dados foi realizada a partir de 
questionários aplicados em formato eletrônico, entregues via e-mail institucional para 
acesso através de link gerado por uma ferramenta gratuita oferecida pelo Google: o 
Google Forms, que ficou disponível durante todo mês de setembro de 2020. Através 
deste questionário coletou-se algumas informações pessoais e as medidas antropo-
métricas de peso usual e estatura que foram autorreferidas, ou seja, relatadas pelos 
próprios participantes. Em seguida aplicou-se três instrumentos amplamente utiliza-
dos para a detecção de transtornos alimentares (TAs), todos em versões traduzidas 
para o idioma português, foram eles: o Body Shape Questionnaire – Questionário 
de Imagem Corporal (BSQ), o Eating Attitudes Test – Teste de Atitudes Alimentares 
(EAT-26) e a Silhueta de Stunkard.

A partir das duas medidas antropométricas (peso usual e estatura) foi calcula-
do o Índice de Massa Corporal/IMC e classificado através da tabela de IMC da World 
Health Organization para adultos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).

O BSQ foi utilizado para análise da insatisfação corporal através da aplicação 
do questionário psicométrico, denominado BSQ-8 que é uma versão resumida do 
BSQ proposta por Evans e Dolan (1993). Apresenta boa validade fatorial e sensibili-
dade ao tratamento e é usado para medir aspectos cognitivo-afetivos da insatisfação 
corporal. A versão reduzida de 8 (oito) itens (BSQ-8) é composta pelos itens 5, 11, 15, 
20, 21, 22, 25 e 28 em uma escala Likert com seis opções de respostas: 1 – nunca; 2 
– raramente; 3 – às vezes; 4 – frequentemente; 5 – muito frequentemente; 6 – sempre. 
Os estudantes foram classificados de acordo com os resultados, no qual foram cate-
gorizados em quatro níveis de percepção da distorção de imagem corporal, sendo a 
pontuação ˂  19 classificada como ausência de distorção, entre 19 a 25 distorção leve, 
entre 26 e 33 distorção moderada e > 33 distorção grave (POOK; TUSCHEN-CAF-
FIER; BRÄHLER, 2008).

O EAT-26 é um questionário proposto por Garner et al. (1982) e validado para 
a população brasileira por Nunes et al. (2005), que avalia o padrão alimentar. Con-
tém 26 questões objetivas que devem ser respondidas de acordo com a frequência 
das quais as afirmativas se apresentam para o indivíduo: sempre (3 pontos); muito 
frequente (2 pontos); frequentemente (1); e algumas vezes, raramente e nunca (0 pon-
tos). Contudo, a questão 25 apresenta pontuação em ordem contrária sendo: sempre, 
muitas vezes e frequentemente (0 pontos); poucas vezes (1 ponto); quase nunca (2 
pontos); e nunca (3 pontos), onde escores maiores que 21 pontos acusam a presença 
de risco para desenvolvimento de TA.

O questionário EAT-26 compreende três escalas, sendo elas: a Escala da Die-
ta (questões números 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24 e 25) que diz respeito 
à rejeição de alimentos que possuem elevado teor calórico de forma patológica e a 
preocupação com a forma física de modo exagerado; Escala de Bulimia e preocupa-
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ção com os alimentos (questões números 3, 4, 9, 18, 21, 26) que está relacionado à 
compulsão alimentar e posterior episódio de vômito e outros mecanismos para evitar 
o ganho de peso e, por fim, a Escala do Controle Oral (questões números 2, 5, 8, 13, 
15, 19, 20) que aborda o alto controle em relação a ingestão alimentar (GARNER et 
al, 1982).

 A escala de Stunkard et al. (1983) foi utilizada para analisar a insatisfação 
corporal através da diferença entre a silhueta real e a ideal. Primeiramente, cada 
participante escolheu uma silhueta que melhor representa a sua forma física atual, 
em seguida escolheu a silhueta que gostaria de possuir. Quando a diferença foi igual 
à zero, o indivíduo foi classificado como satisfeito, e se diferente de zero, como insa-
tisfeito. Quando a diferença foi negativa, o indivíduo foi considerado como insatisfeito 
por magreza, e quando positiva, como insatisfeito por excesso de peso.

Os dados obtidos na pesquisa foram submetidos à análise estatística e apre-
sentados em tendência central (média) e variação (desvio padrão), a fim de confirmar 
a significância estatística das diferenças entre as amostras ao nível de 5%. Para ob-
servar as diferenças estatísticas utilizaram-se a análise de variância (Anova), o nível 
de significância entre os grupos foi determinado pelo teste de Turkey. O programa 
software GraphPadPrism versão 9.0.1® foi utilizado para a análise dos dados.

O presente estudo foi avaliado e aprovado pela Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) com parecer 
de número 3.409.676. 

Resultados

A amostra foi composta por 76 estudantes de nutrição com idade entre 20 a 38 
anos, dentre eles 15,79% (n = 12) eram do sexo masculino e 84,21% (n = 64) do sexo 
feminino, com médias ± desvio padrão (DP) para IMC de 23,67 ±3,17 kg/m²; estatura 
de 163,0 ±0,08 cm e peso de 62,84±10,70 kg. A Tabela 1 mostra os dados referentes 
à média, desvio padrão e porcentagens do IMC por classificação.

Tabela 1. Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) de estudantes do 
Curso de Bacharelado em Nutrição, 2020.

IMC (kg/m2) Média DP %
Baixo Peso 17,61 ± 0,58 5,26
Eutrófico 22,41 ± 1,52 64,48
Sobrepeso 26,94 ± 1,43 27,63
Obesidade I 32,30 ± 1,64 2,63

Classificação: WHO (1997).
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Com relação aos dados obtidos através dos questionários, a média geral de 
pontuação para o BSQ-8 foi 23,63 ± 8,10 pontos e para EAT-26 foi 9,37 ± 9,47 pon-
tos. A Tabela 2 apresenta a prevalência de comportamentos alimentares inadequa-
dos através dos resultados obtidos pelo EAT-26 e a insatisfação com a imagem cor-
poral avaliada pelo BSQ-8 em estudantes do curso de nutrição. 

Tabela 2. Prevalência da insatisfação com a imagem corporal e comportamentos 
alimentares inadequados em estudantes de Nutrição, 2020.

Escala Percentual de alunos (%) IC 95%
BSQ insatisfação grave 11,84 8,94 – 14,74
BSQ insatisfação moderada 18,42 17,18 – 19,66
BSQ insatisfação leve 38,16 37,46 – 38,86
BSQ satisfação 31,58 30,58 – 32,58
EAT positivo 9,21 1,78 – 16,64
EAT negativo 90,79 89,92 – 91,66

IC = Intervalo de Confiança, com confiança estabelecida em 95% dos casos.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

A Tabela 3 expressa a relação entre a classificação do IMC com os resultados 
encontrados nos questionários EAT-26 e BSQ-8 através de análise descritiva de mé-
dia, desvio padrão e nível de significância.

Tabela 3. Relação entre a classificação do IMC com a pontuação média 
do EAT-26 e do BSQ-8 em estudantes de Nutrição, 2020.

EAT-26
IMC (kg/m2) MÉDIA DP P

Baixo Peso 7,25 2,87 0.0004
Eutrófico/Normal 7,90 8,42 *
Sobrepeso 12,76 12,11 *
Obesidade I 9 1,41 0,0043

BSQ-8
IMC (kg/m2) MÉDIA DP P

Baixo Peso 17,25 1,50 0,671
Eutrófico/Normal 22,12 7,11 0,781
Sobrepeso 28,10 9,36 0,580
Obesidade I 26,50 4,95 0,256

*P<0,0001
Classificação para o IMC: WHO (1997).
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Sobre a Escala de Silhueta, os dados encontrados em relação à insatisfação 
com a imagem corporal indicam que 18,42% (n=14) estavam insatisfeitos com a ma-
greza, 61,84% (n=47) insatisfeitos com o excesso de peso e apenas 19,74% (n=15) 
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estavam satisfeitos com seu peso. A Tabela 4 demonstra a classificação da imagem 
corporal feita pelos estudantes dividida de acordo com o IMC relatado.  

Tabela 4. Relação entre a classificação do IMC com os resultados encontrados 
na Escala de Silhuetas em estudantes de Nutrição, 2020.

IMC (kg/m2) Insatisfeito por 
magreza (%)

Insatisfeito por 
excesso de peso (%) Satisfeito (%)

Baixo Peso 100 0 0
Eutrófico 20,41 55,10 24,49
Sobrepeso 0 85,71 14,29
Obesidade I 0 100 0

Autor Escala de Silhuetas: Stunkard (1993).
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Discussão 

A maioria da população estudada apresentou eutrofia (64,48%). No entanto, 
observaram-se percentuais consideráveis de inadequações de IMC, principalmente, 
o sobrepeso (27,63%), tanto em ingressantes quanto em concluintes. Ao contrário do 
que foi visto por Paiva et al. (2017) que avaliou 90 estudantes do sexo feminino no 
início e no final do curso de Nutrição e notaram maior prevalência de inadequação 
por baixo peso.

Tal resultado pode estar associado a mudanças no estilo de vida, a falta de 
tempo influenciada pela vida acadêmica, o que pode acarretar em sedentarismo, a 
busca constante por praticidade, acesso mais fácil a alimentos prontos leva-os a con-
sumir alimentos mais calóricos, ricos em açúcar e gordura, a condição econômica, 
no que diz respeito ao baixo poder aquisitivo no momento de escolha dos alimentos, 
dentre outros fatores (POLL; LIMA, 2013; OLIVEIRA et al, 2017).

No que se refere ao EAT-26, a prevalência de hábitos alimentares inadequados 
foi de 9,21%, semelhante ao encontrado por Yu e Tan (2016) em que a porcentagem 
de estudantes do curso de Nutrição com EAT positivo foi de 10%, o que pode ser 
considerada alta, uma vez que, de acordo com o estudo epidemiológico de Keski-
-Rahkonen et al. (2007), a prevalência de anorexia nervosa ao longo da vida adulta é 
de 0,6%,sendo que a prevalência ao longo da vida adulta foi três vezes maior entre as 
mulheres (0,9%) do que entre os homens (0,3%).

Embora o estudo não apresente valores percentuais baixos, ainda assim é 
considerado inferior ao resultado encontrado em uma revisão sistemática feita por 
Trindade e Appolinario (2019) com trabalhos brasileiros que investigou o risco de sin-
tomas de transtorno alimentar em estudantes de diferentes áreas e teve uma taxa 
de rastreamento geral positiva de 13,3% para EAT-26 com o ponto de corte de 21 
escores. O estudo concluiu que estudantes de nutrição parecem ter maior risco de 
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transtornos alimentares. Resultado semelhante foi demonstrado por Almeida et al. 
(2016) onde os estudantes do curso de nutrição apresentaram a maior prevalência do 
EAT-26 alterado (30%).

O presente estudo encontrou diferença estatisticamente significativa (<0,05) 
entre todas as variáveis de classificação do estado nutricional e o teste EAT-26 dos 
estudantes, o que significa dizer que independente da classificação do estado nutri-
cional, estudantes de nutrição estão em um grupo de risco para o desenvolvimento de 
anorexia nervosa, não sofrendo influência do seu atual estado nutricional. Resultado 
semelhante foi observado por Araujo et al. (2018). Não houve associação estatística 
significativa entre as variáveis comportamento alimentar, insatisfação corporal e es-
colaridade (série do curso).

De acordo com o BSQ-8, 68,42% (n= 52) dos estudantes apresentaram algum 
grau de insatisfação corporal, resultados estes que ultrapassam os encontrados por 
Kessler e Poll (2018) e Lizot e Nicolleto (2018) que foi de 51,1% e 40,8%, respectiva-
mente, para estudantes de nutrição. Resultados como estes são preocupantes, pois 
segundo Nunes et al. (2001) a percepção do corpo influencia fortemente os compor-
tamentos alimentares.

Não foi encontrada associação entre as variáveis insatisfação corporal e o 
diagnóstico do IMC, o que difere dos resultados obtidos por Reis e Soares (2017), na 
qual houve uma tendência de risco para Transtornos Alimentares e alterações da per-
cepção de imagem corporal serem crescentes à medida que o IMC era maior.

A prevalência de estudantes com grau de insatisfação corporal grave e mode-
rada juntos somam 30,26% dos indivíduos. Esse resultado vai ao encontro do traba-
lho desenvolvido por Teixeira, Locatelli e Silva (2018) que estimou a preocupação com 
a forma corporal de estudantes universitárias do sexo feminino do Centro Universi-
tário de Patos de Minas–MG e evidenciaram que 39,7% dos participantes também 
apresentavam grave e moderada insatisfação corporal.

Os resultados do questionário também apontam para uma maior média de 
insatisfação corporal nos estudantes com maior IMC. A pesquisa de Moraes et al. 

(2017) utilizou o BSQ em estudantes de cursos de graduação em nutrição do sexo 
feminino e revelaram igualmente a este estudo que a preocupação com o corpo foi 
maior nas estudantes com excesso de peso. 

Resultados como estes indicam que a preocupação com a forma corporal en-
tre estudantes não são casos atípicos e que existe a necessidade de se trabalhar com 
a sensibilização da população alvo, através de estratégias que trabalhem a aceitação 
corporal e que diminuam a influência dos padrões corporais impostos pela sociedade 
e pelas mídias sociais. 

O relatório PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), 
realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019 mostrou 
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que, em uma amostra de 211.344 domicílios, 95,7% utilizavam a internet com a finali-
dade de enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos dife-
rentes de e-mail, ademais, a categoria de estudante mostrou que 93,6% da amostra 
também utilizava a internet para o mesmo fim. Confirmando, assim, o impacto que as 
mídias ocupam na vida dos estudantes (BRASIL, 2021). 

A influência da mídia e sua relação com o comportamento alimentar e imagem 
corporal se mostra presente em diversos estudos, Batista et al.7, evidenciou um per-
centual de alta prevalência da mesma na insatisfação corporal (48,8%). Fortes et al. 

(2015) encontrou o percentual de 46,4% que demonstrou alta internalização do ideal 
de magreza advindo dos fatores socioculturais, o que influenciou o comportamento 
alimentar. Já Gori e Viebig (2018) relataram a presença de 7,69% na concepção ne-
gativa da imagem corporal.

Destaca-se que o BSQ-8 ainda é pouco utilizado como ferramenta de análise 
para insatisfação corporal, tendo em vista que o instrumento apresenta limitações e 
o BSQ-34 se mostra mais completo, porém como a pandemia SARS-CoV2 forçou 
o distanciamento social e houve a necessidade de se aplicar o formulário on-line foi 
necessário utilizar a versão resumida para melhor aceitação dos entrevistados. Desta 
forma, a maioria das interpretações e comparações realizadas nesta discussão leva-
ram em consideração publicações com o instrumento completo. 

Com relação a Escala de Silhuetas, no presente estudo, 80,26% dos estudan-
tes estavam insatisfeitos com sua imagem corporal, confirmando, assim, a elevada 
prevalência de insatisfação com a imagem corporal entre estes estudantes de nutri-
ção e a importância de se avaliar, principalmente, a insatisfação por excesso de peso 
nesta população. Semelhante ao estudo de Sarhan et al. (2015), no qual demonstrou-
-se que a maioria dos estudantes de nutrição desejavam diminuir o tamanho corporal.

A insatisfação por excesso de peso foi de 61,84% dos estudantes, o que se 
assemelha ao relatado por Ainett et al. (2017) e por Souza e Rodrigues (2014), ambos 
feitos com estudantes de nutrição, que detectaram 69,2% e 74,7%, respectivamente, 
de estudantes com a presença de insatisfação com a imagem corporal por excesso 
de peso. Ao avaliar isoladamente os estudantes que se encontravam com o IMC nor-
mal, nota-se que apenas 24,49% dos participantes estavam satisfeitos com sua forma 
corporal. Estes dados sustentam o discurso predominante de que existe na cultura 
ocidental o ideal de magreza como beleza natural e direcionam o comportamento 
alimentar de jovens adultos (CONTRERAS; GRACIA, 2011).

Existem inúmeros fatores de risco para o desenvolvimento de Transtornos Ali-
mentares em estudantes, dessa forma, torna-se indispensável à realização de estra-
tégias, investigações e intervenções dentro desse grupo com o objetivo de oferecer 
suporte psicológico aos estudantes desde o início dos cursos, além de prover informa-
ções a respeito da prevenção, a fim de evitar futuras complicações (PRADO, 2015).



62

O estudo apresenta algumas limitações metodológicas, mesmo sendo possível 
de ser realizado, entre elas estão: o período pandêmico no qual foi realizada a coleta, o 
uso de formulários que apresentam apenas características dos sintomas dos transtornos 
alimentares, pois os mesmos são insuficientes para confirmar o diagnóstico, a impossi-
bilidade de aferição de peso atual e estatura, devido ao distanciamento social causado 
pela pandemia, a utilização de formulários de forma reduzida, mesmo que apresente boa 
validade fatorial e sensibilidade ao tratamento e, por fim  tratar-se de um estudo transver-
sal, visto que não foi possível observar uma relação de tempo entre as variáveis.

Constatou-se que a prevalência de risco para transtornos alimentares avaliados 
pelo EAT-26 encontra-se reduzido neste público e que a determinação dos comporta-
mentos alimentares anormais, neste caso, independe do índice de massa corporal (IMC 
sobrepeso/obesidade). Já o percentual de alunos com desvio de imagem, observado 
pelos instrumentos BSQ-8 e pela Escala de Silhueta, foi consideravelmente alta.

Considerações finais

Embora a maioria dos estudantes estivesse com estado nutricional normal 
quando se associou a imagem corporal observou-se que há um desvio consideravel-
mente alto, pois muitos idealizam um formato ideal para seu corpo. Este resultado 
não teve relação com os hábitos alimentares, pois a prevalência de risco para trans-
tornos alimentares encontra-se reduzido neste público.

Conclui-se que existe a necessidade de ações educativas com os estudantes 
para que eles se conscientizem sobre a importância de aceitar e respeitar o próprio cor-
po, tendo em vista que serão futuros profissionais que representam uma essencial par-
cela na contribuição para pacientes com distúrbios de imagem e transtornos alimentares. 
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RESUMO
Objetivos: Verificar os benefícios da amamentação para a saúde materna. Métodos: 
A pesquisa foi baseada no tipo de pesquisa bibliográfica integrativa. Resultados e 
discussão: Dos artigos analisados, todos mostram que as vantagens da amamenta-
ção relacionadas às mães são muitas entre elas, a involução uterina mais rápida, a 
proteção contra anemias decorrentes a longos períodos de sangramento pós-parto, 
diminuição do índice de câncer de mama e de ovário, o uso da lactação como método 
anticoncepcional desde que seja exclusiva a amamentação durante os seis primei-
ros meses pós-parto. Conclusão: A amamentação é uma prática que traz inúmeros 
benefícios pra saúde da mulher, nesse sentido, os profissionais de saúde precisam 
conhecer o contexto cultural que as mulheres estão inseridas e serem sensíveis para 
perceber as práticas que estimulam e as que desencorajam o aleitamento.
Palavras-chave: Amamentação; Saúde da mulher; Saúde da criança.
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ABSTRACT
Objectives: To verify the benefits of breastfeeding for maternal health. Methods: The 
research was based on the type of integrative literature search. Results and discus-
sion: Of the articles analyzed, all show that the advantages of breastfeeding related to 
mothers are many, including faster uterine involution, protection against anemia resul-
ting from long periods of postpartum bleeding, decrease in the rate of breast cancer 
and ovary, the use of lactation as a contraceptive method, provided that breastfeeding 
is exclusive during the first six months postpartum. Conclusion: Breastfeeding is a 
practice that brings numerous benefits to women’s health, in this sense, health pro-
fessionals need knowing the cultural context in which women are inserted and being 
sensitive to understand the practices that encourage and discourage breastfeeding.
Keywords: Breastfeeding; Women’s health; Child health.

Introdução

O leite materno é um alimento vivo, e natural, ideal para todas as fases do 
bebê, e somente em raras exceções seu uso é contraindicado, se tornando assim um 
dos alimentos mais completos no quesito nutrição para o recém-nascido (BRASIL, 
2015). 

A oferta do seio materno a um recém-nascido é um direito biológico e etica-
mente incontestável da mãe e do bebê, além de ser fundamental para a sobrevivência 
e qualidade de vida da criança nos primeiros anos de vida. Hoje se sabe que os be-
nefícios da amamentação a saúde materna não se limitam à duração da prática, mas 
se estende até a idade adulta e tem impacto na qualidade de vida a longo (CIAMPO; 
CIAMPO, 2018).

É importante e necessário esclarecer para a população feminina sobre as van-
tagens que a amamentação gera não só para a saúde do lactente, mas também para 
a lactante, com isso a surge a intenção de falar sobre os benefícios do aleitamento 
materno para a saúde da mulher e como esta questão tem sido avaliada no aspecto 
imunológico e nutricional da mãe, e como os profissionais da saúde podem contribuir 
de forma significativa na prestação de informações e orientações sobre os benefícios 
do aleitamento para a saúde da mulher.

Assim, é inegável a necessidade de informações precisas e acessíveis à 
comunidade, sobre essa temática, visto que ampliará o conhecimento da população a 
respeito das vantagens do aleitamento materno para a saúde da mulher, com respal-
do nos problemas encontrados.  

A partir do diagnóstico situacional, julgamos necessário fazer uma revisão com 
o objetivo de verificar os benefícios da amamentação para a saúde materna, bem 
como descrever a importância da prática da amamentação para a saúde da mulher, 
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verificando o papel da enfermagem no incentivo ao aleitamento materno e contri-
buir com informações técnicas e cientificas sobre as vantagens de amamentar para 
mulheres.

Desenvolvimento (Procedimentos metodológicos, resultados e discussão)

A seguinte pesquisa é de cunho bibliográfico integrativo que é um método de 
pesquisa que possibilita estabelecer uma síntese e conclusões gerais a respeito de 
um tema específico com o objetivo de contribuir para o conhecimento investigado. 
Portanto o estudo foi norteado pela seguinte questão da pesquisa: Quais os benefí-
cios do aleitamento materno para a saúde da mulher?

A coleta de dados sobre a temática originou-se na leitura exploratória e sele-
tiva do material pesquisado, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 
resultados de diversos estudos, criando assim um enfoque literário claro e objetivo, 
por meio de fontes cientificas através de uma pesquisa de revisão bibliográfica inte-
grativa com ênfase em abordagens qualitativas.

Foi realizada busca bibliográfica nos bancos de dados: Literatura Latino-Ame-
ricana e do Caribe (LILACS), Biblioteca Científica Eletrônica Online (SCIELO), Bi-
blioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scholar, utilizando-se os termos: Amamentação; 
Saúde da mulher; Saúde da criança. Os dados foram obtidos por meio de artigos 
e periódicos, sendo compreendidos entre os anos de 2016 a 2020, por englobar 
literaturas mais recentes referentes ao tema abordado, incluindo textos completos 
de Língua portuguesa e inglesa, com a colocação dos descritores mencionados 
anteriormente. 

Iniciou-se a pesquisa pela busca dos artigos, sendo realizada na internet, atra-
vés de bancos de dados como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Bibliote-
ca Virtual em Saúde (BVS), e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS). Em todas as buscas realizadas nas bases de dados descritas, 
foram usados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Hea-
ding (MeSh), sendo eles: amamentação and benefícios; mulher and amamentação; 
benefícios da amamentação and mulher, benefícios and amamentação and, mulher, 
usamos o operador booleano “AND” neste estudo porque funciona como a palavra 
“E”, servindo como mediador para indicar apenas os artigos que pertencem às pala-
vras-chave que definem a área de pesquisa.

Ao acessar as bases de dados com os descritores indicados, estes foram os 
números de referência obtidos: BVS: Amamentação AND benefícios = 89 artigos, 
mulher AND amamentação = 320 artigos, benefícios da amamentação AND mulher 
=19 artigo. Os descritores usados no SCIELO foram: amamentação AND benefícios= 
11 artigos, mulher AND amamentação: 24 artigos, benefícios da amamentação AND 
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mulher= 19 artigos. Correspondendo a um total de 1.853 artigos. Na base de dados 
LILACS foram encontrados: amamentação AND benefícios =42 artigos, mulher AND 
amamentação =117 artigos, benefícios da amamentação AND mulher =15 artigos. 
No banco de dados ACHOLAR foram encontrados: amamentação AND benefícios 
=42 artigos, mulher AND amamentação =117 artigos, benefícios da amamentação 
AND mulher =15 artigos.

Constatamos através da leitura e análise dos artigos científicos selecionados 
neste estudo que seus autores diferentes objetivos a serem alcançados dentro do 
tema abordado, benefícios do aleitamento materno, benefícios do aleitamento ma-
terno para a mulher.

O Quadro 1 descreve através a organização cronológica dos dados coleta-
dos, para facilitara o entendimento e a interpretação de cada estudo selecionados, 
alguns dos dados analisados foram: Autor/Ano, título, periódico e tipo de metodologia 
abordada em cada estudo. Em relação aos objetivos expostos pelos pesquisadores 
dos estudos selecionados, foi observado que eles buscaram avaliar e qualificar os 
benefícios do aleitamento materno para a saúde materna e mostrar a importância do 
profissional de enfermagem esta prática.

Quadro 1 - Artigos selecionados para a pesquisa, contendo autores, título, 
instrumento de coleta de dados da pesquisa e objetivos e ano.

N TÍTULO BASES DE 
DADOS AUTORES OBJETIVO DO ESTUDO ANO

1
Aleitamento materno: 
importância e benefícios 
da amamentação

SCHOLAR Marques et 
al. 

Realizar um levantamento 
bibliográfico acerca da impor-
tância e os benefícios do alei-
tamento materno.

2020

 2

Amamentação e suas 
prerrogativas para a 
saúde do binômio mãe-
-filho

BVS Gomes, 
Santos, Rios

Identificar os proveitos da 
aleitação para o binômio mãe-
-filho e discutir o papel do en-
fermeiro no incentivo e apoio 
à amamentação.

2018

3
Os benefícios da ama-
mentação para a saúde 
da mulher

SCHOLAR 
Santos, 
Pintos, 
santos

Analisar a importância da prá-
tica da amamentação para a 
saúde da mulher e da criança.

2017

4 Benefícios da 
amamentação BVS Duarte

Reconhecer a amamentação, 
bem como seus benefícios 
para o desenvolvimento do 
lactente e estabelecimento do 
afeto mãe e filho. 

2019

5

O imaginário feminino e 
sua invisibilidade no alei-
tamento materno exclu-
sivo: estudo exploratório

LILACS
Alves, 

Miranda, 
Silva et, al

Compreender a importância 
e as dificuldades que as mu-
lheres colocam na adesão ao 
aleitamento materno exclusi-
vo.

2016
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6

Percepção sobre a im-
portância do aleitamento 
ma- terno pelas mães e 
dificuldades enfrentadas 
no processo de ama-
mentação

BVS 
Moraes, 

Sena, Oli-
veira et,al

Conhecer a percepção das 
mães sobre a importância do 
AM e identificar as principais 
dificuldades enfrentadas para 
a prática do AM e/ou da sua 
manutenção.

2020

7

Percepção de mulheres 
quanto à prática do alei-
tamento materno: uma 
revisão integrativa

LILACS
Lima, San-
tos, Erd-

mann et,al

Identificarão conhecimento 
científico produzido acerca 
da percepção das mulheres 
quanto à prática do aleitamen-
to materno.

2019

8

Vantagens do aleitamen-
to natural para a saúde 
da mulher e do recém-
-nascido

BVS
Dantas, 

Azevedo, 
Alves , et,al.

Abordagem de forma ampla 
as vantagens que o aleitamen-
to natural proporciona à saúde 
de um modo geral.

2017

Fonte: Dados do autor, 2021

Esta revisão Integrativa tem como resultado o encontro de 03 categorias: Be-
nefícios do aleitamento materno, benefícios do aleitamento materno para saúde da 
mulher, o papel da enfermagem no aleitamento materno. Foram encontrados 04 es-
tudos abordando os benefícios do aleitamento materno; 03 estudos abordando ape-
nas benefícios do aleitamento materno para saúde da mulher e 02 referentes papel 
da enfermagem no aleitamento materno.

Quadro 2 - Categorização dos estudos selecionados

Número de 
identificação Categoria Artigos

AM 1

Benefícios do 
aleitamento 

materno.

•	 Aleitamento materno: importância e benefícios da 
amamentação

•	 Benefícios da amamentação.
•	 O imaginário feminino e sua invisibilidade no aleitamento 

materno exclusivo: estudo exploratório
•	 Percepção de mulheres quanto à prática do aleitamento 

materno: uma revisão integrativa.

AM 2

Benefícios do 
aleitamento 

materno para 
saúde da mu-

lher.

•	 Os benefícios da amamentação para a saúde da mulher.
•	 Percepção sobre a importância do aleitamento materno 

pelas mães e dificuldades enfrentadas no processo de 
amamentação.

•	 Vantagens do aleitamento natural para a saúde da mulher e do 
recém – nascido

AM 3 

O papel da 
enfermagem 

no aleitamento 
materno.

•	 Amamentação e suas prerrogativas para a saúde do binômio 
mãe-filho.

•	 Vantagens do aleitamento natural para a saúde da mulher e do 
recém-nascido.

Fonte: Dados do autor, 2021

 
A tabela acima descreve detalhadamente algumas das conclusões dos estu-

dos observados, sobre os benefícios do aleitamento materno para a saúde da mu-
lher: Silva et al. (2020) e Alves et al. (2016) corroboram que a pratica do aleitamento 
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materno (AM) é de grande valia para a mãe, a criança e junto a eles a sociedade de 
modo geral, uma vez que esta pratica deve ser sempre incentivada e protegida.

Lima et al. (2019) elucida que o ato de amamentar baseia-se em uma sábia 
estratégia natural de vínculo afetivo, caracterizada por proteção e nutrição a criança, 
gerando um imenso impacto na promoção de saúde integral tanto a mãe quanto ao 
bebê gerando resultados positivos na redução da morbimortalidade infantil e materna. 
Neste mesmo contexto Duarte (2019) esclarece que Além do leite materno ser o mais 
completo alimento para o bebê, ele atua como agente imunizador, acalenta a criança 
no aspecto psicológico, tem grande relevância por ser uma técnica operacionalmente 
simples, é de baixo custo financeiro, protege a mulher contra diversas doenças.

Sob a perspectiva de Duarte (2019) os sentimentos de afetos contribuem de 
forma significativa, em concordância com Alves et al. (2021) que corrobora com esta 
ideia uma vez que é neste momento que é criado o chamado díade, que é a criação 
de vínculos entre mãe e filho se tornando um laço único e positivo da vida de ambos.

Segundo os achados no artigo de Santos, Pintos e Santos (2017), mostra que 
os benefícios são parecidos com o do Moraes et al. (2020) onde ambos concordam 
que o aleitamento materno é considerado eficaz no quesito para a saúde da mulher, 
trazendo diversas vantagens ressaltando a importância da troca de afeto entre mãe 
e filho a construção de autoconfiança, vínculo afetivo mãe-filho a ligação de mãe e 
bebê a realização da mãe.

Marques et al. (2020) e Dantas et al. (2017) observaram que mulheres que 
participam do processo de amamentar, possuem mais facilidade em voltar ao peso 
que possuíam antes da gestação, além de possuírem menor probabilidades de de-
senvolverem quadro de hemorragias no período puerperal. Amamentar   contribui 
para promoção a involução mais rápida do útero e a preveni também contra o apare-
cimento de anemias e das infecções no pós-parto.

Santos et al. (2017) baseado nas  ideias de Antunes et al. (2008) afirmam que 
apesar do  aleitamento materno trazer inúmeros benefícios para a saúde da mulher,  
a disseminação  de  informação sobre este tema e o encorajamento desta  pratica 
são pouco  esclarecidas, as informações oferecidas durante as consultas de pré-na-
tal realizadas por médicos e enfermeiros são apenas direcionadas para os benefícios 
que tem o aleitamento materno para o bebê, deixando a mãe sem as orientações 
devidos sobre  benefícios dessa pratica  para a saúde da mulher.

Para Brasil (2007) enfermeiro é o profissional que mais estreitamente se rela-
ciona com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal e tem fundamental importân-
cia nos programas de educação em saúde, durante o pré-natal, ele deve aconselhar 
a gestante para o aleitamento, de modo que no pós-parto o processo de adaptação 
da puérpera ao aleitamento seja facilitado e tranquilo, evitando qualquer dúvida, difi-
culdade e complicações possíveis.
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Nesse contexto Gomes, Santos e Rios (2018) e Dantas et al. (2017) afirmam 
que os profissionais da enfermagem são peças fundamentais estando atuantes tanto 
no pré-natal quanto no período puerperal, apoiando; identificando possíveis impedi-
mentos e complicações; orientando; prescrevendo condutas para prevenir ou resol-
ver patologias, mitos e crenças já existentes.

Quadro 3: Resultados obtidos a partir dos artigos selecionados.

Autores Ano Periódico Resultados Categoria
Victor Guilher-
me Pereira da 
Silva Marques, 
Pedro Igor de 
Oliveira Silva 

et. al.

2020
Os benefícios da amamentação são tradu-
zidos como importantes para superar quais-
quer dificuldades em torno dessa prática.

AM 1

Diego Andreaz-
zi Duarte

   
2019

Revista 
Eletrônica 
Acervo En-
fermagem

O ato de amamentação propicia o contato 
físico entre mãe e bebê, estimulando pele 
e sentidos. Se a amamentação é feita com 
amor e carinho, sem pressa, o bebê não só 
sente o conforto de ver suas necessidades 
satisfeitas, mas também sente o prazer de 
ser segurado pelos braços de sua mãe, de 
ouvir sua voz, sentir seu cheiro, perceber 
seus 
embalos e carícias.

AM 1

Tássia Regi-
ne de Morais 
Alves  ,Cecília 

Nogueira Valen-
ça  , Rosangela 

Diniz

2016

Online 
Brazilian 

Journal of 
Nursing

A maioria das mulheres revelou conhecer a 
importância e os benefícios do aleitamento 
materno, por ser uma prática importante e 
por proporcionar uma boa condição de saúde 
e desenvolvimento ao filho. Aspectos que 
beneficiam a mulher que amamenta foram 
explicitados, porém, em menor intensidade 
quando comparável às relacionadas à saúde 
do bebê.

AM 1

Simone Pe-
drosa Lima, 

Viviane Fabrícia 
Nóbrega do 
Nascimento.

2019

Revista de. 
Pesquisa e. 
Cuidado fun-

damental 

Da análise, emergiram as categorias: vanta-
gens do aleitamento materno; mitos e tabus 
em torno da amamentação; sentimentos con-
traditórios ao amamentar; aspectos culturais; 
manejo da amamentação; e recomendações 
para a prática.

AM 1

Giovanna Costa 
de Paula dos 

Santos, Beatriz 
Aparecida San-

tos.

 
2017

Revista Saú-
de em Foco

Tem sido descrita uma relação positiva entre 
amamentação e menor incidência de doen-
ças como câncer de mama, certos cânceres 
do epitélio ovariano e certas fraturas ósseas 
por osteoporose, especialmente de quadril. 
Muitos estudos mostram como a amamenta-
ção se relaciona à amenorréia pós-parto e ao 
conseqüente maior espaçamento intergesta-
cional.

AM2

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
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Isanete Coelho 
de Moraes, 
Nayara de Lima 
Sena , Nair 
Chase da Silva.

2020
Revista de 
enfermagem 
referência

A perceção das mães sobre o AM foi posi-
tiva, 40 (80%) descreveram corretamente 
os benefícios para a mãe e 42 (84%) para a 
criança, 23 (46%) afirmaram dificuldades no 
processo de amamentação, sendo os mais 
recorrentes o ingurgitamento mamário e le-
sões mamilares (13; 56,5%).

AM2

Karla Augusta 
Ramalho Leite 
Dantas, Maria 
Clidineide da 
Silva Carlos,-
Cristina Costa 
Melquiades 
Barreto

2017 Enfermagem 
Assistencial

Os artigos analisados abordam de forma 
ampla as vantagens que o aleitamento natural 
proporciona à saúde de um modo geral. A 
partir de resultados descritos em estudos 
evidenciou-se que tal ato não beneficia 
somente a mulher ou a criança, mas o binômio 
de forma única e positiva. 

AM2

Daniele Barre-
to M. Gomes, 
Carolina M. 
Santos
, Roberta Lasto-
rina Rios

   
2018

Revista 
Perspectivas 
Online

De acordo com os resultados das publicações 
analisadas, as crianças que recebem o leite 
materno, possuem melhor desenvolvimento e 
apresentam relativo aumento de inteligência 
em relação às crianças não amamentadas. 

AM3

Karla Augusta 
Ramalho Leite 
Dantas , Almi-
raneide Dantas 
de Azevedo , 
,Cristina Costa 
Melquiades 
Barreto

   
2017

Enfermagem 
Assistencial

A partir de resultados descritos em estudos 
evidenciou-se que tal ato não beneficia so-
mente a mulher ou a criança, mas o binômio 
de forma única e positiva. Conhecimentos 
corretos sobre aspectos relevantes do alei-
tamento natural contribuem para o sucesso 
desse processo, porém não determinam que 
a amamentação seja realizada com eficácia. 

AM3

Fonte: Dados do autor, 2021

Em se tratando da metodologia, os estudos apresentaram método de revisão 
integrativa da literatura que se fizeram presente em 75% dos artigos encontrados, 
sendo 12% dividido em estudo descritivo, transversal e por final 12% restante em es-
tudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo.

Embora a amamentação tenha sido considerada eficaz e benéfica para a saúde 
da mulher e da criança trazendo inúmeras vantagens para ambos como o fortalecimen-
to do vínculo afetivo mãe-filho, a proteção do sistema imunológico do recém-nascido, 
além de tantos outros benefícios para a saúde da mulher durante o período puerperal, 
percebe-se que a pratica vem caindo seu uso por falta de informação não oferecida 
durante as consultas de pré-natal realizadas por médicos e enfermeiros sobre a ama-
mentação para que esses benefícios sejam contemplados (ANTUNES et al., 2008). 

O acolhimento e a comunicação dialógica se fortalecem como estratégias para 
o cuidado oferecido as gestantes na busca por estabelecer laços de confiança e 
prestar um bom atendimento, fazendo com que a cliente adquira autonomia no agir, 
aumentando-lhe a capacidade de lidar com situações de estresse, de crise e definir 
sobre a sua vida e saúde (LESSA et al., 2010).
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A amamentação também resulta em benefícios para a saúde reprodutiva da 
mulher, pois sua prática frequente com mamadas duradouras contribui para preser-
var a saúde materna ao ampliar o espaçamento entre gestações e partos. Vantagens 
para a relação mãe e filho podem ser reportadas tendo em vista que, para amamen-
tar, a mãe adquire o costume de oferecer aconchego à criança, promovendo o vínculo 
afetivo desejável na relação mãe e filho. Outros ganhos com a amamentação incluem 
a praticidade e a isenção de despesas com substitutos do leite materno (TAKUSHI et 
al., 2008). 

Para uma melhor consulta, são desenvolvidos pelos (as) Enfermeiros (as) al-
guns trabalhos permanentes com as gestantes e parceiros (as), ou seja, são feitas ro-
das de conversa com elaborações de tarefas que estimulam e ajudam as informações 
conduzidas para ambos, garantindo a compreensão e favorecendo a prática do que é 
aprendido durante este desempenho (CAMPOS et al., 2016).

Com base na discussão, permite-se ao debate que cabe aos profissionais de 
saúde, por meio de uma equipe multidisciplinar, assistir as mães com atendimento 
de qualidade para que elas se sintam à vontade em retirar suas dúvidas, angústias, 
medos, crenças, de modo a proporcionar para gestante e nutriz confiança na prática 
da amamentação (SANTANA, BRITO, SANTOS, 2013).

Assim o enfermeiro se torna consciente sobre guiar e incenti-
var mães em conseguir a prática da amamentação, informando ao maior número de 
mulheres as vantagens e privilégios desta prática em sua saúde corporal e mental, 
evidenciando por meio de uma consulta humanizada e científica que o aleitamento 
só traz benefícios para mãe e o recém-nascido. 

CONCLUSÃO

Concluímos então ao final deste trabalho, através da pesquisa realizada, que 
o aleitamento materno é essencial para a saúde da mulher elucidando que esta prá-
tica é essencial não só para a criança em seu desenvolvimento físico e psicológico, 
mas também para a mãe em sua recuperação pós-parto e prevenção de diversas 
doenças, além de fortalecer o vínculo afetivo entre o binômio mãe e filho.

Para a efetividade e durabilidade desse ato, entra a importância do profissio-
nal de Enfermagem, com seu conhecimento técnico e científico, prestando assistên-
cia de qualidade para auxiliar e apoiar a mãe nos diferentes momentos do AM, seja 
no preparo psicológico e conhecimentos durante o pré-natal, ajuda nos primeiros 
momentos de vida com o bebê e consequentemente início da amamentação; estar 
em todo o processo sanando as dúvidas durante o pré-natal e pós-parto.  

Por fim, a qualificação dos profissionais de enfermagem deve ser uma priori-
dade no âmbito das políticas públicas de saúde, visto que será em grande parte, por 
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meio deles que se fortalecerá o árduo caminho para a construção da devida valori-
zação do aleitamento materno dando ênfase nos seus inúmeros benefícios para a 
saúde materna.
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RESUMO
Estudo trata-se de uma Revisão de Literatura onde serão abordadas as causas do dé-
ficit de crescimento em pacientes renais crônicos. Métodos: Estudo descritivo através 
de uma revisão de literatura, onde foram pesquisadas 25 referências bibliográficas 
com base em livros e dados de artigos científicos. Resultados: A insuficiência renal 
crônica contribui de forma relevante para o déficit de crescimento em crianças e ado-
lescentes. Existem várias linhas de pesquisas que usam o hormônio de crescimento 
(GH) e o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) como terapia recombi-
nante em pacientes pediátricos. Entretanto, diversos estudos recomendam que haja 
uma correção das deficiências alimentares antes de se considerar o uso das terapias 
recombinantes citadas. Conclusão: Através dessa revisão de literatura, conclui-se 
que pacientes pediátricos com insuficiência renal crônica apresentam um déficit de 
crescimento devido a diversos fatores, incluindo alterações no eixo GH-IGF1, desnu-
trição calórico-protéica, acidose metabólica, doença renal óssea e uso de corticóides. 
Entretanto, através de uma intervenção nutricional precoce e com o desenvolvimento 
de terapias com hormônio do crescimento, pode-se evitar um retardo significativo no 
crescimento.
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica; Déficit de crescimento; Hormônio do 
crescimento.

ABSTRACT
Study is a Literature Review where the causes of growth deficit in chronic renal patien-
ts will be addressed. Methods: Descriptive study through a literature review, where 
25 bibliographical references were searched based on books and data from scientific 
articles. Results: Chronic renal failure significantly contributes to the growth deficit 
in children and adolescents. There are several lines of research that use growth hor-
mone (GH) and insulin-like growth factor (IGF-1) as recombinant therapy in pediatric 
patients. However, several studies recommend that dietary deficiencies be corrected 
before considering the use of the aforementioned recombinant therapies. Conclu-
sion: Through this literature review, it is concluded that pediatric patients with chronic 
renal failure have a growth deficit due to several factors, including alterations in the 
GH-IGF1 axis, protein-calorie malnutrition, metabolic acidosis, bone kidney disease 
and use of corticoids. However, through early nutritional intervention and the deve-
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lopment of growth hormone therapies, significant growth retardation can be avoided.
Keywords: Chronic renal failure, Growth deficit, Growth hormone.

Introdução

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma doença de elevada morbidade e 
mortalidade. Segundo o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a incidência e 
a prevalência da IRC em estágio terminal (IRCT) no Brasil vem aumentando a cada 
ano, em proporções epidêmicas. Em janeiro de 2006 a prevalência da doença era 
de 38,3 em pacientes em diálise por 100.000 habitantes, havendo um aumento do 
número de pacientes em aproximadamente 9% nos últimos anos. Assim, no Brasil a 
taxa de prevalência da Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) tratada é cerca de 4 
vezes menor que a do EUA e Japão, e metade das taxas da Itália, França e Alema-
nha. nsuficiência Renal Crônica é uma doença progressiva, na qual os rins perdem 
de 25 a 50% de sua função, onde deveria manter a composição química dos líquidos 
nos limites normais. (Riella,2003)

Essa perda funcional pode ocorrer devido a algumas nefropatias, como glo-
merulonefrite, insuficiência renal aguda (IRA), malformações do trato urinário, poden-
do ocorrer também por lesão renal.3,4 Porém recentemente foi introduzido o termo 
Doença Renal Crônica (DRC), para ter uma detecção precoce e conseguir retardar 
a progressão da doença diminuindo as complicações. Sendo avaliado pela taxa de 
filtração glomerular, calculado pelo valor de creatinina ou clearence de creatinina. 
(Toporovski et. Al, 2006)

A classificação dos estágios da DRC é:

Fonte: Baixa estatura em IRC: fisiopatologia e tratamento com GH.



82

Com a diminuição do RFG, aumenta a quantidade de sódio excretada por né-
fron, se for mantida a taxa de ingestão do sódio. No rim normal, 90% do sódio é filtra-
do nos glomérulos, onde são absorvidas as maiores quantidades no túbulo proximal 
e na alça de Henle. Mas o túbulo distal também absorve em pouca quantidade, res-
tando menos ainda para o túbulo coletor que é responsável pelo ajuste da excreção 
de sódio. Quanto menor a ingestão de sódio, a fração excretada também diminui, com 
isso o túbulo coletor precisa aumentar a taxa de absorção, ocorrendo assim altera-
ções no volume extracelular (VEC). (Toporovski et. Al, 2006)

Com o agravo da DRC, eleva ainda mais a excreção de sódio, fazendo com 
que o túbulo coletor rejeite o sódio, deprimindo sua absorção. Ocorre então uma ex-
pansão no VEC. No entanto, quanto mais houver redução do RFG, o ajuste no túbulo 
coletor fica comprometido, aumentando ainda mais a expansão do VEC, forçando 
mais a rejeição de sódio. O aumento de sódio pode causar edema e alterações car-
diovasculares como hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. (Riella,2003)

A diurese osmótica ocorre com a redução do RFG que eleva os níveis plas-
máticos de uréia e ânions, pois não conseguem atravessar as membranas tubulares, 
junto com uma hiperfiltração dos néfrons e a redução na absorção de sódio, eleva 
os solutos para a alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor. Isso explica porque o 
paciente não consegue concentrar ou diluir a urina. Com isso, há o aparecimento de 
poliúria, no início, e oligúria , posteriormente, onde o paciente evolui para insuficiência 
renal terminal. (Marcondes et. Al, 2003)

Já na acidose metabólica, que ocorre quando o ritmo de filtração glomerular 
cai abaixo de 20 ml/min, a excreção de ácidos fica menor que a produção. Com a 
queda de bicarbonato plasmático as concentrações plasmáticas de ânions e ácidos 
fortes elevam, ficando normais apenas as concentrações de cloro. Existe também um 
distúrbio na produção de amônia e uma menor excreção de ácidos na DRC. Se ocor-
rer a progressão do dano renal, a reabsorção de bicarbonato diminui, assim como a 
de sódio. Os níveis séricos de paratormônio aumentam, a fim de reduzir a reabsorção 
tubular de bicarbonato. (Riella,2003)

As anemias na doença renal têm inúmeras etiologias, como deficiências nu-
tricionais, vida curta do eritrócito e a principal causa é a deficiência da produção de 
eritropoietina, um hormônio produzido principalmente no rim, estimulando a medula 
óssea a aumentar a produção de eritrócitos. No entanto, à medida que a lesão renal 
aumenta e a sua função diminui, os níveis de eritropoietina também diminuem. (Mar-
condes et. Al, 2003)

O tratamento pode ser por terapia de reposição hormonal com eritropoietina. 
Com o progredir da doença, o aparecimento dos sinais e sintomas da síndrome urê-
mica em pacientes que apresentam insuficiência renal grave com nível de clearence 
de creatinina menor que 10ml/min. Nessa síndrome a uréia fica retida na circulação, 
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os pacientes com detecção elevada nos níveis de azotemia (uréia plasmática) referem 
sintomas como cefaléia, sonolência, depressão mental. (Riella,2003)

Concluindo, as alterações que ocorrem no decorrer da doença renal como a 
anemia, a hiperfosfatemia, a acidose metabólica, a hipocalcemia e o hiperparatireoi-
dismo irão fazer parte da síndrome urêmica se não forem tratados nas fases iniciais 
da nefropatia crônica. (Marcondes et. Al, 2003)

Desenvolvimento 

1. Tratamento invasivo para doença renal crônica

Grande parte dos pacientes com doença renal crônica progridem inexoravel-
mente para a insuficiência renal terminal. O diagnóstico precoce possui grande im-
portância na prevenção de complicações relacionadas a DRC que vão desde hiper-
tensão arterial, anemia, insuficiência cardíaca até acidose metabólica, coma e morte. 
Uma vez estabelecido o diagnóstico, o paciente deverá receber um acompanhamento 
cuidadoso e regular, onde será feita a escolha do tratamento mais adequado. Este, 
deverá ser iniciado o mais precocemente possível. Dentre os métodos mais eficazes 
para a substituição da função renal destacam-se a hemodiálise, a diálise peritoneal e 
o transplante renal. (Toporovski et. Al, 2006)

A hemodiálise é uma medida terapêutica realizada geralmente 3 vezes por 
semana em sessões que duram por volta de 3 a 4 horas e que tem por objetivos 
remover os solutos urêmicos acumulados, restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico e 
ácido-básico do organismo. Baseia-se na transferência de solutos e líquidos por meio 
de uma membrana semipermeável artificial (solução de dialisado) composta de dife-
rentes materiais como o poliacrilonitrilo, o polimetilmetacrilato e a membrana de polis-
sulfona e de substâncias presentes no organismo humano. (Toporovski et. Al, 2006).

Os dialisadores são dispositivos de fibras ocas, contendo milhares de peque-
nos túbulos que agem como membranas semipermeáveis. O sangue flui através dos 
túbulos, enquanto o dialisado circula ao redor dos mesmos, ocorrendo a troca de 
resíduos, podendo ser por difusão, que remove as toxinas do sangue, por osmose 
retirando o excesso de água e por ultrafiltração concluindo o processo da hemodiálise 
atuando também na remoção do excesso de água. (Marcondes et. Al, 2003)

Apesar das inúmeras vantagens que a hemodiálise proporciona para os pa-
cientes portadores de insuficiência renal, destacando-se principalmente a melhoria 
na qualidade de vida, é de extrema importância o processo de orientação do paciente 
quanto as possíveis complicações que podem surgir a curto ou longo prazo, dentre 
elas a hipotensão, hipóxia, náuseas, vômitos, cefaléia, intoxicação por oligoelemen-
tos, embolia aérea, cardiopatia, infecção e arritmia. (Marcondes et. Al, 2003)
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Uma segunda opção de tratamento e a mais utilizada para DRC em crianças 
é a diálise peritoneal, um tratamento tecnicamente fácil de se realizar, que evita alte-
rações súbitas de fluidos e eletrólidos, diminuindo as restrições dietéticas e que pode 
ser realizada em ambiente hospitalar ou mesmo em casa, facilitando seu manejo e 
proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente. Manuseio Nutricional. (Smelt-
zer et. Al, 2009)

A desnutrição é comum em pacientes com DRC. Com ela, teremos o retardo do 
crescimento e a baixa estatura, progredindo ainda com o comprometimento da função 
renal. Assim são associadas ao aumento da morbidade e mortalidade em crianças 
e adolescentes. Para ocorrer um crescimento e um desenvolvimento satisfatório, a 
terapia nutricional adequada retarda a progressão da DRC, reduzindo o acúmulo de 
produtos nitrogenados tóxicos. A terapia deve ser baseada no grau da DRC, na evolu-
ção do estado nutricional, na idade, na fase de desenvolvimento em que a criança se 
encontra, nos hábitos, e nos aspectos psicossociais. (Toporovski et. Al, 2006)

A ingestão adequada de proteínas é recomendada para retardar a progressão 
da DRC, pois a sua metabolização gera produtos nitrogenados como a uréia, o fós-
foro e substâncias ácidas. Como na DRC ocorre a diminuição do ritmo de filtração 
glomerular (RFG), o rim não consegue excretar estas substâncias, favorecendo as-
sim para a progressão da doença A ingestão pode ser reduzida para 0,6 g/kg/dia ou 
para 0,3 g/kg/dia. Assim a ingestão de proteína deve ser mínima, com a redução do 
RFG os valores de proteínas são reduzidos. Mas é recomendado para criança em 
tratamento de diálise peritoneal e hemodiálise um acréscimo de proteína na ingestão, 
devido a perda pelo dialisato. (Smeltzer et. Al, 2009)

O consumo de sódio para criança é de 1,2 a 1,5 g/dia. Mas crianças com DRC 
o consumo vai de acordo com o estágio da doença, ocorrendo uma restrição ou re-
posição do sódio. O ideal é o controle da ingestão de alimentos ricos em sódio, como 
os alimentos industrializados, pois com a progressão da doença renal, pode ocorrer 
o aparecimento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e edema. (Smeltzer et. Al, 
2009)

A restrição hídrica diária é baseada na perda de líquidos acrescida do volume 
urinário e de outras perdas em 24horas. Assim a perda insensível de líquidos em 
crianças e adolescentes é de 20 ml/kg/dia ou 400 ml/m².Além disso, para o desenvol-
vimento do esqueleto e da massa óssea é importante a ingestão de cálcio, sabendo 
que o leite e seus derivados são alimentos ricos em cálcio, como em fósforo e proteí-
nas. (Toporovski et. Al, 2006)

Ocorrendo então uma restrição do leite, o cálcio será reposto como gluconato 
de cálcio, lacitato de cálcio, o acetato de cálcio ou o carbonato de cálcio.Concluindo, 
então, que a anorexia, a desnutrição e o retardo do crescimento são achados impor-
tantes em crianças com doença renal crônica, com isso a terapia nutricional deve ser 



85

iniciada precocemente para atender as necessidades energéticas. (Smeltzer et. Al, 
2009).

Doença Renal Crônica e Crescimento
 

O déficit de crescimento em crianças e adolescentes que desenvolvem DRC 
é um dos principais aspectos dessa patologia e tem origem multifatorial. A ingesta 
calóricoprotéica deficiente tem sido referida há vários anos como a principal causa 
no atraso de crescimento, especialmente em crianças menores de dois anos. A os-
teodistrofia renal pode comprometer o crescimento devido ao hiperparatireoidismo 
secundário, modificando genes envolvidos na formação de osso endocondral e alte-
rando a arquitetura da placa de crescimento. Outras conseqüências da osteodistrofia 
renal são a redução na mineralização óssea, o aumento no número de fraturas e 
as deformidades ósseas. A anorexia está presente na maioria destes casos, sendo 
atribuída aos efeitos da uremia, do paladar alterado, das náuseas e da êmese, do 
estresse psicológico. (Nestor & Miguel, 1998)

A acidose metabólica é também reconhecida como uma das causas do atraso 
do crescimento, como demonstrado em pacientes com acidose tubular não-tratada. 
A acidose pode contribuir atuando no eixo GH/IGF, reduzindo a secreção do GH e os 
níveis de IGF-1. Há estudos demonstrando também que a acidose causa resistência 
aos efeitos anabólicos do GH, suprime a síntese de albumina e promove o catabolis-
mo protéico. (Nestor & Miguel, 1998)

Alterações no eixo GH/IFG-1 

Pacientes com DRC apresentam anormalidades no eixo GH/IFG-1, que tem 
importância relevante no crescimento e no metabolismo. O hormônio do crescimento 
(GH) é produzido e secretado pela hipófise anterior através do estímulo do hormônio 
liberador da secreção de GH ( GHRH ) e da ghrelina, uma substância secretada pelo 
estômago e hipotálamo e está envolvida na secreção do GH. A contra-regulação da 
sua liberação se dá através da somatoestatina ( SRIF ). O IGF-1 é resultante da bio-
transformação do GH pelo fígado e órgãos periféricos. A doença renal com evolução 
para insuficiência renal é um estado de resistência ao GH e não uma deficiência na 
produção. Alguns estudos chegaram à conclusão que os níveis séricos do hormônio 
do crescimento são normais ou elevados, por causa da diminuição do clereance renal. 
E em outras pesquisas, há a constatação que a produção de GH pode estar dimi-
nuída e sua vida média prolongada ( 38,9 +/- 11,2 minutos na diálise e 19,2 +/- 14,4 
minutos em grupo controle). Existe uma redução na expressão do receptor de GH nos 
órgãos periféricos e queda na atividade da proteína transportadora de GH (GHBP) no 
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sangue. A GHPB representa o domínio extracelular do receptor do hormônio do cres-
cimento, havendo, portanto, uma insensibilidade à sua ação. (Nestor & Miguel, 1998)

Tratamento com Hormônio do Crescimento recombinante humano (rhGH ) 

O tratamento com rhGH em crianças e adolescentes com DRC é indicado 
para retardo no crescimento, com controle adequado do déficit nutricional e das alte-
rações metabólicas.A dose recomendada do hormônio não é superior ao tratamento 
da baixa estatura de crianças sem IRC, variando entre 0,30 a 0,35 mg/kg/semana, 
onde todos os estudos analisados demonstram resultados satisfatórios na terapia 
com rhGH.Dados comparativos do início do tratamento até seis meses após, houve 
um aumento no crescimento cronológico e ósseo, no peso, na massa magra e di-
minuição da massa gorda. Aos doze meses, houve aumento da estatura no escore 
z, e aos dezoito meses não existiram mudanças significativas nesses parâmetros. 
(Smeltzer et. Al, 2009).

 As dimensões dos ossos e da massa muscular dos membros superiores e 
inferiores são as mais alteradas. Mesmo com as inúmeras vantagens da terapia com 
hrGH,uma vez iniciado o tratamento. É preciso a monitorização dos níveis de creati-
nina, proteinúria, pressão arterial e qualquer sinal de edema, controle do metabolis-
mo de fósforo e cálcio, níveis de paratormônio ( PTH ) e de hemoglobina glicosada. 
(Toporovski et. Al, 2006)

METODOLOGIA

Estudo descritivo através de uma revisão de literatura, baseado em 25 refe-
rências bibliográficas com fonte em livros e dados de artigos científicos, onde são 
abordadas as causas do déficit de crescimento em crianças e adolescentes com 
Doença Renal Crônica

Considerações Finais

A doença renal crônica (DRC) ocorre por uma lesão progressiva e perma-
nente nos néfrons causada por nefropatias congênitas ou adquiridas em crianças 
e adolescentes. Independente da natureza inicial, há o aumento gradativo da lesão 
renal,caracterizando a doença em cinco estágios de acordo com a taxa de filtração 
glomerular. Assim, os rins não conseguem manter suas funções homeostáticas e 
metabólicas, sendo necessário a intervenção do tratamento específico para a DRC. 

Esse tratamento pode ser conservador, invasivo ou o transplante renal e tem 
por objetivo restaurar o equilíbrio ácido-básico, hidroeletrolítico e metabólico do or-
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ganismo e, em crianças e adolescentes, restabelecer o desenvolvimento e o cresci-
mento corporal. Portanto, um dos principais aspectos da criança com DRC é déficit 
de crescimento, que tem causa multifatorial, sendo a anorexia, a desnutrição por 
ingesta calórico-protéica deficiente, acidose metabólica, osteodistrofia renal, altera-
ções no eixo do hormônio do crescimento (GH) e no fator de crescimento semelhante 
à insulina (IFG-1). 

A doença renal crônica desenvolve um estado de resistência ao hormônio do 
crescimento, causada pela redução na expressão dos receptores desse hormônio 
nos órgãos periféricos e pela diminuição da sua proteína transportadora. O uso do 
GH recombinante humano (rhGH) na terapia para o déficit de crescimento, tem se 
mostrado satisfatório em crianças com controle adequado da carência nutricional e 
das alterações metabólicas. O rhGH restaura a harmonia corporal, com diminuição 
da massa gorda e aumento da massa magra, sendo importante etapa no tratamento 
da criança e do adolescente com DRC.
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RESUMO
Tal estudo trata-se de uma Revisão de Literatura onde serão abordadas o desnvol-
vimento e organização morfofucional do Sistema Nervoso Central, assim como o 
processo da fisiopatologia da Doença de Parkinson. Métodos: Estudo descritivo porr 
meio de uma revisão integrativa de uma  literatura, em que  foram pesquisadas 36 
referências bibliográficas com base em livros e dados de artigos científicos. Resul-
tados: No que diz respeito ao aparato morofofuncional do SNC, notou-se um arca-
bouço orgânico que funciona histofisiologicamente por meio de impulsos químicos 
e elétricos, os quais são modulos por neurotransmissores e que por sua vez estão 
intriscamente associado ao processo fisiopatológico da Doença de Parkinson.
Palavras-chave: Sistema Nervoso Central;Morfosiologia do Sistema Nervoso Cen-
tral; isiopatologia da Doença de Parkinson

ABSTRACT
This study is a Literature Review where the development and morphofunctional or-
ganization of the Central Nervous System will be addressed, as well as the patho-
physiology process of Parkinson’s Disease. Methods: Descriptive study through an 
integrative literature review, in which 36 bibliographical references were searched 
based on books and data from scientific articles. Results: With regard to the mor-
phofunctional apparatus of the CNS, an organic framework was noted that functions 
histophysiologically through chemical and electrical impulses, which are modules by 
neurotransmitters and which in turn are intricately associated with the pathophysiolo-
gical process of Parkinson’s Disease .
Keywords: Central Nervous System; Morphosiology of the Central Nervous System; 
Pathophysiology of Parkinson’s Disease. 

1. INTRODUÇÃO

O sistema nervoso é a realização mais completa e versátil da evolução, sendo 
responsável pelo controle das funções orgânicas e também pela interação com o 
meio externo. Essa interação ocorre em diferentes níveis, pois o ser humano está em 
constante processamento dos sentidos, da memória e de várias funções corporais. 
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Sendo assim, ele é um sistema de primordial importância para o funcionamento de 
todo o corpo.

Neste trabalho, tem-se por fito falar sobre a origem do sistema nervoso cen-
tral, a partir da embriogênese fetal, e da sua organização morfofuncional. Para assim, 
chegarmos a algumas patologias relacionadas a ele, como a doença de Parkinson.

2. SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

O sistema nervoso central é um dos principais responsáveis pelos proces-
sos de perceber, agir, aprender e lembrar, além de todas as capacidades humanas. 
Essas funções só são possíveis através da atividade das células componentes do 
tecido neuronal.

Para estudo, existem 03 divisões relacionadas ao SNC, são elas: embriológi-
ca, anatômica e funcional, as quais serão analisadas no presente trabalho.

2.1 EMBRIOLOGIA

Antes da formação do SNC, o disco embrionário apresenta camadas bilami-
nares: o hipoblasto e o epiblasto. A partir da linha primitiva formada pelo epiblasto, 
se formará uma camada intermediária, a qual dará origem ao endoderma e ao meso-
derma e, do restante dessa linha, forma-se o ectoderma, que é o folheto embrionário 
mais externo, o qual dará origem ao SNC.

O processo de gastrulação se inicia com a diferenciação desses três folhetos, 
e ele ocorre a partir da 3ª semana de vida embrionária.

“O primeiro folheto a se formar é o endoderma, seguido do mesoderma em-
brionário que se forma na migração de células epiblásticas pela fosseta pri-
mitiva. A progressão de células mesodérmicas desenvolve um tubo alinhado 
com o plano mediano e cefálico do disco germinativo. Este tubo se junta ao 
endoderma e, depois, desprende-se como um eixo sólido que reconhecemos 
como notocorda. As células epiblásticas que não migram para o endoderma 
e o mesoderma irão formar o ectoderma” (Jotz, 2017).

“Conforme a notocorda se desenvolve, ela induz o ectoderma localizado acima 
dela ou adjacente a linha média, a se espessar e formar uma placa neural alongada 
de células epiteliais espessas.” (Moore, 2016).

A neurulação começa na 3ª semana e termina na 4ª semana de formação do 
embrião, sendo um “processo envolvido na formação da placa neural e das pregas 
neurais e, no fechamento dessas pregas para a formação do tubo neural” (Machado, 
2013).

A partir do 18º dia, tem-se início a invaginação dessa placa ao longo do seu 
eixo central, formando o sulco neural, que propicia a entrada do ectoderma para o 
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mesoderma. No entanto, o sulco neural mais desenvolvido formará a goteira neural, 
sendo ela uma estrutura intermediária entre a formação do tubo e o sulco neural. A 
partir deste ponto, as 02 pregas neurais dobram-se entre si, formando o tubo neural 
e, as cristas neurais começam a se desenvolver.

O tubo neural “se separa do ectoderma superficial assim que as pregas neu-
rais se fusionam” (Moore, 2016), não se fechando de forma uniforme, ele começa a 
se unir na região intermediária, e vai se fechando em direção crânio-caudal. Nesse 
estágio, o tubo está todo fechado, com exceção da ponta superior, que forma o neu-
roporo rostral; e, da ponta inferior, que forma o neuroporo caudal. Essas estruturas 
são temporariamente ativas, pois a partir do 24º dia o neuroporo rostral e do 26º dia 
o neuroporo caudal se fecham.

“No processo de disjunção, elementos ectodérmicos se interpõem entre o ec-
toderma neural e o superficial para formar as meninges, o crânio, as vértebras e os 
músculos paraespinhais” (Jotz, 2017).

As paredes do tubo neural dão origem a várias estruturas importantes, como: 
a lâmina alar, de onde se originam os neurônios sensitivos; a lâmina basal, origina os 
neurônios motores; a lâmina do teto dará origem ao epêndima; e, por fim, a lâmina do 
assoalho originará o sulco mediano.

Já, as dilatações do tubo irão formar o arquencéfalo e a medula. O arquencé-
falo, chamado de encéfalo primitivo, fica na região mais cranial do embrião. Ele se 
diferencia estruturalmente e forma outras estruturas: o prosencéfalo, o mesencéfalo 
e o rombencéfalo.

As cavidades do tubo encefálico dão origem a 04 ventrículos cerebrais: o IV 
ventrículo deriva do rombencéfalo, o aqueduto cerebral deriva do mesencéfalo, o III 
ventrículo deriva do diencéfalo e os 02 ventrículos laterais derivam do telencéfalo. 
Todos eles se comunicam por meio dos ductos, que permitem que o líquor esteja 
sempre circulando por todo o espaço, fazendo uma barreira hematoencefálica.

Com 03 meses de vida, no telencéfalo serão formadas as vesículas telencefáli-
cas laterais. E, no metencéfalo tem-se as protusões do início do cerebelo e da ponte.

Aos 06 meses, o diencéfalo está totalmente escondido dentro da massa telen-
cefálica. O metencéfalo continua formando o cerebelo e, a ponte já está bem mais 
desenvolvida. O bulbo vai ser formando a partir do mielencéfalo.

Aos 09 meses, têm-se a formação completa das estruturas que estão rela-
cionadas com as dilatações do arquencéfalo. O telencéfalo, sendo a parte superior, 
diferencia os sulcos e giros. O cerebelo, a ponte e o bulbo já estão formados. Assim, 
como as demais estruturas.

O prosencéfalo diferencia-se em telencéfalo, que corresponde aos hemisférios 
direito e esquerdo do cérebro e recobrem o diencéfalo; e, o diencéfalo, corresponde 
principalmente ao tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O mesencéfalo per-
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manece o mesmo. O rombencéfalo irá se diferenciar em duas outras estruturas: o 
metencéfalo, que origina a ponte e o cerebelo; e, o mielencéfalo originará o bulbo.

2.2 ORGANIZAÇÃO MORFOFUNCIONAL

Todo o sistema nervoso central é protegido pelo esqueleto axial e por 03 ca-
madas de membranas conjuntivas, as meninges: dura máter é a mais externa. A 
aracnóide-máter, com o seu espaço subaracnóideo, onde fica o líquido cerebroespi-
nal, está localizada entre a aracnóide e a pia-máter. E, por fim, a pia-máter, sendo a 
membrana mais interna.

O encéfalo é “a parte do sistema nervoso central situada dentro do crânio” 
(Machado, 2013). Suas divisões e subdivisões anatômicas são as seguintes: 
cérebro - telencéfalo e diencéfalo; tronco encefálico - mesencéfalo, ponte e bulbo; 
e, cerebelo - córtex cerebelar e núcleos profundos cerebelares.

2.2.1 Cérebro

O cérebro se organiza através de vários sulcos, regiões que se organizam de 
forma irregular, por meio de reentrâncias. A existência deles “permite um conside-
rável aumento de superfície sem grande aumento do volume cerebral” (Machado, 
2013). Além disso, a área dos giros é delimitada entre os sulcos.

O sulco lateral ou fissura de Sylvius, é uma estrutura horizontalizada que se-
para os lobos frontais e parietal do lobo temporal, sendo um marco anatômico muito 
importante.

O sulco central divide o hemisfério cerebral em lobo frontal e parietal, esse 
marco anatômico vai guiar a identificação de outros sulcos e de outros giros. Na fren-
te desse sulco temos: o giro pré-central, nele localiza-se a área motora primária, res-
ponsável pela motricidade voluntária; e, o giro pós-central, nesta região fica a área 
sensitiva primária, responsável pela percepção consciente dos estímulos sensitivos 
em diversas regiões do corpo.

O sulco calcarino é bem pequeno e horizontalizado, sendo um ponto importan-
te na identificação da área visual primária. E, o sulco parieto-occipital, que separa 
o lobo parietal do occipital, ficando acima do sulco calcarino.

Os sulcos cerebrais delimitam os lobos, os quais são denominados a partir 
dos ossos do crânio com os quais se relacionam, temos então:

●	 Lobo frontal - fica na região do córtex motor, sendo delimitada poste-
riormente pelo sulco central e inferiormente pela fissura silviana. Nela estão 
localizados três giros: giro frontal superior, médio e inferior. Ele é respon-
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sável, principalmente, pela interação com o meio externo com relação aos 
movimentos e aos comportamentos. A região da frente do lobo, é respon-
sável pelas funções cognitivas superiores, o córtex heteromodal; e, a parte 
do córtex heterotípico tem relação com a motricidade propriamente dita. 
Ainda falando em cognição, na região órbito-frontal, que fica no território 
do giro reto, tem-se uma área muito importante para o juízo crítico, para a 
tomada de decisões e para o convívio social. A região polar, fica um pouco 
mais acima da área pré-frontal, sendo importante para o comportamento, 
estimulando-os ou inibindo-os. A região frontal-medial, no giro do cíngulo, 
contornando o corpo caloso, tem relação com a volição/iniciativa. A área de 
Broca, fica na região do giro frontal inferior, sendo importante na fluência da 
fala.
●	 Lobo temporal - é um lobo latero-inferior, identificado pela divisão do 
sulco lateral, que o separa do lobo frontal. Nele estão localizados os giros 
temporais superior, médio e inferior. É uma área de associação do córtex 
visual para o lobo temporal. Tem função sensorial, auditiva, visual e de co-
nhecimento do sentido e linguagem. A área auditiva primária está localizada 
no giro transverso de Heschl, nela se percebe inicialmente os sons de forma 
consciente e, logo após, haverá a distribuição ao longo do córtex. A área de 
Wernicke, fica na região posterior, entre o lobo parietal e temporal, sendo 
responsável pela compreensão da linguagem.
●	 Lobo parietal - localizado entre o sulco central até a linha imaginária do 
sulco parieto-occipital. Ele é dividido em dois lóbulos: lóbulo parietal supe-
rior e inferior, os quais são separados pelo sulco intraparietal. Esse lobo é 
muito envolvido com a atenção espacial.
●	 Lobo occipital - é o lobo mais posterior. O sulco parieto-occipital, se-
para-o do lobo parietal e, acima dele, fica o sulco calcarino. A área visual 
primária fica no polo occipital, estando relacionada as vias visuais. Assim, 
as informações do sistema fotorreceptor vão direto para o córtex occipital, 
onde será realizada a interpretação dos impulsos visuais.
●	 Lobo da ínsula - é observado com o afastamento das margens da fissu-
ra lateral, estando associado a funções autonômicas e gustativas.

A divisão do cérebro se baseia em telencéfalo e diencéfalo, onde estão locali-
zadas a maioria das estruturas encefálicas, como: córtex cerebral, substância bran-
ca, ventrículos laterais e núcleos da base.
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2.2.1.1 Telencéfalo

O telencéfalo é uma estrutura com aspecto irregular, que se organiza em dois 
hemisférios, direito e esquerdo, os quais são separados por uma comissura longitu-
dinal, o corpo caloso, que faz a ponte entre as informações de um hemisfério para o 
outro. “Esses hemisférios cerebrais possuem cavidades, os ventrículos laterais direito 
e esquerdo, que se comunicam com o III ventrículo pelos forames interventriculares” 
(Machado, 2013).

É a grande porção predominante do cérebro humano, que se divide em: núcleos 
da base, córtex cerebral e substância branca.

Os núcleos da base são aglomerações de corpos neuronais inseridas na por-
ção basal do cérebro. Eles são responsáveis pela mediação dos movimentos, na 
facilitação ou inibição deles. Na doença de Parkinson, a qual será estudada mais a 
frente, é essa região que vai ser acometida.

Nele se encontram o núcleo caudado, o putâmen e o globo pálido. O núcleo 
caudado “é uma massa alongada e bastante volumosa, de substância cinzenta, re-
lacionada em toda sua extensão com os ventrículos laterais. A cabeça do núcleo 
caudado com a parte anterior do putâmen, têm funções relacionadas sobretudo com 
a motricidade” (Machado, 2013).

O putâmen está relacionado diretamente com o globo pálido medialmente e 
a junção deles forma o núcleo lentiforme, o qual se situa “profundamente no interior 
do hemisfério” (Machado, 2013). Eles possuem importante função no controle motor. 
“O claustrum é uma delgada calota de substância cinzenta localizada entre o córtex 
insular e o núcleo lentiforme” (Machado, 2013).

O corpo amigdalóide é uma massa esferóide também de substância cinzenta, a 
qual se relaciona diretamente com a extremidade da cauda do núcleo caudado, sendo 
muito envolvida nas respostas emocionais. Por fim, o núcleo accumbens é uma «massa 
de substância cinzenta situada na zona de união entre o putâmen e a cabeça do núcleo 
caudado” (Machado, 2013), sendo uma importante área relacionada ao prazer.

Em seguida, temos o córtex cerebral, que é um agrupamento de substância 
cinzenta, responsável pelas funções cognitivas, que medeiam as principais intera-
ções do indivíduo com o meio externo. Ele é um segmento bastante complexo, com 
inúmeras variações ao longo das suas divisões, tendo a seguinte citoarquitetura: cór-
tex-like, são corpos neuronais pouco distribuídos, de forma esparsa. Ela é uma região 
associada a funções evolutivamente mais rudimentares, tendo um contato mais pre-
dominante com o sistema límbico e com o córtex olfatório, ou seja está relacionado 
com as emoções.

As regiões córtex-like e do alocórtex vão ser mais relacionadas a funções in-
ternas associadas ao hipotálamo, fazendo a regulação do meio interno. Já os córtex 
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mais complexos, os isocórtex homotípico e heterotípico vão funcionar principalmente 
na relação com as funções cognitivas, nas áreas de associação de informação das 
sensibilidades e da formação das projeções motoras voluntárias ou de comportamen-
tos automáticos.

Por fim, temos a substância branca, que é composta por vias estruturalmente 
ascendentes, trazendo informações das regiões inferiores do SNC para as regiões do 
trato ascendente, permitindo o funcionamento e a comunicação do cérebro.

Nela, existe a divisão entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. No he-
misfério esquerdo, temos a área parietal esquerda, relacionada ao planejamento de 
algumas funções motoras, as chamadas praxias. E, geralmente essas informações 
estão agrupadas no córtex cerebral esquerdo. A área perisilviana esquerda, fica perto 
do sulco lateral, principalmente no lobo temporal, sendo responsável pela linguagem.

No hemisfério direito, temos a área parietal direita, que está relacionada a aten-
ção espacial. A área temporal direita, tem como função o reconhecimento de faces. A 
área perisilviana direita, localizada próxima ao lobo temporal, está associada a prosó-
dia e a musicalidade. A região do sistema límbico direito tem relação com a memória 
visual, emoção, afeto e empatia.

2.2.1.2 Diencéfalo

É o componente mais rudimentar, sendo organizado por núcleos de substân-
cia cinzenta, composto por tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O tálamo 
tem como principal função a coordenação das informações do corpo. Por ele, pas-
sam diversas vias sensoriais e cerebelares, estando elas associadas aos núcleos da 
base. Ela é uma grande região onde se fazem muitas sinapses nervosas, além disso 
detêm muita interação com o córtex cerebral, pois eles trocam informações entre si, 
por meio de várias alças de comunicação.

O hipotálamo fica na região inferior, ao redor do III ventrículo. Ele é organiza-
do em núcleos, sendo responsável pelas funções autonômicas e pela mediação da 
homeostase no organismo. O epitálamo está localizado na região mais posterior do 
diencéfalo, num ponto abaixo do corpo caloso e acima do mesencéfalo. Tem como 
função a mediação do ciclo sono-vigília.. Por fim, temos o subtálamo, que fica numa 
porção mais inferior, tendo como função a mediação do movimento, fazendo parte do 
circuito dos núcleos da base, ajudando na facilitação ou inibição desses movimentos.

2.2.2 Tronco encefálico

O tronco encefálico é uma estrutura tubular em sentido longitudinal, que fica logo 
abaixo do diencéfalo, acima da medula e a frente do cerebelo, sendo assim ela é uma 
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região que conecta essas importantes regiões do SNC. Em “sua constituição entram 
corpos de neurônios que se agrupam em núcleos e fibras nervosas que, por sua vez, 
se agrupam em feixes denominados tratos, fascículos ou lemniscos” (Machado, 2013).

“Muitos dos núcleos do tronco encefálico recebem ou emitem fibras nervosas 
que entram na constituição dos nervos cranianos. Dos 12 pares de nervos crania-
nos, 10 fazem conexão com o tronco encefálico” (Machado, 2013), são eles: III par 
- nervos oculomotores; IV par - nervos trocleares; V par - nervos trigêmeos; VI par 
- nervos abducentes; VII par - nervos faciais; VIII par - nervos vestibulococleares; IX 
par - nervos glossofaríngeos; X par - nervos vagos; XI par - nervos acessórios; XII 
par - nervos hipoglossos.

O tronco encefálico é o centro de sobrevivência do corpo, estando associado 
a várias funções vitais, como o ciclo sono-vigília, consciência, controle respiratório 
e cardíaco, além de facilitar a comunicação entre cérebro, medula espinal e cerebelo.

2.2.2.1 Mesencéfalo

É o segmento mais curto do tronco encefálico, localizando-se predominantemente 
na face posterior do crânio, fica entre a ponte e o diencéfalo, sendo atravessado pelo 
aqueduto cerebral, por onde o III e o IV ventrículo se unem; e, dorsalmente a ele fica 
o teto do mesencéfalo.

Na parte ventral do teto, localizam-se os dois pedúnculos cerebrais, por onde 
transitam informações advindas do cerebelo. Essas estruturas se dividem numa “par-
te dorsal, predominantemente celular - o tegmento - e outra ventral, formada por 
fibras longitudinais, a base do pedúnculo” (Machado, 2013). Numa seção transversal 
do mesencéfalo, “o tegmento é separado da base pela substância negra, que é for-
mada por neurônios que contêm melanina. E, na superfície do mesencéfalo têm-se 
dois sulcos longitudinais: o sulco lateral do mesencéfalo e o sulco medial do pedún-
culo cerebral” (Machado, 2013).

2.2.2.2 Ponte

É a porção mais intermediária dentro do tronco encefálico, estando interposta 
entre o bulbo e o mesencéfalo. “Está situada ventralmente ao cerebelo e repousa 
sobre a parte basilar do osso occipital e do dorso da sela túrcica do esfenóide” (Ma-
chado, 2013).

2.2.2.3 Bulbo

É a porção caudal e mais baixa do tronco encefálico, com uma relação mais 
próxima com a medula espinal abaixo e com a ponte acima. A superfície do bulbo 
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tem diversos sulcos, os quais são contínuos com a medula espinal: fissura mediana 
anterior, sulcos laterais anteriores e posteriores, sulco intermédio posterior e sulco 
mediano posterior.

Na parte posterior do bulbo, tem-se a continuação dos fascículos grácil e 
cuneiforme advindos da medula, eles são responsáveis por conduzir pelo SNC im-
pulsos relacionados a propriocepção consciente, tato epicrítico, sensibilidade vibra-
tória e estereognosia.

2.2.3 Cerebelo

“O cerebelo está situado dorsalmente ao bulbo e à ponte, repousando sobre 
a fossa cerebelar do osso occipital e sendo separado do lobo occipital pela tenda do 
cerebelo” (Machado, 2013)

Os pedúnculos cerebelares são estruturas que ligam o cerebelo ao tronco en-
cefálico, portanto aí transitam informações advindas do cerebelo. A ligação do cere-
belo com a medula e o bulbo é feita pelo pedúnculo cerebelar superior; com a ponte, 
esta ligação se dá através do pedúnculo médio e, a ligação com o mesencéfalo se 
dá através do pedúnculo inferior. Neles irão transitar funções, estruturas e estímulos 
bem diferentes, além de ajudar a compor o IV ventrículo.

É um órgão muito importante para a manutenção da postura, equilíbrio, 
coordenação dos movimentos e aprendizagem de habilidades motoras.

3. FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA DE PARKINSON

A doença de Parkinson é a segunda doença degenerativa mais prevalente, 
afetando 1% da população acima dos 65 anos em ambos os sexos, com ligeira pre-
valência do sexo masculino.

Ela é o principal transtorno do movimento hipocinético, sendo caracterizado 
por bradicinesia e mais um dos sintomas seguintes: rigidez, instabilidade postural e 
tremor de repouso. A sua etiologia ainda é indefinida, mas existem alguns fatores ge-
néticos alinhados a fatores ambientais (uso de pesticidas, exposição a metais pesa-
dos, desnutrição e obesidade) que acabam acarretando no aparecimento da doença.

Na fisiopatologia da doença, “a expressão motora é decorrente da deficiên-
cia da transmissão dopaminérgica da via nigroestriatal, sendo uma consequência do 
processo degenerativo que acomete os neurônios mesencefálicos da substância ne-
gra” (Gagliardi et al., 2019). Tem-se aí, uma depleção dos corpos desses neurônios 
dopaminérgicos, havendo uma diminuição da dopamina no núcleo estriado. Com 
essa redução, haverá uma dificuldade dos movimentos, o que é característico dessa 
síndrome hipocinética.
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Essa perda neuronal ocorre por conta de um acúmulo dos corpúsculos de 
Lewy dentro do corpo do neurônio. Esses corpúsculos liberam proteínas de ação 
pré-sináptica, as alfassinucleínas, que se acumulam em depósitos anormais, o que 
leva a disfunção de organelas e sistemas celulares, causando a morte celular.

Essa degeneração neuronal é irreversível, resultando numa diminuição da 
produção de dopamina, fazendo com que haja a lentificação dos movimentos na 
doença de Parkinson.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do treino na detecção direta utilizando 
vídeos com e sem mentira. Participaram deste estudo 73 policiais militares. O Grupo 
Experimental (GE) foi composto por 17 policiais recém-formados (16 homens), com 
Midade = 28,57 anos; (DP = 3,97). O Grupo Controle (GC) foi composto por 56 policiais 
(52 homens), com Midade = 47,82 anos (DP = 1,94). Foram utilizados os Vídeos Estímulo 
para Detecção de Mentiras, a Escala para Percepção de Mentiras na Comunicação 
e a Micro Expression Training Tool. No pré-teste o GE obteve menos acertos (Mdn = 
30,78) que o GC (Mdn = 43,15) em relação à percepção do outro falando verdade ou 
mentira (U = 432,0; p < 0,05). Já no pós-teste o GE (Mdn = 27,21) teve menos acertos 
que o GC (Mdn = 37,55), mas a diferença não foi significante (U = 309,5; p = 0,07). 
Ao comparar o desempenho do GE antes e após o treino, verificou-se um aumento 
na precisão da detecção (T = 21; p < 0,05). O treino pode ter efeito moderado sobre 
a detecção de sinais da mentira, o que torna a medida direta uma técnica importante 
para ser aprimorada nos estudos sobre detecção de mentira. 
Palavras-Chave: mentira; detecção; medida direta; treino; expressões faciais.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of training on direct detection 
using videos with and without lying. A total of 73 military police officers participated 
in this study. The Experimental Group (EG) was composed of 17 newly trained 
police officers (16 men), with Mage = 28.57 years; (SD = 3.97). The Control Group 
(CG) was composed of 56 police officers (52 men), with Mage = 47.82 years; (SD = 
1.94). The Stimulus Videos for Lying Detection, the Scale for Perception of Lying in 
Communication, and the Micro Expression Training Tool were used. In the pre-test 
the EG obtained fewer correct answers (Mdn = 30.78) than the CG (Mdn = 43.15) 
regarding the perception of the other person telling the truth or telling a lie (U = 432.0; 
p < 0.05). On the post-test, the EG (Mdn = 27.21) had fewer correct answers than the 
CG (Mdn = 37.55), but the difference was not significant (U = 309.5; p = 0.07). When 
comparing the performance of the EG before and after training, there was an increase 
in detection accuracy (T = 21; p < 0.05). Training may have a moderate effect on the 
detection of lie cues, which makes direct measurement an important technique to be 
improved in studies on lie detection. 
Keywords: Lie; Detection; Direct Measure; Training; Facial Expressions.

Introdução

A mentira é um fenômeno frequente nas interações sociais cotidianas (OLIVEIRA; 
AMORIM, 2013). Pode ser caracterizada como a intencionalidade de transmitir uma men-
sagem que leve o receptor ao engano (FORD, 2006), isto é, o ato em que uma pessoa 
pretende enganar a outra, o fazendo deliberadamente, sem notificação anterior de seu 
propósito, e sem ter sido explicitamente requisitada a fazê-lo pelo alvo (EKMAN, 1996). 

O ato de mentir é um comportamento complexo que pode estar relacionado 
a características individuais e ao contexto social (RODRIGUES; ARRIAGA, 2010). 
A mentira é necessária quando torna a convivência entre os indivíduos amigável e 
cordial, tendo função de regulação social, mas é negativa quando pode gerar con-
sequências prejudiciais e não contribui positivamente para o contexto social, como a 
mentira contada nos negócios, na política, ou em um contexto criminal (OLIVEIRA; 
AMORIM, 2013; QUINTA, 2008).

Os sinais da mentira têm sido amplamente investigados por métodos diferen-
tes e se baseiam em indícios não verbais, como o desvio do olhar, o aumento nos 
movimentos de braços e mãos, a postura, o nervosismo aparente e o corar do rosto 
(VRIJ; GRANHAG; PORTER, 2010), as emoções e as expressões faciais (EKMAN, 
2003; PAIVA-SILVA et al., 2016) e verbais, como a demora em iniciar uma frase e a 
repetição de palavras, frases e detalhes, elevação no tom de voz, aumento no ritmo 
da fala (QUINTA; COELHO, 2009).
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As formas mais comuns de detecção de mentiras são a observação do com-
portamento e a análise do discurso (VRIJ; GRANHAG; PORTER, 2010). Outras téc-
nicas foram criadas para medir sinais fisiológicos, como o polígrafo (Office of Techno-
logy Assessment, 1990), que se baseia na ideia de que o ato de mentir pode causar 
aumento da excitação autonômica (SIMPSON, 2008), ou neurológicos, que enfocam 
os correlatos da mentira no sistema nervoso central, utilizando, por exemplo, técnicas 
de Imagem por Ressonância Magnética Funcional - fMRI (GAMER et al., 2012) e Po-
tencial Relacionado a Evento (GAO et al., 2014). 

No entanto, estes métodos são sensíveis a influência de fatores cerebrais, cog-
nitivos e de personalidade, associados a uma gama de diferenças individuais, que 
podem afetar a validade da detecção de mentiras (FARAH et al., 2014).

Assim, técnicas que analisam as microexpressões faciais têm ganhado noto-
riedade (PORTER et al., 2010), pois são expressões faciais involuntárias muito rápi-
das (1/3 a 1/25 segundos) que dão uma visão breve das emoções que as pessoas 
experimentam, mas se esforçam para não expressar (PFISTER et al., 2011). As micro-
expressões das emoções podem emergir, apesar dos esforços de um mentiroso em 
disfarçá-las enquanto está mentindo (EKMAN; FRIESEN; O’SULLIVAN, 1988). 

A discriminação de estados emocionais genuínos e falsos é fundamental em 
contextos forenses, serviços de saúde, configurações de segurança dos aeroportos 
(PORTELLA; CLARK, 2006; PORTER et al., 2010). No contexto policial, os manuais 
sobre técnicas de entrevista e interrogatório geralmente incluem seções sobre pistas 
ao engano, onde é dada mais ênfase aos sinais não-verbais - isto é, olhar, movimentos 
e postura (VRIJ, 2008). De tal modo, o referido autor considera que há uma tendência 
que os policiais prestem mais atenção ao comportamento não-verbal do que ao com-
portamento verbal, o que os tornam menos precisos em discriminar entre verdades e 
mentiras do que aqueles que levam em consideração o conteúdo do discurso.

Considerando que as crenças sobre os sinais da mentira podem influenciar a 
sua detecção, Bogaard et al. (2016) investigaram as crenças de estudantes (n = 95) e 
policias (n = 104) sobre pistas da dissimulação. Em resposta a questão “O que você 
acha que são boas pistas para a detecção de mentiras?”, os policiais referiram 149 
sinais não verbais e 42 sinais verbais e os estudantes 232 sinais não verbais e 20 
sinais verbais. Os sinais não verbais mencionados com frequência maior foram evita-
ção do olhar e aumento nos movimentos. Estes dados revelaram que embora os po-
liciais tivessem mais conhecimento acerca da detecção de mentira, baseavam seus 
julgamentos em sinais não verbais estereotipados, tendo crenças incorretas sobre os 
sinais diagnósticos da mentira (BOGAARD et al., 2016). 

Estudos de levantamento apontam índices de precisão na detecção de men-
tiras que variam entre 54% (BOND; DEPAULO, 2006) e 56,6% (VRIJ, 2000), mas há 
consenso parcial de que, na população em geral, este índice esteja em torno de 50% 
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(CROSSMAN; LEWIS, 2006; EKMAN; O’SULLIVAN; FRANK, 1999; PEARSON; RI-
CHARDSON, 2013). Este número poderia ser elevado se o detector melhorasse sua 
habilidade de observação dos sinais que ajudassem a reconhecer a diferença entre 
mentira e verdade, fazendo julgamentos corretos (SU; LEVINE, 2016).

Uma meta-análise que reuniu 16 estudos, verificou que o treinamento é um 
meio eficaz para melhorar a precisão da detecção ((DRISKELL, 2012). Mas esse re-
sultado foi moderado: i) pelo tipo de formação implementada (eficaz quando o treina-
mento combinava informações, prática e feedback); ii) pelo conteúdo do treinamento 
(apresentava indicadores confiáveis da mentira), iii) pela experiência do aprendiz (a 
formação foi mais eficaz para indivíduos ingênuos do que para indivíduos experien-
tes); e iv) pelo tipo de mentira contada (formação foi mais eficaz quando o engano 
envolvia sentimentos e opiniões do que quando envolvia transgressões).

Considerando que em muitos contextos o julgamento entre comportamento 
mentiroso e verdadeiro é necessário para uma tomada de decisão correta, e que não 
está claro se o treino pode aumentar a precisão da detecção direta dos sinais da men-
tira, o presente estudo teve como objetivo investigar o efeito do treino na detecção 
direta sobre o julgamento de vídeos com e sem mentira. De maneira específica, foram 
medidos e comparados os escores do grupo experimental sobre o julgamento de ví-
deos com e sem mentira antes e depois do treino e os escores dos grupos controle e 
experimental sobre o julgamento de vídeos com e sem mentira.

Método
Participantes

Participaram 73 Policiais Militares (PM), ambos os sexos, que foram subdivi-
didos em dois grupos: Grupo Controle – GC (com experiência profissional e que não 
recebeu treinamento para detectar a mentira) e o Grupo Experimental – GE (sem 
experiência profissional e que recebeu treinamento para a detecção de mentiras). Os 
policiais foram escolhidos para participar da pesquisa por trabalharem e lidarem com 
o comportamento não-verbal, avaliando pessoas suspeitas ou não no cotidiano.

O GE foi composto por 17 policiais recém-formados no Curso de Formação 
para Oficiais (16 homens e 1 mulher), com idades entre 23 e 40 anos (M = 28,57 anos; 
DP = 3,97) todos com nível superior. O GC foi composto por 56 policiais (52 homens 
e 4 mulheres), com idades entre 42 e 51 anos (M = 47,82 anos; DP = 1,94), a maioria 
possuía nível médio de escolaridade e mais de 25 anos de experiência na profissão.
 
Instrumentos 

Vídeos Estímulo para Detecção de Mentiras – VEDM: consistem em 20 vídeos 
com 20 universitários (10 homens e 10 mulheres) relatando seus sentimentos diante 
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de slides que mostravam imagens agradáveis e desagradáveis validadas pelo Inter-
nacional Affective Picture System (LANG; BRADLEY; CUTHBERT, 2008). O entrevis-
tado teve que mentir sobre suas emoções verdadeiras quando apareciam imagens 
desagradáveis. Assim, estes vídeos mostravam dez entrevistas verdadeiras e dez 
mentirosas, com duração de um minuto cada (HONÓRIO, 2012).

Escala para Percepção de Mentiras na Comunicação – EPMC: uma medida 
de diferencial semântico composta por dois itens, no primeiro atribui-se uma pon-
tuação 1 a 9 (1 = totalmente verdadeira e; 9 = totalmente mentirosa) para avaliar a 
veracidade do discurso assistido, o segundo item varia de 1 a 9 indicando o nível de 
confiança (1 = confio totalmente e; 9 = não confio nada), para avaliar a confiança em 
seu próprio julgamento (HONÓRIO, 2012).

Micro Expression Training Tool – METT: de acordo com este paradigma, os es-
tímulos de microexpressões faciais devem sempre ter a seguinte composição: face 
neutra/face emocional/face neutra. O METT consiste na exibição das emoções de 
56 pessoas diferentes. A expressão emocional tem um tempo de exposição de 1/5 
de segundo e a face neutra 1 segundo cada. Após a apresentação do estímulo, o 
participante escolhe uma entre as sete emoções básicas como correta. Após cada 
resposta é dado um feedback (acerto ou erro). Quando uma expressão é erronea-
mente marcada, por exemplo, raiva como nojo, é apresentado ao participante um 
comentário breve na forma áudio sobre o tipo de erro cometido. O participante pode 
treinar o tempo que achar necessário. O treino (pré-teste) completo pode ser feito em 
pouco menos de quatro minutos (EKMAN, 2011).

Além dos instrumentos já mencionados, foram utilizados ainda um computa-
dor, caixas de multimídia para saída de som e data show para projeção dos vídeos.
 
Procedimento

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Brasília (UnB), protocolo 05‐10/ 2011, seguindo as Diretrizes e Normas Regula-
mentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, Resolução - CNS 466/12. To-
dos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes 
do início da coleta de dados, sendo assegurado o anonimato das informações.

Após a aprovação do comitê de ética, foi solicitada autorização ao Comandante 
Geral da PM para a realização da pesquisa, que encaminhou um contingente de policiais. 
Assim, o estudo contou com duas turmas, uma de policiais experientes que trabalhavam 
nas ruas há mais de 25 anos e estavam fazendo um curso de reciclagem exigido na pro-
fissão e outra de policiais recém-formados no Curso de Formação para Oficiais Militares. 

Os procedimentos foram realizados em um Auditório da Academia da Polícia 
Militar. A coleta de dados foi realizada em duas fases: 1) pré-teste, com todos os 
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indivíduos dos dois grupos (GC e GE) participando das mesmas condições experi-
mentais, assistindo a dez vídeos (verdadeiros e mentirosos) para detectar a mentira; e 
2) pós-teste, em que todos assistiram novamente a outros dez vídeos. Entre as duas 
fases (antes de realizar o pós-teste) o GE recebeu treino para detecção de mentira 
com base na observação de sinais emocionais.

Nas duas etapas os participantes assistiram aos vídeos e entre a exibição de 
um vídeo e outro tinham 30 segundos para responder a EPMC. A sequência dos 
vídeos no pré-teste foi a seguinte: vídeo 1 (verdadeiro); vídeo 2 (verdadeiro); vídeo 3 
(verdadeiro); vídeo 4 (verdadeiro); vídeo 5 (verdadeiro); vídeo 6 (falso); vídeo 7 (verda-
deiro); vídeo 8 (falso); vídeo 9 (falso) e vídeo 10 (verdadeiro). Os vídeos verdadeiros 
correspondiam às respostas de 1 a 4, já os vídeos falsos correspondiam às respostas 
de 6 a 9. Quando os respondentes marcavam o item 5 significava a não identificação 
da resposta correta, então era considerado erro.

O treino de detecção foi realizado em dois encontros, duas horas cada, com 
um tempo total de quatro horas. No primeiro encontro, foram ministradas aulas ex-
positivas com conceitos sobre a mentira, emoções, atitudes e expressões faciais, 
enfatizando as técnicas da mentira para observação do comportamento humano. Já 
no segundo encontro foi realizado o teste-treino, utilizando o METT (https://face.pau-
lekman.com/face/default.aspx) que continha imagens estáticas de pessoas demons-
trando suas emoções e os participantes deveriam julgar o tipo de emoção. À medida 
que eles julgavam, dava-se feedback sobre as respostas corretas e os sinais que 
indicavam mentira.

Após o treino, os participantes do GE assistiram novamente aos dez vídeos do 
pré-teste, para poder comparar estatisticamente os resultados do pré-teste e o efeito 
do treinamento (teste após o treino). Já na fase do pós-teste, os dois grupos assisti-
ram outros dez vídeos, fizeram uma nova avaliação e julgamento direto da mentira, e 
responderam também à EPMC. A sequência dos vídeos foi: vídeo 11 (falso); vídeo 12 
(falso); vídeo 13 (falso); vídeo 14 (falso); vídeo 15 (verdadeiro); vídeo 16 (verdadeiro); 
vídeo 17 (verdadeiro); vídeo 18 (falso); vídeo 19 (falso) e vídeo 20 (falso). Assim, pude-
ram ser comparados os resultados entre os grupos, para saber se realmente o Treino 
influenciou o aumento dos escores nas respostas do GE.

Análise de dados

Os dados foram analisados com o software SPSS 18.0 (Statistical Package 
for the Social Sciences), sendo realizadas análises descritivas e inferenciais não-
-paramétricas, pois os dados não apresentaram normalidade de acordo com o teste 
Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05) e nem homogeneidade de variância (p < 0,05). As-
sim, realizou-se o Teste dos Postos com Sinais de Wilcoxon (T) para comparar as 

https://face.paulekman.com/face/default.aspx
https://face.paulekman.com/face/default.aspx
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diferenças entre os escores do GE, nas duas condições (antes e depois do Treino), 
com o objetivo de verificar o efeito do treino na percepção dos sinais da mentira. E 
o teste Mann-Whitney (U) para verificar as diferenças nas posições ordenadas dos 
postos (ranks) dos escores entre os dois grupos (GE e GC).  

Resultados

Pré-teste: Comparação dos resultados dos grupos controle e experimental nos 
vídeos de 1 a 10.

A Tabela 1 mostra os resultados do GE e GC na discriminação dos vídeos com 
mentira e verdade antes da realização do treino.

 
Tabela 1. Teste de Mann-Whitney (U) das diferenças na percepção entre 

os grupos GC e GE no pré-teste (antes do treino).
PRÉ-TESTE GC x GE (antes do Treino) 

VÍDEOS GCMdn GEMdn U  p – valor

GRUPOS 43,15 30,78 432,0 0,05*

VÍDEO 1 (V) 47,40 23,39 262,0 0,001**

VÍDEO 2 (V) 36,32 50,85 417,5 0,05*

VÍDEO 3 (V) 36,73 49,85 440,5 0,05*

VÍDEO 4 (V) 45,71 26,09 324,0 0,001**

VÍDEO 5 (V) 43,54 32,98 482,5 0,06

VÍDEO 6 (F) 37,00 49,17 456,0 0,05*

VÍDEO 7 (V) 40,85 37,93 596,5 0,60

VÍDEO 8 (F) 44,29 31,11 439,5 0,05*

VÍDEO 9 (F) 42,56 35,39 538,0 0,21

 VÍDEO 10(V) 43,56 32,91 481,0 0,06
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Nota. Mdn = mediana; ** p < 0,001; * p < 0,05; GC = Grupo 
Controle; GE = Grupo Experimental; V = verdadeiro; F = falso.

Conforme Tabela 1, o resultado agrupado de todos os vídeos mostra que o 
GC obteve mediana maior (Mdn = 43,15) do que o GE (Mdn = 30,78), havendo uma 
diferença significante entre os grupos (p = 0,028). Observa-se ainda que em seis ví-
deos houve diferenças significante entre os grupos [VÍDEO 1 (U = 262,0; p < 0,001), 
VÍDEO 2 (U = 417,5; p < 0,05), VÍDEO 3 (U = 440,5; p < 0,05), VÍDEO 4 (U = 324,0; 
p < 0,001), VÍDEO 6 (U = 456,0; p < 0,05), e VÍDEO 8 (U = 439,5; p < 0,05)]. 



106

A Tabela 2 mostra a mediana, a estatística de Mann Whitney e a significância 
dos resultados entre os grupos GC e GE referentes à percepção dos vídeos no teste 
após o treino.

Tabela 2. Teste de Mann-Whitney (U) das diferenças na percepção entre 
os grupos GC e GE no Teste após o Treino do GE.

VÍDEOS               GCMdn              GEMdn U  p - valor

GRUPOS 35,96 38,24 438,0 0,70

VÍDEO 1 (V) 41,31 24,74 267,5 0,05*

VÍDEO 2 (V) 38,04 35,68 453,6 0,67

VÍDEO 3 (V) 36,55 40,68 430,5 0,48

VÍDEO 4 (V) 35,75 41,12 406,0 0,35

VÍDEO 5 (V) 34,76 46,68 328,5 0,05*

VÍDEO 6 (F) 38,82 33,06 409,0 0,32

VÍDEO 7 (V) 38,94 30,62 367,5 0,15

VÍDEO 8 (F) 32,84 53,12 219,0 0,001**

VÍDEO 9 (F) 37,06 38,97 459,5 0,75

VÍDEO 10 (V) 38,27 34,91 440,5 0,56

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Nota. Mdn = mediana; ** p < 0,001; * p < 0,05; GC = Grupo 
Controle; GE = Grupo Experimental; V = verdadeiro; F = falso.

Observa-se na Tabela 2 que após o treino, os resultados agrupados mostra-
ram que o GE melhorou sua percepção (Mdn = 38,24) em comparação ao GC (Mdn 
= 35,96), apesar da diferença não significante (p = 0,70). Entretanto, ressalta-se que 
o GE conseguiu discriminar os vídeos 5 (verdadeiro) e 8 (falso) significantemente 
melhor que o GC. O que demonstrou que o treino pode ter sido favorável para discri-
minação entre mentira e verdade nestes vídeos.

Pós-teste: Comparação dos resultados dos grupos (GC e GE) nos vídeos de 11 
a 20.

A Tabela 3 mostra os resultados do GE e GC na discriminação dos vídeos com 
mentira e verdade após a realização do treino. 
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Tabela 3. Teste de Mann-Whitney das diferenças na percepção entre 
os grupos GC e GE no pós-teste (após o GE realizar o treino).

VÍDEOS GCMdn GEMdn U p - valor

GRUPOS 37,55 27,21 309,5 0,065

VÍDEO 11 (F) 38,39 30,38 363,5 0,16

VÍDEO 12 (F) 34,37 43,38 350,5 0,12

VÍDEO 13 (F) 38,44 28,24 327,0 0,07

VÍDEO 14 (F) 34,34 45,76 327,0 0,05*

VÍDEO 15 (V) 40,48 23,62 248,5 0,05*

VÍDEO 16 (V) 36,29 39,32 436,5 0,60

VÍDEO 17 (V) 39,95 25,35 278,0 0,05*

VÍDEO 18 (F) 35,40 42,26 386,5 0,24

VÍDEO 19 (F) 37,38 35,76 455,0 0,78

VÍDEO 20 (F) 40,69 24,85 269,5 0,05*
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Nota. Mdn = mediana; ** p < 0,001; * p < 0,05; GC = Grupo 
Controle; GE = Grupo Experimental; V = verdadeiro; F = falso.

Observa-se na Tabela 3 que os resultados agrupados indicaram que o GE 
obteve menos acertos (Mdn = 27,21) que o GC (Mdn = 37,55), mas a diferença não 
foi significante (p = 0,06). O GE detectou com precisão maior o vídeo 14 (U = 327,0; 
p < 0,05) com pessoa falando mentira, enquanto o GC detectou com precisão maior 
os vídeos 15 (U = 248,5; p < 0,05) e 17 (U = 278,0; p < 0,05) com pessoas falando 
verdade e 20 (U = 269,5; p < 0,05) com pessoa falando mentira. Comparando-se 
com o Pré-teste a diferença entre os grupos diminuiu, porém, o GC apresentou uma 
melhor precisão na detecção. 

Comparação do efeito antes e depois do treino no Grupo Experimental 

Foi realizado o teste estatístico de Wilcoxon para amostras pareadas com o 
objetivo de verificar se haveria efeito do treino METT no desempenho do GE. A com-
paração dos escores antes e depois do treino mostrou diferença significativa (T = 
21,0; p < 0,05), indicando que o treino melhorou a percepção do GE. 
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Tabela 4. Detecção dos vídeos verdadeiros e mentirosos pelo GE antes e depois 
do Treino, mostrando o Teste dos Postos com Sinais de Wilcoxon (T), 

o escore z, e a significância estatística.

VÍDEOS T z p - valor

GRUPO GE
(antes/depois Treino) 21,0 -2,63 0,05*

VÍDEO 1 (V) 12,5 -1,843a 0,07

VÍDEO 2 (V) 2,5 -3,151b 0,01*

VÍDEO 3 (V) 11,5 -2,166b 0,05*

VÍDEO 4 (V) 11,5 -2,930a 0,05*

VÍDEO 5 (V) 0 -3,315a 0,001**

VÍDEO 6 (F) 18,0 -2,177b 0,05*

VÍDEO 7 (V) 23,5 -1,222b 0,22

VÍDEO 8 (F) 0 -3,419a 0,001**

VÍDEO 9 (F) 35,5 -1,072a 0,28

VÍDEO 10 (V) 32,0 -1,334a 0,18
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Nota. Com postos negativos a (diminuição na percepção); com 
postos positivos b (aumento na percepção); **p < 0,001; *p < 0,05; V = verdadeiro; F = falso.

Os resultados da Tabela 4 mostram que os policiais detectaram com precisão 
significantemente maior os vídeos 2 (verdadeiro), 3 (verdadeiro) e 6 (falso). Isto signi-
fica que o treinamento pode ter melhorado a percepção nestes três vídeos. Contudo, 
houve uma diminuição significativa na precisão da detecção dos vídeos 4 (verdadei-
ro), 5 (verdadeiro) e 8 (falso).

Ainda foram analisados os sinais da mentira observados por todos os policiais, 
a partir da EPMC. Em ordem decrescente, os principais sinais encontrados foram: 
desvio do olhar (80,82%), sorrisos falsos (75,30%), esforço cognitivo (53,40%), dúvi-
das (45,20%), insegurança na fala (41,10%), piscar muito os olhos e gesticular muito 
a boca (27,40%).
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Figura 1. Descrição dos sinais da mentira observados pelos participantes e 
percentagem no teste de detecção da mentira. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Discussão

O presente estudo teve por objetivo verificar o efeito da técnica do treino na 
detecção direta da mentira pela observação das microexpressões faciais. Os resul-
tados dos estudos quanto à eficácia do treino para a detecção direta e indireta da 
mentira têm divergido (HONÓRIO, 2012; VRIJ; EDWARD; BULL, 2001). Neste estu-
do, testou-se o efeito da medida direta por ser um método que possibilita rapidez do 
aprendizado (EKMAN, 2011). Além disso, policiais precisam lidar corriqueiramente 
com o comportamento não-verbal, no sentido de avaliar pessoas suspeitas. Assim, a 
hipótese era que o treino poderia aumentar a precisão da detecção direta dos sinais 
da mentira (EKMAN, 2011).

Quando se comparou o desempenho entre os grupos nos vídeos utilizados no 
pré-teste, os resultados mostraram que o GC foi mais preciso em detectar quando 
uma pessoa estava falando verdade ou mentindo (Tabela 1). Isto pode ter ocorrido 
porque o GC tem mais tempo de experiência profissional nas ruas (mínimo de 20 
anos). Diariamente, estes policiais observam o comportamento de diferentes pessoas 
e estão atentos aos mínimos detalhes no ambiente. Entretanto, após o treino, o GE 
melhorou sua percepção (Mdn = 38,24) em relação ao GC (Mdn = 35,96) e a diferen-
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ça deixou de ser significante (Tabela 2). O que demonstrou que o treino pode ter sido 
favorável para a discriminação entre mentira e verdade nestes vídeos. 

Em relação ao pós-teste, o desempenho geral do GE voltou a cair (Mdn = 
27,21; Tabela 3) em comparação ao GC (Mdn = 37,55), mas não houve diferença 
significativa entre os grupos. O GE detectou com precisão maior apenas o vídeo 14 
(mentira), enquanto o GC detectou com precisão maior os vídeos 15 e 17 (verdade) e 
20 (mentira). Comparando-se com o pré-teste, a diferença entre os grupos diminuiu, 
ainda assim o GC apresentou uma precisão maior na detecção, mesmo com o treino 
do GE (Tabela 3). Estes resultados sugerem um efeito moderado do treino, conforme 
encontrado em outros estudos (FRANK; FEELEY, 2003; LEVINE et al., 2005). Vrij, 
Granhag & Mann (2010) sugerem que um fator contribuinte para a complexidade da 
detecção de mentiras é que algumas pessoas são mentirosas proficientes.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4, observa-se que a técnica 
do treino, utilizando o METT, teve efeito dentro do esperado, pois os policiais menos 
experientes apresentaram melhora significativa na detecção. Estudos que investiga-
ram o efeito do treino sobre a habilidade de detectar mentiras revelaram melhora no 
desempenho, ainda que com ganhos pequenos, possivelmente devido à brevidade 
da exposição à situação de treino (FRANK; FEELEY, 2003; GRANHAG; VRIJ, 2005). 
Este resultado também reforça a proposição de que o feedback pode melhorar o de-
sempenho dos detectores, obtendo acertos que geralmente chegam a até 100% em 
uma sessão (DRISKELL, 2012; QUINTA; COELHO, 2009).

Uma das vantagens de se trabalhar com as microexpressões é a possibilidade 
de que com apenas uma hora de instrução, as pessoas sejam capazes de aprimorar 
consideravelmente a capacidade de localizá-las (EKMAN, 2011). Assim, o método de 
detecção direta das microexpressões pode ser uma estratégia de treinamento impor-
tante para detecção dos sinais da mentira.

Com relação aos sinais da mentira observados por todos os participantes, a 
Figura 1 mostra que o sinal de maior relevância para os policiais foi o desvio do olhar 
(direção do olhar, piscar dos olhos), ou seja, a pessoa que estava falando no vídeo 
não fixava o olhar no entrevistador ou na câmera. Este sinal também foi o mais apon-
tado na pesquisa de Bogaard et al. (2016) sobre detecção de mentira.

O segundo sinal mais percebido pelos policiais foi o sorriso (nomeado como 
falso, cínico, forçado). Contudo, o sorriso não é um dos sinais verdadeiros (VRIJ; 
GRANHAG; PORTER, 2010), mas é comum que pesquisas diferentes encontrem 
sinais distintos de mentira devido a diferenças individuais dos emissores (e.g., Vrij, 
2005). Em função destas diferenças, o treino de detecção de mentiras de um indiví-
duo não necessariamente resultará em melhor desempenho na detecção de mentiras 
(QUINTA; COELHO, 2009). Além disso, de acordo com Granhag & Vrij (2005) altera-
ções nos padrões comportamentais, evidentemente, não acontecerão todas as vezes 
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que a mentira ocorrer, nem serão iguais para todas as pessoas, estando ligadas a 
diversos fatores contextuais e individuais. 

Foi citado ainda o esforço cognitivo (que diz respeito à demora para responder), 
o pensar muito antes de falar e a insegurança no momento da fala (vocal e verbal), 
sinais que realmente podem denunciar a mentira, como referem alguns estudos da 
área (HONÓRIO, 2012; QUINTA, 2008; RODRIGUES; ARRIAGA, 2010; VRIJ, 2008). 
Embora os mentirosos expressem carga cognitiva maior (pensar mais e demorar a 
responder) do que aqueles que falam verdade, as diferenças entre eles podem ser 
relativamente pequenas, e talvez não sejam perceptíveis pelos observadores, por 
isso é tão difícil ter uma percentagem alta na detecção da mentira. Para a maioria da 
população, essa percentagem ocorre perto dos 54% de acerto, raramente passando 
de 60%, a não ser para pessoas experientes em detecção de mentira, que geral-
mente alcançam cerca de 80% de precisão (BOND; DEPAULO, 2006; BOND, 2008; 
EKMAN; FRIESEN; O’SULLIVAN, 1988).

Não obstante, salienta-se que o treino da detecção direta deve ser aprimorado, 
testado, e validado cientificamente, a fim de que se possa utilizá-lo de maneira corre-
ta e eficiente (DRISKELL, 2012). Além disso, outros trabalhos devem ser realizados 
para determinar por quanto tempo o efeito do treinamento dura, e se, ou quando são 
necessários cursos de reciclagem (EKMAN, 2006). 

Considerações finais

Em linhas gerais, os resultados demonstram que o objetivo do presente estu-
do foi alcançado, pois o treino teve um efeito moderado no GE, melhorando a detec-
ção de vídeos com mentiras, apesar do GC ter sido melhor no desempenho geral, o 
que era esperado, pois o GC tinha mais tempo de experiência profissional. 

Pesquisas como estas são importantes porque investigam evidências empíri-
cas sobre a eficácia do treino na detecção de mentiras. Assim, podem ter aplicabili-
dade em diferentes contextos, como na área forense. A detecção de enganos de alto 
risco é uma necessidade para uma sociedade democrática, diante do risco de liberar 
um suspeito culpado ou confundir uma pessoa inocente. Deste modo, os sinais de 
mentiras encontrados pelos policiais militares são bastante importantes para ajudar à 
aprimoração da detecção, colaborando ao treino de profissionais de diferentes áreas 
que lidam com a detecção de mentiras.
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RESUMO
Este estudo mostra como problemática os desafios e as perspectivas da educação 
permanente em saúde em tempos da pandemia COVID-19. Como objetivo geral abor-
da a disponibilidade e dificuldades dos profissionais em estarem se qualificando pa-
ralelo a estressante sobrecarga de trabalho. Como objetivo específico pretende-se 
analisar as dificuldades encontradas por esses profissionais para estarem em sala de 
aprendizagem e trabalhando nos consultórios, avaliar o processo de ensino e apren-
dizagem durante a pandemia Covid-19, com ênfase nas metodologias de ensino e 
trabalho, e conhecer a visão sobre as inovações educacionais ocorridas durante esse 
período.  Esta pesquisa é do tipo qualitativa, seguida de pesquisa de campo. Concluiu-
-se com a pesquisa que durante o período pandêmico realizar formação educacional 
e trabalhar em escala exaustante de plantões foi desafiador para muitos profissionais, 
e que as tecnologias educacionais contribuíram para que o ensino pudesse ocorrer 
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sem prejuízo da qualidade do aprendizado, concluiu-se também sobre a importância 
do acompanhamento da saúde mental dos profissionais da área de saúde.
Palavras-chaves: Educação permanente em saúde; COVID-19; Tecnologia. 
Educacional

ABSTRACT
This study shows as problematic the challenges and perspectives of permanent heal-
th education in times of the COVID-19 pandemic. As a general objective, it addres-
ses the availability and difficulties of professionals in qualifying alongside the stressful 
workload. As a specific objective, it is intended to analyze the difficulties encountered 
by these professionals to be in the learning room and working in the offices, to evalua-
te the teaching and learning process during the Covid-19 pandemic, with an empha-
sis on teaching and work methodologies, and to know the vision of the educational 
innovations that took place during this period. This research is qualitative, followed by 
field research. It was concluded with the research that, during the pandemic period, 
carrying out educational training and working on an exhausting scale of shifts was 
challenging for many professionals, and that educational technologies contributed so 
that teaching could take place without harming the quality of learning. on the importan-
ce of monitoring the mental health of health professionals.
Keywords: Permanent health education; COVID-19; Educational technology.

1 INTRODUÇÃO

Desde 2019, até o momento desta pesquisa o mundo passa um momento 
pandêmico, em que o vírus Sars-Cov-2, obrigou a sociedade a mudar seus compor-
tamentos e hábitos, final de semana com a família e as reuniões com os amigos, foi 
orientado que fossem evitados para que não houvesse a disseminação do vírus já  os 
profissionais de saúde tiveram que aderir ao uso total de EPIs durante o desenvolvi-
mento de suas atividades laborais.

Com esse vírus circulando as desigualdades sociais enfatizaram ainda mais, 
haja visto que com a obrigatoriedade do uso de EPIs por todos, muitos não tiveram 
e não tem condições financeiras para comprar as máscaras e usar álcool em gel ou 
spray para fazer as higienizações necessárias. 

O desemprego cresceu, haja vista que muitos estabelecimentos tiveram que 
fechar por não ter condições de manter os salários de seus colaboradores sem esta-
rem com suas atividades ativas, pois foi orientado o fechamento das empresas para 
que o isolamento fosse mantido.

 A respeito do conhecimento em torno do vírus mesmo pesquisando sobre suas 
características o saber encontrado em um curto espaço de tempo era renovado, pois 
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com a continuidade das pesquisas, haja vista que com o aparecimento desse vírus 
muitas teorias surgiram e ao longo dos dias e com novas pesquisas e estudos surgindo, 
contribuiu para adequação de novas condutas profissionais frente ao novo coronavírus. 

Sabe-se que o conhecimento é mutável cabendo sempre novos questiona-
mentos e as pesquisas em torno do vírus Sars-Cov-2, à medida que os estudos iam 
se aprofundando nas informações e o conhecimento passava por novas adaptações 
sem previsão de fim, pois o vírus passou a apresentar variações em todo o mundo. 
Diante dessa rapidez de informações, os profissionais de saúde necessitam estar 
capacitados e capacitando-se para atuar de acordo com os novos saberes.

No contexto pandêmico, os profissionais, estudantes e professores da área de 
saúde precisaram de adequações para trabalhar e estudar com segurança de modo 
a reduzir as possibilidades de contaminação, com isso a implementação das   tec-
nologias de informação e comunicação, foi extremamente importante para adaptar a 
sociedade à nova realidade.

Com isso as instituições de ensino precisavam de uma alternativa para dar 
continuidade aos trabalhos educacionais, e adequar as metodologias de ensino aten-
dendo as necessidades do momento, nessas mudanças a tecnologia digital da infor-
mação e comunicação foi uma grande aliada, tanto para os profissionais em campo 
de atuação como para os estudantes. Diante do exposto, este estudo apresenta 
como problemática os desafios e as perspectivas da educação permanente em tem-
pos da pandemia COVID-19?

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo geral abordar a disponi-
bilidade dos profissionais estarem se qualificando paralelo a estressante sobrecarga 
de trabalho em tempos de pandemia.

 Com este estudo pretende-se abordar de modo mais específico as dificul-
dades encontradas por esses profissionais para estarem em sala de aprendiza-
gem e trabalhando nos consultórios com rotinas desgastantes, pretende-se tam-
bém avaliar o processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia Covid-19, 
com ênfase nas metodologias de ensino e trabalho, além de conhecer a visão 
sobre as inovações educacionais ocorridas durante esse período. 

Diante disto, para a realização deste trabalho optou-se pela pesquisa do 
tipo qualitativa seguida de pesquisa de campo, em que com isso pretende-se 
finalizar um raciocínio lógico respondendo e reconhecendo o valor da Educação 
Permanente em Saúde. 

2 ABORDAGEM HISTÓRICA EM TORNO DAS PANDEMIAS

A história relata que houve várias pandemias, a primeira dela registrada foi 
a denominada Peste de Justiniano, “tal nome é devido ao acontecimento da peste 
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na época em que Flávio Pedro Sabácio Justiniano, conhecido simplesmente como 
Justiniano, era o imperador - sendo uma das piores pandemias já relatadas” (ALVES; 
FERNANDES, [201-], p. 03), que ocorreu entre 541 e 544 d.C no governo de Justinia-
no I, possivelmente, essa praga teve sua origem no Egito, a sua transmissão ocorreu 
através de pulgas de ratos infectados presente nos navios.

A segunda relatada é a Peste Negra de 1343, “que possui esse nome pelas 
manchas negras que surgiam no corpo das pessoas” (idem), surgiu no continente 
asiático e a causa dessa doença é o bacilo Yersinia pestis, nessa época  a  ciência 
ainda não era desenvolvida como na atualidade e isso dificultou identificar as causa 
da referida doença, que tinha como uma das suas características manchas escuras 
na pele e inchaço das regiões linfática, a morte por sua causa era rápida e dolorosa, 
em média de dois a cinco dias era o tempo do óbito a contar do primeiros sintomas.  

No século XIX surge a gripe Russa, no período de 1889, esse vírus tinha como 
característica sintomática febre e pneumonia, esse vírus se espalhou rapidamente 
por toda a Europa, foi a primeira pandemia gripal que se tem conhecimento, ”com 
cerca de 300 mil óbitos, principalmente entre idosos, em decorrência de complica-
ções respiratórias, como pneumonia bacteriana.” (ANDRADE et al, 2009, p.  471).

No início do século XX surge a gripe espanhola que surpreendeu a medicina, 
haja vista que as investigações em torno da doença não traziam muitas respostas, 
pois as sintomatologias possuíam formas variadas.

Entre as características reconhecidas da moléstia estavam sua extrema con-
tagiosidade e difusibilidade e seu caráter proteiforme – isto é,que se apre-
senta sob formas variadas, determinando a ausência de uma sintomatologia 
própria – o que dificultava a percepção e a identificação clara dos primeiros 
casos e fazia supor a ineficácia de qualquer medida preventiva (SILVEIRA, 
2005, p.92).

Esse foi um período de certa forma sombrio para a ciência e a medicina, pois o 
agente causador da enfermidade era desconhecido, porém foi através dessa pande-
mia que “a comunidade científica e a sociedade em geral comemoravam os triunfos 
alcançados pelas descobertas da microbiologia”. (Op. Cit. p.93)

Em 2009 surge no México a gripe suína, vírus do tipo H1N1 que atingiu rapi-
damente todo mundo, tendo como características sintomáticas mais frequente febre 
elevada, tosse e dor de garganta, seu contágio acontece através de gotículas no ar. 
“Em seu primeiro ano de circulação, esse vírus, denominado influenza A H1N1 2009, 
causou cerca de 12.800 óbitos no mundo” (BELLEI; MELCHIOR, 2011, p. 612)

Em 2019, o mundo novamente foi atingido por uma nova pandemia, embora 
com a ciência já bem evoluída esse vírus pegou todos de surpresa devido a suas ca-
racterísticas, a princípio com crescimento dos números de infectados acreditava-se 
na imunidade de rebanho por aquisição de anticorpos após contrair o vírus, porém 
não se saberia por quanto tempo, a esse respeito,
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Até o momento sabe-se que as que foram infectadas pelo vírus (desenvol-
veram a doença ou tiveram uma forma assintomática) ficam imunes porque 
passam a ter imunidade adquirida. Existem dúvidas sobre por quanto tempo 
as pessoas que já adquiriram a infecção ficarão imunes e se poderão ter ou 
não novos contágios. (SILVA, 2020, p. 01)     

No Brasil os primeiros casos com registro surgem em março de 2020, “A CO-
VID-19 foi registrada pela primeira vez no Brasil na 9 semana epidemiológica, to-
talizando dois casos.” (BASTOS, Et al, 2020, p. 03). Após a primeira notificação os 
números de casos cresceram consideravelmente.

No decorrer do avanço do crescente número de caso as pesquisas iam sendo 
desenvolvidas e os profissionais da linha de frente tinham que adequar-se às novas 
informações que eram divulgadas em torno do vírus Sars-Cov-2, em relação a imuni-
dade de rebanho acreditava-se que “A soma das pessoas com imunidade adquirida 
pelo contágio do vírus Sars-Cov-2, com as não suscetíveis predispõe à interrupção 
da transmissibilidade, em decorrência da imunidade de rebanho.” (SILVA, 2020, p. 
05). Com as pesquisas cada vez mais intensas em torno do vírus, a ciência pode 
confirmar que a segurança para a proteção da população e a redução da mortalidade 
por causa do vírus só é possível por meio da vacinação da vacinação em massa da 
população. 

Em relação a vacinação contra o vírus Sars-Cov-2 ela ocorreu tardiamente em 
relação a outros países, devido à ausência de organização na gestão dos governantes.

vemos a cada dia um conjunto interminável de problemas causados ou não 
evitados pelo governo federal: ausência de um planejamento nacional de-
talhado e coordenado para as vacinações; atrasos na contratação de em-
presas para produção de seringas e agulhas; inépcia nas negociações com 
laboratórios fabricantes de vacinas para abastecimento do SUS e incidentes 
diplomáticos com lideranças de países onde estão sendo produzidos vacinas 
e insumos são apenas alguns dos percalços que temos enfrentado para a 
disponibilização de vacinas no Brasil. (CASTRO, 2021, p. 02).

Enquanto não havia definição em torno da vacinação da população, os profis-
sionais precisaram passar por treinamentos, para conhecer o vírus e como se pro-
teger dele, e esse treinamento paralelo ao trabalho é que pode ser entendido como 
educação permanente em saúde.

Diante da pandemia foi necessário a estruturação de Protocolos Institucio-
nais, baseados nos Protocolos do Ministério da Saúde. Uma das estratégias 
adotadas para disseminação das informações foram as ações educativas, 
sob a responsabilidade da Educação Permanente, que assumiu este grande 
desafio, apoiada pela gestão hospitalar, visando a sistematização dos cuida-
dos com a segurança do paciente e dos profissionais. (SANTOS et al., 2021, 
p. 03)  

De acordo com o relato de experiência de Santos et al. (2021), essa educação 
permanente aconteceu e continua acontecendo no estado de Pernambuco para o 
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autor essa prática embora tenha sido um grande desafio para todos também foi e 
continua sendo imprescindível para a qualidade na prestação dos serviços.   
 
3 ABORDAGEM EM TORNO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi instituída 
por meio da portaria nº 198/2004, com ela foi possível avanços na área da educação 
na saúde, porém, são necessários “esforços de articulação de parcerias institucio-
nais entre serviço e ensino, educação e trabalho, numa perspectiva dialógica e 
compartilhada.” (BRASIL, 2018, p. 10).

 Mas quando o assunto são profissionais que estão atuando 24 horas nos hos-
pitais em regime de plantões, e na sua maioria com rotinas sobrecarregadas, com 
diversas ocorrências que exigem uma maior atenção do profissional, parar para es-
tudar termina sendo, na maioria, das vezes uma tarefa árdua, pois ambas as tarefas 
exigem tempo, atenção e dedicação. 

Porém, planejamento é a palavra ordem quando se trata de conciliar profis-
sionais da saúde e educação permanente em saúde, principalmente em tempos de 
pandemia. De acordo com Ribeiro; Sousa, 2019, tanto a educação continuada em 
saúde quanto a educação permanente em saúde, para que seja elaborada é neces-
sário que haja um planejamento coletivo, conhecendo as vivências  para que sejam 
encontrados novos instrumentos de trabalho, potencializando desta forma a capaci-
tação dos colaboradores.

Esse ideal é a educação permanente em saúde, que traz retornos positivos para 
os colaboradores e usuários e que “precisa se ajustar às novas demandas que se apre-
sentam a esses serviços, inclusive aquelas decorrentes das mudanças nas situações 
epidemiológicas locais, que são reflexo das alterações” (Esposti et al. 2020, p. 05).

Para Lemos (2016), o surgimento da EPS tem forte ligação com as teorias de 
Taylorista, sendo dessa forma uma incorporação do modelo empresarial no mundo 
do trabalho da saúde. Tendo ou não origem nas teorias de Taylor, é importante enfa-
tizar que é necessário e importante que o trabalhador da saúde esteja em constante 
aprendizado e que seja ofertado a ele essa condição.

E para isso, a própria Constituição Federal em seu Art. 200 cita que

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei: [... III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tec-
nológico; (BRASIL, 1988)  

Embora sendo um direito reconhecido e importante para toda uma sociedade, 
“A formação profissional passou a ser reconhecida como fator essencial para o pro-
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cesso de consolidação da Reforma Sanitária Brasileira” (LEMOS, 2016, p. 914).  Nes-
se período, houve um misto de saberes sejam eles saberes científicos ou populares. 

A emergência da saúde coletiva permite escapar dos cânones epistemo-
lógicos hegemônicos da ciência moderna, valoriza práticas e saberes pro-
duzidos coletivamente, abrindo caminho para uma justiça cognitiva ao se 
contrapor à distribuição não equitativa de conhecimentos, em suas múltiplas 
formas, a projetos tanto de apropriação privada de conhecimentos e saberes 
como, a desqualificação, eliminação desses saberes. (OLIVEIRA, SOUTO, 
2016, p. 207)
 

Percebe-se que o momento delicado fez surgir a necessidade da ampliação do sa-
ber, o mesmo ocorrido nesse período, ocorreu em 2019 com o surgimento da Sars-Cov-2, 
em que a ciência precisou ampliar seu campo de pesquisa em busca de medicamentos 
que ajudassem a minimizar as sequelas e os avanços do vírus invisível e letal.

3 METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, primeiro foi organizado um roteiro de pesquisa 
e o levantamento das literaturas que abordam sobre o tema aqui discutido. Neste 
primeiro momento houve um planejamento em que foram decididas as etapas da 
pesquisa e os recursos necessários para o sucesso da mesma. Para Freitas e Proda-
nov (2013, p.102) “O planejamento é primordial para o desenvolvimento da pesquisa 
científica”.  A busca de obras que abordam sobre o tema pesquisado é  metodologi-
camente predominante de pesquisas bibliográficas.  

Normalmente, fazemos uma pesquisa bibliográfica prévia, de acordo com a 
natureza da pesquisa, passando, em seguida, aos detalhes desta, determi-
nando as técnicas a serem utilizadas na coleta de dados, a fonte da amos-
tragem, que deverá ser significativa, isto é, representativa e suficiente para 
apoiar conclusões, além das técnicas de registro desses dados e as de aná-
lise posterior. (Op. Cit )

A segunda etapa da pesquisa se caracteriza pela busca de informações para 
que os objetivos e a problemática sejam respondidos e atendidos. Foi realizada a 
aplicação de um questionário virtual usando o google forms, contou com 73 partici-
pantes e nove perguntas sendo elas do tipo fechada e uma aberta para que os en-
trevistados expressassem seus pensamentos diante do momento pandêmico. Para 
atingir o público investigado, os pesquisadores usaram as redes sociais para com-
partilhar o link da entrevista.

4 ANÁLISE DE DADOS

A pesquisa contou com 73 participantes, destes, 69,9% são profissionais da 
área da saúde, 4,1% estudantes e profissionais da área da saúde, 5,5% profissionais 
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e professores da área da saúde, 11% dos entrevistados eram apenas estudantes da 
área da saúde, e 9,6 estudantes e profi ssionais da área da saúde, conforme gráfi co 
abaixo.

GRÁFICO 01: IDENTIFICAÇÃO DOS PESQUISADOSGRÁFICO 01: IDENTIFICAÇÃO DOS PESQUISADOS

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Diante da identifi cação dos pesquisados buscou-se conhecer as difi culdades e 
desafi os surgidos durante esse período da pandemia Covid-19, com isso foi possível 
perceber que 27,8% tiveram difi culdade com adequação/conhecimento das tecnolo-
gias de trabalho e estudos, 25% apresentaram difi culdade com compatibilidade de 
estudo e trabalho, 18,1% não estudou ou participou de curso durante esse período, 
11,1 % não encontrou nenhuma difi culdade durante esse período, 8,3% afi rmaram 
ter difi culdade devido aos fatores tais como, queda da rede de conexão com a inter-
net, queda de energia, barulhos da vizinhança, 6,9% afi rmaram como difi culdade a 
ampliação da carga horária de trabalho e 2,8 % a rotina de paramentação de EPIs de 
acordo com os novos protocolos de segurança.

Essa difi culdade de adequação às tecnologias é algo comum no dia a dia dos 
espaços educacionais, e devido às difi culdades muitos resistem às mudanças/inova-
ção “em diversos espaços educacionais ainda há quem resista ao uso da tecnologia, 
como recurso inovador na dinâmica educacional, bem como às mudanças de meto-
dologias de ensino,” (COSTA; COSTA, 2020, p. 162). Porém com a pandemia essa 
resistência teve que ser quebrada e transformada em aderência, haja vista que de-
vido ao momento pandêmico, aulas tradicionais com a presença física do professor 
não eram recomendadas devido às medidas de segurança.
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GRÁFICO 2:  DIFICULDADES/DESAFIOS DURANTE O PROCESSO DA PANDEMIA

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Para a pesquisa, buscou-se também saber sobre as consequências da carga 
de trabalho sobre a formação e o atendimento durante os plantões, desta forma, 
71,2% afi rmaram que trabalhar e estudar com a mente cansada não gera bons rendi-
mentos; 21,9%, não atua em regime de plantão e 6,8% afi rmaram não ter problemas 
em conciliar as cargas horária de trabalho por administrar bem o seu tempo. Em 
relação à exaustão devido ao trabalho, “O estresse ocupacional surge no campo da 
saúde como um problema real entre os profi ssionais devido às características exaus-
tivas do trabalho” (BORGES Et al, 2021, p. [SP])

GRÁFICO 03: SOBRE A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Foi indagado durante a pesquisa sobre os métodos de ensino adotados du-
rante a pandemia para que o ensino/aprendizagem fossem continuados sem inter-
rupções, se esses métodos deveriam continuar e 52,1% afi rmaram que sim, 32,9% 
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afi rmaram que talvez, e 15,1% disseram que não são a favor de permanecer os mé-
todos de ensino durante a pandemia, conforme gráfi co abaixo. 

GRÁFICO 04: MÉTODOS DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Devido a pandemia foi adotado pelas instituições de ensino um novo modelo 
de ensino que garantisse a segurança dos estudantes e profi ssionais de sala de 
aula, esse método foi o ensino remoto, com o uso das ferramentas digitais tais como 
o Google meet, que é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Goo-
gle, o Zoom cloud meetings, que foi desenvolvido por Zoom Video Communications, 
além de outras ferramentas educacionais moderna, por essa razão foi indagado se 
esse método causou algum prejuízo no processo de ensino e aprendizagem e 61,1% 
afi rmaram que sim, pois a formação na área da saúde requer atuação interprofi s-
sional, 23,6% afi rmaram que esse método não atrapalhou o processo de ensino e 
ajudou a manter o processo de ensino reduzindo o atraso na carga horária da forma-
ção dos profi ssionais, 13,9% não são estudante nem profi ssional da educação, mas 
acreditam que as aula em EAD prejudicaram o aprendizado, 1,4% não são estudante 
nem profi ssional da educação, mas acreditam que as aula em EAD não prejudicou o 
aprendizado, conforme gráfi co abaixo. 
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GRÁFICO 05:  AVALIAÇÃO DO ENSINO REMOTO/EAD

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Em relação aos estudantes que estão na reta fi nal de suas formações acadê-
mica, buscou-se saber se estes estariam preparados para atuar na linha de frente 
Covid-19, 37% responderam que talvez, 35,6% responderam que os estudantes não 
estão preparados para atuarem na linha de frente e 27,4% acreditam que os estu-
dantes dos últimos períodos estão sim preparados para atuar na linha de frente con-
forme dados expostos na tabela a seguir.

GRÁFICO 06: ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS NA LINHA DE FRENTE

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Ainda sobre a atuação dos estagiários na linha frente, foi indagado se essa 
inserção colaboraria para o combate à Covid-19 e 63,9% afi rmaram que colaboram, 
pois quantos mais profi ssionais, maior é o potencial da linha de frente e 36,1% afi r-
maram que não colaboram, pois há escassez de EPIs para os profi ssionais da linha 
de frente. 
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GRÁFICO 07: INSERÇÃO PREMATURA DOS ACADÊMICOS DA SAÚDE

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Diante das difi culdades, do momento pandêmico em que foi presenciado so-
brecarga de trabalho que acarretou em desgaste físico e emocional, buscou-se saber 
se esses desafi os fi zeram pensar em desistir da carreira acadêmica e profi ssional, 
e 58,7% afi rmaram que não; 31,9% responderam que sim e 8,3 responderam que 
talvez, conforme gráfi co abaixo.

GRÁFICO 08: DESEJO DE DESISTIR DA CARREIRA

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Foi indagado também se professores e acadêmicos em algum momento pre-
cisaram de ajuda terapêutica para manter a saúde mental e 29,6% responderam que 
não precisaram por terem a mente tranquila; 25,9% precisaram e tiveram acesso ao 
serviço; 24,1% precisaram, mas não procurara esse tipo de atendimento e 13% pre-
cisaram e não tiveram acesso ao serviço, conforme gráfi co abaixo.
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GRÁFICO 09: ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO PARA MANTER 
A SAÚDE MENTAL

Fonte: COSTA; SILVA; BRITO (2021)

Para encerrar a pesquisa, foi indagado se tinha algo que marcou sua vida pro-
fi ssional/acadêmica que gostaria de compartilhar/relatar, e entre os relatos destaca-
-se a fala do entrevistado “A” que relatou “Resiliência é para poucos. A pandemia foi 
extenuante para muitas pessoas, a pior coisa além de ver pessoas próximas falecer 
foi as que sobreviveram sucumbirem à depressão e ao suicídio.” Uma das sequelas 
da Covid-19 tem sido a alteração emocional, dessa forma o acompanhamento tera-
pêutico têm sido cada vez mais procurado.

A fala da entrevistada “B” “Pra mim a pior parte foi quando vi meus colegas de 
trabalho e familiares testando positivo para Covid- 19. O medo e o desespero toma-
ram conta de mim.”  Essa realidade foi vivenciada por muitos profi ssionais da saúde. 

A entrevistada “C” relata a vivência dos tristes plantões no setor Covid-19 
“Trabalho no setor covid de um hospital público e por diversas vezes me emocionei 
ao saber notícias de pacientes que aparentemente estavam bem, e quando chegava 
o próximo plantão já havia ido a óbito, a doença é imprevisível, sofremos juntos com 
os familiares, damos o nosso melhor, tentamos fazer ao máximo, infelizmente nem 
sempre o resultado é positivo. Cuidem- se!”. Esse relato reforça a importância do 
isolamento, da quarentena, do autocuidado e mostra também a importância do pro-
fi ssional ter acompanhamento psicológico, pois são profi ssionais que lutam por vidas 
que em questão de segundos são ceifadas.

A entrevistada “D” relata a importância do ensino remoto, pois ela, graças a 
esse recurso, pode concluir o mestrado e cuidar de seu bebê “Continuei estudando 
mestrado ead no puerpério e achei muito bom. Não fosse isso, teria que deixar de 
fazer um ou dois módulos e atrasaria minha conclusão.”

A entrevista “E” destacou a falta de EPIs para os profi ssionais de saúde “As 
inúmeras perdas de vidas e não poder fazer algo a mais, e falta de EPI foi grande 
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desafio onde a força de vontade em ajudar fez diferença, mesmo custando vidas de 
muitos profissionais de saúde dedicados e fazer o que ama, cuidar do próximo.”

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o referido estudo foi possível perceber que muitos foram os desafios para 
os profissionais que estavam na linha de frente atendendo aos pacientes vítimas 
do covid-19 e ao mesmo tempo ter que estudar, haja vista que muitos tiveram suas 
cargas horárias ampliadas devido a necessidades de um número maior de colabora-
dores atuando na linha de frente.

A necessidade de proteger-se do vírus fez com a carga horária de trabalho se 
tornasse mais exaustiva devido a paramentação e desparamentação de EPIs, ao as-
sumir e ao deixar seus plantões em segurança, foi alguns dos desafios que também 
sobrecarregou o profissional da saúde durante esse período.

Percebeu-se também que o uso da tecnologia foi um grande aliado haja vista 
que ela tanto contribuiu para que o ensino desse continuidade sem prejuízo da carga 
horária, como evitou que alunos e profissionais de se contaminarem com a aglome-
ração de sala de aula, além de facilitar para aqueles que por algum motivo não po-
deriam se deslocar até a unidade física de aprendizagem, com o ensino remoto, os 
profissionais na posição de estudante puderam assistir suas aulas do espaço mais 
conveniente para eles, muitos assistiram suas aulas nas pausas dos plantões, outros 
puderam concluir seu curso sem interromper devido a fatores diversos.

Com isso a tecnologia ganhou mais importância ainda e o ensino ganhou uma 
nova ferramenta, porém por ser algo pouco explorado alguns tiveram dificuldade em 
adequar-se com a inovação do ensino, tais como conhecimento das ferramentas, 
dificuldade de conexão devido a falhas técnicas, como exemplo internet de com ve-
locidade de conexão abaixo do necessário para uma conexão de qualidade, e queda 
da rede de energia.

Com a pesquisa percebeu-se a realidade dos profissionais de saúde em lidar 
com a perda diárias de vidas, com isso enfatizou-se cada vez a necessidade e a im-
portância do acompanhamento da saúde mental desses profissionais, além dos pro-
fissionais a sociedade pós-covid 19, com certeza precisa e reconhece a necessidade 
de acompanhamento terapêutico para manter a saúde mental.  
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o efeito da reflexão estruturada na acurácia diagnóstica dermatoló-
gica. Métodos: Estudo foi realizado em duas fases com alunos do 4º ano de medici-
na. Os alunos foram divididos em dois grupos (controle (GC) e reflexão (GR)). Na fase 
treinamento, os alunos resolveram 12 casos dermatológicos, sendo o GC solicitado a 
apontar o diagnóstico provável e fazer uma atividade distratora, enquanto o GR enga-
jou em atividade reflexiva. Na fase avaliação, ambos os grupos diagnosticaram livre-
mente outros 12 casos. A acurácia diagnóstica na fase avaliação foi comparada entre 
os grupos e, dentro de cada grupo, foi comparada a acurácia entre diferentes fases, 
estratificada por tipo de lesão. Resultados: Foram incluídos 41 alunos, 22 no GR e 
19 no GC. Não houve diferença na acurácia diagnóstica na fase de avaliação entre os 
grupos (p=0,495). Entretanto, o GR apresentou ganho na acurácia diagnóstica para 
lesões do tipo pápulas e placas, comparando a fase avaliação com a fase treinamento 
(p<0,001), diferentemente do observado no GC. Conclusão: A acurácia diagnóstica 
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na fase avaliação foi semelhante entre os grupos. O GR apresentou melhora na acu-
rácia das lesões do tipo pápulas e placas não observada no GC. Diferentes tipos de 
lesões podem requerer diferentes estratégias de ensino.
Palavras-chave: reflexão estruturada, acurácia, dermatologia, diagnóstico, raciocínio 
clínico

ABSTRACT
Objectives: To evaluate the effect of structured reflection on diagnostic accuracy of 
dermatological cases. Methods: This study was conducted in two phases with 4th 
year medical school students divided in two group control (GC) and reflection (GR). 
In training phase, students had to solve 12 cases, but CG was asked to list a probable 
diagnosis and to engage in a distractor activity, while GR listed a diagnosis and en-
gaged in deliberate reflection. In evaluation phase both groups provided the diagnosis 
of another 12 cases without orientation. The diagnostic accuracy in the evaluation 
phase was compared between groups and performance between phases was com-
pared within group, stratified by lesion type. Results: 41 students were included, 22 
in GR and 19 in GC. There was no difference in diagnostic accuracy between groups 
in the evaluation phase (p=0.495). However, within group analysis showed a signi-
fican gain in diagnostic accuracy for papule/plaque-type lesions among students in 
GR (p < 0.001) that was not observed in GC. Conclusion: Diagnostic accuracy in the 
evaluation phase was similar between GR and GC. However, it was observed in GR 
an improvement in diagnostic accuracy of papule/plaque-type lesions not observed in 
GC. Different lesion-types might require different teaching strategies.

RESUMEN 
Objetivo: Evaluar el efecto de la reflexión estructurada sobre la precisión del diagnós-
tico dermatológico. Métodos: se realizó un estudio en dos fases con estudiantes de 4º 
año de medicina. Los estudiantes se dividieron en dos grupos (control (CG) y reflexión 
(GR)). En la fase de formación, los estudiantes resolvieron 12 casos dermatológicos, 
solicitándose al GC que señalara el diagnóstico probable y realizara una actividad 
distractora, mientras que el GR realizaba una actividad reflexiva. En la fase de evalua-
ción, ambos grupos diagnosticaron libremente otros 12 casos. La precisión diagnós-
tica en la fase de evaluación se comparó entre grupos y, dentro de cada grupo, se 
comparó la precisión entre las diferentes fases, estratificada por tipo de lesión. Resul-
tados: se incluyeron 41 estudiantes, 22 en el GR y 19 en el GC. No hubo diferencia 
en la precisión diagnóstica en la fase de evaluación entre los grupos (p = 0,495). Sin 
embargo, el GR mostró una ganancia en la precisión diagnóstica para lesiones pa-
pulares y tipo placa, comparando la fase de evaluación con la fase de entrenamiento 
(p <0,001), de manera diferente a lo observado en el GC. Conclusión: La precisión 
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diagnóstica en la fase de evaluación fue similar entre los grupos. El GR mostró una 
mejora en la precisión de las lesiones papulares y tipo placa no observadas en el GC. 
Los diferentes tipos de lesiones pueden requerir diferentes estrategias de enseñanza.

INTRODUÇÃO

Os médicos que atuam na atenção primária são desafiados, com grande fre-
quência, por pacientes com queixas dermatológicas (LOWEL BA,2017; GERBERT 
B, 1996). Entretanto, a importância da dermatologia na prática clínica não encontra 
correspondência com o seu espaço no currículo médico praticado atualmente, uma 
vez que a carga horária dedicada ao ensino de dermatologia na graduação é mui-
tas vezes insuficiente. Desta forma, os recém-egressos da graduação se encontram 
frequentemente despreparados para o diagnóstico correto de lesões dermatológi-
cas (JULIAN CG, 1999).

O desconhecimento na área de dermatologia pelos clínicos recém-formados 
gera um impacto na qualidade de vida dos pacientes e nos custos do sistema de 
saúde, pois casos de simples diagnóstico e resolução são encaminhados para o es-
pecialista com agenda sobrecarregada, enquanto casos graves como melanomas em 
fase inicial, não são diagnosticados em tempo hábil (JULIAN CG, 1999; WHITING G, 
2016; FEDERMAN DG, 1997; GERBERT B, 1996).

Nesse contexto é necessário o desenvolvimento de novas estratégias que oti-
mizem o aprendizado e o raciocínio clínico em dermatologia, visando uma melhora 
da acurácia diagnóstica dos futuros médicos e consequente melhoria da qualidade 
do cuidado ofertado na atenção primária (ALDRIDGE RB, 2012; WHITING G, 2016; 
FEDERMAN DG, 1997).

Encontramos na literatura referências a várias estratégias para promover o ra-
ciocínio clínico dos alunos, mas na dermatologia o assunto ainda é pouco explorado 
(BOWEN JL, 2006; ABREU GC, 2021). O ensino da dermatologia na graduação em 
medicina traz grandes desafios aos docentes não apenas pelo volume de conheci-
mento, mas também pelas peculiaridades do raciocínio clínico dermatológico.

Atualmente considera-se que o raciocínio clínico se processe de maneira ana-
lítica e não analítica. O raciocínio analítico seria utilizado em casos atípicos ou com-
plexos e utilizaria o método hipotético-dedutivo. Já o raciocínio não analítico, seria o 
mais utilizado para resolução dos casos clínicos cotidianos, aqui os profissionais, por 
exposição repetitiva aos casos, criariam esquemas mentais de doenças, chamados 
por alguns autores de scripts de doenças, que ficariam armazenados na memória. 
Frente a um caso semelhante, o padrão seria reconhecido e assim o profissional se-
ria capaz de fornecer um diagnóstico preciso, com maior grau de acerto, em menor 
tempo e com menor quantidade de informações. Esta forma de raciocínio ocorreria de 
forma automática sem plena consciência (EVA KW,2005).
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Acredita-se que o raciocínio clínico em dermatologia ocorra de forma seme-
lhante, ou seja, a partir das informações obtidas da anamnese e da visualização da 
lesão elementar, o médico expert selecione o script mais apropriado. Lesões atípicas 
engajariam o profissional em um raciocínio mais analítico em busca do melhor 
diagnóstico, partindo das informações visuais associadas aos dados da história 
clínica (NORMAN GR, 1989).

O expert dispõe de grande número de scripts prontos e, portanto, o 
reconhecimento de padrões se processa de forma automática e instantânea, com 
assertividade e precisão. O expert adiciona um novo script em um sistema já 
ordenado, já catalogado, com hierarquia e este novo script é colocado em local 
de fácil referência para o futuro, aumentando ainda mais a capacidade de novos 
diagnósticos diferenciais.

Mesmo um aluno dedicado pode apresentar dificuldades em formar scrip-
ts dermatológicos, pois o tempo de exposição ao conteúdo e a experiência prática é 
muito curta. Nesse contexto da graduação em medicina, o que fica retido de conhe-
cimento dermatológico, na memória de longo prazo, são apenas alguns scripts ainda 
incipientes, sem o refinamento necessário. 

O jovem aluno, ainda no 3º ou 4º ano do ensino médico não dispõe de scripts 
elaborados e, portanto, não consegue fazer o diagnóstico diferencial adequado utili-
zando padrões, já que o conhecimento que dispõe não está organizadas de maneira 
estruturada em sua memória de longo prazo. O aluno sem estes scripts organizados na 
memória de longo prazo e fixando seu olhar em características de menor capacidade 
discriminatória ou definidora, por desconhecimento e inexperiência, engaja em um es-
forço cognitivo excessivo e pouco eficaz e não consegue chegar ao diagnóstico correto.

Sabe-se que os alunos podem se beneficiar de diferentes estratégias de ensino 
em diferentes etapas da graduação e alguns autores têm tentado aprimorar o ensino do 
raciocínio clínico em dermatologia com diferentes abordagens enfocando o reconheci-
mento de padrões (SCHIMIDT HG, 2015; DE CABALIER,  2009). Aldridge RB (2012) 
em um trabalho experimental, analisou o ensino do reconhecimento de padrões como 
estratégia para melhora da acurácia diagnóstica na graduação médica e em voluntários 
leigos, utilizando um software. Por meio deste software, o aluno percorria um index 
com fotos e era orientado a selecionar a lesão mais parecida em várias etapas, visan-
do estimular o reconhecimento de padrões estritamente por meio da identificação de 
similaridade visual entre lesões. Neste estudo, foi observado que os alunos iniciantes 
alcançaram altas taxas de acurácia diagnóstica logo após este curto treinamento.

Entretanto, consideramos que é preciso ir além do simples reconhecimento 
de padrões visuais, buscando estratégias que permitam o desenvolvimento e refina-
mento de scripts assimilando elementos também da história clínica (SCHMIDT HG, 
2007). Diversas estratégias de aprimoramento da acurácia diagnóstica utilizando o 
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modelo de script de doenças têm sido estudadas no ensino médico e, dentre elas, a 
reflexão estruturada vem ganhando destaque (SCHMIDT HG, 2015). O uso da refle-
xão estruturada teria a função de reorganizar as informações sobre epidemiologia, 
características definidoras e discriminadoras das doenças, facilitando o refinamento 
dos scripts e a seleção daquele script mais apropriado, quando confrontado com ca-
sos semelhantes no futuro (BURGE SM, 2004).

O uso da reflexão estruturada comprovadamente acelera o ganho de habilida-
des pelos alunos e já foi sugerido que um instrumento capaz de organizar as ideias e 
facilitar o resgate da memória de longo prazo, reduzindo a carga cognitiva e melho-
rando o aprendizado (MAMEDE S, 2012; VAN MERRIENOER JJ, 2010).

A reflexão estruturada permite que o acesso à memória seja cadenciado e 
lógico, criando contrastes entre os novos conjuntos de informação, consolidando 
novos padrões, novos endereços de memória, refinando scripts e, desta forma, o 
conteúdo pode ser mais facilmente recuperado da memória de longo prazo (MAME-
DE S, 2014). O uso da reflexão estruturada, portanto, é uma estratégia que ativa o 
conhecimento prévio, desafia o intelecto do aprendiz e permite o encapsulamento 
das novas informações na memória de longo prazo (MODI JN, 2015).

A resolução de casos clínicos de dor torácica e síndromes ictéricas por alu-
nos de graduação, utilizando a reflexão estruturada mostrou um ganho na acurácia 
diagnóstica, comparando-se o grupo que utilizou a reflexão em relação a um grupo 
de alunos que apenas listou diagnósticos diferenciais (MAMEDE S, 2014). Em outro 
estudo com 42 residentes que resolveram 16 casos clínicos, a reflexão estruturada 
mostrou melhores resultados, principalmente em casos atípicos e situações de maior 
incerteza diagnóstica (MAMEDE S, 2008).

Entretanto, o uso da reflexão estruturada na resolução de casos dermatológi-
cos ainda não foi investigado e, desta forma, nos propusemos a investigar seu efeito 
na acurácia diagnóstica de lesões dermatológicas na graduação médica.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo experimental, controlado, em duas fases (fase treina-
mento e fase avaliação). O estudo foi realizado com alunos do 8º período de gradua-
ção em medicina da UNIFENAS, campus de Belo Horizonte.

Na fase de treinamento os alunos foram divididos em dois grupos, grupo reflexão 
(GR) e grupo controle (GC). A divisão dos grupos foi feita de forma sistemática alternada, 
um para cada grupo, por ordem de inscrição. Os alunos dos dois grupos resolveram ini-
cialmente 12 casos clínicos correspondentes a três síndromes dermatológicas (Quadro 
1). Os casos foram compostos de história clínica resumida e pranchas fotográficas. As 
lesões clínicas utilizadas foram de afecções dermatológicas comuns no dia a dia, com 
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um grau de dificuldade variado (Quadro 2). As pranchas fotográficas da fase avaliação 
eram diferentes das utilizadas na fase treinamento. O grau de dificuldade dos casos foi 
estabelecido a partir dos resultados de escores de acurácia obtidos em estudo prévio 
realizado na Unifenas com alunos do internato de dermatologia no 6º ano do curso.

Quadro 1 - Doenças utilizadas no estudo divididas por síndrome diagnóstica
Sindrome Doenças

Pápulas e Placas Infiltradas

- Psoríase
- Dermatose papulosa
- Urticária
- Hanseníase (Dimorfa MHD)

Eritemato-Descamativas

- Eczema
- Impetigo
- Dermatite de Contato
- Tinhas (Dermatofitoses)

Lesões Pigmentadas

- Carcinoma Basocelular Pigmentado
- Ceratose Seborréica Pigmentada
- Melanoma
- Nevos Displásico e Comum

Fonte: trabalho do autor

Quadro 2 - Pranchas e seus diagnósticos fáceis e difíceis

\ Fase
Dificuldade Diagnóstico na Fase 1 Diagnóstico na Fase 2

Fácil Psoríase Psoriase

Fácil Urticária Urticária

Fácil Pênfigo Pênfigo

Fácil Impetigo Impetigo

Fácil Melanoma Melanoma

Fácil Nevo congenito Hemangiomaplano

Difícil MH MH

Difícil Tinha Tinha

Difícil D.Contato D.Contato

Difícil Ceratose Doença Papular

Nigra

Difícil CBC CCE

Difícil Nevo Juncional Nevo Juncional
Fonte: trabalho do autor
MH: hanseníase
D.contato: dermatite de contato
CBC: carcinoma basocelular
CCE: carcinoma espinocelular
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No início da fase de treinamento (fase 1), os alunos dos dois grupos recebe-
ram, em salas distintas, orientações apropriadas. Ambos os grupos tiveram um mi-
nuto para ler a vinheta clínica, analisar a imagem e listar o diagnóstico mais provável 
(etapa não-analítica). Os grupos então realizavam diferentes tarefas. Os alunos do 
GR moviam para uma etapa analítica onde foram orientados a listar dois diagnósticos 
diferenciais e preencher um quadro de forma a se engajar em uma reflexão estrutu-
rada e contrastar informações acerca das características das lesões dermatológicas 
apresentadas, dos três diagnósticos apresentados (Quadro 3). Por fim numeraram 
os diagnósticos em ordem decrescente de probabilidade. Os alunos do GC foram 
orientados a listar dois diagnósticos diferenciais, escolher o diagnóstico final e iniciar, 
em seguida, a atividade com caça-palavras com termos médicos, de forma a evitar 
que engajassem, espontaneamente, em uma reflexão estruturada sobre o caso clíni-
co. Ambos os grupos tiveram 5 minutos para realizar a segunda tarefa. Após uma se-
mana, na fase de avaliação, os alunos foram orientados a resolver, de maneira livre, 
outros 12 novos casos clínicos contendo os mesmos diagnósticos da primeira fase, 
listando o diagnóstico clínico mais provável e dois diagnósticos diferenciais. Nesta 
fase todos os alunos tiveram um tempo total de 40 minutos para realizar a tarefa.

Quadro 3 - Instrumento utilizado para reflexão estruturada

No aspecto 
visual o que 
favorece a 

sua hipotese

No aspecto visual 
que desfavorece a 

sua hipótese

Quais os elemen-
tos não visuais 

da história favore-
cem o diagnóstico

Quais os elemen-
tos não visu-

ais da história 
desfavorecem o 

diagnóstico
1ª hipótese

2ª hipótese

3ª hipótese

Fonte: trabalho do autor

A análise descritiva das características da população elegível foi realizada a 
partir da distribuição de frequência das variáveis categóricas e por meio das medidas 
de tendência central e de dispersão das variáveis contínuas. Foram feitas análises 
em relação ao sexo e idade e comparação com as notas no módulo de dermatologia 
cursado no período anterior utilizando o teste de χ2 de Pearson, ou teste exato de 
Fisher, para análises univariadas de variáveis categóricas e o teste T de Student para 
as variáveis contínuas

A acurácia diagnóstica foi computada para cada caso clínico. Para a avaliação 
dos diagnósticos foi utilizado o sistema binário (0 e 1) para pontuação das respostas 
dadas no diagnóstico principal. Um ponto é dado quando o diagnóstico específico 
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estiver correto e 0 ponto quando o diagnóstico estiver incorreto. A pontuação foi dada 
por único pesquisador.

Foi realizado um comparativo da acurácia diagnóstica entre os dois grupos por 
meio do Teste T pareado e ANOVA, para avaliar o nível de significância. Para nossa 
análise consideramos p < 0,05 para diferença estatisticamente significativa, refutan-
do a hipótese nula.

RESULTADOS

Foram incluídos no estudo 43 alunos, mas apenas 41 concluíram as duas 
fases do estudo, sendo 22 no grupo reflexão (GR) e 19 no grupo controle (GC). Os 
grupos não diferiram de maneira significativa em relação a idade, sexo e desempe-
nho anterior no módulo de dermatologia do curso (p > 0,05).

Quando comparado ao grupo controle, o grupo reflexão apresentou maior 
acurácia diagnóstica tanto na fase de treinamento quanto na fase de avaliação, mas 
esta diferença não alcançou significância estatística. Ambos os grupos apresentaram 
ganho de acurácia diagnóstica, comparando a fase avaliação com a fase treinamen-
to, de maneira estatisticamente significativa (p<0,001), mas não houve diferença en-
tre os grupos, ou seja, não houve associação entre a reflexão e acurácia diagnóstica 
em nenhuma das duas fases do estudo se compararmos para todos os tipos de 
lesões juntas (Figura 1).

Figura 1 - Médias das notas de performance de diagnóstico dos casos analisados 
pelos alunos em relação aos fatores Grupo e Fase do estudo

Base de dados: Controle à 19 casos e Reflexão à 22 casos
Nota: As notas de performance de diagnóstico podem variar de 0 a 12 pontos
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Foram ainda realizadas análises estratifi cadas por síndrome dermatológica 
(lesões pigmentadas, pápulas e placas e lesões eczematosas e descamativas) (Fi-
gura 2). Na fase de avaliação, houve ganho de desempenho global para as síndro-
mes “pápulas-placas” e “eritemato-descamativas”, comparando com a fase de treina-
mento, não se observando ganho em relação às lesões pigmentadas.

Figura 2 - Médias dos escores de performance de diagnóstico dos casos analisados 
pelos alunos em relação aos fatores Grupo, Tipo de doença e Fase do estudo 

Série 1: grupo controle
Série 2: grupo teste
Tempo1 : preenchimento inicial dos diagnósticos 1ª etapa
Tempo2: preenchimento após a refl exão na 1ª etapa
Tempo3: preenchimento na 2ª etapa sem refl exão induzida ambos os grupos
Fonte: Trabalho do autor
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Ao analisar cada grupo separadamente, observa-se no GR um ganho de de-
sempenho com a reflexão estruturada na fase de treinamento, ou seja, houve dife-
rença estatisticamente significativa da acurácia diagnóstica entre a etapa não-analí-
tica e a etapa analítica (pós a reflexão estruturada (com melhor desempenho após a 
reflexão (p=0,044).

Observa-se também um diferente padrão entre os grupos reflexão e controle, 
quando analisa-se a interação observada entre a fase do estudo e síndrome der-
matológica (p < 0,001). No grupo reflexão, observou-se que a média do escore nas 
lesões pápulas e placas foi estatisticamente maior na fase avaliação do que na fase 
treinamento, enquanto no grupo controle o escore foi semelhante nas duas fases. 
Já para lesões pigmentadas, observou-se uma melhora entre a etapa não-analítica 
e analítica da fase treinamento no grupo reflexão, mas este ganho não se sustentou 
entre a fase treinamento e a fase avaliação (Figura. 2).

Por fim realizou-se análise por dificuldade dos casos. Observou-se uma me-
lhora significativa no desempenho comparando a fase treinamento com a fase de 
avaliação apenas em relação aos casos difíceis, mas também não foi observada 
diferença estatisticamente significativa de desempenho entre os grupos.

DISCUSSÃO

O presente estudo não demonstrou diferença, estatisticamente significativa, na 
acurácia diagnóstica em dermatologia, de forma geral, comparando o grupo que rea-
lizou o treinamento utilizando a reflexão estruturada com o grupo controle, em alunos 
do 4º ano da Faculdade de Medicina da UNIFENAS em Belo Horizonte MG.

Esse desfecho foi contrário ao esperado, pois o uso da reflexão estruturada 
mostrou melhora da acurácia diagnóstica em estudos anteriores com síndromes car-
diológicas e ictéricas (MAMEDE S, 2008; MAMEDE S, 2012; MAMEDE S, 2014).

Nossos resultados mostraram que a reflexão estruturada melhora a acurácia 
diagnóstica durante a fase de treinamento, mas no formato como foi estudada não 
resultou em aprendizagem quando não separamos por tipo de lesão dermatológica.

Análises secundárias por tipo de lesão dermatológica sugeriram diferenças de 
padrão entre os dois grupos. No grupo reflexão, houve ganho de acurácia no diag-
nóstico de lesões pigmentadas com a reflexão na fase de treinamento, ou seja, houve 
diferença estatisticamente significativa quando se compara a acurácia no diagnóstico 
não-analítico com a observada no diagnóstico analítico, mas este ganho não se sus-
tentou na fase de avaliação realizada uma semana depois. 

Apesar de um trabalho já citado anteriormente mencionar que o diagnóstico 
dermatológico das lesões pigmentadas pode ser aprimorado utilizando estritamente 
o reconhecimento de padrões de imagens, observamos que a reflexão estimulando o 



141

contraste entre diferentes diagnósticos levando em consideração dados clínicos e as 
características da lesão resultou em um ganho imediato (ALDRIDGE RB, 2011). 

Este efeito da reflexão estruturada ainda não tinha sido demonstrado em rela-
ção a lesões dermatológicas. Entretanto, este ganho observado na fase de treinamen-
to com a reflexão não se sustentou e o desempenho na fase de avaliação foi pior do 
que o observado no diagnóstico analítico da fase treinamento. Desta forma, a reflexão 
promoveu um ganho imediato, mas não resultou, em nosso ensaio, em aprendizagem 
talvez por uma intervenção única não ter sido suficiente para reorganizar os scripts de 
doenças deste tipo de síndrome.

Já para o tipo de lesões ´́ pápulas e placas´́ , onde o cenário é mais ambíguo, 
com diagnósticos diferenciais mais diversificados, houve ganho significativo apenas no 
grupo reflexão, comparando a fase de avaliação com a fase de treinamento em cada 
grupo de alunos separadamente. Para este tipo de lesão dermatológica, a reflexão es-
timulando o contraste entre os diferentes diagnósticos talvez tenha sido mais eficaz em 
refinar os scripts e resultar em aprendizagem. Desta forma, pode ser que para lesões 
dermatológicas o efeito da reflexão estruturada seja específico para o contexto.

 No contexto de múltiplos diagnósticos diferenciais e maior dificuldade de sele-
cionar a hipótese diagnóstica mais provável, os scripts precisam ser mais elaborados 
e a reflexão estruturada poderia ter ajudado a aprimorar estes scripts mentais, como 
demonstrado em outras áreas da medicina (MAMEDE S, 2008).

As lesões do tipo´́ eritemato-descamativas´́ , por outro lado, talvez por apresen-
tarem menor dificuldade em relação aos demais tipos, ou ainda por serem de maior 
domínio dos alunos após o término do módulo de dermatologia no 3o ano, foram 
aquelas onde ambos os grupos apresentaram ganho semelhante da fase de treina-
mento para a fase de avaliação.

Em relação à análise por dificuldade de casos, esperávamos um maior efeito 
da reflexão estruturada nos casos difíceis.  Mamede, et. al. (2008)  mostraram que é 
diante de casos clínicos ambíguos que o estudante muda de um raciocínio automático 
para um raciocínio mais reflexivo. Também mostram que é frente a casos mais difíceis 
que o aluno engaja no raciocínio não-analítico. Entretanto os nossos resultados mos-
tram que ambos os grupos apresentaram ganhos em relação aos casos considerados 
difíceis, sem diferença estatisticamente significativa entre eles.

Algumas hipóteses para não termos observado um efeito global da reflexão 
estruturada na acurácia diagnóstica de casos dermatológicos foram levantadas. O 
pequeno número de alunos pode ter limitado a força do estudo. Uma outra hipótese 
para a falta de efeito da reflexão seria uma menor dificuldade dos casos na fase de 
avaliação. As ilustrações utilizadas na fase de treinamento foram validadas com alu-
nos do internato de dermatologia em relação à dificuldade, mas as ilustrações da fase 
de avaliação foram escolhidas por semelhança com as da primeira. 
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O ganho significativo na acurácia diagnóstica observado em ambos os grupos 
nos casos considerados difíceis favorece a hipótese de que as imagens utilizadas na 
fase de avaliação não tenham sido tão desafiadoras. Diante de casos não tão desa-
fiadores, o efeito da reflexão pode ter sido atenuado o que dificultaria sua detecção 
em uma amostra pequena como a utilizada em nosso estudo.

O ganho observado em ambos os grupos, comparando a fase de avaliação 
com a fase de treinamento, poderia também ser explicado pelo eventual estudo e revi-
são do assunto por parte dos alunos entre as fases. A exposição a uma diversa gama 
de lesões na fase de treinamento poderia ter motivado o aluno a revisar o assunto 
antes da fase avaliação, a despeito do estudo em nenhum momento ter orientado os 
alunos a estudarem o assunto. 

Mesmo que não tenha havido viés, ou seja, que tanto o grupo reflexão quanto 
o grupo controle tenha estudado entre as duas fases, este aporte de conteúdo pode-
ria ter “contaminado” a intervenção e atenuado seu efeito, dificultando sua detecção 
em uma amostra pequena de alunos. Infelizmente a informação do aluno sobre um 
eventual estudo de dermatologia entre a fase treinamento e a fase intervenção não foi 
obtida, mas como os alunos estavam cursando naquele momento um outro módulo 
do curso achamos pouco provável que tenham tido tempo para estudar espontanea-
mente o conteúdo de dermatologia.

Por fim, o uso da reflexão estruturada em apenas um único momento pode 
ter limitado seu efeito. Optou-se pela intervenção única, pois o ganho observado nos 
estudos anteriores foram obtidos com um desenho semelhante, ou seja, uma inter-
venção única e a avaliação realizada uma semana após a intervenção (MAMEDES, 
SCHMIDT HG, PENAFORTE JC, 2008; MAMEDE et. al., 2012). Entretanto, pode ser 
que o benefício da reflexão estruturada na dermatologia necessite de maior repetição 
para que ocorra encapsulamento de conceitos e refinamento dos fatores discrimina-
dores e definidores dos scripts das doenças. 

A necessidade da repetição no ensino da dermatologia já foi referida por au-
tores como fundamental para formação de expertise, mostrando um acentuado gan-
ho na curva de aprendizado durante a residência em dermatologia (NORMAN GR, 
1989). Precisamos também considerar que na dermatologia pode ser que o papel da 
reflexão estruturada seja contexto-específico, ou seja, tenha maior efeito em determi-
nadas síndromes dermatológicas cujo diagnóstico diferencial seja mais amplo. Desta 
forma, conforme já sugerido por outros autores parece importante instrumentalizar-
mos os alunos para que possam utilizar as duas formas de raciocínio clínico tanto não 
analítico quanto analítico, dependendo da situação apresentada (EVA et al., 2004; 
CHAN KULATUNGA-MORUZI, 2011).
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CONCLUSÃO 

Não observamos um efeito global da reflexão estruturada na acurácia diagnós-
tica de lesões dermatológicas por alunos iniciantes em dermatologia. Ressaltamos 
o encontro de melhora da acurácia na fase de treinamento para lesões pigmentadas 
com a utilização da reflexão estruturada, inédito na dermatologia, assim também 
como o resultado promissor no subtipo de lesões pápulas e placas, que apresenta-
vam maior dificuldade diagnóstica. Novos estudos são necessários para investigar 
a possibilidade do efeito da reflexão estruturada ser contexto-específico, contribuir 
de maneira mais relevante no diagnóstico de lesões dermatológicas mais ambíguas, 
com diagnóstico diferencial mais amplo.
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RESUMO
Introdução:  O fato de envelhecer está interligado a uma série de modificações no fun-
cionamento orgânico e mental, bem como na redução das reservas funcionais, podendo 
ocasionar o surgimento da Hipertensão Arterial (HA). Objetivo: Analisar os efeitos cau-
sados pelo treinamento resistido na pressão arterial de idosos hipertensos. Metodolo-
gia: Trata-se de uma revisão integrativa. Os critérios de inclusão foram artigos publi-
cados entre os anos de 2016 a 2021, de caráter original, disponíveis de forma gratuita, 
publicados nas línguas portuguesa e inglesa. Resultados e discussão: 5 artigos que 
foram selecionados. As pesquisas demonstraram que o Treinamento resistido promo-
veu efeitos hipotensivos, reduzindo de forma significativa a pressão arterial sistólica na 
grande maioria dos estudos. Conclusão: O Treinamento resistido aplicado em idosos 
hipertensos promove uma redução nos valores de PA, melhorando a qualidade de vida, 
considerando que prática de atividade física dever ser realizada frequentemente.
Palavras-chave: Idosos. Hipertensão. Treinamento resistidos. Força.

ABSTRACT
Introduction: The fact of aging is linked to a series of changes in organic and mental 
functioning, as well as in the reduction of functional reserves, which can lead to the 
emergence of Arterial Hypertension (AH). Objective: To analyze the effects caused 
by resistance training on the blood pressure of elderly hypertensive individuals. Me-
thodology: This is an integrative review. The inclusion criteria were articles published 
between the years 2016 to 2021, of original character, available free of charge, pu-
blished in Portuguese and English. Results and discussion: 5 articles that were se-
lected. Research has shown that resistance training promoted hypotensive effects, 
significantly reducing systolic blood pressure in most studies. Conclusion: Resistance 
training applied to hypertensive elderly people promotes a reduction in BP values, im-
proving quality of life, considering that physical activity should be performed frequently.
Keywords: Elderly. Hypertension. Weathered training. Strength.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o envelhecimento da população nos últimos anos tem se elevado e 
de acordo com cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por 
volta dos próximos 20 anos, haverá a triplicação da população acima dos 60 anos de 
idade, se equivalendo aproximadamente 88 milhões de idosos e consequentemente, 
devido ao aumento da longevidade é notório o crescimento de doenças crônico-de-
generativas (FUKAHORI et al., 2017).

Segundo Viana; Souza; Salles (2019) o fato de envelhecer está interligado a 
uma série de modificações no funcionamento orgânico e mental, bem como na redu-

mailto:Idosos?subject=
mailto:?subject=
mailto:Treinamento%20resistidos?subject=
mailto:?subject=
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ção das reservas funcionais. Destacam-se assim algumas alterações do organismo 
durante o processo de envelhecimento, sendo elas: redução da frequência cardíaca 
máxima, porém não há alteração da frequência cardíaca em repouso; níveis reduzidos 
do débito cardíaco máximo; a tolerância à glicose se torna mais difícil; há uma eleva-
ção da rigidez arterial, relacionando-se com o surgimento da Hipertensão Arterial (HA).

  HA é uma modificação clínica de muitas causas sendo caracterizada pelo   
aumento dos níveis pressóricos. É clinicamente diagnosticada quando a população 
possuem na pressão arterial sistólica (PAS) níveis iguais ou superiores à 140 mmHg 
e/ou níveis iguais ou superiores à 90  mmHg  na  pressão  arterial  diastólica (PAD). 
Esta é uma das doenças crônicas não transmissíveis com maior prevalência no mun-
do, responsável por uma das principais causas de óbito e queda de qualidade de vida, 
principalmente em idosos (SILVA et al., 2021).

Os exercícios físicos se tornaram importante para os idosos pois através des-
tes os resultados como a melhora de parâmetros relacionados à mobilidade funcional, 
características morfológicas próprias do idoso, estabilidade hemodinâmica e qualida-
de de vida, foram alcançados, proporcionado assim uma melhoria na expectativa de 
vida, nas atividades de vida diária e em relacionamentos sociais (SANTOS; NETO, 
2017). 

O Treinamento Resistido (TR) destaca-se por ser um dos modelos   de   exer-
cício que são mais implementados e   descritos   na   literatura. Este produz efeitos 
positivos no organismo como a hipertrofia muscular e óssea, além de promover força 
que melhora na capacidade funcional. O principal objetivo do TR é trabalhar grupos 
musculares de maneira isolada e com movimentação específica e ideal, fazendo com 
que proporcione o fortalecimento do segmento, assim como a elevação   da   taxa   
metabólica basal, a conservação da massa corporal e a promoção da qualidade de 
vida (PAZ et al., 2019).

Acreditava-se que o TR não era recomendado para a população idosa, devido 
este público apresentar alterações frequentes de hipertensão e algumas cardiopa-
tias, assim os médicos procuravam recomendar apenas exercícios aeróbicos, fáceis e 
sem grande esforço, contraindicando assim os resistidos que na forma teórica trariam 
prejuízos aos idosos. Todavia, vários estudos da atualidade apontam que o TR tem si-
dos seguros para todas as idades, incluindo os indivíduos hipertensos e cardiopatas, 
visto que os efeitos favoráveis irão se destacar (FILHO et al., 2018).

Visto que a HA é a comorbidade mais comum entre os idosos, tem-se a ne-
cessidade de buscar formas para o controle desta, assim, é de extrema relevância o 
estudo e aprofundamento sobre as particularidades da população idosa bem como 
sua resolubilidade. A Fisioterapia é uma área que pode mudar e melhorar as condi-
ções de saúde desses indivíduos, por meio da implementação de novas práticas para 
o domínio da atenção ao idoso no que se refere à prevenção de agravos e melhoria 
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da capacidade cardiovascular e funcional. Diante disso, o presente estudo tem como 
objetivo analisar os efeitos causados pelo treinamento resistido sob a pressão arterial 
de idosos hipertensos.

METODOLOGIA

O presente estudo desenvolvido no ano de 2021, titula-se como uma revisão 
integrativa, na qual realizou-se a busca por artigos científicos indexados nas bases 
eletrônicas disponíveis, como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Elec-
tronic Library Online (SciELO), PUBMED (Serviço da National Library of Medicine 
– NLM), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Google Acadêmico (Google Sholar), valendo-se na pesquisa dos seguintes descrito-
res e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: “Idosos/Seniors”, “Fisiote-
rapia/ Physiotherapy”, “  Exercícios/ Exercises” e “Hipertensão/ Hypertension”.

Como critérios de inclusão, selecionou-se artigos publicados entre os anos 
de 2016 a 2021, de caráter original, disponíveis de forma gratuita, publicados nas 
línguas portuguesa e inglesa. Já os critérios de exclusão foram artigos cujas versões 
completas não se encontravam disponíveis, artigos que associasse outra técnica 
concomitante, além daqueles que estavam em duplicidade nas bases de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a procura através dos descritores nas bases de dados foram encontra-
dos no total 48 artigos. Posteriormente a análise dos mesmos, foram selecionados 
5 artigos que seguiam os critérios de inclusão exigidos, sendo estes abordados e 
explorados no presente estudo. 
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Figura 1. Fluxograma sobre o detalhamento da distribuição dos artigos analisados 
durante a pesquisa. 

Fonte: Próprio autor, 2021.

Para a organização dos dados, foram construídos quadros, a fim de destacar 
algumas informações relevantes, de forma a enriquecer a leitura e o trabalho cien-
tifico presente. No quadro 1, encontram-se dados como autor, ano de publicação, 
idioma, título e objetivo dos estudos selecionados. E no quadro 2, informações como, 
amostra, metodologia, protocolo e resultados.

Quadro 1- Características dos estudos selecionados 
(Autor/Ano, Idioma, Título e Objetivo).

Autor/Ano Idioma Título Objetivo

1 CARVALHO 
et al., 2017. Português

Efeito dos exercícios resisti-
dos realizados nos pontos de 
encontro comunitário sobre a 
pressão arterial de idosa hi-
pertensa.

Analisar o efeito dos exercícios re-
sistidos efetuados nos Pontos de 
Encontro Comunitário (academia 
livre) sobre a Pressão Arterial em 
uma idosa hipertensa.

2
NASCI-

MENTO et 
al., 2018.

Inglês 

Resposta da pressão arterial 
ao treinamento de resistência 
em mulheres idosas hiperten-
sas e normotensas.

Identificar a variabilidade da PA, res-
posta a um programa de treinamento 
de resistência de idosas hipertensas 
e normotensas.

3
NASCI-

MENTO et 
al., 2019.

Inglês

Novas perspectivas para a 
análise estatística da resposta 
da pressão arterial ao treina-
mento resistido em mulheres 
idosas hipertensas.

Apresentar procedimentos estatísti-
cos para uma melhor interpretação 
dos dados de capacidade de respos-
ta, explicar como lidar com efeito de 
regressão ao estado médio (RTM), 
e para descrever como determinar 
mudanças clinicamente importan-
tes na PA de menor diferença real ( 
SEM)..



150

4
SILVA; 

DIAS; SAN-
TOS, 2019.

Português

Treinamento resistido: efeito 
hipotensivo em idosos hiper-
tensos que frequentam as 
academias da cidade de Inhu-
mas – GO.

O intuito principal desse estudo 
destaca-se em verificar o efeito hi-
potensivo gerado pelo Treinamento 
Resistido em idosos hipertensos e 
demonstrar os prováveis benefícios 
para a melhora na sua qualidade de 
vida dessa população.

5 VÉRAS et 
al, 2020. Português

Comportamento da pressão 
arterial de idoso hipertenso 
antes e após sessão de trei-
namento resistido: um estudo 
de caso.

O objetivo dessa pesquisa, foi em 
realizar a busca em identificar e ana-
lisar o efeito agudo do treinamento 
resistido sobre a pressão arterial de 
um idoso.

Fonte: Próprio autor, 2021. 

Todas as pesquisas encontradas são bem atuais e a maioria encontram-se em 
língua portuguesa, informação importante visto a grande quantidade de idosos que 
estão por fim ao longo dos anos no Brasil e que possui pesquisadores interessados 
em encontrar soluções para as comorbidades dessa população. Além disso, os títu-
los e os objetivos supracitados condizem com os estudos selecionados, tornando a 
pesquisa mais objetiva e direta.

Quadro 2- Principais pontos encontrados 
(Amostra, Metodologia, Protocolo e Resultados).

Amostra Metodologia Protocolo Resultados

1 1 partici-
pante

A avaliação foi composta 
de aferição da PA, gradua-
ção de força muscular e 
circunferência da panturri-
lha (CP), antes e depois de 
treinamento dirigido. O trei-
namento foi composto por 
12 sessões, com duração 
aproximada de 50 minutos, 
com realização de três sé-
ries de 10 repetições em 6 
aparelhos do
PEC.

O tratamento foi realizando 
dentro de 12 sessões, sen-
do realizadas no período de 
três semanas com Os equi-
pamentos e exercícios que 
foram implementados: o si-
mulador de cavalgada (exer-
cício de extensão de ombro 
e extensão de joelho), o surf 
(exercício de inclinação pél-
vica lateral), o multi-exercita-
dor (exercício de extensão e 
flexão de joelho, extensão, 
abdução e adução de om-
bro, extensão do cotovelo), 
pressão de pernas (exercí-
cio de extensão de joelho), 
o simulador de remo (exercí-
cio de extensão de ombro) e 
o esqui (exercício de flexão 
e extensão de quadril). Os 
exercícios resistidos foram 
compreendidos em 3 séries 
de 10 repetições e houve 
descanso de 1 minuto entre 
uma série e outra.

A PA foi aferida re-
sultando em 150/90 
mmHg no início do 
tratamento e 120/70 
mmHg ao final do tra-
tamento. Os valores 
da CP inicialmente 
foi 39 cm na panturri-
lha direita e 40 cm na 
panturrilha esquerda. 
No final do tratamento 
as medidas das duas 
panturrilhas foram 
iguais (39 cm). 
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2

39 idosas 
(27 hiper-

tensas não 
treinadas e 
12 normo-

tensas)

Cada sujeito foi entrevista-
do e respondeu a um ques-
tionário de histórico médico 
e respondeu a um questio-
nário sobre informações so-
bre estilo de vida e uso de 
medicamentos. 
Por conseguinte, os su-
jeitos foram submetidos 
a um descanso e eletro-
cardiograma de exercício, 
medições manuais de PA, 
avaliação da composição 
corporal através da absor-
tometria de raios-X de du-
pla energia, testes funcio-
nais de condicionamento 
físico e avaliação ortopédi-
ca. O programa de RT foi 
realizado em dois dias não 
consecutivos por semana 
durante 10 semanas.

Os exercícios realizados 
foram: leg press máquina, 
máquina prensa torácica, 
extensão da perna da 
máquina, remada baixa da 
máquina e ondulação da 
perna da máquina. O número 
de repetições foi reduzido 
conforme a intensidade 
aumentava. Os indivíduos 
foram instruídos a levantar e 
abaixar cargas em uma ve-
locidade constante, levando 
2 segundos para o concên-
trico (músculo encurtamen-
to) e 2 segundos para a fase 
excêntrica (músculo alon-
gamento). Nas primeiras 3 
semanas, três séries de 12-
14 repetições máximo (RM) 
com intervalo de descanso 
de 60 segundos.

Constatou-se que tan-
to os respondentes 
quanto os não respon-
dedores do grupo de 
hipertensos e normo-
tensos demostraram-
-se alterações signifi-
cativas na PAS.

3 27 idosas

A força da parte superior e 
inferior do corpo foi avalia-
da por dez repetições má-
ximas (10- RM) teste de 
força.
A PAS, a PA diastólica 
(PAD) e a frequência car-
díaca foram medidas antes 
de cada treino.
Sessão com dispositivo 
oscilométrico automático 
validado as medidas foram 
realizadas após 10 minu-
tos de repouso sentado em 
uma sala silenciosa e com 
temperatura controlada, e 
o tamanho do manguito foi 
adaptado à circunferência 
do braço de cada sujeito.
O TR teve duração de 10 
semanas, com duas ses-
sões de TR realizados por 
semana, com mínimo de 24 
horas entre as sessões.

Os exercícios implementa-
dos foram:
leg press da máquina, supi-
no do peito da máquina, ex-
tensão da perna da máqui-
na, linha baixa da máquina e 
ondulação da perna da má-
quina. O número de repeti-
ções foi reduzido (mantendo 
a zona mínima estabelecido 
para cada ciclo) à medida 
que a intensidade aumenta-
va ao longo do programa. O 
TR teve duração de 10 se-
manas, com duas sessões 
de TR realizados por sema-
na, com mínimo de 24 horas 
entre as sessões.

Houve uma redução 
não significativa de 
-2,24 mmHg, mas a 
classificação dos par-
ticipantes por respon-
sividade fornece uma 
interpretação diferente 
dos resultados e essa 
redução está dentro 
do erro de medida. 
Além disso, a PAS ini-
cial foi o preditor mais 
potente da resposta 
pós-exercício da PAS. 
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4 16 partici-
pantes 

A pressão arterial foi aferida 
antes e após o Treinamento 
Resistido para realizar uma 
comparação e averiguar 
se houve ou não o efeito 
hipotensivo. Foram realiza-
das três aferições antes do 
treinamento, com intervalo 
de um minuto entre cada 
aferição para termos uma 
média. Após o treinamento, 
a pressão arterial foi aferida 
uma vez somente. O trei-
namento foi realizado três 
vezes por semana (segun-
da, quarta e sexta-feira) no 
período de 10/06/2019 à 
06/09/2019

Segunda-feira e sexta-fei-
ra realizou-se os seguintes 
exercícios: Senta e levanta; 
Flexão de joelho; Leg reto; 
Panturrilha em pé; Exten-
são de joelho. Na quarta-
-feira realizou-se exercícios 
em membros superiores: 
Supino com halter; Flexão 
na barra; Puxada frontal; 
Tríceps corda; Elevação la-
teral. Foi preconizada de 3 
a 4 séries com intervalo de 
descanso de 45 segundos 
entre cada uma, usando-se 
uma cadência de 4040, com 
repetições que variaram en-
tre 10 a 14, a carga usada 
foi relativa ao que os idosos 
já estavam aptos a treinar.

Avaliou-se que quan-
to maior a faixa etária, 
menor é no número de 
idosos adaptados a 
prática de exercícios 
físicos. Foi observado 
que a PA do grupo de 
idosos apresentou um 
valor elevado antes da 
execução da atividade 
física e que após a rea-
lização do mesmo foi 
possível constatar que 
a pressão arterial dos 
exibiu uma queda. Os 
resultados demonstra-
ram que após 14 se-
manas de treinamento 
resistido ocorreram 
reduções significativas 
na pressão arterial dos 
idosos avaliados

5 1 Partici-
pante

O participante fazia uso de 
betabloqueador (captopril) 
pela manhã e à noite, com 
orientação médica.As ses-
sões de treino ocorreram 
três vezes por semana em 
dias alternados, durante 
oito semanas, a cada ses-
são eram feitas as medidas 
da pressão arterial e da 
frequência cardíaca 5 (cin-
co) minutos antes, cinco e 
quinze (15) minutos após 
a sessão de exercícios, 
para isto foi utilizado como 
instrumento um monitor de 
pressão arterial e frequên-
cia cardíaca.

O TR foi iniciado com uma 
série de oito repetições para 
cada exercício, sincronizado 
com o tempo para adapta-
ção preconizado para o trei-
namento periodizado. Foi 
utilizado o método alternado 
por seguimento, no qual é 
feito um exercício de mem-
bros inferiores alternados 
com membros superiores, 
começando pelos exercí-
cios multiarticulares, com 
ação de grupamentos mus-
culares maiores, depois os 
menores. Após o primeiro 
mesociclo de treinamento, 
que correspondeu a 1 mês, 
o método de treinamento foi 
modificado para localizado 
por articulação, onde são 
realizados exercícios ape-
nas para os membros supe-
riores, por fim, somente para 
os membros inferiores.

Os resultados obtidos 
indicam uma redução 
significativa da Pres-
são Arterial, somente 5 
minutos após o térmi-
no do exercício. A PAD 
obteve uma alteração 
com nível significativo 
considerável somen-
te 5 minutos antes e 
após o do exercício. 
Contudo, não houve 
alterações na frequên-
cia cardíaca, quando 
foram comparados os 
períodos de treina-
mento entre os meses 
de abril e maio.

Fonte: Próprios autores, 2021.

Em relação a testes, Carvalho et al (2017) realizou o teste de Kendall afim de 
testar a função de um músculo e quantificá-la. Nascimento et al (2019) usou Teste de 
força para membros superiores e inferiores avaliando em dez repetições máximas.  
Nascimento et al (2018) realizou testes funcionais com o teste de caminhada de 6 
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minutos para avaliar a resistência aeróbia em uma distância de 30 metros; o teste 
suporte de cadeira de 30 seg para avaliar a força de membros inferiores pelo número 
de posições completas durante 30 segundos com os braços dobrado; e por fim ele 
realizou o teste cronometrado para determinar a dinâmica  de equilíbrio pelo número 
de segundos para se levantar da posição sentada, depois  andar 3 metros, vire e volte 
à posição sentada na cadeira.

O protocolo de exercício resistidos aplicados na metodologia dos artigos obti-
veram semelhanças entre si, dentre eles está Nascimento et al (2018) e Nascimento 
et al (2019), que implementaram exercício com uso de máquina em seus respectivos 
locais de pesquisas, além de não especificaram os exercícios para cada membro do 
corpo. Já Carvalho et al (2017) detalhou sobre movimentos realizados e cada região 
do corpo que estava sendo afetada, além de dividir o tempo da sessão em fases. Nas 
pesquisas de Silva, Dias; Santos, (2019) e Véras et al (2020), o treinamento resistido 
foi executado em exercícios multiarticulares de membros superiores e inferiores. 

Em relação aos resultados Carvalho et al (2017) constatou que a PAS de re-
pouso antes do TR era de 150 mmHg durante os primeiros quatro dias. O valor redu-
ziu após a quarta sessão para 130 mmHg. No sétimo dia o valor reduziu consideravel-
mente para 120 mmHg, contudo nos dias seguintes retornou a 130 mmHg e no último 
dia PAS retornou novamente para 120 mmHg. No entanto Nascimento et al (2019) 
verificou apenas uma diferença pequena de – 2,24 mmHg pós TR.

Véras et al (2020) indicaram em seus resultados uma redução significante 
da PAS, mas apenas 5 minutos após o término do exercício (143,20 mmHg antes e 
135,70 mmHg depois).  O estudo de Silva; Dias; Santos, (2017) mostrou resultados 
significativos logo na primeira semana de intervenção tendo com desvio padrão de 
0,77 comparado a semana final que de 0,68, o voluntário apresentou PAS antes de 
160 mmHg e após 120 mmHg. E Nascimento et al (2017) constatou mudanças signi-
ficativas na PAS (-7,83 ± 5,70 mmHg vs 3,78 ± 7,42 mmHg), respectivamente, assim 
como o grupo normotenso (-8,58 ± 5,52 mmHg vs).

A PAD também foi avaliada por Carvalho et al (2017) sendo o valor desta no 
início de 90 mmHg e mantendo o valor no dia seguinte. Nos dias três a onze, houve 
redução para 80 mmHg, exceto no dia nove em que PAD aumentou para 90 mmHg. 
Porém no último dia, a PAD reduziu seu valor para 70 mmHg. Véras et al (2020) obte-
ve valores variáveis de PAD com níveis de significância consideráveis apenas antes 
do exercício e 5 minutos antes (50, 6 -> 40 mmhg) e 5 minutos após o exercício (52,2 
-> 48,9 mmHg).  Silva; Dias; Santos (2017), Nascimento et al (2018) e Nascimento et 
al (2019) não demonstraram valores de PAD antes a após o TR.

Os estudos de Carvalho et al (2017), Nascimento et al (2018) mostram que PA 
reduziu de maneira significante, demonstrando uma resposta hipotensiva nos parti-
cipantes da pesquisa. Já nas pesquisas de Silva, Dias; Santos, (2019) e Véras et al 
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(2020), os resultados demonstrados nestes estudos, incluem a diminuição significati-
va da PA após o treinamento resistido, melhorando consequentemente a qualidade de 
vida e prevenindo doenças coronarianas. Porém, Nascimento et al (2019) não verificou 
resultados significativos, ainda que a PA foi reduzida dentro o valor esperado. Os par-
ticipantes dos estudos em questão, faziam uso de medicamentos anti-hipertensivos.

No estudo de Silva, Dias; Santos, (2019) abordou uma pesquisa de campo e o 
de Véras et al (2020), referiu-se a um estudo de caso, mas ambos realizaram as três 
sessões por semana, no qual a PA era aferida antes e após o treinamento resistido, uti-
lizando o aparelho automático monitor da PA.  Porém, no estudo de Véras et al (2020) e 
Nascimento et al (2019), aplicaram em suas pesquisas a verificação da frequência car-
díaca (FC) antes e após TR, no qual não apresentavam nenhuma mudança significativa.

Nascimento et al (2018) pontuo um dado encontrado relacionado ao turno no 
qual foi realizado o TR e observou que os participantes do grupo, a tarde apresentou 
uma resposta PAD significativamente menor, na pesquisa de Nascimento et al (2019) 
traz uma reflexão sobre a significância de resultados que estas podem ser estatica-
mente e clinicamente. Silva, Dias; Santos, (2019), o seu estudo foi executado de acor-
do com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

CONCLUSÃO 

Após a análise, conclui -se que o TR aplicado em idosos hipertensos é ca-
paz de promover uma redução nos valores de PA, melhorando consequentemente a 
qualidade de vida, considerando que prática de atividade física dever ser realizada 
frequentemente.

Portanto, o TR pode ser incluso como tratamento e prevenção contra a HA em 
idosos, de modo a promover melhora na saúde, nas atividades de vida diária e no 
bem-estar, reduzindo o número de acometidos por essa comodidade. Contudo, é im-
portante trabalhar em estudos, realizados em longo prazo, visto que de forma aguda 
podem prevenir os riscos de manifestações de doenças cardiovasculares. 
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RESUMO
Descrever por meio de uma revisão integrativa o papel do enfermeiro frente à pre-
venção e diagnóstico de depressão pós-parto (DPP). Trata-se de uma revisão inte-
grativa desenvolvida por meio da seleção criteriosa de 25 artigos. Como principais 
fatores para a DPP tem-se a privação de sono, gravidez indesejada, problemas no 
parto para a mãe e/ou filho, matrimoniais, histórico de depressão, socioeconômicos 
e a ocorrência recente de vida. Por outro lado, a falta um conhecimento sistemático 
do enfermeiro para identificar esse tipo de transtorno, de forma que é perceptível a 
insegurança em afirmar que se trata de DPP. É necessária a capacitação dos enfer-
meiros, pelos setores de educação permanente/continuada das unidades de saúde 
que possuem atendimento no período puerperal, como também pelas Secretarias 
Municipais de Saúde, objetivando a qualificação da assistência, e por consequência 
a minimização dos agravos, como a DPP.
Palavras-chave: Enfermeiro. Depressão Puerperal. Prevenção. Tratamento.

ABSTRACT
Describe, through an integrative review, the role of the nurse in the prevention and 
diagnosis of postpartum depression (PPD). This is an integrative review developed 
through the careful selection of 25 articles. sleep deprivation, unwanted pregnancy, 
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birth problems for the mother and/or child, marital problems, history of depression, 
socioeconomic status and recent occurrence of life. On the other hand, the lack of 
systematic knowledge of nurses to identify this type of disorder, so that the insecurity 
in stating that it is PPD is noticeable. who have care in the puerperal period, as 
well as by the Municipal Health Departments, aiming at the qualification of care, and 
consequently the minimization of injuries, such as DPP.
Keywords: Nurse. Puerperal Depression. Prevention. Treatment.

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a depressão como um dos 
transtornos mentais mais frequentes em todo o mundo. Atualmente esse transtorno é 
considerado um fenômeno multicultural, estima-se que mais de 350 milhões de pes-
soas são acometidas por esse agravo (OMS, 2017).

No Brasil a depressão representa um grave problema de saúde pública, neces-
sitando de estratégias que busquem a identificação e o diagnóstico precoce, além das 
medidas de promoção direcionadas as populações de risco, como é o caso das grá-
vidas, podendo desencadeara depressão puerperal (CAMPOS; RODRIGUES, 2015). 
A Depressão Pós-Parto (DPP) é um problema que impacta diretamente a saúde ma-
terna e infantil, que pode atingir mães de todas as idades, classes sociais e níveis de 
escolaridade (ALMEIDA; ARRAIS, 2016).

A atual política de saúde da mulher preconizada pelo MS inclui o enfermeiro 
como profissional capacitado para desenvolver ações em todas as fases do ciclo de 
vida da mulher. Destaca-se, o período puerperal, pois nessa fase ocorrem diversas al-
terações que podem afetar o estado de saúde ou bem-estar dessa mulher. A depres-
são encontra-se como a quinta causa de morbidade entre todos os agravos do mun-
do. Ocorrendo uma maior incidência em mulheres (GUIMARÃES; MIRA; LIVIA;2013).

O puerpério é considerado um momento delicado na vida de uma mulher, essa 
fase englobando um conjunto de modificações físicas e psíquicas que podem influen-
ciar diretamente na saúde mental dessa mulher, aumentando os riscos para o desen-
volvimento de distúrbios psiquiátricos (ABUCHIM et al., 2016).

O período considerado de pós-parto é aquele a contar do nascimento até quatro 
meses de vida da criança (HOLLIST et al., 2016). A DPP pode ocorrer nos primeiros 
dias após o nascimento da criança, não se sabe ao certo a origem deste transtorno, po-
dendo ser determinando por um conjunto de fatores associados, entre esses os psíqui-
cos, sociais, obstétricos e fisiológicos e não por fatores isolados (SANTOS et al., 2015).

Esse momento é marcado por grandes mudanças na vida de uma mulher, além 
das alterações hormonais, surgem às exigências familiares e sociais, relacionado ao 
desempenho das funções maternas adequadamente. Dessa forma, além da gestante 
vivenciar um período de fragilidade emocional, cabe ainda essa a satisfação e o re-
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conhecimento integral das necessidades da criança (GOMES et al., 2010; CAMPOS; 
RODRIGUES, 2015).

É importante ressaltar que a maternidade e o parto são eventos biopsicossociais 
que afetam rotineiramente a vida sexual e reprodutiva de homens e mulheres.  A 
gravidez é um momento único no universo da gestante e do companheiro, além da 
família e sociedade. Assim a gravidez, o nascimento e o pós-parto compõem uma das 
experiências mais singulares e importantes da vida de uma mulher (BRASIL, 2013).

Os distúrbios gerados pela DPP afetam a interação do binômio mãe-filho; cau-
sam desgaste progressivo na relação da mulher com seus familiares, podendo afetar 
diretamente o relacionamento do casal. Assim o desequilíbrio ocasionado pela de-
pressão pós-parto repercute negativamente no perfil econômico e social da mulher e 
da família (GOMES et al., 2010).

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma DPP são: histó-
ria de depressão anterior, complicações obstétricas durante a gestação, estresse, an-
siedade, complicações no pós-parto, problemas familiares, dificuldades financeiras, 
história de sintomas depressivos e ansiosos no período pré-menstrual, entre outros. 
Reafirmando que a etiopatogenia desse transtorno pode envolver diversos fatores (FI-
GUEIRA; DINIZ; SILVA FILHO, 2011). Ressaltando ainda que nesse período todas as 
atenções encontram-se voltadas a criança, ficando a mulher muitas vezes esquecida 
(GOMES et al., 2010).

A melhor forma de se prevenir futuras complicações gestacionais é por meio 
de um acompanhamento pré-natal de qualidade. É preconizado que as gestantes se-
jam vinculadas a maternidade de referência desde o pré-natal. Essa ação é essencial 
para que a gestante se sinta segura e confiante no momento do parto, no sentido de 
evitar transtornos ou situações frustrantes que podem colocar em risco a vida das 
mulheres e bebês (BRASIL, 2013).

A alta prevalência de DPP e suas possíveis consequências para a mãe e para o 
Recém-Nascido (RN) reafirmam a importância do estabelecimento de estratégias para 
promover uma assistência integrada à gestante, com o objetivo de diagnosticar e/ou 
reduzir os possíveis fatores de riscos de forma a contribuir para uma melhor compreen-
são do estado de saúde dessa paciente (FIGUEIRA; DINIZ; SILVA FILHO, 2011).

Um dos instrumentos mais utilizados para o rastreio da DPP durante as con-
sultas de rotina é a Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo (Edinburgh Post-
natalDepressionScale– EPDS) (OLIVEIRA; DUNNINGHAM, 2015).  Essa escala vem 
sendo usada em vários países, incluindo o Brasil, éum instrumento auto-aplicável, 
composto de dez itens, divididos em quatro graduações (0 a 3). A EPDS mede a pre-
sença e intensidade dos fatores característicos de depressão nos últimos sete dias. 
Sua aplicação é simples, podendo ser realizada pelo enfermeiro e outros profissionais 
da saúde (FIGUEIRA et al., 2009).
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O Ministério da Saúde (MS) vem criando programas direcionados a saúde da 
mulher na tentativa de promover melhores condições de parto, como é o caso do 
centro de Parto Normal (CPN) essa unidade foi desenvolvida para uma assistência 
humanizada e de qualidade exclusiva ao parto normal. O CPN atua na promoção por 
meio da ampliação do acesso e a qualificação do cuidado ao parto (BRASIL, 2013).

A depressão pós-parto pode ser confundida às vezes com cansaço ou desâni-
mo, causando dificuldade no diagnóstico pelos profissionais da saúde. Dessa forma, 
é necessário que a equipe de enfermagem seja capacitada para identificar rapida-
mente um caso de DPP ou sinais que representem riscos para o desenvolvimento 
desse transtorno no período pós-parto (FREITAS et al., 2014).

A assistência de enfermagem não deve ser voltada apenas à saúde da mãe e 
do bebê, necessitando ser voltada também para os seus familiares, para que estes 
sejam capazes de identificar sinais e sintomas de um possível transtorno mental e 
sinalizar para a equipe de saúde (FREITAS et al., 2014).

A equipe de enfermagem é coadjuvante dessa experiência e desempenham 
importante papel durante toda essa fase da vida da mulher. Esses devem buscar a 
promoção de ações para minimizar os medos, os desconfortos e a dor; esclarecendo 
as dúvidas; orientando; de forma a auxiliar e assistir a gestante ao parto e ao nas-
cimento da criança. Os profissionais da saúde são os primeiros a tocarem cada ser 
que nasce, devendo ter consciência da responsabilidade desse processo da vida dos 
indivíduos (BRASIL, 2013).

Vale salientar também a necessidade de uma equipe multiprofissional para 
auxiliar a gestante, visando à investigação de todos os fatores de risco que podem 
causar o aparecimento de transtornos nesse período. É imprescritível a atuação da 
equipe médica e de enfermagem, trazendo resultados positivos para o bem-estar do 
biônimo mãe-bebê (ALMEIDA; ARRAIS, 2016).

 Nesse contexto, é imprescritível a figura do profissional enfermeiro na promo-
ção de cuidados a saúde da mulher em todos os ciclos da sua vida, ressaltando o 
período gestacional, caracterizado por ser uma fase complexa, marcado por modifica-
ções fisiológicas e emocionais que podem gerar alterações mentais, tais como a de-
pressão pós-parto. Assim, o enfermeiro por ser o profissional mais próximo da mulher, 
deve encontrar-se preparado para identificar os riscos sugestivos de DPP de forma 
precoce. O estudo teve como objetivo descrever por meio de uma revisão integrativa 
o papel do enfermeiro frente à prevenção e diagnóstico de depressão pós-parto.

Procedimentos metodológicos

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura com carac-
terísticas descritivo-exploratória, retrospectiva, com abordagem qualitativa, foi desen-
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volvido por meio da seleção criteriosa de 25 artigos, os quais foram lidos na integra e 
utilizados para embasamento e discussão do trabalho.

A construção do presente trabalho foi realizada por meio do cruzamento de 
palavras-chave encontradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Enfer-
meiro, depressão, depressão puerperal, puerpério, depressão pós-parto, assistência 
de enfermagem, pré-natal, sinais e sintomas da depressão, tratamento da depressão 
puerperal, prevenção da depressão puerperal. Foram utilizadas as seguintes bases 
de dados para embasamento teórico: Portal de Periódicos, da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Os artigos foram selecionados de acordo com os presentes critérios de inclu-
são: ser da língua portuguesa, artigos disponíveis na íntegra; publicações realizadas 
entre os anos de 2009 a 2017 que abordassem as palavras-chave segundo a dispo-
nibilidade nos DECS sobre a temática da assistência de enfermagem na depressão 
puerperal. 

Incluiu-se como critério de exclusão: artigos que não eram nacionais; publica-
ções que não estavam entre o tempo proposto da pesquisa, aqueles disponíveis em 
fontes de dados não confiantes, periódicos que não estavam disponíveis na integra 
e os artigos que não se encontravam pertinentes ao objetivo e à temática do estudo. 

Resultados e discussão

• Sinais e Sintomas da Depressão Pós-Parto

O período puerperal é marcado por grandes mudanças diante das alterações 
hormonais, trazendo as modificações de humor e a mudança na rotina, o que pode 
explicar a tristeza ou dificuldade da nova mãe lidar com sentimentos, todavia quando 
essas mudanças características do período pós-parto penduram por mais tempo que 
o desejado e começam a interferir na rotina e na interação da mãe com o bebê há a 
necessidade de se avaliar essa mulher (CAMPOS; RODRIGUES, 2015).

Associados ao diagnóstico de DPP aparecem fatores, tais como: história de 
depressão, complicações obstétricas durante a gravidez, estresse, ansiedade, com-
plicações no pós-parto, problemas familiares e/ou ausência de apoio familiar, proble-
mas socioeconômicos entre outros (FIGUEIRA; DINIZ;SILVA FILHO, 2011).

A DPP é caracterizada como por um conjunto de sinais e sintomas que tem 
início entre a quarta e oitava semana após o parto. Segundo Santos et al. (2015), os 
principais sintomas são: irritação constante, choro fácil,  transtornos alimentares e do 
sono, tristeza profunda, sentimento de incapacidade, desinteresse sexual e sensa-
ção de incapacidade diante da responsabilidade de mãe. 
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Abuchimet al. (2016) acrescenta ainda que, essas mulheres podem se sentir 
frustradas, fracassadas e despreparadas para desenvolver suas habilidades e res-
ponsabilidades como mãe, diante da insegurança e medo constante para cuidar do 
seu filho.

Para isso, no entanto, é imprescritível a capacitação dos profissionais de en-
fermagem para abordar essas mulheres, visando à detecção precocemente dos ris-
cos sugestivos de uma futura DPP, de forma que essas mulheres possam ser enca-
minhadas para aconselhamento ou tratamento, evitando assim, o aparecimento ou 
aumento desse transtorno mental (GOMES et al., 2010).

• Causas e Fatores de risco

Um dos fatores mais comuns para o desencadeamento de DPP é a gravidez 
precoce, durante a adolescência, sendo considerado um risco iminente. Diante de 
fatores de imaturidade, onde essa menina muitas das vezes terá que abandonar seus 
estudos, além da separação repentina dos amigos e colegas de sua convivência an-
terior, e a frustração nos relacionamentos amorosos, pois na grande parte dos casos 
essas meninas conduzem a gestação como mães solteiras (GOMES et al., 2010).

De acordo com os resultados da pesquisa realizada por Hollistet al. (2016), a 
depressão afeta a condição de um relacionamento conjugal, entretanto o relaciona-
mento amoroso representa um forte impacto para o aparecimento de sintomas de 
depressão. Pode-se entender, dessa forma, que a qualidade do relacionamento do 
casal pode influenciar diretamente como fator de risco para depressão no pós-parto 
e outros tipos de depressão (GOMES et al., 2010).

Por outro lado, as mães que apresentam relacionamento matrimonial satisfa-
tório, e que não tem histórico de depressão anterior, aparecem com melhores condi-
ções para lidar com esse novo momento da sua vida, diante da realização do papel 
materno, imposto pela chegada de um novo individuo em sua vida. Assim, um bom 
relacionamento familiar pode trazer mais motivação para a mulher realizar suas ativi-
dades, como a amamentação e outros cuidados com o bebê (ABUCHIM et al., 2016).

Segundo Abuchimet al. (2016), os principais fatores de riscos para o desenca-
deamento da DPP, são: primeira gestação; mãe solteira; gestação não planejada ou 
indesejada; trabalho desfavorável; desemprego; mudança de moradia ou de cidade; 
problemas no relacionamento e falta de apoio familiar; conflitos familiares; acidentes; 
doenças ou morte na família; entre outros fatores. 

Já para Almeida e Arrais (2016), os principais fatores para a DPP incluem: pri-
vação de sono, complicações durante o processo de parturição, problemas no parto 
para a mãe e/ou filho, problemas matrimoniais, histórico de depressão, e a ocorrência 
recente de uma grande mudança de vida, como: divórcio, morte, emprego ou moradia.  
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Gomes et al. (2010), ressalta as mazelas de ordem social no momento da ges-
tação como fatores de riscos eminentes para DPP, podendo citar a ausência e condi-
ções impróprias de residência, carência de nutrição adequada, de recursos financeiros 
e até mesmo de quesitos básicos para higiene, pois podem levar ao desenvolvimento 
de transtornos emocionais que prejudicarão o desenvolvimento dessa criança.

• Diagnóstico 

O diagnóstico da DPP é complexo, diante da dificuldade de se diferenciar as 
modificações fisiológicas e as patológicas de momento. A depressão pós-parto é 
considerada um problema de saúde pública, pois afeta além da saúde da mãe e da 
família, pode também comprometer o desenvolvimento da criança, por dificultar a in-
teração saudável e necessária dos seres envolvidos (BRASIL, 2013).

Segundo Figueira et al. (2009), a EPDS representa um instrumento apropriado 
de triagem de DPP, podendo ser utilizada pelo profissional enfermeiro devendo ser im-
plantada na rede pública de saúde devido a sua facilidade, rapidez de aplicação, baixo 
custo e possibilidade de aplicação por qualquer profissional de saúde. O uso desse 
instrumento pode ser associado a um aumento nos índices de diagnóstico e tratamento 
da DPP, reduzindo assim seus possíveis efeitos deletérios sobre o binômio mãe-bebê.

Oliveira e Dunningham(2015),reafirmam os benefícios da aplicação da EPDS 
diante da sua simplicidade e rapidez, não exigindo mais do que 10 minutos para o seu 
preenchimento, sendo considerado o instrumento correto para uso na rotina clínica 
que pode ser usado pelos enfermeiros e outros profissionais não especializados na 
área de saúde mental, com a finalidade de rastrear mães que apresentem sintomas 
depressivos, não sobrecarregando os serviços especializados.

Entretanto, o que complica a situação é a dificuldade dos profissionais de saú-
de para identificar e reconhecer com facilidade os sintomas da Depressão Pós-Parto, 
e ainda, a falta do acesso a métodos que contribuem para o diagnóstico, como por 
exemplo, a Escala de Edimburgo (OLIVEIRA; DUNNINGHAM, 2015).

Diante da alta prevalência de casos de DPP é de grande relevância a implan-
tação de instrumentos que contribuam para os serviços de triagens de depressão 
nesse período pós-parto, sendo segundo os autores a EPDS um instrumento com 
resultados positivos, de fácil entendimento e aplicação.

Nesse contexto, é necessária a capacitação principalmente dos enfermeiros, 
por serem esses os profissionais que acompanham essas mulheres durante todo 
esse período pelos setores de educação permanente/continuada das unidades de 
saúde que possuem atendimento no período puerperal e pós-parto, como também 
pelas Secretarias Municipais de Saúde, objetivando a qualificação da assistência, e 
por consequência a minimização dos agravos, como a DPP (FREITAS et al., 2014).
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• Papel e Dificuldade dos profissionais enfermeiros na detecção e prevenção 
de DPP 

As consultas de pré-natal auxiliam a equipe de enfermagem na identificação 
dos fatores de risco para o desenvolvimento de uma DPP, proporcionando às gestan-
tes melhores condições de enfrentamento, logo o pré-natal tem grande importância 
na clínica (ALMEIDA; ARRAIS, 2016).

De acordo com Meira et al. (2015), apesar de as profissionais reconhecerem 
alguns fatores de risco e sintomas da DPP nas gestantes, ainda falta um conhecimen-
to sistemático para identificar esse tipo de transtorno. De forma queé perceptível a 
insegurança dos profissionais em afirmar que se trata de DPP quando se veem diante 
de mulheres que apresentam sintomas leves.

Diante disso o profissional enfermeiro deve estar preparado para identificar os 
casos e consequentemente encaminhá-los aos profissionais especializados em saú-
de mental. Com isso a equipe alcançará uma articulação multiprofissional e interdisci-
plinar que contribui para a melhora e cura da DPP (GUIMARÃES; MIRA; LIVIA, 2013).

Meira et al. (2015) salienta que, apesar do pré-natal possibilitar a identificação 
precoce de uma possível depressão pós-parto, observa-se, que os profissionais des-
crevem a prática clínica a partir dos protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, os 
quais não se aprofundam aos cuidados direcionados aos transtornos mentais na fase 
gravídico-puerperal (MEIRA et al., 2015). 

Como meio de reconhecimento precoce foi proposta pelo Ministério da Saúde, 
na triagem realizada por enfermeiros das pacientes no pós-parto e das crianças, a 
utilização da EPDS. Delineando a construção de um modelo capaz de antevê os fato-
res que alteram o acesso ao tratamento, se diagnosticada a patologia, seja proficiente 
para minoraras imprecisões no tratamento da DPP, por intermédio da estratégia de 
emprego dos recursos humanos disponíveis no sistema público de saúde e, em es-
pecial, ratificando o papel indispensável dos enfermeiros na constatação da DPP, no 
decorrer dos exames de rotina (MARTÍNEZ; VÖHRINGER; ROJAS, 2016).

Faz-se necessário a capacitação dos profissionais da Atenção Primária, em 
especial os enfermeiros, pois são esses os responsáveis pelo acompanhamento das 
consultas de pré-natais, de forma a estabelecer protocolos viáveis para que esses 
profissionais possam identificar e tratar mulheres com DPP no nível da atenção pri-
mária, possibilitando ações que garantam a promoção de sua saúde e amenizem 
potenciais sequelas nas relações familiares e no desenvolvimento da criança (MEIRA 
et al., 2015).

É imprescritível que os enfermeiros compreendam as transformações biop-
sicossociais que as gestantes vivenciam, e utilizem suas habilidades como: pers-
picácia, observação e empatia, para oportunizar uma assistência integral e huma-
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na, como facilitador da detecção precoce de um agravo mental, podendo contribuir 
com sugestões, a mulher, de estratégias de enfrentamento e adaptação ao puerpério 
(FREITAS et al., 2014).

O MS preconiza os Centros de Partos Normais (CNP) como promoção para 
um trabalho de parto com mais qualidade e segurança as mulheres. Esse ambiente 
deve ser projetado para oferecer bem-estar e tranquilidade às gestantes. São utiliza-
dos recursos como banhos de banheira e chuveiro, além de massagens e caminha-
das visando o relaxamento da gestante (BRASIL, 2013).

Durante o trabalho de parto o enfermeiro que acompanha a gestante deve ter 
uma boa atenção observando sempre as características físicas e emocionais das 
mulheres, a fim de identificar riscos para DPP, pois a detecção precoce e uma assis-
tência de enfermagem de qualidade são essenciais para a prevenção de complica-
ções no período puerperal. Os enfermeiros devem, portanto, ter o entendimento dos 
fatores que permeiam a depressão pós-parto, para um diagnóstico rápido e preciso 
(FREITAS et al., 2014).

As intervenções pontuais, incluindo o encaminhamento da mulher para servi-
ços especializados, assim que os sintomas forem detectados, podem resultar em me-
lhora do desempenho do papel da materna ao RN. O desenvolvimento de estratégias 
que compreendam os fatores de proteção aos bebês para que esses tenham um de-
senvolvimento adequado e sofram menos prejuízos (CAMPOS; RODRIGUES, 2015).

Considerações finais

As consultas de pré-natal são importantes para o acompanhamento do desen-
volvimento seguro da gestação, nesse momento, o enfermeiro deve estar atento para 
as possíveis alterações emocionais e hormonais características dessa fase, devendo 
ir além do que está padronizado, de forma a ter sempre um olhar crítico para as modi-
ficações características de riscos para o desencadeamento de problemas psíquicos. 

Diante do exposto, um dos maiores problemas citados foi à despreparação 
do enfermeiro em reconhecer os sinais de riscos para a depressão pós-parto, esses 
profissionais devem se encontrar preparados para identificar e encaminhar essas mu-
lheres para os setores especializados, sendo um fator imprescritível para a redução 
de danos a mãe e bebê. 

Desta feita, a partir deste estudo realizado, cria-se também, possibilidade de 
novas pesquisas que salientam a indispensabilidade de mais capacitação do profissio-
nal enfermeiro com preparação para lidar com assuntos como depressão pós-parto. 

É importante salientar ainda que a melhor forma de se promover uma boa 
gestação é por meio do planejamento familiar, pois a gravidez pode afetar o relacio-
namento conjugal, além de esse relacionamento amoroso afetar a gestação, assim os 
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profissionais da saúde devem orientar as famílias. Podendo também, realizar ações 
de promoção em saúde nas escolas, buscando conscientizar os adolescentes sobre 
o início da vida sexual e uso de proteção, visando evitar uma gravidez indesejada 
nessa fase.
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RESUMO
OBJETIVO: Este trabalho objetivou verificar na literatura quais são as estratégias de 
enfermagem no cuidado nutricional durante a gravidez na atenção primária. METO-
DOLOGIA: Trata- se de uma pesquisa de revisão do tipo integrativa com busca nas 
principais bases de dados da saúde. Para seleção da amostra, houve recorte tempo-
ral de 2010 a 2021.RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nas três categorias criadas pra 
selecionar e revisar os artigos: Saúde nutricional da gestante, estratégia usada na 
atenção básica pra a saúde da gestante, papel da enfermagem no cuidado gestacio-
nal, foram encontrados três estudos abordando saúde nutricional da gestante; três es-
tudos abordando estratégia usada na atenção básicas de saúde da gestante e quatro 
referentes à enfermagem no cuidado gestacional. Observou-se que a velocidade do 
ganho de peso em gestantes acompanhadas (intervenção) é menor do que em ges-
tantes que não tenham o conhecimento desse controle. As intervenções na atenção 
básica mostram redução significativa nas doenças gestacionais, como diabetes, obe-
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sidade e hipertensão. CONCLUSÃO: Todos os estudos analisados mostraram que as 
intervenções preventivas sinalizam mudanças nos fatores de risco que pode levar a 
complicações à saúde da gestante, evidenciando que essa assistência deve ocorrer 
desde a Atenção Básica de Saúde que é a principal porta de entrada dos usuários e 
a do SUS, e o acolhimento deve abranger toda a rede de atenção à saúde.                                                    
Palavras-chave: Saúde da mulher; Pré-natal; Alimentação saudável; Cuidados nutri-
cionais na gestação; Estratégias de enfermagem.

ABSTRACT
OBJECTIVE: This study aimed to verify in the literature what are the nursing strate-
gies in nutritional care during pregnancy in primary care. METHODOLOGY: This is an 
integrative review research with a search in the main health databases. For sample 
selection, there was a time frame from 2010 to 2021.RESULTS AND DISCUSSION: 
In the three categories created to select and review the articles: Nutritional health of 
pregnant women, strategy used in primary care for the health of pregnant women, 
role of nursing in gestational care , three studies were found addressing the nutritional 
health of pregnant women; three studies addressing the strategy used in basic health 
care for pregnant women and four related to nursing in pregnancy care. It was obser-
ved that the speed of weight gain in monitored pregnant women (intervention) is lower 
than in pregnant women who are not aware of this control. Interventions in primary 
care show a significant reduction in gestational diseases such as diabetes, obesity 
and hypertension. CONCLUSION: All the studies analyzed showed that preventive 
interventions signal changes in risk factors that can lead to complications to the health 
of pregnant women, showing that this assistance should occur from Primary Health 
Care, which is the main gateway for users and the SUS, and the reception must cover 
the entire health care network.
Keywords: Women’s health; Prenatal; Healthy eating; Nutritional care during preg-
nancy; Nursing strategies.

INTRODUÇÃO

A gestação é um dos ciclos de mudanças na vida mulher, entre elas físicas, 
psicológicas e sociais. A mulher pode se tornar mais vulnerável, sensível e emotiva 
nesta fase da vida e precisa receber orientações eficientes para tornar o período gra-
vídico mais tranquilo para si e para a família (VIEIRA; PARIZOTTO, 2013).

Alimentação apropriada é um dos alicerces para todos os ciclos da vida, para 
a manutenção, promoção, bem-estar, que visa prevenir doenças. Na gestação ocorre 
uma transição fisiológica onde o corpo constitui um ambiente com condições para o 
crescimento e desenvolvimento do feto. Desta forma, adaptações nutricionais devem 
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ocorrer durante esse ciclo para ajudar no desenvolvimento e crescimento fetal, e para 
um resultado gestacional favorável (BARRETO; SANTOS; DEMETRIO, 2013).

Diante dessas considerações, acredita-se que as ações dos profissionais de 
enfermagem são fundamentais para o processo da assistência prestado na gestação 
com o pré-natal, identificando precocemente situações que possam ocorrer. Para 
que elas possam se sentir acolhidas durante esse ciclo, garantindo uma assistência 
completa.

Diante o exposto, teve-se como pergunta norteadora para esse estudo: qual a 
importância das orientações nutricionais e suas práticas alimentares? Quais as ações 
realizadas pelos enfermeiros durante o pré-natal?

Para Barreto, Santos e Demetrio (2013), o enfermeiro é aquele que executa 
ações assistenciais, gerenciais e educativas. Dentro da equipe multiprofissional da 
APS, destaca-se o serviço de enfermagem onde, no centro dos cuidados, encontra-
-se o enfermeiro, que atua como o provedor do cuidado em diversas áreas da saúde 
pública. Diante do exposto, o objetivo do nosso estudo é: Verificar na literatura quais 
são as estratégias de enfermagem no cuidado nutricional durante a gravidez na aten-
ção primária, realizando as estratégias usadas pela enfermagem no cuide gestacional 
analisando os cuidados promovidos pelos enfermeiros para a saúde nutricional da 
gestante sendo possível analisar a importância da enfermagem na promoção à saúde 
da gestante dentro da atenção primária.

Desenvolvimento (Procedimentos metodológicos, resultados e discussão)

Trata- se de uma pesquisa de revisão tipo integrativa, com base em pesquisa, 
junto a artigos e periódicos, publicados por diversos autores que abordam a temática 
estudada. No presente artigo a questão norteadora foi: Quais são as estratégias de 
enfermagem para o cuidado nutricional no período gestacional?

As ações concretas pertinentes sobre a temática embarcaram fontes científicas 
por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica integrativa com análises com abor-
dagens qualitativas, justapondo os descritores: saúde da mulher, pré-natal, alimentação 
saudável, cuidados nutricionais na gestação, estratégias de enfermagem, sendo estas 
encontradas por base de dados: Scielo, biblioteca virtual em saúde (BVS) e Lilacs.

As informações foram colhidas por meio de artigos e periódicos, inferindo o pe-
ríodo de 2010 – 2018, embrulhará textos complexos de Língua portuguesa e inglesa, 
com a colocação dos descritores no subitem anterior. Os critérios de Inclusão da base 
de dados foram: periódicos e artigos publicados de 2010 – 2018, que se encontrem 
em Scielo e Biblioteca virtual e Lilacs em saúde (BVS), e revistas particulares da área. 
Enquanto o de exclusão: fontes em posição subsequente a 2010 e que não foi consi-
derada uma publicação em revista ou periódicos.
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A pesquisa deu início pela busca dos artigos, sendo realizada pela internet, 
através de bases de dados como:  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS).  Em todas as buscas realizadas nas bases de dados descritas, 
foram usados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Hea-
ding (MeSh), sendo eles estratégia de enfermagem AND pré-natal; cuidados nutri-
cionais AND gestação; pré-natal AND saúde da mulher; gestação AND alimentação 
saudável; gestação AND saúde da mulher; estratégia de enfermagem AND cuidados 
nutricionais.  O operador booleano AND, foi utilizado nesse estudo porque atua como 
a palavra “e”, servindo como medianeiro apontando somente os artigos que estão 
entre as palavras chaves, delimitando a área da pesquisa.

Ao realizar o acesso as bases de dados com os descritores indicados foram 
essas os números de referências obtidas: na BVS: estratégia de enfermagem AND 
pré-natal =348 artigos; cuidados nutricionais AND gestação= 1.134 artigos.

Os descritores usados no SCIELO foram: pré-natal AND saúde da mulher =232 
artigos; gestação AND alimentação saudável =57artigos. Os descritores usados na 
LILACS foram: gestação AND saúde da mulher =2.193 artigos; estratégia de enferma-
gem AND cuidados nutricionais =14 artigos.

Desses artigos somente 100 foram selecionados através dos títulos, nos quais 
foram analisados os resumos pela internet e a leitura foi realizada pelas pesquisa-
doras, conforme os critérios de exclusão e inclusão. Restando assim, 26 artigos se-
lecionados pelas pesquisadoras, os quais depois de uma leitura minuciosa foram 
excluídos 12 artigos, 08 decorrentes dos critérios de exclusão por não descreveram 
os cuidados nutricionais na gravidez e as estratégias de enfermagem na atenção pri-
mária e pelo estudo não ser referente ao Brasil e 17 por serem repetidos nas bases 
de dados, restando assim uma amostra de 13 artigos, que logo após a análise dos 
resultados, foram excluídos 14 por não abordarem especificamente as estratégias na 
atenção primária. Sendo assim, 10 artigos corresponderam aos critérios de inclusão 
e foram utilizados na pesquisa.

Ao analisar os artigos científicos amostrados neste estudo, constata-se que os 
autores definiram diferentes objetivos a serem alcançados dentro da temática saúde 
da mulher, pré-natal, alimentação saudável, cuidados nutricionais na gestação, estra-
tégias de enfermagem, atenção primária.

Neste estudo foi aplicada a técnica de análise de conteúdo que, conforme 
Bardin (2011) é uma categoria temática, que permite a categorização dos resultados 
obtidos a partir da leitura e releitura dos artigos procurando identificar as evidências 
científicas acerca dos indicadores publicados nos anos escolhidos nesta metodologia. 
Análise, operacionalmente a de conteúdo. É uma combinação de técnicas de comuni-
cações que utiliza metodologia sistemática e objetiva para mensagens. A distribuição 
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cronológica dos dados, para contribuir na interpretação, alguns dos dados analisados 
foram: nome do autor, título, instrumento da pesquisa e objetivos do estudo e ano.

Quanto aos objetivos expostos pelos pesquisadores dos estudos seleciona-
dos, foi observado que eles buscaram mensurar a relevância e os índices. As catego-
rias elencadas foram: Relevância da assistência de enfermagem na Atenção Básica 
durante o pré-natal; Fatores relevantes às competências da (o) enfermeira (o) durante 
a consulta pré-natal, a percepção da gestante sobre a promoção de saúde e informa-
ções sobre a saúde nutricional na gestação. A Relevância das ações educativas que 
viabilizam a adesão da gestante às consultas de pré-natal, provocado no Brasil, os 
principais motivos que levaram essas mulheres a ter uma interação e diálogos, suas 
experiências frente a essas práticas.

Quadro 1 - Artigos selecionados para a pesquisa, contendo autores, título, 
instrumento de coleta de dados da pesquisa e objetivos e ano.

N° Título 
Bases 

de 
Dados

Autores Objetivo do estudo Ano

1º

Percepção das gestan-
tes sobre as consultas 
de pré-natal realizadas 
pelo Enfermeiro na 
Atenção Básica.

BVS

CAMPOS, Ma-
riana Lopes, Ve-
leda, Aline Alves, 
Coelho, Debora 
Fernandes 

Conhecer a percepção das 
gestantes sobre as consul-
tas de pré-natal realizadas 
pelo enfermeiro na atenção 
básica.

2016

2º

O processo de constru-
ção de material educa-
tivo para a promoção 
da saúde da gestante.

BVS
REBERTE LM, 
Hoga L.A.K, Go-
mes A.L.Z.O

Descrever o processo de 
construção de uma carti-
lha educativa destinada 
à promoção da saúde da 
gestante.

2012

3º

O cuidado pré-natal 
na atenção básica de 
saúde sob o olhar da 
gestante e enfermeiro.

BVS

GUERREIRO 
E.M, RODRI-
GUES DP, SIL-
VEIRA M.A.M, 
Lucena N.B.F

Conhecer as concepções 
de gestantes e enfermeiros 
sob o cuidado pré-natal na 
atenção básica de saúde.

2013

4º
A importância do 
pré-natal na Atenção 
Básica.

SCIELO DIAS, RICARDO 
AUBIN

Elaborar uma proposta de 
intervenção visando intervir 
positivamente na sistema-
tização do atendimento de 
pré-natal nas equipes de 
saúde da família.

2014

5º 

O papel do enfermeiro 
no pré-natal realizado 
no programa de saúde 
da família.

SCIELO

SOUZA, Brígida 
Cabral, BER-
NARDO, Aman-
da Rafaela Cruz; 
SANTANA, LICIA 
Santos

Descrever a evolução his-
tórica do PSF e das polí-
ticas de atenção à saúde 
da mulher, bem como da 
realização do profissional 
da enfermagem com o PSF, 
especificamente com a rea-
lização do pré-natal.

2013
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6º

Impacto de um progra-
ma da orientação die-
tética sobre a velocida-
de de ganho de peso 
gestante aumentada.

LILACS
VITOLO, M.R; 
BUENO, M.S.F; 
GAMA, C.M

Avaliar o impacto das orien-
tações alimentares sobre o 
controle de ganho de peso 
entre gestantes atendi-
das em serviço público de 
saúde.

2011

7º

Índice de alimentação 
saudável para 
gestantes: adaptação 
para uso em gestantes 
brasileiras.

LILACS

MELERE, JULIA-
NA FELICIATI, 
HOFFMANN, 
MARIA ANGÉ-
LICA

Avaliar a qualidade global 
da dieta em uma amostra 
de gestantes, a partir de um 
parâmetro único, simples e 
objetivo.

2013

8º

“Quando tem o que 
comer, a gente come” 
Fontes de informações 
sobre alimentação na 
gestação e as escolhas 
alimentares.

LILACS
CUNHA; M.B 
MOREIRA, L.N, 
BAIÃO, M.R, 

Analisar como as mulheres 
apreendem a partir das 
ações no período gravídico 
puerperal e as relações com 
práticas alimentares.

2018

9º

Avaliação da assistên-
cia pré-natal na pers-
pectiva de puérperas e 
profissionais de saúde.

LILACS

LÍBERA, BEA-
TRIZ, DELLA, 
CLAUDIA SAUN-
DERS, MARTA, 
MARIA, ANTO-
NIETA

Avaliar a assistência pré-na-
tal em uma maternidade pú-
blica segundo a perspectiva 
de puérperas e profissionais 
de saúde.

2011

10º

Enfermagem e acolhi-
mento: a importância 
da interação dialógica 
no pré-natal.

LILACS LESSA; ROSA

Refletir acerca da qualidade 
da assistência do enfermei-
ro durante a consulta de 
pré-natal.

2010

Fonte: Dados do autor, 2021.

Esta revisão tem como resultado o encontro de 03 categorias: Saúde nutricio-
nal da gestante, estratégia usada na atenção básica para a saúde da gestante, papel 
da enfermagem no cuidado gestacional. Foram encontrados 03 estudos abordando 
apenas saúde nutricional da gestante; 03 estudos abordando apenas estratégia 
usada na atenção básicas saúde da gestante e 04referentes à enfermagem no 
cuidado gestacional. 

Tabela 1 – Categorias dos estudos selecionados

Número de identificação            Categoria 

        I Saúde nutricional da gestante.

        II Estratégia usada na atenção básica para a saúde da gestante. 

        III Papel da enfermagem no cuidado gestacional.

Fonte: Dados do autor, 2021.

A Ilustração mostra que com as observações dos estudos, as categorias que 
estes se enquadraram foram: A saúde nutricional da gestante: os três estudos que 
abrangem essa temática de Vitolo, Bueno e Gama (2011), Melere et al. (2013) e Mo-
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reira et al. (2018). Chegaram ao resultado de que as orientações alimentares vêm di-
minuindo o ganho de peso na gestação no país reduzindo as intercorrências clínicas, 
entretanto Melere et al. (2013), afirmam que apesar disso, ainda há necessidade de 
trabalhar mais especificamente com educação alimentar nesse ciclo de vida, princi-
palmente por práticas de alimentos saudáveis.

 Segundo Reberte, Hoga e Gomes (2012), Guerreiro et al. (2012) e Dias (2014), 
durante o período pré-natal é necessário ter uma assistência de qualidade na atenção 
básica para garantir uma gravidez e um parto saudáveis. 

Por fim, a atenção básica para Reberte, Hoga e Gomes (2012) haja uma redu-
ção das complicações nos números de intercorrências através das atividades educa-
tivas longo do tempo, o serviço de saúde é considerado para Guerreiro et al. (2012) e 
Dias (2014); A falta de recursos na atenção básica uma das principais causas de com-
plicações para a saúde da mulher no período gestacional. A carência de materiais as 
limitações do enfermeiro nas solicitações de exames, falta do trabalho em equipe.

Os profissionais devem trabalhar com as gestantes além dos aspectos tecno-
lógicos, os aspectos humanísticos. O papel da enfermagem no cuidado gestacional: 
Campos et al. (2016), Souza, Bernardo e Santana (2013), Líbera et al. (2011), Lessa e 
Rosa (2010) englobam o conhecimento da gestante sobre as consultas de pré-natal, 
a importância do acolhimento e da educação em saúde. Contudo, para Lessa e Rosa 
(2010), as mudanças ocorridas no processo de enfermagem no cuidado da saúde 
da mulher têm influenciado na relação entre o enfermeiro e a gestante, cabendo ao 
enfermeiro criar estratégias para que os cuidados ofertados às gestantes atendam às 
necessidades da gestação. 

Segundo Campos et al. (2016) e Souza, Bernardo e Santana (2013), o aco-
lhimento e a interação dialógica com a mulher estabelecem laços de confiança pro-
porcionando um bom atendimento e prognóstico. Líbera et al. (2011), deve levar em 
consideração que cada mulher é um sujeito único e que carrega sua própria cultura.

Tabela 2– Resultados obtidos a partir dos artigos selecionados.
Autores/ ano / periódico     Resultados Categoria 

VÍTOLO, M. R et, al,.                                                           
2011.                                                                 

Rev. Bras. Ginecol. 
Obstet. 

• A avaliação do estado nutricional pré- gestacional mostrou 
que 28% das mulheres apresentavam excesso de peso e 

4,1%, baixo peso. Na primeira e última entrevista durante a 
gestação, as prevalências de excesso de peso foram de 

36,2 e 46,0%, respectivamente. 

I

Cristiane Melere; 
Juliana Feliciati Ho-
ffmann; Maria; Suzi 
Alves Camey 2013.                                              
Rev. Saúde Pública  

•Com base no índice americano Alternate Healthy Eating 
Indexfor Pregnancy (AHEI-P) foi criado o Índice de Alimen-

tação Saudável para Gestantes Brasileiras (HEIP-B). A 
qualidade da dieta da maioria das gestantes foi classificada 
dentro do ponto de corte “precisando de melhorias”, o que 

mostra a necessidade de se trabalhar mais especificamente 
com educação alimentar nesse ciclo da vida.

I
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Luciana Novaes Morei-
ra, Denise Cavalcante 

de Barros, Míriam 
Ribeiro Baião, Marize 
Bastos Cunha. 2018.                   

Physis: Revista de 
Saúde Coletiva 

De acordo com as entrevistadas, as orientações sobre 
alimentação na gestação eram transmitidas por familiares 
com mais idade (mãe, sogra, tia, avó), pelos profissionais 

de saúde e pela mídia. Além disso, os conselhos recebidos 
por essas pessoas também podiam ser desqualificados e 

considerados ultrapassados.

I

Luciana Magnoni Re-
berte, Luiza Akiko Ko-
mura Hoga, Ana Luisa 
Zaniboni Gomes 2012.                                            
Rev. Latino-Am. Enfer-

magem 

No processo de construção de recursos educativos, é reco-
mendada a interação entre as pessoas envolvidas. Por meio 

do processo de elaboração da cartilha, o relacionamento 
dialógico entre os profissionais e as pessoas assume papel 
principal para a comunicação efetiva nos serviços de saúde. 
Isso requer atitudes reflexivas no processo de comunicação, 
o que possibilita a superação da hegemonia do profissional 

nas atividades educativas

II

Guerreiro,Eryjosy Mar-
culino; Rodrigues,Luce-

na, ájori
,Bárbara, Ferrei-
ra           2012.                                             

REME rev. min. enferm

Na concepção das gestantes, um pré-natal de qualidade 
é caracterizado pela escuta ativa, oferecimento de infor-
mações, cuidado integral, acolhimento e assiduidade do 

enfermeiro.

II

DIAS, Ricardo Aubin.                                  
2014.                                                            

Rev. Enfermagem                                          

•De acordo com período que uma gestante inicia seu pré-na-
tal, se inicia também certo vínculo da (o) enfermeira (o) com 
ela, ou seja, através dessas consultas, a forma em que ela 
for conduzida, irá incentivar retorno da gestante nas próxi-
mas consultas agendadas, auxiliando assim na redução de 

intercorrências evitáveis na gestação.

II

Mariana Lopes de 
CAMPOS, Aline 

Alves VELEDA. 2016                                         
JOURNAL OF NURSI-

NA AND HEALTH

•A partir da análise das falas das mulheres, foi destacada a 
atenção oferecida durante as consultas de pré-natal, assim 
como a preocupação e o acolhimento pela enfermeira(o). 

Além do acolhimento, da preocupação e do fato da formação 
do vínculo.

III

SOUZA, Brígida 
Cabral; BERNAR-
DO, Amanda Ra-

faela Cruz; SANTA-
NA, Lícia Santos.                                                          

2013.                                                       
Revista Interfaces 

Científicas  

• Para que o profissional de enfermagem tenha êxito na 
redução da morbimortalidade materna e busque parâmetros 
de saúde para a gestante, o atendimento no pré-natal deve 
ser de qualidade. Para que isso seja viabilizado, o profissio-
nal de enfermagem deve ser treinado e ter competência apta 

para acompanhar e assistir de forma segura as gestantes

III

Beatriz Della Líbera; 
Cláudia Saunders; 

Marta Maria Antonie-
ta de Souza Santos;.            
2011. Ciênc. saúde 

coletiva. 

• Os principais resultados evidenciaram o enaltecimento do 
profissional de saúde por parte das usuárias. Segundo os 
profissionais, as gestantes apresentavam conhecimento 

“errado” sobre saúde durante a gravidez.

III

Rodrigo Lessa, Antônio 
Henrique Vasconce-
llos da Rosa. 2010                                                                 

Cuid. Fundam. Online

Através da análise de dados observou-se que a garantia 
dos direitos humanos na gravidez e no parto assegure um 

pré-natal de qualidade e visa à gestação saudável.
A mulher, ao entrar em uma unidade de saúde

III

Fonte: Dados do autor, 2021.
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A partir da análise dos resultados apresentados nos quadros, observou-se que 
a grande maioria dos artigos, 90,5% foram publicados entre 2010 e 2016, sugerindo 
um possível interesse nos últimos anos. No que se refere à metodologia, os estudos 
tipo qualitativo, exploratório e descritivo se fizeram presente em 85% dos artigos 
encontrados. A análise dos artigos individualmente revelou que os estudos conver-
gem predominantemente para a discussão de um eixo temático que gira em torno do 
acolhimento como instrumento de comunicação entre o profissional de enfermagem 
e a gestante, saúde nutricional e a sua importância para a continuidade do pré-natal 
onde resultados viabilizam ações educativas diante das mudanças que ocorrem du-
rante todo o processo gravídico.

O acolhimento e a comunicação dialógica se fortalecem como estratégias 
para o cuidado oferecido as gestantes na busca por estabelecer laços de confiança e 
prestar um bom atendimento, fazendo com que a cliente adquira autonomia no agir, 
aumentando-lhe a capacidade de lidar com situações de estresse, de crise e definir 
sobre a sua vida e saúde (LESSA; ROSA, 2010).

O desempenho do profissional de enfermagem no decorrer do pré-natal é uma 
das ações mais prezadas na atenção primária. É dever do enfermeiro proporcionar 
que a gestante se sinta segura, informada e orientada quanto a tudo o que estiver 
acontecendo e que o profissional busque entender os múltiplos significados daquela 
gestação para a cliente e sua família. Durante esse processo, o enfermeiro procura 
facilitar a aproximação com a usuária através do estabelecimento do diálogo aberto, 
estabelecendo um vínculo.

Para uma melhor consulta, são desenvolvidos pelas (os) Enfermeiras (os) al-
guns trabalhos permanentes com as gestantes e parceiros (as), ou seja, são feitas 
rodas de conversa com elaborações de tarefas que estimulam e ajudam as informa-
ções conduzidas para ambos, garantindo a compreensão e favorecendo a prática do 
que é aprendido durante este desempenho (CAMPOS et al., 2016)

No período que uma gestante dá início ao seu pré-natal, se inicia também um 
certo vínculo do enfermeiro com ela, ou seja, por meio dessas consultas, a forma em 
que a mulher for conduzida, irá estimular o retorno da gestante nas próximas con-
sultas marcadas, contribuindo assim na diminuição de irregularidades evitáveis no 
período gestacional (DIAS, 2014).

Uma das formas de assegurar o retorno da gestante nas consultas é fazendo 
o convite do (a) parceiro (a) no pré-natal, dessa maneira, a mulher se sentirá mais 
segura e decidida a contribuir com o atendimento (DIAS, 2014).

Para que o profissional de enfermagem tenha êxito na redução da morbimor-
talidade materna e busque medidas de saúde para a gestante, o atendimento no 
pré-natal deve ser de qualidade. Para que isso seja permitido, o profissional de en-
fermagem deve ser habituado e ter habilidade apta para acompanhar e contribuir de 
forma segura as gestantes (SOUZA; BERNARDO; SANTANA, 2013).
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Nesta questão apresentada pelos artigos, permite um olhar mais pensativo a 
respeito da prática de atividades executadas nos serviços de saúde. Diante de todas 
as estratégias identificadas neste estudo com o ideal de promover saúde, o mode-
lo de dinâmicas foi o mais bem aceito pelas gestantes e a estratégia de educação 
que mais mostrou resultados eficientes (ALVES, 2012, REBERTE; HOGA; GOMES, 
2012, FUJITA; SHIMO, 2014, BRONDANI et al., 2013).

 Alguns autores sugerem que há relação com a categoria escolhida para que 
a constituição do conhecimento em saúde seja efetiva, oficinas educativas, jogos, 
sala de espera com grupamentos (onde não compõem um grupo, e a participação é 
espontânea), documentários, cartilha educativa, ajudam na construção do conheci-
mento em saúde, assim como estimulam e oportunizam a criação do vínculo.

 A competência profissional, pode alterar o cenário da saúde. Estudos nas uni-
dades de saúde, mostraram que o incremento de profissionais sobre amamentação 
exclusiva até 6 meses colabora para a aceitação ao aleitamento materno. Resulta-
dos positivos foram observados nas unidades de saúde, quando mostram que os 
profissionais modernizados conseguem que as mães que recebem orientações nas 
suas unidades persistem por um tempo maior em amamentação exclusiva. Embora 
ainda não tenha alcançado o preconizado pelo Ministério da Saúde, retrata que a 
alimentação das crianças no decorrer de um ano de vida está mais adequada nas 
unidades de saúde onde os profissionais receberam atualizações. Esse estudo pro-
põe uma ação com visitas domiciliares (VDS) e auxílio dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) como uma estratégia para possível melhora na adesão pelo AME 
(VÍTOLO et al. 2014).

Da mesma maneira se dá a questão nutricional, um estudo mostra ganho de 
peso em gestantes no grupo controle e grupo intervenção, e observou-se que a ve-
locidade do ganho de peso em gestantes acompanhadas (intervenção) é menor do 
que em gestantes que não tenham o conhecimento desse controle e por isso não o 
realizam. As intervenções mostram redução significativa nas doenças gestacionais, 
como diabetes, obesidade e hipertensão quando existe um controle do peso durante 
a gestação (VÍTOLO; BUENO; GAMA, 2011).

Segundo Melere et al. (2013), observa em outro estudo que embora tenha 
aumento de peso entre as mulheres grávidas, a quantidade de nutrientes essenciais 
a gestação, não são ingeridos e isto mostra a necessidade de trabalhar mais sobre 
os cuidados nutricionais no período gravídico.

Em outro estudo, Líbera et al. (2011), onde um grupo de profissionais falava 
sobre o aprendizado das gestantes durante o pré-natal, fica claro que estes profissio-
nais não percebem a importância da construção do conhecimento de forma coletiva e 
da valorização do saber popular na criação e fortalecimento do vínculo com a usuária, 
desta forma é permitido observar que o método de verticalização do saber científico 
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em sobreposição ao conhecimento popular, desvaloriza a bagagem de informações 
individuais que tem origem nas gerações anteriores, quando considera que as 
gestantes têm o “conhecimento errado”, e que a forma de trabalhar as “crendices 
populares” no pré-natal é adotando postura rígida e repreendendo as mulheres, ou 
ainda, se aproximando delas para conhecer seu mundo de vivências culturais e desta 
forma transmitir o saber científico até que elas consigam colocá-lo em prática.

Segundo Lima et al. (2018), a articulação de compromissos assumidos duran-
te as intervenções dos profissionais de saúde, em ações criativas, educativas, infor-
mativas ou terapêuticas, favorecem o processo de vínculo entre o usuário e a equipe. 
Educar compreende comunicação eficaz, exige troca e empenho do profissional, é 
necessário avaliar e observar se o outro está conseguindo entender. E a efetividade 
desta prática, só se dá se houver o acolhimento e o favorecimento da construção 
do vínculo. Para isso, a educação em saúde durante o pré-natal não pode consistir 
apenas em um repasse de informações à gestante. 

O foco do cuidado nutricional deve ter como base a valorização do sujeito e 
promoção de uma mudança comportamental desde o período gestacional. É neces-
sário a ampliação de uma discussão sobre estratégias de cuidado que respeitem os 
significados da maternidade, que permita a valorização dos diferentes saberes e que 
supere as dificuldades impostas pela própria formação tecnicista dos profissionais 
de saúde. É importante que se pense no reconhecimento aos direitos que essas 
mulheres possuem, ao cuidado ofertado e o seu reflexo em sua alimentação, em seu 
cotidiano e na vida futura que se dá no período pós-parto (MOREIRA et al., 2018).

CONCLUSÃO

Considerando as estratégias de avaliação e os resultados obtidos, pôde-se 
notar que todos os estudos analisados mostraram que as intervenções preventivas 
sinalizam mudanças nos fatores de risco que pode levar a complicações à saúde da 
gestante, evidenciando que essa assistência deve ocorrer desde a Atenção Básica de 
Saúde que é a principal porta de entrada dos usuários e a do SUS, e o acolhimento 
deve abranger toda a rede de atenção à saúde.

A atenção adequada a gestante é indispensável para assegurar a saúde e o 
bem-estar, as transformações geradas pelo período gestacional podem ocasionar 
medo, dúvidas, angústias, fantasias ou simplesmente a curiosidade do que ocorre no 
interior do corpo. É importante que a (o) enfermeira (o) garanta à gestante acolhimento 
por meio de vínculo atencioso, transmitindo-lhe segurança e confiança, valorizando a 
vivência de cada mulher, devidamente treinados e qualificados, com esclarecimento de 
dúvidas e momentos de reflexão, atividades imprescindíveis para o desenvolvimento de 
uma gestação saudável e minimização de possíveis intercorrências gestacionais.
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Conclui-se, então, a necessidade de medidas e a realização de mais estudos 
nessa área que objetivem ações de atenção no pré-natal, para a aproximação entre pa-
ciente-profissional criando um vínculo de confiança entre ambos, de fato as dificuldades 
de atendimento nas UBS juntamente com a falta dos cuidados nutricionais, desmotivam 
as gestantes, gerando insatisfação e por outro lado tem os profissionais de saúde de 
modo geral se esforçam para prestar uma assistência de qualidade, mesmo sobrecar-
regados de atividades. Por isso é importante motivar todos os profissionais envolvidos 
na AB, para garantir um pré-natal qualidade em saúde e prevenir intercorrências.
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RESUMO
O escopo primordial deste estudo é analisar a associação da deficiência de vitamina 
D e o uso da suplementação na gravidade da infecção por Covid-19. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados 
Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO, PubMED e Google Acadêmico, com os descrito-
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2020 e 2021. A busca inicial resultou 108 estudos, após a aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão, foram selecionados 6 estudos. A análise da revisão evidenciou 
que, a maioria dos estudos apontam a existência de uma insuficiência ou deficiência da 
vitamina D em pacientes com Covid-19 associando a uma piora do quadro clínico e que 
o uso do suplemento de vitamina D pode ser uma alternativa viável. Entretanto, apesar 
dos possíveis achados, existe a necessidade de mais pesquisas sobre a temática.
Palavras-chave: Vitamina D; Deficiências nutricionais; Covid-19

ABSTRACT
The primary scope of this study is the analysis of the association between vitamin 
D deficiency and the use of supplementation in the severity of Covid-19 infection. 
This is na integrative literature review. The Search for articles wass performed in the 
Virtual Health Library, ScieELO, PubMED and Academic Google databases, with the 
descriptors: vitamin D, nutritional deficiencies and Covid-19, in English, published in 
2020 and 2021. The initial Search resuted 108 studes, after applying the inclusion 
and exclusion criteria, 6 studies werw selected. An analysis of the review showed that 
most studies indicate the existence of na insufficiency or deficiency of vitamin D in 
patients with Covid-19 associates with a worsening of the clinical Picture and that the 
use of vitamin D supplementation can be a viable alternative. However, despite the 
possible findings, there is a need for more research on the subject.
Keywords: Vitamin D; Deficiency diseases; Covid-19

Introdução 

A Covid-19 é uma infecção viral da família coronavírus, seu surgimento foi noti-
ciado no ano de 2019 e classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
uma Emergência de Saúde Pública Internacional e no ano de 2020 foi reconhecida 
como uma pandemia (MENDES et al., 2020; CÂMARA et al., 2021). A transmissão 
da Covid-19 ocorre facilmente, existindo a necessidade da tomada de medidas pela 
população para a redução da sua transmissão dentre elas, a higienização das mãos, 
uso de máscaras, distanciamento social, arejamento e exposição solar de ambientes 
(PIMENTEL et al., 2020)

 Além da preocupação com o cumprimento destas medidas, muito se fala so-
bre as carências e deficiências nutricionais e como estas podem interferir no prognós-
tico dos pacientes após o contágio pelo vírus da Covid-19 pois, é sabido que os mi-
cronutrientes são indispensáveis para o bom funcionamento do sistema imunológico, 
necessitando de níveis adequados destes no organismo humano (LIMA et al.,2021).

Nesse contexto, novas pesquisas surgiram para o desenvolvimento de vacinas 
e agentes terapêuticos ao mesmo tempo que pesquisadores enfatizam a importância 
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de fortalecer e manter o sistema imunológico íntegro através de várias intervenções 
nutricionais. Dentre elas, com foco nos micronutrientes, são enfatizados os possíveis 
benefícios do uso da suplementação de vitamina D em pacientes com Covid-19 (JE-
SUS et al., 2021; SOARES et al., 2021).). 

Segundo o estudo de Malta et al., 2020 o suplemento de vitamina D deve fazer 
parte da dieta da população, contribuindo substancialmente para o fortalecimento 
do sistema imunológico antes, durante e após o contágio pelo vírus por apresentar 
ação de prevenção na produção de tempestades de citocinas inflamatórias e reduzir 
o estresse oxidativo causado pelo SARS-CoV-2, prevenindo e/ou atenuando a sinto-
matologia e a gravidade da Covid-19 (SHAKOOR et al.,2020; AZEVEDO et al.,2021).

Além disso, é de conhecimento universal que as deficiências nutricionais in-
terferem diretamente na resposta imunológica, visto que, em populações onde são 
observadas carências nutricionais, há uma maior incidência do desenvolvimento de 
diversas patologias que interferem diretamente no sistema imunológico e o processo 
de recuperação da doença tende a ser mais longo, pois, a Covid-19 é caracterizada 
por apresentar uma ampla variação na gravidade e nos sintomas devido a mecanis-
mos críticos que geram a produção e liberação desenfreada de citocinas na circula-
ção, resultando em uma inflamação sistêmica e disfunção de múltiplos órgãos (BAE 
et al.,2020; HAMMOUDEH et al.,2021).

Com isso, o uso de suplementos alimentares de vitamina D podem ser um 
grande aliado no processo de recuperação do indivíduo, trazendo benefícios em re-
lação a resposta imunológica e as deficiências nutricionais e reduzindo o poder de 
infecção de determinados patógenos, dentre eles o da Covid-19 (BOMFIM,2020).

Neste contexto, estudos científicos sobre Covid-19 e vitamina D ainda são mui-
to escassos e precisam ser realizados dando suporte para futuras intervenções. Dito 
isto, surge as seguintes questões: Existe uma associação da deficiência da vitamina 
D com a gravidade da Covid-19? O uso da suplementação pode reduzir/atenuar o 
quadro clínico destes pacientes? A cerca desse estudo, a presente revisão tem como 
objetivo analisar evidências científicas sobre a associação da deficiência de vitamina 
D e o uso da suplementação na gravidade da infecção por Covid-19.

Procedimento Metodológico

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa e ex-
ploratória, com abordagem teórica que buscou responder quais as evidências sobre 
a associação da deficiência de vitamina D com a gravidade da Covid-19 e o uso do 
suplemento de vitamina D na melhora do quadro clínico de pacientes com Covid-19, 
a partir de estudos independentes. 

A pesquisa foi realizada através do acesso online nas bases de dados: Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), National 
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Library Medicine (PubMED) e Google Acadêmico, entre os períodos de março de 
2020 a julho de 2021. Foram utilizadas as palavras-chaves presentes nos descrito-
res em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês: “Vitamin D”, “Deficiency diseases” and 
“Covid-19”. Os descritores foram usados isolados ou combinados com a aplicação do 
operador booleano “AND”.

As buscas foram realizadas no período de março de 2020 a julho de 2021, onde 
inicialmente foram selecionados 108 artigos a partir dos descritores. Para a seleção 
da amostra, foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais, 
ensaios clínicos, estudos de caso, estudos observacionais e estudos transversais 
que abordassem o tema pesquisado e permitissem o acesso integral ao conteúdo 
dos estudos publicados no período de 2020 a 2021, em inglês. Quanto aos critérios 
de exclusão: estudos que não se correlacionavam com a linha de pesquisa e que não 
estavam disponíveis na íntegra como, editoriais, anais de congresso, artigos de refle-
xão e relatos de experiência.

A estratégia de seleção dos artigos seguiu as seguintes etapas: busca de dados 
selecionados; leitura dos títulos de todos os artigos encontrados e exclusão daqueles 
que não abordavam o assunto; leitura crítica dos artigos e leitura na íntegra dos artigos 
selecionados nas etapas anteriores. Assim, totalizaram-se 108 artigos científicos para 
a revisão integrativa da literatura, com os descritores apresentados acima. Após esta 
seleção, filtraram-se 06 artigos dos últimos dois anos em língua inglesa.

As etapas de busca e seleção dos artigos para leitura do texto completo e 
elegibilidade para análise qualitativa foram realizadas pelos autores, solucionando 
os conflitos em conjunto. Todo processo de triagem dos artigos, foi realizada pelas 
pesquisadoras de forma independente. As referências foram analisadas de forma sis-
tematizadas e agrupadas em um quadro, preenchido de acordo com autor/ano/país, 
tipo de estudo, título, objetivo, estratégia e principais resultados.

Resultados e Discussão 

Inicialmente, obteve-se um quantitativo de 108 publicações provenientes de 
periódicos científicos que abordavam os descritores entre os anos de 2020 a 2021. 
Após a exclusão de duplicatas mediante o uso do software Mendeley e a avaliação 
do título e temática, o número de artigos diminuiu para 103 artigos.

A partir disso, foi feita a leitura dos resumos e/ou textos completos, e por não 
serem compatíveis com os critérios de inclusão/exclusão eliminou-se mais 97 arti-
gos. Portanto, confirmando-se a elegibilidade pela leitura detalhada pelo manuscrito 
e considerando a aproximação a questão norteadora deste estudo, estabeleceu-se 
um quantitativo de 06 artigos que fizeram parte da amostra final desta revisão. O 
resultado da busca encontra-se descrito na Figura 1.
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Figura 1- Fluxograma de triagem dos artigos recuperados, Teresina, 
Piauí, Brasil, 2021.

 

 

         

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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Após a análise minuciosa dos estudos encontrados para esta revisão que 
abordam a temática “Associação da deficiência de vitamina D e uso da suplementa-
ção na gravidade da infecção por Covid-19” a amostra da revisão integrativa foi com-
posta por 07 estudos primários publicados no ano de 2020 e 2021 no idioma inglês, 
conduzidos nos países como Brasil, Itália, Estados Unidos, Egito, Turquia, Espanha 
e Reino Unido observando que essa temática é de grande interesse e relevância 
internacional. 

Os estudos abordados e analisados investigam a associação da insuficiência 
e deficiência da vitamina D com a Covid-19 e o uso deste suplemento na melhora da 
sintomatologia e gravidade da doença, destes três (42,8 %) consistiram em estudos 
observacionais, um (14,3%) ensaio clínico, um (14,3%) estudo transversal e dois 
(28,6%) estudo de coorte. A maioria das investigações incluídas foram conduzidas 
predominantemente com pacientes hospitalizados com e sem Covid-19 e com sinto-
matologia modera à grave.

No período investigado nota-se que ainda não há uma quantidade suficien-
te de estudos clínicos concluídos acerca da temática relacionada a associação da 
deficiência de vitamina D e uso deste suplemento na gravidade da infecção pelo 
vírus da Covid-19 possivelmente, isso se deve, primariamente ao recente surgimen-
to da pandemia da Covid-19 e por ainda se caracterizar apenas como uma doença 
respiratória. 

No Quadro 1 estão reunidas as principais informações extraídas dos estudos 
primários referentes a temática “Associação da deficiência e uso da suplementação 
de vitamina D na gravidade da infecção por Covid-19” incluídos na revisão foram 
apresentadas.

Quadro 1 – Síntese dos estudos primários sobre a deficiência e uso da 
suplementação de vitamina D na infecção por Covid-19, publicados entre 

os anos de 2020 a 2021.
Autor/ 
Ano/ 
País

Tipo de 
Estudo/Nº 
amostra

Objetivo Estratégia Principais resultados

Murai et 
al, 2021
Brasil

Ensaio Clíni-
co Controla-
do Randomi-
zado (n=240)

Investigar o efeito 
da administração 
de vitamina D3 no 
tempo de interna-
ção hospitalar e 
outros desfechos 
clínicos relevan-
tes e eventos ad-
versos em pacien-
tes hospitalizados 
com Covid-19 mo-
derada a grave. 

Os pacientes foram 
designados aleato-
riamente para rece-
ber uma unica dose 
de 200.000 UI de 
vitamina D3 (n=120) 
ou placebo(n=120)

Entre os pacientes hospitaliza-
dos com Covid-19, uma única 
dose de 200.000 UI de vitamina 
D3, em comparação com o pla-
cebo, não reduziu significativa-
mente o tempo de internação. 
Os resultados não apoiam o uso 
de vitamina D3 para o tratamen-
to de Covid-19 moderada a gra-
ve.
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Adami et 
al,2021

Itália

Estudo Ob-
servacional

Retrospectivo
(n= 61)

Investigar a pre-
valência da de-
ficiência de vita-
mina D entre os 
pacientes com 
Covid-19 e deter-
minar as associa-
ções entre o sta-
tus de vitamina D 
e a gravidade da 
doença.

Coleta de caracte-
rísticas demográfi-
cas, clínicas,bioquí-
micas, radiológicas 
bem como dados 
de tratamento e 
resultados de pron-
tuários eletrônicos. 
Teste na admissão 
para 25-OH-vitami-
na D sérica.

Neste estudo os pacientes com 
Covid-19 tiveram uma grande 
prevalência de insuficiência de 
vitamina D < 20 ng/ml (72,1%) 
e deficiência de vitamina D < 
15 ng/ml (57,4%). Associaram 
essa insuficiência de vitamina 
D a uma piora do quadro clíni-
co e piora na pressão parcial de 
oxigênio arterial (pO2) na admis-
são. A vitamina D pode ser um 
novo marcador da gravidade da 
doença em pacientes com Co-
vid-19.

Ohae-
gbu-

lam et 
al,2020

EUA

Estudo
Observacio-
nal Centrali-

zado
(Série de Ca-

sos) (n=4)

Avaliar a impor-
tância da vita-
mina D em pa-
cientes com o 
diagnóstico de 
Covid-19.

Sup lementação 
de vitamina D em 
pacientes após 
o diagnóstico de 
COVID-19. Rece-
beram colecalcife-
rol de 1.000 UI por 
dia (dose padrão) 
ou ergocalciferol
50.000 UI por dia 
por 5 dias (dose 
alta) como parte 
da suplementação

A suplementação de vitamina D 
pode servir como alternativa vi-
ável para reduzir a Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo 
(SDRA) em pacientes de comu-
nidade carentes, onde os recur-
sos para medicamentos caros e 
procurados podem ser escas-
sos.

Teama 
et al, 
2021
Egito

Estudo 
Transversal

(n=124)

Investigar a as-
sociação entre 
os níveis de vita-
mina D e a gravi-
dade da infecção 
por Covid-19.

124 pacientes se-
lecionados e divi-
didos em dois gru-
pos, submetidos a 
anamneses deta-
lhada, dados clíni-
cos e laboratoriais.

Neste estudo, foi encontrado 
uma alta prevalência de hipovi-
taminose (97,6%). Níveis mais 
baixos de vitamina D foram sig-
nificativamente associados a ca-
sos mais graves de Covid-19, ní-
veis sanguíneos mais elevados 
de marcadores inflamatórios e 
maior duração da doença.

Demir et 
al, 2021
Turquia

Estudo de 
Coorte Retro-
pectivo
(n=2.600)

Identificar possí-
veis associações 
dos níveis de vi-
tamina D com pa-
râmetros de exa-
mes laboratoriais, 
achados radioló-
gicos, tempo de 
internação hospi-
talar e idade mé-
dia dos pacientes 
infectados com 
Covid-19.

Pacientes com CO-
VID-19 (227) e não 
COVID-19 (260) 
foram divididos em 
quatro grupos de 
acordo com seus 
níveis de vitamina 
D: Grupo I (0–10 ng 
/ ml), Grupo II (10– 
20 ng / ml), Grupo 
III (20-30 ng / ml) 
e Grupo IV (vitami-
na D> 30 ng / ml). 
Os resultados dos 
exames laborato-
riais e os achados 
radiológicos foram 
avaliados. 

Esta pesquisa resultou em 260 
pacientes com níveis de vita-
mina D testados. Os níveis de 
vitamina D estavam abaixo de 
30 ng / ml em 94,27% de 227 
pacientes COVID-19 positivos 
(idade média, 46,32 ± 1,24 anos 
[variação, 20-80 anos] e 56,54% 
mulheres), enquanto 93,07% 
de 260 não COVID-19 pacien-
tes (idade média, 44,63 ± 1,30 
anos [variação, 18-75 anos] e 
59,50% mulheres) tinham níveis 
de vitamina D abaixo de 30 ng / 
ml. No entanto, a deficiência de 
vitamina D muito grave (30 ng / 
ml tinha níveis significativamen-
te mais baixos de dímero D e 
proteína C reativa (PCR), níveis 
numéricos, número de segmen-
tos pulmonares afetados e es-
tadias mais curtas no hospital. 
Não houve diferença entre os 
grupos quanto à distribuição por 
idade e gênero. Os níveis eleva-
dos de vitamina D podem dimi-
nuir a positividade da PCR para 
COVID-19, os níveis de D-dime 
e CRP e o número de segmen-
tos pulmonares afetados em pa-
cientes com COVID-19.
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Macaya 
et al,2021
Espanha 

Estudo Ob-
ser vac ional 
Re t rospec -
t ivo
(n=80)

Explorar a asso-
ciação entre a 
deficiência de vi-
tamina D e o de-
senvolvimento de 
Covid- 19 grave.

Revisão de regis-
tros medicos, ele-
trônicos, exames 
de sangue e infor-
mações clínicas.

Neste estudo, a deficiência de 
vitamina D mostrou um sinal de 
associação com a infecção de 
Covid-19 grave. Esta associa-
ção foi significativamente modi-
ficada pela idade, indicando que 
a vitamina D deficiente pode ter 
uma impacto maior no subcon-
junto mais jovem de pacientes. 
Além disso, o gênero masculino 
foi associado a deficiência de vi-
tamina D e resultados adversos 
em pacientes mais jovens.

No quadro acima, pode-se observar de importante o resumo dos estudos in-
cluídos nesta revisão, contendo autor/ano/país, tipo de estudo/nº da amostra/nível 
de evidência, objetivo, estratégia e principais resultados obtidos. Alguns dos estudos 
abordados encontraram que pacientes com Covid-19 apresentam baixos níveis da 
vitamina D e associaram esta insuficiência/deficiência a consequências negativas 
em relação à infecção por COVID-19 contribuindo, assim, para uma piora do quadro 
clínico dos pacientes e que o uso da suplementação da vitamina D pode ser uma al-
ternativa viável na melhora da sintomatologia e gravidade da doença, mas que existe 
a necessidade de mais estudos.

Em pesquisa realizada, Adami et al., (2021) mostraram em seu estudo que 
pacientes com Covid-19 tiveram uma grande prevalência de insuficiência e deficiên-
cia de vitamina D. No estudo, os parâmetros clínicos e bioquímicos foram coletados 
na admissão hospitalar e os níveis séricos da vitamina D foram medidos nos 61 pa-
cientes inscritos. Destes, 72,1% apresentavam níveis séricos de vitamina D menor 
que 20 ng/ml, caracterizando uma insuficiência desta vitamina, enquanto que 57,4% 
apresentavam de fato a deficiência de vitamina D com valores menores que 15 ng/
ml. Com isso, os autores associaram essa deficiência a uma piora do quadro clínico 
e pior pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) na admissão pois, os pacientes que 
se encontravam com uma PaO2< 60 mmHg apresentaram níveis médios significati-
vamente mais baixos de vitamina D quando comparados a pacientes com PaO2 ≥ 60 
mmHg, tal associação levou-se a considerar a vitamina D como um novo marcador 
da gravidade da doença em pacientes com Covid-19.

O mesmo é relatado no estudo observacional retrospectivo de Macaya et al., 
(2021) realizado com 80 pacientes de ambos os sexos na qual, mostrou um sinal de 
associação da deficiência de vitamina D com a infecção de forma grave. Além disso, 
uma interação significativa com a idade foi observada, sugerindo que a deficiência 
de vitamina D pode ter um impacto maior em pacientes mais jovens do gênero mas-
culino e resultados adversos especialmente neste público.

 Tal associação entre a deficiência de vitamina D com a infecção em estado grave 
é evidenciada também no estudo Teama et al., (2021). Neste coorte de estudo, a concen-
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tração mediana de vitamina D foi de 19 ng/ml em quase 95% dos pacientes avaliados 
na qual, afirmaram que a alta frequência de carência de vitamina D em pacientes com 
Covid-19 grave geram um mal prognóstico e que, por tanto, a suplementação de vitamina 
D pode ser uma alternativa viável na recuperação e atenuação da gravidade da doença.

Quanto a isso, o estudo de Ohaegbulam et al., (2020) afirmam que o uso da 
suplementação de vitamina D pode servir como uma alternativa viável para reduzir a 
sintomatologia da doença, principalmente quando paciente evolui para uma Síndro-
me do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) na qual, é amplamente responsável 
pela maioria das fatalidades e um dos fatores essenciais no manejo clínico é a redu-
ção dessa gravidade e a prevenção do estado patológico do paciente.

Segundo o estudo de Demir et al., (2021) isso se deve a tempestade de cito-
cinas geradas pela infecção da Covid-19, resultando em pneumonia e SDRA contri-
buindo para dano rápido a múltiplos órgãos. Neste estudo foi demonstrado que muitos 
pacientes com Covid-19 apresentam níveis de PCR muito altos e estão associados 
à deficiência de vitamina D. Níveis mais altos de PCR associados à deficiência de 
vitamina D foram mencionados como estando relacionados a riscos aumentados de 
Covid-19 grave. Pacientes com Covid-19 positivos com níveis séricos de vitamina D 
< 30 ng/ml apresentaram níveis muito altos de PCR.

Demir et al., (2021) ainda revelam em seu estudo que à medida que os níveis 
de vitamina D aumentavam: o risco dos pacientes de contrair infecção por COVID-19 
diminuía; o número de segmentos pulmonares com aparência de vidro fosco comum 
diminuiu; o nível de dímero D e CRP diminuiu consideravelmente e a duração da in-
ternação hospitalar dos pacientes com COVID-19 diminuiu.

Contrariando estes estudos, Murai et al., (2021) relatam em seu ensaio clínico 
que uma única alta dose de 200.000 UI de vitamina D3 não reduziu significativamente 
o tempo de internação ou melhorou quaisquer outros resultados clinicamente relevan-
tes entre pacientes hospitalizados com Covid-19 moderada a grave. 

Independentemente da etiologia, a deficiência de vitamina D pode ser diagnosti-
cada e corrigida de forma legível. Com base neste raciocínio e nos resultados de estu-
dos que avaliam a suplementação de vitamina D e a dosagem apropriada no contexto 
da Covid-19, devem ser encorajados os esforços para atingir a ingestão de nutrientes de 
referência de vitamina D de acordo com as diretrizes nacionais assim, não é surpreen-
dente que a vitamina D tenha sido apregoada como um potencial adjuvante terapêutico 
para abordagens convencionais no tratamento da Covid-19 (Mandal et al., 2020).

Considerações Finais 

Diante dos dados e da contextualização apresentada neste estudo é possível evi-
denciar a existência de alguns indícios de que pacientes com Covid-19 apresentam insu-
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ficiência e/ou deficiência de vitamina D. Além disso, associaram o status da vitamina D 
com a piora da sintomatologia e gravidade da doença e que isto pode levar a consequên-
cias negativas contribuindo assim para uma piora do quadro clínico destes pacientes.

Com isso, através destes estudos sugere-se que o uso do suplemento de vita-
mina D pode ser uma alternativa viável para pacientes com Covid-19. Entretanto, ape-
sar dos possíveis achados, existe a necessidade de mais pesquisas sobre a temática.
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CAPÍTULO 16
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RESUMO
O objetivo de estudar, aprender e compreender o processo de gestão na área da 
hotelaria hospitalar no contexto das suas principais aplicações no campo da área da 
saúde. Desta forma, quando compreendemos a função de um hospital, se torna mais 
fácil, entender a funcionabilidade do processo de gestão, na área da hotelaria hospi-

mailto:contatoandrefidelis@gmail.com
http://glaucienecavalcante@yahoo.com.br 
mailto:vanessavieira0902@outlook.com
mailto:julio.ufal@outlook.com
mailto:claytonlopes21%40gmail.com?subject=
mailto:iarabonfim%40gmail.com?subject=
mailto:isabelcomassetto%40gmail.com?subject=


192

talar, na qual, se objetiva em um atendimento humanizado, levando em consideração, 
o bem estar biopsicossocial do paciente, associado com a sua integridade física e 
qualidade da assistência prestada. Método: Estudo de revisão, na modalidade de re-
visão integrativa em bases de dados da BVS, LILACS e PUBMED/MEDLINE. Consi-
derações finais: O gestor hospitalar deve ser um negociador, ser ágil, de forma que 
os colaboradores pensem na instituição hospitalar, como sendo, algo estabilizado, e 
que deve permanecer, durantes inúmeros anos, e que sejam multiplicadores e acele-
radores de benefícios sociais e econômicos.
Palavras-chave: Gestão Hospital. Hotelaria Hospitalar. Liderança. Equipe Enfermagem.

ABSTRACT: The objective of studying, learning and understanding the management 
process in the area of   hospital hospitality in the context of its main applications in the 
field of healthcare. In this way, when we understand the function of a hospital, it beco-
mes easier to understand the functionality of the management process, in the area of   
hospital hospitality, in which the objective is a humanized care, taking into account the 
biopsychosocial well-being of the patient , associated with their physical integrity and 
quality of care provided. Method: Review study, in the modality of integrative review 
in databases of the VHL, LILACS and PUBMED/MEDLINE. Final considerations: 
The hospital manager must be a negotiator, be agile, so that employees think of the 
hospital institution as being, something stabilized, and that must remain, for countless 
years, and that they be multipliers and accelerators of social and economic benefits.
Keywords: Hospital Management. Hospital Hospitality. Leadership. Nursing Team.

Introdução

Nos dias atuais o termo “saúde”, que vem do latim salus, que tem um significa-
do de conservação da vida, cura e bem-estar, direcionado ao “bom estado físico” do 
indivíduo, e levando em consideração o significado da palavra, podemos dizer, que 
um indivíduo com saúde é aquele que se encontra em bom estado físico, ou melhor, 
saudável, livre de doenças, patologia ou enfermidades (OPAS/OMS, 2010).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (OPAS), o conceito de saúde, é baseado em diversos modelos holís-
ticos e proposto historicamente que diz, na integra: 

Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não 
somente a ausência de doenças. O estado de completo bem-estar físico, 
mental e social depende de fatores médicos e sociais. Dessa forma, o es-
tado de saúde das pessoas depende de forma significativa da alocação de 
recursos em setores como a educação, alimentação, infraestrutura sanitária 
e habitacional, incentivos ao trabalho, promoções ao estilo de vida saudável 
com atividades de lazer e cuidados com o meio ambiente (OMS, 1974).
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A palavra “doença” vem do latim e significa sentir ou causar dor. De forma 
geral, pode ser considerado um conjunto, síndrome, alteração ou anormalidade que 
modifica as funções das células, tecidos ou sistemas do organismo humano (SMELT-
ZER; BARE, 2005). 

É importante dizer que, na figura 2, percebemos um equilíbrio para se ter 
saúde. Esse equilíbrio sofre influencias constantes do ambiente interno e externo ao 
qual o ser humano se encontra inserido, e se isso acontece, temos o desequilíbrio 
dessa relação. Isto se deve aos impactos errôneos em não trabalhar adequadamente 
sob o enfoque da promoção, prevenção e da precaução a saúde (LIMA, 2014).  É 
importante lembrar que os nossos atos de hoje refletem o amanhã para as próximas 
gerações. 

Estudar o processo saúde e doença é um desafio diário para o ramo da saú-
de, por ser uma área do conhecimento de espectro amplo que vai desde processos 
gerenciais e planejamento adequado para aquisição dos insumos ou materiais para 
a prestação da assistência até os cuidados propriamente ditos a saúde do paciente 
(ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013).

Metodologia 

Estudo de revisão, na modalidade de revisão e reflexão da literatura em bases 
de dados da BVS, LILACS e PUBMED/MEDLINE, de acordo com o tema da gestão 
da hotelaria hospitalar. Trata-se de revisão e reflexão da literatura, por ser uma téc-
nica de pesquisa que reúne e sintetiza o conhecimento científico produzido, através 
da análise dos resultados já evidenciados nos estudos de autores especializados. 

Desenvolvimento 

O ato de administrar ou gerenciar os problemas diários, de uma determinada 
instituição, seja ela, de âmbito público ou privado, não é uma atribuição simples, 
requer do gestor, paciência, visão holística e humanizada, liderança, estratégias, po-
lítica e planejamento das ações e intervenções administrativas. 

O termo ou palavra “hospital” compõem, nos dias atuais, uma organização 
complexa para o processo de administração. Esse termo é derivado do latim hospe, 
que significa “aquele que recebe”, é denominado a organização ou instituição própria 
para cuidados médicos e multiprofissionais para internação e tratamento de enfer-
mos ou feridos. 

O hospital tem a sua origem no período medieval, quando os enfermos passa-
ram a buscar assistência de saúde nos estabelecimentos religiosos católicos da épo-
ca, podemos citar como por exemplo os conventos (CARVALHO; BIANCHI, 2016). 
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Os doentes, na época medieval, não buscavam os médicos, mas sim, os cui-
dados com pessoas religiosas para resolverem os seus transtornos orgânicos.  

Além disso o hospital exercia uma função de hospedagem, ou melhor, “dar 
hospedagem” ou refúgio a idosos, incapacitados e desabrigados, os quais eram 
prestados cuidados gerais de cunho religioso (CARVALHO; BIANCHI, 2016). 

Nos tempos modernos, essa instituição (hospital) pode ser considerada uma 
organização complexa (empresa), exercendo característica primordial, a prestação 
de serviços e, como tal, todos os princípios de administração e gestão, como previ-
são, organização, comando, coordenação e controle (LONDONÕ; LAVERDE; LON-
DONÕ, 2019).  

Essa empresa (hospital) é constituída de vários elementos que se interligam 
apresentando alta complexidade para o gestor conseguir administrar. 

O hospital é uma instituição que desenvolve uma alta tecnologia, tanto em 
relação aos recursos materiais, como aos recursos humanos. Esses elementos for-
mam um sistema organizacional capaz de prestar atendimento de qualidade aos 
indivíduos que o procura para receberem assistência de saúde. 

A OMS e o MS (Ministério da Saúde) denomina a instituição (hospital) como 
parte integrante de uma organização complexa que envolve questão medica e so-
cial, na qual exerce atribuições básicas, para proporcionar aos indivíduos enfermos, 
assistência de saúde multiprofissional e integral, de cunhos curativos e preventivos, 
sob qualquer regime de atendimento, incluindo nesse processo, o atendimento domi-
ciliar, exercendo assistências externas até o âmbito familiar (PAULA; SENA, 2009). 

Vamos entender a assistência hospitalar, do tipo (LORENZETTI et al., 2014):
 

•	 a assistência preventiva hospitalar: é uma área médica e multiprofissio-
nal objetivada em impedir o desenvolvimento de patologias ou enfermida-
des, além de minimizar transtornos das enfermidades na saúde das pes-
soas, tentando melhorar a qualidade de vida de pacientes em tratamento.
•	 a assistência preventiva hospitalar: é uma área médica e multiprofissio-
nal objetivada em prestar atendimentos e cuidados gerais aos pacientes 
que buscam o hospital. 

Para Paula e Sena (2009), os hospitais, exercem, também, a função de: 

•	 centro de educação;  
•	 capacitação de recursos humanos; 
•	 pesquisas em saúde com seres humanos; 
•	 supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a ele vinculados 
tecnicamente.
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    Com as inúmeras mudanças e evolução ambiental e tecnológica, também 
mudaram as necessidades de saúde dos indivíduos, exigindo que as instituições 
complexas (hospitais) prestem uma assistência de saúde mais capacitada e com 
características que mantenham a qualidade da sua assistência a população (LO-
RENZETTI et al., 2014). Levando em consideração o contexto, o hospital deve ser:

 
•	 dinâmico;
•	 atualizado;
•	 progressivo;
•	 prestem assistência de qualidade para a saúde da população;
•	 ter uma administração interna de qualidade. 

Para Carvalho e Bianchi (2016), independente da sua formação (área da saú-
de, ciências biológicas, humanas ou exatas) quando nos referimos ao hospital, pen-
samos, imediatamente, em uma assistência curativa da saúde da população, entre-
tanto o hospital, também, executa a função de: 

•	 promover a saúde da população; 
•	 proteger de forma especifica a população em relação a determinadas 
patologias e agravos específicos; 
•	 diagnosticar de forma precoce as patologias, bem como executar o 
tratamento imediato, ao doente; 
•	 restabelecer a saúde do enfermo; 
•	 reabilitação os paciente ou enfermos que desenvolveram sequelas e 
limitações de saúde. 

Para complementar os estudos sobre o hospital, é importante lembrar, que a 
Constituição Federal Brasileira (CFB) - 1988, em seu Art. de nº. 196, estabelece e 
destaca-se na íntegra que: 

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 (CFB, 1988).

Toda população, no âmbito nacional, do Brasil, tem o direito a saúde, indepen-
dente da esfera federal, estadual ou municipal, assegurada pela CFB (1988). Parece 
ser um direito “vago” e pode parecer difícil de ser planejado, avaliado e executado, 
porém, esse direito aos serviços de saúde integral, é bem mais fácil de ser executado 
e avaliado, quando temos, no poder, gestores hospitalares, com visões holísticas da 
administração hospitalar. 
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É preciso que os gestores se enquadrem no contexto moderno da saúde hos-
pitalar para conseguir associar os cuidados preventivos dos cuidados curativos, e 
desta forma, garantir, uma assistência de qualidade com as suas inúmeras funções e 
atribuições para a saúde da população (LORENZETTI et al., 2014). 

Os cuidados preventivos hospitalares envolvem os critérios:  saneamento bási-
co, educação em saúde, higiene pessoal, alimentação saudável e hábitos saudáveis 
de vida (RUTHES; CUNHA, 2007).

 Além dos cuidados preventivos hospitalares, assistência à saúde pode ser, 
do tipo: 

•	 primária: esses cuidados preventivos são caracterizados por realizarem 
ações de saúde, de nível básico. São direcionadas aos indivíduos, com ações, 
por exemplo de imunização (vacinas), atendimentos domiciliares, puericultura 
(crescimento e desenvolvimento pediátrico), complementação alimentar para 
grupos com maior risco, consulta médica (clinico geral), odontológica (clinico 
geral) e de enfermagem (Assistência do enfermeiro e equipe de enferma-
gem). além disso, exercem as orientações em relação ao saneamento básico, 
abastecimento de água, e cuidados gerais com o meio ambiente;  
•	 secundária: esses cuidados ou assistência de saúde, é realizada em 
hospitais locais, de pequeno porte, ou em unidades de saúde (mistas) ou 
ambulatórios de saúde, que precisa de orientação, diagnóstico ou recursos 
não compatíveis com a assistência primária a saúde;  
•	 terciária: esses cuidados ou assistência de saúde, é realizada em hos-
pitais com um nível de complexidade mediana, com várias especialidades 
médicas (clínica médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica), além da equipe 
multiprofissional, que envolvam as áreas da saúde e humanas. 
•	 quaternária: esses cuidados ou assistência de saúde é caracterizada por 
ambulatórios e hospitais de alta complexidade e especializados. Podemos 
citar como por exemplo, áreas da neurocirurgia, ou ainda, área para pacien-
tes queimados, dentre outras.

Dentro do âmbito nacional de saúde e de acordo com a terminologia estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde, o hospital pode ser:

•	 geral: este hospital destinasse a prestação de assistência aos pacientes 
acometidos por inúmeras patologias ou enfermidades e agravos de saúde, que 
estão relacionadas as diversas especialidades multiprofissionais e médicas. 
•	 especializado: este hospital destinasse a prestação de assistência aos 
pacientes acometidos por necessidades de saúde especificas, que estão 
relacionadas a uma determinada área da saúde. 
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•	 de corpo clínico fechado: é um estabelecimento de cuidados a saúde da 
população, onde não se permitem, em rotina, atividades de outros profissio-
nais, que não os integrantes do próprio corpo clínico.
•	 de corpo clínico aberto: é um estabelecimento de cuidados a saúde da 
população, composto por um corpo clínico estruturado, permitindo a qual-
quer profissional habilitado internar e tratar o paciente assistido. 
•	 de pequeno porte: é um estabelecimento de cuidados a saúde da popula-
ção que possui uma demanda ou capacidade de operação de até 50 leitos.
•	 de médio porte: é um estabelecimento de cuidados a saúde da população 
que possui uma demanda ou capacidade de operação de 50 a 150 leitos.
•	 de grande porte: é um estabelecimento de cuidados a saúde da popula-
ção que possui uma demanda ou capacidade de 150 a 500 leitos. 

O gerenciamento ou supervisão é uma atribuição complexa dos profissionais, 
que exercem esse cargo, direcionada para a liderança da equipe, planejamento, su-
pervisão, controle e avaliação das ações que serão desenvolvidas junto aos clientes, 
usuários, pacientes que buscam os serviços para as suas necessidades de saúde 
(RUTHES; CUNHA, 2007).

O gestor exerce a sua função, na gerência ou na assistência, baseado nas 
atribuições legais do Código de Deontologia da sua profissão.  

Podemos dizer que gerenciamento significa organizar, planejar e executar ati-
vidades ou tarefas que tenha como objetivo facilita os diversos processos de trabalho, 
e deve ser realizado por um profissional administrador, gerente ou líder e que seja 
direcionado para a gestão de processos e de pessoas (BURMESTER et al, 2007).

Podemos definir o termo “gestão”, como sendo um processo, cujo objetivo é 
obter resultados de bens e/ou serviços, associado a participação de inúmeras pes-
soas. Entendesse nesse contexto, que já exista, um a organização, ou melhor, inúme-
ras pessoas desenvolvendo tarefas em comuns para melhor, visando atingir objetivos 
em conjunto (BURMESTER et al, 2007).

Em síntese, coordenar ou liderar uma empresa envolve tarefas de planejamen-
to, organização, liderança e coordenação. 

O termo “planejar” é atribuído para ações de projetar o futuro, ou melhor, 
traçar estratégias de ação, cuja finalidade esteja direcionada para alcançar os ob-
jetivos da empresa. 

O termo “organizar “é atribuído para ações de distribuir os recursos que se encon-
tram disponíveis internamente na empresa. É importante salientar, que o processo de 
organização, possibilitará execuções das atividades que foram planejadas previamente. 

Já o termo “comandar”, é atribuído para as funções de liderança, e ao mes-
mo tempo, para as relações que existem com a direção, motivação e orientação dos 
funcionários da empresa. 
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E por fim, o termo “coordenar”, é atribuído para as funções de organização 
e execução das atividades que foram planejadas e organizadas. 

Com as mudanças e melhoria da tecnologia em saúde, e o surgimento de uma 
medicina baseada em evidencias cientificas, no final do século XIX e início do século 
XX, o hospital, passa, constantemente, por processos de mudanças continuas em 
suas funções e atribuições (ROCHA; LEMOS, 2011). 

Isto se deve, porque o hospital deixou de ser um local que hospedavam pes-
soas consideradas, pobres e doentes, que muitas das vezes, os próprios familiares, 
as deixavam nesta constituição para morrerem. 

 Com todos os impactos sofridos pelos hospitais, em termos de funções, aos 
poucos, esses ambientes, foram se transformando em um local,  predestinado,  aos 
cuidados e tratamentos das patologias,  com estruturas físicas, recursos materiais e 
recursos humanos cada vez melhores, e suficiente,   para oferecer,  melhores aten-
ções aos tratamentos de saúde da população. (RUTHES; CUNHA, 2007).

Pensando nesse contexto, estes locais (hospitais), passaram a funcionar e atri-
buir, uma demanda de ações de saúde: assistenciais e gerenciais. A partir daí, existiu, 
a necessidade, de implantação de um modelo hospitalar, que otimizasse o processo 
de gestão (administração), cujo finalidade é otimizar o processo gerencial hospitalar, 
que é visto hoje como uma empresa (BURMESTER et al, 2007).

Levando em consideração todos os avanços e mudanças, na área da gestão 
hospitalar, se fez necessário, que esse ambiente (hospitalar), obtivesse um processo 
de gerenciamento inovador, planejado e sistematizado, que investisse na adminis-
tração de custos, para oferecer métodos para a tomada de decisão, pois não basta 
mudar e avançar nos critérios tecnológicos, associado com o processo de moderni-
zação, se não houver planejamento e estratégias, facilitando a tomada de decisão 
(ROCHA; LEMOS,  2011).

Sendo assim, entendemos que, o sucesso da competitividade de um hospital, 
levando em consideração o termo empresa, depende, principalmente, das metodolo-
gias da gestão estratégica, que inclui a contabilidade de custos (DIENG et al, 2007).

As empresas hospitalares, estão entre as instituições, mais dinâmicas e com-
plexas, para serem administradas. Nelas podemos conectar inúmeros serviços e si-
tuações simultâneas (MINTZBERG, 2010): 

•	 Hospital serve para hospedagem dos pacientes; 
•	 Lavanderia;
•	 Serviços médicos e multiprofissionais de diversas áreas; 
•	 Serviços de limpeza, 
•	 Vigilância geral; 
•	 Restaurante; 
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•	 Recursos humanos modernizado; 
•	 Relacionamento com o consumidor. 

É importante dizer que, os hospitais, por ser tratar de um local complexo, de 
serem administrados, deve ser regido por leis, normas, regulamentações e portarias, 
vindas de diversos órgãos e instituições, das diferentes esferas do poder. 

Sabendo disso, o gestor hospitalar, deve ter habilidades técnicas e cientifica, 
atualizada, buscando sempre mudanças inovadoras em sua qualificação, investir em 
educação continuada na área da gestão hospitalar. Além disso, é preciso se atualizar 
para desempenhar com eficácia, suas funções, nas instituições de saúde (GONÇAL-
VES; FERREIRA, 2013).  

Ainda segundo, Gonçalves e Ferreira (2011), o gestor hospitalar, não deve 
possuir, somente conhecimento técnico e cientifico, ele deve ir além, buscando a in-
formatização e as novas tecnologias, que fluem de forma rápida. Para isso, os gesto-
res, necessitam estar preparados e atualizados, para investirem no mundo hospitalar. 

Em seus estudos, Seixas e Melo (2004), afirmam que, o gestor hospitalar, que 
deseja atuar na área precisa ter:

O perfeito entendimento do processo de trabalho na área da saúde, com 
uma visão integrada de todos os serviços, autonomia e iniciativa para decidir, 
apoiado nos princípios éticos, estar comprometimento com a empresa, saber 
trabalhar com equipe multiprofissional e estar disposto a aprender diariamen-
te (SEIXAS; MELO, 2004, SP.). 

O gestor hospitalar, deve otimizar e demonstrar, o processo de liderança, ob-
jetivando facilitar o desenvolvimento de atitudes direcionadas a abranger as metas 
da empresa. Aconselhamento, motivação, e orientação, são atribuições do gestor 
hospitalar, no âmbito da empresa, para com os seus funcionários. (LONDONÕ; LA-
VERDE; LONDONÕ, 2019).

Em seus estudos, Gonçalves e Ferreira (2011), diz que o gestor, da área da 
saúde, assim como qualquer outro, não deve ser um planejador sistemático e refle-
xivo. Suas tarefas diárias são realizadas, de formas, intensas e fragmentadas, de 
acordo com a necessidade hospitalar, e acima de tudo, realizadas, conforme, as 
avaliações diárias das mesmas. 

Para Seixas e Melo (2004), o administrador ou gestor, deve conhecer os cus-
tos, da empresa, se apropria de informações, para subsidiar as decisões e o controle, 
das ações planejadas.  

Além disso, pode indicar onde está ocorrendo os transtornos na empresa 
(hospital), acompanhando as ações implementadas e escolhendo alternativas que 
levem às melhores decisões. 

Neste sentido, calcular custos nada mais é do que entender a realidade da 
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empresa (SOUZA, 2009).  As empresas ou organizações hospitalares, nos dias 
atuais, buscam, constantemente, em seus processos de gestão, aumentar a compe-
titividade, através da eficácia e redução de custos.  Vale ressaltar que a redução de 
custos deve ser feita sem perder ou comprometer a qualidade dos serviços presta-
dos (MINTZBERG, 2010). 

Podemos afirmar que na área da organização hospitalar ocorre mudanças e 
renovações constante no corpo técnico médico e equipe multiprofissional, entretanto, 
no ramo da gestão ou administração, não existe essas mudanças, provocando um 
processo de acomodação, do profissional administrador, e isso, dificulta as mudan-
ças e inovações no ambiente laboral. 

Para se executar a atribuição de gestor hospitalar, seria necessário:  

•	 Saber coordenar as atividades para se atingir os objetivos; 
•	 Promover programas de capacitações dos profissionais para acompanhar 
as inovações, pois sem renovação o hospital irá declinar e morrer; 
•	 Promover a motivação do pessoal para trabalhar com entusiasmo;
•	 Dar o exemplo de dedicação ao serviço. 

Considerações Finais 

Enfim, o gestor hospitalar deve ser um negociador, ser ágil, ser negociador, 
de forma que os colaboradores pensem na instituição hospitalar, como sendo, algo 
estabilizado, e que deve permanecer, durantes inúmeros anos, e que sejam multipli-
cadores e aceleradores de benefícios sociais e econômicos. 
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RESUMO
Objetivo desse estudo é relatar a experiência de uma educação em saúde e testa-
gem em massa da população em demanda livre para as hepatites B e C. Trata-se de 
um estudo qualitativo, descritivo, do tipo de relato de experiência. Realizou-se uma 
intervenção educativa de julho amarelo em uma unidade básica de saúde do interior 
do Rio Grande do Norte. 60% dos participantes eram do sexo feminino e 40% sexo 
masculino. Realizou se testagem rápida para hepatite B e C. Os resultados dos testes 
realizados, foram de 99% negativos (79 testes) e 1% positivo, o que corresponde a 1 
teste para hepatite C. Já para Hepatite B, os resultados foram de 100% negativos (80 
testes). A ação foi considerada efetiva por ter promovido construção e troca de apren-

mailto:/0000-0003-1289-8842?subject=
mailto:thainajacome%40hotmail.com?subject=
mailto:/0000-0002-9278-5612?subject=
mailto:valerialima13%40hotmail.com%20?subject=
mailto:/0000-0001-7219-6362?subject=
mailto:enfa.yarabessa%40gmail.com?subject=
mailto:/0000-0001-7713-3264?subject=
mailto:kenfoliveira%40gmail.com?subject=


203

dizados com a população, e acima de tudo por ter permitido diagnóstico e rastreio 
precoce de hepatite C, permitindo um melhor prognóstico ao usuário.
Palavras-chave: Hepatite; Educação em Saúde; Promoção da Saúde.

ABSTRACT
The aim of this study is to report the experience of health education and mass testing 
of the population in free demand for hepatitis B and C. This is a qualitative, descriptive 
study, of the type of experience report. An educational intervention in yellow July was 
carried out in a basic health unit in the interior of Rio Grande do Norte. 60% of partici-
pants were female and 40% male. Rapid testing for hepatitis B and C was performed. 
The results of the tests performed were 99% negative (79 tests) and 1% positive, 
which corresponds to 1 test for hepatitis C. As for Hepatitis B, the results were 100 % 
negative (80 tests). The action was considered effective for having promoted the cons-
truction and exchange of learning with the population, and above all for having allowed 
early diagnosis and screening for hepatitis C, allowing a better prognosis for the user.
Keywords: Hepatitis; Health Education; Health Promotion;

Introdução

Os casos de hepatites virais são registrados desde milênios atrás ainda quan-
do o homem se introduziu nas civilizações. Embora não claramente identificada, os 
registros já encontrados descreviam sintomatologias características de alterações no 
fígado. Hoje, décadas após a descoberta da doença, o mundo conta e investe em 
medidas de promoção à saúde e prevenção de contaminação pelos vírus da hepatite 
(FERREIRA; GONÇALVES; GONZAGA, 2017).

A expressão “hepatites” começou a ser usada por volta de 1725 sendo asso-
ciada sempre a processos inflamatórios de células hepáticas ainda que não se sou-
besse qual o fator etiológico causador da doença. O nome começou a ganhar mais 
destaque devido a proporções pandêmicas da doença que foram ocasionadas pelas 
guerras da época. Contudo, apenas no século XX isolou-se os vírus e chegou-se à 
conclusão que havia mais de um tipo de hepatite e que provavelmente havia mais de 
um vírus responsável pela infecção (SOUZA et al., 2020).

Na atualidade conhecesse  5 vírus causadores da Hepatite  sendo o HAV cau-
sador da Hepatite A, o HBV da hepatite B, o HCV da Hepatite C, o HVD da Hepatite 
D o vírus e HEV que ocasiona a Hepatite E. Cada um desses vírus possui especi-
ficidades que faz com que cada uma das hepatites vá a divergir quanto a questões 
fisiopatológicas e epidemiológicas todavia em todos os tipos de hepatite há se a pos-
sibilidade de evolução dos sintomas breve/brandos para situações mais complicadas 
como síndromes e  óbitos. Os riscos de morte por hepatite são tão acentuados que 
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superam os registros de mortalidade por complicações de HIV e tuberculose, alcan-
çando um total de aproximadamente de 1,34 milhões de mortes anualmente (SOUSA 
et al., 2020).

As hepatites podem se apresentar em formas crônicas e agudas sendo que 
a cronicidade da doença vai depender do tipo de vírus responsável pela infecção 
lembrando que os casos em que a infecção é pelo HBV, HCV e HCD possuem maior 
tendência a evoluir para versões crônicas e graves, há influência também do sexo 
e faixa etária, bem como da situação imunológica do hospedeiro. Além disso deve-
-se avaliar também, questões de reinfecção e coinfecção partindo da premissa que 
algumas hepatites podem ser pré-requisito para o aparecimento de outras (FILHO; 
PINTO; GONÇALVES, 2021).

A versão aguda da hepatite é dividida em três fases sendo a prodrômica, icté-
rica e convalescente. Durante o período prodrômico os sintomas costumam ser leves 
e inespecíficos evidenciando-se mais os incômodos sistêmicos como indisposição, 
mal-estar, tosse, coriza, dor de cabeça e dor nas articulações, bem como sintomas 
gastrointestinais do tipo vômitos, náuseas e diarreia. No correr da fase ictérica surge-
-se o conhecido “amarelão” e a urina começa a apresentar-se escura, por outro lado 
as fezes ficam claras e aparecem acompanhadas de coceira, neste momento há se o 
risco dos sintomas gastrointestinais se agravarem. Por fim, na covalescência o usuá-
rio apresenta um quadro clínico melhor (FILHO; PINTO; GONÇALVES, 2021).

Já a versão crônica é expressa pela permanência do agente infeccioso por 
mais de seis meses no organismo, de modo que o corpo ao tentar expulsar o vírus 
danifica células e tecidos do fígado causando hemorragia digestiva, ascite (barriga 
d’água), coagulopatia e encefalopatia hepática sendo que estas condições são consi-
deradas graves (SOUZA et al., 2020).

A implantação do saneamento básico tem sido um avanço positivo quando se 
trata da prevenção dos casos de hepatite, tendo em vista a questão de que algumas 
versões da doença possuem infecção fecal-oral. Por outro lado, não é só o sanea-
mento que pode reduzir o número de casos da doença, a própria imunização contra 
algumas variantes da doença são a premissa de sua redução caso sejam introduzidas 
regularmente no calendário vacinal dos países (BARBOSA; MANGIAVACCHI, 2020).

Para além disso, o fácil acesso aos testes e a disponibilidade de um nível de 
assistência para identificar e tratar dessas questões permite também que haja pre-
venção ou que nos casos em que há a doença, o diagnóstico seja mais precoce. No 
Brasil as hepatites recebem maior atenção e espaço dentro da atenção básica, sendo 
em sua maioria trabalhadas juntamente com outras doenças infecciosas como HIV e 
Sífilis. A testagem rápida para as hepatites começou a ser realizada em 2004, sendo 
que a partir daí traçou-se uma rede de referência contendo sorologias de confirmação 
e demais níveis de assistência para se reduzir as chances de agravamento (DUTRA, 
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2020). Dessa forma, este estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma 
educação em saúde e testagem em massa da população em demanda livre para as 
hepatites B e C.

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo (FLICK, 2009), do tipo de relato de 
experiência, proposto pelo componente curricular Estágio Curricular Supervisionado 
IV, do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. A captação da realidade ocorreu em uma das Unidades Básicas de Saúde 
no Município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. 

A intervenção foi realizada com usuários que se encontravam em sala de es-
pera na Unidade Básica de Saúde. Para a realização da atividade foram utilizadas 
metodologias ativas onde inicialmente foi realizada uma metodologia de quebra gela, 
com o objetivo de estabelecer vínculo e conhecer melhor a população presente. Após 
esse momento, e durante a realização dos testes, foi entregue um panfleto educativo, 
com questões discutidas sobre o que é hepatites? Como é feito o diagnóstico? Existe 
cura e tratamento?

Simultâneo a entrega do panfleto, foi realizado a discussão dos pontos presen-
tes nele e tirado dúvidas dos usuários que surgiram no decorrer da ação. Após a rea-
lização do teste e surgimento do resultado, foi entregue aos usuários em consultório 
separado uma ficha laudo que comprova a participação e os resultados apresentados 
naquele momento. No caso dos testes positivos, os pacientes foram encaminhados 
para uma consulta de enfermagem imediata na unidade, onde já foram solicitadas 
sorologias confirmatórias e notificado os casos para as outras autoridades.

Toda essa logística da intervenção ocorreu durante todo o dia da testagem, 
conseguindo assim, atingir um público expressivo da comunidade.

Desenvolvimento

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e 
tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites 
virais. Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se 
manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdo-
minal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No caso específico das 
hepatites virais, que são o objeto da campanha Julho Amarelo, estas são inflama-
ções causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) 
e E (BIREME / OPAS / OMS; 2021).

A ação desenvolvida teve uma boa participação da comunidade, uma vez que 
essa foi pensada para atingir o maior número possível de usuário que frequentasse 
em demanda livre a Unidade Básica de Saúde, tendo em vista que os atendimentos 
ainda se encontram pouco procurados devido a pandemia da covid-19. A ação con-
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tou com um público de 80 participantes, ou seja, foram realizados 160 testes ao todo, 
sendo 80 testes para Hepatite B e 80 testes para Hepatite C. 

Dos 80 usuários participantes da ação, 48 usuários eram do sexo feminino, ou 
seja, 60% e 32 do sexo masculino correspondendo a 40%.

GRÁFICO 1: Participantes da ação por sexo

            Fonte: Elaborado pelas autoras

Dividindo os usuários por faixa etária, menores de 18 anos, 1 usuário, de 18 
a 25 anos 4 usuários, de 26 a 35 anos 5 usuários, de 36 a 45 anos 5 usuários e 65 
usuários com mais de 45 anos. 

GRÁFICO 2- Divisão dos participantes por idade

Fonte: Elaborado pelas autoras

A maior parte dos testes realizados foi em pessoas acima de 45 anos, atingir 
esse público foi uma conquista importante tendo em vista que as pessoas dessa faixa 
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etária raramente participam de ações investigativas quanto a doenças infecciosas, 
seja por tabus ou seja pela própria falta de incentivo dos locais onde estão inseridos 
ou pela falta de conhecimento da doença e do método de teste.

Além disso, intervir sobre um número considerável de pessoas quando se 
trata de testagem para hepatites é considerado um avanço para a unidade, obser-
vando-se que o histórico das atividades deste local é paulatinamente voltado para 
testagens em massa de HIV e Sífi lis, sendo a primeira vez que se abre espaço para 
discussões exclusivamente voltadas para prevenção de hepatites.

No que diz respeito aos resultados dos testes, sendo 99% negativos (79 tes-
tes) e 1% positivo, o que corresponde a 1 teste para hepatite C. Já para Hepatite B, 
os resultados foram de 100% negativos (80 testes).

A Hepatite B é o segundo tipo com maior incidência; atinge maior proporção 
de transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção 
para a hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. Já a Hepatite C tem 
como principal forma de transmissão o contato com sangue. É considerada a maior 
epidemia da humanidade hoje, cinco vezes superior à AIDS/HIV. 

Já a Hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado, podendo causar 
cirrose, câncer de fígado e morte e, infelizmente, não possui vacina. Já a Hepatite D 
é causada pelo vírus da hepatite D (VHD) e ocorre apenas em pacientes infectados 
pelo vírus da hepatite B. Com isso, a vacinação contra a hepatite B também protege 
de uma infecção com a hepatite D (BIREME / OPAS / OMS; 2021).

GRÁFICO 3- Resultado da Testagem Rápida para Hepatite B e C

Fonte: Elaborado pelas autoras

A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é um problema de saúde pública em 
todo o mundo, inclusive no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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estimam que em torno de 3% da população brasileira estaria infectada por esse ví-
rus. A hepatite C é uma causa importante de doença hepática e um grave problema 
de saúde pública no mundo. A prevalência de infecção pelo HCV no mundo é cerca 
de 1%, com ampla variedade entre as regiões. A hepatite C, que confere aos seus 
portadores maior risco de carcinoma hepatocelular e cirrose hepática, acomete mais 
de 70 milhões de indivíduos (MOURA-NETO, 2021).

A hepatite C é transmitida através da exposição percutânea a sangue e hemo-
derivados, ou a órgãos de transplante prévio com doador contaminante. Por tratar-se 
de doença de transmissão parenteral, através da exposição percutânea ao sangue e 
hemoderivados contaminados (MOURA-NETO, 2021).

O surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C é muito raro, cerca de 
80% delas não apresentam qualquer manifestação. Por isso, a testagem espontânea 
da população prioritária é muito importante no combate a esse agravo. Em geral, a 
doença é descoberta em sua fase crônica, sendo seu diagnóstico ocorrendo após 
teste rápido de rotina ou por doação de sangue (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Considerações Finais

 A ação foi considerada efetiva por ter promovido construção e troca de apren-
dizados com a população, e acima de tudo por ter permitido diagnóstico e rastreio 
precoce de hepatite C, permitindo um melhor prognóstico ao usuário que foi devida-
mente encaminhado a referência. 

Diante do exposto fica notório que embora já existam mecanismos promisso-
res para a diminuição dos casos de hepatites, esses ainda existem e podem atingir 
pessoas independentemente de qual a faixa etária estejam inseridas e muitas vezes 
de modo silencioso e assintomático. Nesta perspectiva os serviços em especial a 
atenção básica deve estar preparada e disposta a identificar os casos existentes de 
hepatite dentro de seus respectivos territórios.

Torna-se claro também que a testagem em massa com testes rápidos são 
ações chave para o diagnóstico e tratamento precoce de hepatites, e que devem ser 
inseridos não só em situações de campanha, mas em demanda livre e rotinas das 
unidades de saúde. 
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RESUMO
A presente revisão tem por objetivo analisar a importância do nutricionista frente as 
dietas da moda em indivíduos com excesso de peso, assim como a repercussão nutri-
cional provocada pelas mesmas. Trata-se de uma revisão descritiva com abordagem 
qualitativa. Preferiu-se pela busca de publicações divulgadas entre 2013 a 2021 com 
texto completo, artigos, monografias e teses nos idiomas português e inglês. Foram 
excluídos trabalhos com data inferior a 2013, também àquelas que apresentavam 
apenas resumos e citações com idiomas diferentes dos citados anteriormente. Por 
meio dos resultados observa-se que o profissional nutricionista, deve evitar limitar-se 
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apenas em fazer uma prescrição dietética, mas mostrar de forma individualizada a 
grande importância e as propriedades nutricionais que o alimento tem. Concluiu que 
o nutricionista é de suma importância no decorrer do processo de emagrecimento de 
pessoas obesas, revelando que as dietas da moda não alcançam as necessidades 
nutricionais exigidas.
Palavras chaves: Dietas da moda; Perda de peso; Obesidade.

ABSTRACT
This review aims to analyze the importance of the nutritionist facing fad diets in overwei-
ght individuals, as well as the nutritional impact caused by them. This is a descriptive 
review with a qualitative approach. We preferred to search for publications published 
between 2013 and 2021 with full text, articles, monographs and theses in Portuguese 
and English. Works dated less than 2013 were excluded, as well as those that had 
only abstracts and citations in languages   other than those mentioned above. Through 
the results, it is observed that the professional nutritionist, should avoid limiting them-
selves only to making a dietary prescription, but showing in an individualized way the 
great importance and nutritional properties of the food. It concluded that the nutritionist 
is of paramount importance during the weight loss process of obese people, revealing 
that fad diets do not meet the required nutritional needs.
Keywords: Fad diets; Weight loss; Obesity.

1. Introdução

Nas últimas décadas, o Brasil tem enfrentado um aumento do excesso de 
peso entre a população adulta. De acordo com pesquisa do IBGE1, a prevalência de 
excesso de peso encontrada foi de 50,1% entre homens e 48% entre mulheres, en-
quanto a de obesidade foi de 12,4% e 16,9%, respectivamente. O excesso de peso 
corporal afeta negativamente a qualidade de vida do indivíduo, sendo considerado 
assim um problema de saúde pública (IBGE, 2010).

Destaca-se que a obesidade é um problema de saúde pública em nível mun-
dial, já que a mesma é dominante tanto nos países desenvolvidos quanto em desen-
volvimento. Estes indivíduos necessitam aderir aos tratamentos convencionais para 
a perda ponderal, na qual a motivação e a força de vontade são primordiais para o 
alcance de um bom resultado (FAZZIO; FORTES; FARIAS, 2014).

Porém, a internet tornou-se uma fonte abundante e acessível de informações 
sobre saúde em meio às quais muitas questões sobre alimentação e nutrição têm 
sido colocadas em distintivo patamar de exposição e interesse. O acesso à informa-
ção em excesso, parece conformar demandas e estabelecer lacunas no que concer-
ne à ideia de alimentação saudável em vista da quantidade, diversidade e centrali-
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dade de determinados tipos de informação amplamente disponíveis ao consumo de 
especialistas, consumidores leigos e replicadores de conteúdos sobre saúde. Nesse 
campo, informações sobre dietas, seja para emagrecimento, desintoxicação, contro-
le de condições mórbidas ou propósito equivalente, preenchem de conteúdos cente-
nas de milhares de sites que procuram atender a variadas modalidades de utilização 
(PASSOS; SILVA; SANTOS, 2020).

Nesse mesmo contexto, na mídia falada e escrita, constantemente são publi-
cadas dietas da moda, o que leva os indivíduos a ilusões de emagrecimento rápido e 
sem sacrifício, que, além de não preconizarem a mudança de hábitos alimentares e 
a necessidade da prática de atividade física, não estimulam hábitos saudáveis, o que 
à longo prazo, pode afetar a saúde em muitos aspectos. Destacam-se, nesse senti-
do, as dietas com valor energético muito baixo, que podem proporcionar a redução 
do metabolismo basal pela perda de massa muscular que será usada para fornecer 
energia ao organismo, e as dietas que excluem certos tipos de alimentos, culminando 
com carências nutricionais específicas (FAZZIO; FORTES; FARIAS, 2014).

Diante das possíveis dietas encontradas, percebe-se a importância de avaliar 
a composição nutricional das dietas abordadas pela mídia, e abordar sobre o papel do 
nutricionista diante destas dietas. Assim, a presente revisão tem por objetivo analisar 
a importância do nutricionista frente as dietas da moda em indivíduos com excesso de 
peso, assim como a repercussão nutricional provocada pelas mesmas.

2. Metodologia

O presente trabalho trata-se de uma revisão descritiva com abordagem quali-
tativa. As pesquisas foram feitas utilizando as bases de dados online Portal Regional 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seus sites afiliados. A procura sucedeu fa-
zendo uso de palavras que representam o assunto tratado no corpo do trabalho, isto 
é, os chamados descritores com existência constatada através do vocabulário es-
truturado (DeCS) (Descritores em Ciência da Saúde), sendo eles “Dietas da moda”, 
“Perda de peso” e “Obesidade”.

Preferiu-se pela busca de publicações divulgadas entre 2013 a 2021 com texto 
completo, artigos, monografias e teses nos idiomas português e inglês, disponíveis 
de forma gratuita, que atendessem até três descritores utilizados. Foram excluídos 
trabalhos com data inferior a 2013 (exceto em casos da descrição de leis, portarias 
e manuais), também àquelas que apresentavam apenas resumos e citações com 
idiomas diferentes dos citados anteriormente.

O estudo dispensa a apreciação de Comitê de Ética em Pesquisa pois é fun-
damentado em dados de acesso livre.
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3. Resultados e discussão

A princípio foi produzido um quadro para exibir as pesquisas abrangendo infor-
mações como título, autores e ano de publicação dos estudos. Após a consulta nas 
bases de dados por meio dos descritores e após a utilização dos critérios de inclusão 
e exclusão determinados, foram selecionados 07 artigos presentes no Quadro 1 para 
análise da revisão integrativa

Quadro 1 - Análise dos trabalhos selecionados para a revisão integrativa 
apresentados em relação ao título, autores e ano de publicação.

ESTUDO TÍTULO AUTORES ANO DE
PUBLICAÇÃO

01 Composição nutricional de dietas da moda publicadas 
em sites e blogs

WILLELM, 
F. F. et al. 2019

02 Dieta da moda e seus malefícios: Revisão Bibliográfica LIMA, T.
et al 2019

03 Ciclos de atenção a dietas da moda e tendências de 
busca na internet pelo Google trends

PASSOS, 
V. S
et al. 2018

04 Dietas da moda: Utilização no público feminino e 
analise em relação as leis de Pedro escudero

BRAZ, R. Q
et al 2017

05 Análise da composição nutricional de dietas da moda 
publicadas em revistas femininas

MARANGO-
NI, M.
et al 2016

06 Análise Nutricional das dietas da Moda
VIANA, D. 

S. O
et al

2014

07 Análise da composição nutricional de dietas da moda 
divulgadas por revistas não científicas

FARIAS, S. 
J. S.
et al 2013

Fonte: próprio autor, 2021.

Dos estudos selecionados, um corresponde ao ano de 2013, um de 2018, um 
de 2016, um de 2017, dois de 2019, e um de 2014. O quadro 2 detalha as produções 
com base nos objetivos e os principais achados após leitura. 

Quadro 2 – Análise dos trabalhos selecionados para a revisão integrativa 
apresentados em relação aos objetivos e principais achados

ESTUDO OBJETIVOS PRINCIPAIS ACHADOS

01 Analisar quantitativamente dietas disponí-
veis em blogs e sites.

O seguimento dessas dietas em longo 
prazo pode ser um fator de risco a diver-
sas doenças carências que podem trazer 
perigos à saúde dos indivíduos.
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02

Identificar como as dietas da moda podem 
interferir na saúde da população; Verificar 
quais motivos impulsionam as pessoas a 
seguirem dietas da moda; Observar quais 
impactos positivos e negativos essas die-
tas podem causar nos indivíduos.

Essas dietas vão contra a lei de harmonia  
e o equilíbrio dos nutrientes, como conse-
quência se tem dietas restritas e desequili-
bradas que não atendem as necessidades 
nutricionais que o corpo humano precisa, 
não promove saúde, qualidade de vida e 
não é de logo prazo, por isso, na nutrição 
se trabalha com reeducação alimentar e o 
equilíbrio nutricional para que as pessoas 
possam levar para sua vida e ter um esti-
lo de vida mais saudável que atenda todas 
suas necessidades fisiológicas e biológicas

03

Identificar, descrever e analisar conteúdos 
veiculados por notícias associadas a picos 
de interesse pelas dietas da moda, exami-
nando o papel exercido por atores sociais 
sob o foco da mídia no consumo de infor-
mações nesse campo.

Google Trends mostrou-se uma  ferra-
menta relevante na análise de interesses 
sobre temas em saúde e uma alternativa 
para a realização de pesquisas no vasto 
campo de estudos que é a Internet. Em 
meio à produção e ao consumo de infor-
mações sobre dietas da moda, a opinião 
de especialistas e a exposição das cele-
bridades é reificada pelas dietas, que as-
sumem similaridades e diferenças a partir 
das quais oscilam no vasto mercado sim-
bólico  da alimentação saudável

04

Revisar na literatura a utilização de dietas 
da moda e analisar as mesmas em relação 
as quatro leis da alimentação
segundo Pedro Escudero.

As dietas da moda que prometem ajudar 
no processo de emagrecimento não obe-
decem às quatro leis da alimentação de 
Pedro Escudero. 

05

Analisar a composição nutricional de dietas 
da moda publicadas ao longo de quatro me-
ses em três revistas não cientificas destina-
das ao publico feminino

As dietas da moda publicadas em revistas 
não cientificas não atendem a maior par-
te das recomendações nutricionais e não 
consideram as necessidades individuais; 
não devem ser recomendadas e não cola-
boram para a reeducação alimentar e o 
emagrecimento saudável.

06
Discutir as consequências da prática de 
dietas da moda para o emagrecimento e 
seus efeitos adversos na saúde humana.

Dietas restritivas trazem a ideologia de 
emagrecimento, porém o Guia alimentar 
mostra o quanto estão errôneas em re-
lação a uma alimentação adequada. Por 
fim, a importância do profissional nutricio-
nista perante a sociedade em mostrar que 
qualidade alimentar não é seguir uma die-
ta, mas educar de forma individualizada 
cada individuo.

07
Analisar a composição nutricional das die-
tas da moda divulgadas por revistas não 
científicas.

Os resultados apontam que a maioria das 
dietas publicadas em revistas não cientí-
ficas apresenta inadequações na distri-
buição de macro nutrientes, o que pode 
comprometer o estado nutricional dos 
indivíduos. Esses dados reforçam a impor-
tância de que as dietas sejam individuali-
zadas e acompanhadas por profissional 
habilitado, um nutricionista.

Fonte: próprio autor, 2021
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Em relação aos sete estudos científicos, é interessante notar que, baseando a 
analise nos objetivos dessas pesquisas, boa parte delas mantém o foco no ponto de 
vista dos profissionais de saúde, já que Passos et al. (2018), Farias et al. (2013), Wil-
lelm et al. (2019), Braz et al. (2017), Marangogi et al. (2016), Lima et al. (2019), e Viana 
et al. (2014), desenvolvem seus estudos visando o olhar deste profissional, abordando 
suas perspectivas e percepções acerca das dietas da moda.

Essa característica aponta uma tendência voltada a investigações que perpas-
sem essa temática, de uma forma que é pouco presente na formação acadêmica dos 
profissionais de saúde em nutrição, pois sabe-se que dietas da moda trazem mais 
malefícios do que benefícios. Nessa perspectiva, Passos et al. (2018) destacam varia-
dos tipos de dietas encontradas na internet, como por exemplo, dieta da sopa que por 
sua vez essa proposta dietética foi elaborada por pesquisadores da Universidade de 
São Paulo para pacientes que possuem problemas cardíacos e que precisavam per-
der peso para a realização de procedimentos cirúrgicos. Abordando em seus estudos 
feitos em populações asiáticas e europeias, a relação entre o consumo de sopa e o 
menor risco de obesidade e sobrepeso, sugerindo que essa forma de dieta equilibrada 
promoveriam benefícios à saúde. Neste mesmo contexto, outro tipo de dieta que é cita-
da, é a dieta detox, responsáveis por assumirem práticas restritivas de curto prazo des-
tinadas a eliminar toxinas do corpo com vistas à perda de peso e promoção de saúde.

Farias et al. (2013) colocam que uma alimentação saudável, variada e comple-
ta, é importante para a promoção de saúde, prevenção e controle de doenças crôni-
cas não transmissíveis, tornando-se fundamental a atuação do nutricionista por meio 
do planejamento individual e das orientações nutricionais necessárias para o alcance 
e manutenção da perda de peso.

Em seu estudo, Willelm et al. (2019) destacam o papel de que os valores de ca-
lorias macronutrientes e micronutrientes estão bem a baixo dos níveis recomendados 
para mulheres adultas na maioria dos menus expostos, então é importante ressaltar 
que planos de alimentação publicados na internet podem ser um risco extremo para 
a saúde humana, pois o plano alimentar deve ser feito individualmente e prescrito por 
um nutricionista, considerando sempre as necessidades nutricionais e objetivos de 
cada pessoa.

Corroborando com o artigo acima citado, Braz et al. (2017) argumentam sobre 
a importância de evitar o crescente caso de obesidade e sobrepeso e o uso de mé-
todos não saudáveis para perda de peso que são as dietas da internet, sendo neces-
sário programas de reeducação alimentar e incentivo para atividade física, mostrando 
a importância do nutricionista neste processo, já que o mesmo é qualificado para 
direcionar estes pacientes.

Desta maneira, promovendo a prevenção e controle de doenças crônicas não 
transmissíveis, através de uma alimentação saudável, variada e completa. Salienta-se 
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ainda, a importância do conhecimento dos profissionais de saúde acerca dos nutrien-
tes, sendo necessário obter conhecimento e estratégias para avaliar as dietas da moda. 
Devendo-se levar em consideração que a atuação do profissional nutricionista é fun-
damental para o alcance e manutenção da perda de peso através de um planejamento 
individual e orientações nutricionais necessárias e eficazes (FARIAS et al., 2013).

Nos estudo realizado por Marangogi et al. (2016), seus resultados acrescentam 
a necessidade do desafio de manter o peso adequado, tendo como fator importante 
para ser considerado, a distinção da composição corporal, pois a restrição calórica 
realizada sem acompanhamento de um profissional capacitado, pode auxiliar na per-
da ponderal derivada de massa magra, o que poderia assim, prejudicar o metabolis-
mo e o estado nutricional. Diante disso, Lima et al. (2019) afirmam em seu estudo que 
dietas publicadas em revistas não cientificas, são desequilibradas nutricionalmente, 
pois é possível observar que não levam em consideração as necessidades fisiológi-
cas individuais dos indivíduos.

Neste mesmo contexto, destaca-se que essas dietas vão contra a lei de har-
monia e o equilíbrio dos nutrientes, ocasionando como consequências, dietas restri-
tas e desequilibradas, que não atendem as necessidades nutricionais que o corpo 
humano necessita, prejudicando a qualidade de vida deste indivíduo, além de não 
ser realizada a longo prazo. Pois um fator que deve ser levado em consideração, é a 
importância da reeducação alimentar, para que as pessoas mantenham um estilo de 
vida mais saudável, atendendo suas necessidades fisiológicas e biológicas, obtendo 
resultados positivos quanto a perda de peso, além de contribuir para uma melhor 
qualidade de vida, levando em consideração a cultura da pessoa, respeitando a indi-
vidualização de cada indivíduo (LIMA et al., 2019).

Outro ponto a ser destacado, é que de acordo com Viana et al. (2014), o pro-
fissional nutricionista, deve evitar limitar-se apenas em fazer uma prescrição dietéti-
ca, mas mostrar de forma individualizada a grande importância e as propriedades nu-
tricionais que o alimento tem, fazendo assim, com que cada pessoa venha ter opção 
de escolha, de empoderamento no meio em que vive, sem deixar- se ser alienado 
pelo mundo industrializado e mercadológico, nem ao produto da “moda”, e dietas da 
moda, mas “quebrando fronteiras e dogmas” que a sociedade, a mídia, e os meios 
de comunicação divulgam a cada instante. Sendo de suma importância, que este 
profissional tenha atitudes como um agente educador qualificado, que ultrapassa a 
transmissão de informações verídicas e de interesse social, mas se apresenta tam-
bém com domínio suficiente para defender a qualidade de uma alimentação segura, 
oriunda de um sistema alimentar sustentável. Para isso, é de grande importância a 
qualificação, buscando um maior conhecimento acerca da necessidade individual de 
cada paciente, visualizando suas fragilidades e não se alinhando a um sistema que 
dita sempre uma regra preconcebida de certo/errado para qualquer situação.
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4. Considerações Finais

O presente estudo concluiu que o nutricionista é de suma importância no de-
correr do processo de emagrecimento de pessoas obesas, revelando que as dietas 
da moda não alcançam as necessidades nutricionais exigidas e não levam em conta 
a individualidade biológica, podendo assim, trazer grandes riscos a população obesa 
que decidem segui-los. Sendo assim, estas dietas para perda de peso publicada na 
internet sem nenhum tipo de acompanhamento nutricional eficaz, não são apropria-
dos para uma correta reeducação alimentar e o emagrecimento de forma saudável.

Por fim, ressalta-se que a presente pesquisa trouxe contribuições significa-
tivas acerca do tema. Espera-se ainda, que a mesma possa contribuir para o meio 
acadêmico e aos profissionais da saúde, em especial o nutricionista, para uma nova 
visão sobre este conteúdo.
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RESUMO
O leite materno possui capacidade de fornecer a nutrição completa para o recém-
nascido (RN), já que possui diversos componentes em quantidades ideais para o 
RN, tais como IgA, proteínas, lipídeos, carboidratos entre outros, que serão melhor 
estudados durante o capítulo. Além disso, auxiliam na promoção da saúde infantil e no 
desenvolvimento imunológico, prevenindo o aparecimento de certas patologias, que 
serão discutidas mais a frente, e diminui a taxa de mortalidade quando comparado 
ao uso de fórmulas. Cabe ressaltar também que através deste é possível desenvolver 
uma relação afetiva entre a mãe e o bebe. Buscou-se apresentar, no presente trabalho, 
com a utilização de diversos materiais de pesquisas, tais como livros e artigos os 
aspectos fisiológicos, imunológicos e patológicos relacionados ao aleitamento 
materno. Conclui-se que esse é essencial para todos os recém-nascidos, sendo 
consumido de forma exclusiva até os 6 meses.
Palavras-chave: Leite materno; Aspectos imunológicos; Recém-nascido.   

ABSTRACT
Breast milk has the ability to provide complete nutrition for the newborn (NB), as it has 
several components in ideal amounts for the newborn, such as IgA, proteins, lipids, 
carbohydrates, among others, which will be the best studied during the chapter. In 
addition, they help to promote child health and immune development, preventing the 
appearance of certain pathologies, which will be discussed later, and the mortality 
rate when compared to the use of formulas. It is also noteworthy that through this it 
is possible to develop an affective relationship between the mother and the baby. We 
sought to present, in this work, with the use of various research materials, such as 
books and articles, the physiological, immunological and pathological aspects related 
to breastfeeding. It is concluded that this is essential for all newborns, being consumed 
exclusively until 6 months.
Keywords: Breast milk; Immunological aspects; Newborn.
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1 INTRODUÇÃO

O aleitamento pode trazer muitos benefícios para o recém-nascido no que 
diz respeito à imunidade, uma vez que o leite materno tem a capacidade de prote-
ger o mesmo contra algumas doenças, promovendo o desenvolvimento cognitivo e 
emocional. Recentemente, estudos médicos conseguiram comparar as diferenças 
imunológicas do leite fornecido diretamente do peito, no qual é livre de bactérias, das 
fórmulas infantis utilizadas em mamadeiras. Essa diferença mostrou que as chances 
de aparecerem mais doenças como a meningite e infecções intestinais, do ouvido, 
do trato respiratório e urinário são mais frequentes nas fórmulas em relação à ama-
mentação tradicional (NEWMAN, 1995).

A característica protetora do leite materno, na qual determina a proteção pas-
siva e ativa para o RN e o lactente, dividida em fatores celulares e humorais especí-
ficos e não específicos. Para que ocorra uma resposta imune e sistêmica, os leucóci-
tos vivos, precisam ter atividade no trato gastrointestinal do lactente. Os macrófagos 
e os neutrófilos polimorfonucleares estão presentes com capacidades fagocitárias 
e ações bactericidas e fungicidas. Os linfócitos exercem funções específicas, como 
por exemplo o linfócito B que será responsável pelos anticorpos específicos e os 
linfócitos T com ação citotóxica estimulando o sistema imunológico do lactente. No 
caso dos prematuros, as defesas não possuem uma maturação adequada e por isso 
o nível de fagócitos é maior nas mães destes neonatos (SANTIAGO, 2013).

As crianças, antes de nascerem, recebem sua proteção em fases desde a 
gravidez, com o compartilhamento de anticorpos para o feto via placenta com o in-
tuito de defender o corpo contra a entrada de microrganismos nos tecidos do corpo 
e de se fixarem e atravessarem a mucosa - camada de células que reveste o trato 
digestivo e outras cavidades. A presença de um patógeno em contato com esse trato 
digestivo ou respiratório, estimulam células imunocompetentes à diferenciação. Des-
se modo, os linfócitos B atingirão a circulação sanguínea pelo ducto torácico, trans-
formando-se em plasmócitos e por fim, liberando anticorpos contra esse patógeno 
ameaçador à mãe e transferindo essa defesa para o RN através do leite materno, 
visto que essas substâncias químicas produzidas, vão fortalecer a resposta imunoló-
gica da criança. (SANTIAGO, 2013). Os anticorpos possuem 5 formas, mas a imuno-
globulina IgA secretora é considerada a mais importante, pois ela impede a adesão 
de microrganismos na superfície intestinal e possui maior capacidade de defesa a 
diversas infecções (NEWMAN, 1995).

Ademais, podemos ressaltar os riscos trazidos pela amamentação incorreta 
em virtude de alguma falha, necessidade de nutrição da criança, falta de orientações 
e redes de apoio que auxiliem, consumo de fórmulas industrializadas e até na po-
sição da amamentação. Desse modo, é preciso buscar conhecimento para impedir 
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uma suscetibilidade a infecções de e contaminações decorrentes da falta do leite 
materno na criança (SILVA et al., 2017).

O estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão de literatura 
que aborda a temática da imunologia do leite materno. Na consulta realizada foram 
utilizadas as bases de dados eletrônicas Scielo, Pubmed, Google Acadêmico, NCBI 
e ResearchGate, utilizando a combinação dos descritores “imunologia” AND “aleita-
mento materno”, em português, espanhol e inglês. Foram selecionadas publicações 
entre 1995 e 2020 com enfoque em imunologia e pediatria. Para a análise de dados, 
também houve complementação em livros e manuais.

2 DESENVOLVIMENTO

Para que haja uma boa compreensão do papel do leite materno na promoção 
da saúde e bem-estar do lactente é de suma importância ressaltar os principais com-
ponentes do leite materno.  

As imunoglobulinas são um dos principais componentes proteicos que consti-
tuem o leito materno durante, pelo menos, os primeiros dias de vida do bebê, visto que 
diminuem de concentração ao longo da lactação. Apesar de todos os isotipos compo-
rem o colostro e o leite, a IgA secretora é considerada o isotipo mais importante desse 
conteúdo secretado tanto do ponto de vista de abundância, correspondendo de 80 a 
90% do total das imunoglobulinas do leite humano, quanto do seu papel biológico de 
proteção das superfícies mucosas de bebês ao prevenir a entrada de microrganismos 
nos tecidos e a manifestar ação anti-inflamatória (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016).  

Por sua vez, os anticorpos IgM constituem a segunda maior concentração de 
imunoglobulinas no colostro e, em função, de sua avidez por bactérias e por vírus, 
atua na defesa da membrana mucosa. Já o anticorpo IgG, encontra-se em baixas 
concentrações no leite humano, mas desempenha papel na neutralização e na opso-
nização, função importante para ativar o sistema complemento e a toxicidade depen-
dente de anticorpos, os quais ainda se encontram em baixas quantidades na superfí-
cie das mucosas de recém-nascidos. O Componente secretor gratuito é um conteúdo 
protéico encontrado em quantidade relativamente alta no leite materno. Como função 
biológica no organismo do bebê, atua impedindo a adesão epitelial de microrganis-
mos enterotoxigênicos, como Escherichia coli, Salmonella typhimurium e pneumo-
coco, além de conter a ação de toxinas bacterianas, como a toxina A do Clostridium 
difficile (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016).  

Dentre as proteínas encontradas no leite, a Lisozima e Lactoferrina correspon-
dem às duas principais enzimas que constituem o colostro. É uma enzima lítica que 
atua diretamente sobre a bactéria, clivando o peptidoglicano de sua parede; além de 
potencializar a ação da IgA e do complemento. Tem também um papel anti-inflama-
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tório que limita o fator quimiotático dos neutrófilos e a geração de radicais tóxicos du-
rante a fagocitose, protegendo as células intestinais (GRASSI et al., 2001).  Em vitro, 
foi detectado a capacidade de agir sinergicamente com a lactoferrina para ser capaz 
de romper os proteoglicanos internos da membrana de bactérias Gram-negativas e a 
lisozima ainda conta com uma provável atividade antiviral. Por sua vez, a lactoferrina 
exerce função bacteriostática na mucosa intestinal, imunomoduladora e citotóxica di-
reta contra bactérias, vírus e fungos (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016). 

A Lactoperoxidase atua causando a morte de bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas a partir da produção metabólica de hipotiocianato na presença de 
peróxido de hidrogênio. As k-Caseína apresentam atividade inibitória para adesão por 
Helicobacter pylori na mucosa gástrica humana. Já a α-lactalbumina e os produtos de 
sua hidrólise que têm atividade antimicrobiana contra E. coli, Klebsiella pneumoniae, 
estafilococo, estreptococo e C.albicans. No leite materno, ao se combinar com o áci-
do oleico, tem capacidade de gerar HAMLET (humano α-lactalbumina letal para cé-
lulas tumorais) (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016). A Haptocorrina é proteína que no leite 
materno tem a provável capacidade de inibir o crescimento bacteriano a partir de sua 
ligação à vitamina B12. A Osteoprotegerina apresenta suposta função de contribuir na 
regulação do equilíbrio de Th1 / Th2 no desenvolvimento do sistema imunológico em 
recém-nascidos.CD14 solúvel (sCD14): apresenta função modulatória nas respostas 
imunes inatas e adaptativas do intestino durante a colonização bacteriana. 

Os hormônios e fatores de crescimento constituem substâncias bioativas no 
organismo do bebê. Alguns hormônios agem diretamente na produção do leite ma-
terno (insulina, esteróides, prolactina), enquanto outros podem contribuir para o cres-
cimento, diferenciação e desenvolvimento de vários tecidos do neonato. Já os vários 
fatores de crescimento, esses atuam, em geral, no crescimento e no desenvolvimento 
do trato gastrointestinal e certa participação nos níveis de glicose e no desenvolvi-
mento sistêmico. O colostro e o leite materno também contam com fatores estimu-
ladores de colônias (CSF) que regulam a proliferação, diferenciação e sobrevivência 
dos neutrófilos e dos macrófagos do leite humano. 

Ademais, o leite materno possui em sua composição citocinas e quimiocinas. 
As citocinas podem desempenhar papel imunoestimulador ou imunomodulador nas 
células fagocíticas e nos linfócitos envolvidos no desenvolvimento da resposta imu-
ne específica da criança, atuando na prevenção de alergias e hipersensibilidades. 
Além disso, podem exercer ação direta sobre as células do leite, através da ativação, 
estimulação da fagocitose e apresentação de antígenos; indução do crescimento, 
diferenciação e produção de imunoglobulina pelas células B; aumentando a proli-
feração de timócitos; e a supressão da produção de IgE. Já as quimiocinas CXC, 
essas exercem ação quimiotática para os linfócitos intraepiteliais e desempenham 
um papel importante na defesa do hospedeiro contra infecções bacterianas e virais 
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(PALMEIRA; SAMPAIO, 2016). Ainda, também é composto por lipídios que além de 
contar com benefícios nutricionais e de desenvolvimento, as gorduras do leite de-
sempenham atividade antimicrobiana no intestino dos bebês, atuando contra vírus 
e protozoários. A mucina, componente dos glóbulos de gorduras do leite, apresenta, 
também, a propriedade de impedir a ligação de patógenos no estômago e no intestino 
delgado da criança.

Outros componentes seriam os carboidratos como: Lactose (componente prin-
cipal), Oligossacarídeos e glicoconjugados. Os Oligossacarídeos encontram-se em 
maior quantidade no colostro e sua concentração tende a diminuir durante a ama-
mentação; estimulam a produção da substância N-acetil-glucosamina – antes chama-
do de fator bífido- promovendo o crescimento dos lactobacilos e das bifidobactérias. 
Assim, gerando uma baixa no pH intestinal e impedindo a proliferação de bactérias 
patogênicas, fungos e parasitas (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016).

Além disso, são constituídos por fatores antioxidantes como: b-caroteno, cis-
teina, ascórbico, catalase, glutationa e incluemuma-tocoferol; os mesmos tem como 
função a eliminação de radicais livres, buscando eliminar irregularidades causadas 
por estresse oxidativo. Ainda, é composto por ácidos nucléicos e nucleotídeos os 
quais geram aumento da quantidade de absorção de ferro trazendo benefício para a 
atividade das células NK e fabricação de IL-2; com o aumento de ferro há um cresci-
mento de bifidobactérias, acarretando na reparação, crescimento e reparo da mucosa 
gastrointestinal (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016).

O leite materno, em sua composição possui as células de defesa- leucócitos- 
que têm como maior concentracao os macrofagos, linfocitos e granulocitos neutrofilos; 
possuem a função de prevenir infecções. Ademais, estão presentes no LH em maior 
número no colostro, havendo uma diminuição ao longo do primeiro mês de lactação. Os 
macrofágos produzem citocinas, C3 e C4, lisozima e lactoferrina; expulsam substâncias 
do intestino do bebe, são capazes de produzir lisozima e ativar componentes imunes. 
Os linfócitos B tem como função a produção de anticorpos contra microorganismos 
específicos e possui IgA na sua membrana. Os linfócitos T eliminam e  geram sinais 
químicos para outros mecanismos de defesa com o objetivo de eliminação de células 
infectantes;se encontram em maior concentração no organismo de crianças com doen-
ças graves; e geram substâncias que capazes de reforçar o sistema imune da criança.
(NEWMAN, 1995; GRASSI et al., 2001). Ademais, o leite materno é a principal fonte 
de bactérias para o intestino do bebe; são probióticas e comensais; e há bactérias do 
gênero Estafilococo, Enterococcus e Bifidobacterium (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016). 

Nos primeiros dias de vida do recém-nascido, o leite materno é denominado 
colostro e possui atividade protetora fundamental, devido à grande quantidade de 
substâncias com atividade imunológica. (DOARE et al., 2018; PALMEIRA; SAMPAIO, 
2016).  O anticorpo IgA é um componente muito importante encontrado no leite mater-
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no e seu papel confere proteção ao tecido mucoso, o que garante propriedade imune 
ao aparelho digestivo e ao aparelho respiratório, tendo em vista que impede a adesão 
do patógeno aos tecidos (GRASSI et al., 2001; PALMEIRA; SAMPAIO, 2016). 

A formação de IgA materno começa por meio de estímulos externos, isto é, a 
interação com microrganismo presente no ambiente leva a formação de anticorpos. 
É válido destacar, que a mãe compartilha o mesmo local que o filho, sendo assim a 
produção de imunoglobulinas ocorre em resposta ao agente agressor comum. Nesse 
contexto, a partir do contato com um agente etiológico, o organismo materno desen-
cadeia uma série de respostas que culminam com produção de imunoglobulinas. As 
células responsáveis por iniciar essa resposta são os macrófagos, que ao entrar em 
contato com o patógeno, promovem a fagocitose, processam o agente agressor e se 
tornam células apresentadoras de antígenos, e com isso desencadeiam a ativação 
dos linfócitos T CD4 que são responsáveis por estimular a resposta via linfócitos B. 
Estes por sua vez se diferenciam em plasmócitos e migram para o tecido mamário, 
onde passará a produzir IgA para compor o leite materno (NEWMAN, 1995).

A passagem de anticorpo IgA no leite materno é de suma importância para 
o recém-nascido, sobretudo antes dos seis meses, já que a produção no lactente 
durante esse período é irrelevante. (PALMEIRA; SAMPAIO, 2016). A produção in-
suficiente de imunoglobulina no neonato acontece em razão do baixo contato com 
antígenos, uma vez que ocupava o útero da mãe. Adicionalmente, é preciso enfatizar 
que o organismo materno era o responsável pelo fornecimento dos anticorpos. As-
sim, ao nascer o bebê apresenta pouca quantidade de imunoglobulina, porém esse 
número sofre aumento à medida que o seu corpo passa a ter contato com vários tipos 
de microrganismos. A partir desse ponto o lactente entra na fase de transição, na 
qual possui diminuição dos anticorpos provenientes da mãe e aumento na produção 
dos próprios anticorpos, sendo denominada de hipogamaglobulinemia. Dessa forma, 
esse estágio se dá entre três e cinco meses de vida e torna-se maduro até os cinco 
anos de idade (DINIZ; FIGUEIREDO, 2014).

A presença da imunoglobulina A no leite da mãe acontece em sua forma se-
cretora, composta por duas moléculas de IgA (formando um dímero), cadeia J, e o 
componente secretor (fabricado na mama promove a junção de dois anticorpos IgA 
dando origem a forma secretora) que aparenta estar ligado com a proteção dessas 
moléculas ao passarem pelo estômago, uma vez que impedem a degradação pela 
acidez bem como pelas enzimas da digestão (NEWMAN, 1995; GRASSI; COSTA; 
VAZ, 2001). Ao entrar no organismo do bebê na amamentação a IgA chega ao intes-
tino e bloqueia a entrada de microrganismo nos tecidos, oferecendo proteção contra 
a infecção e disseminação, por meio de processos, como opsonização (aperfeiçoa 
a fagocitose), prejuízo a mobilidade de bactérias e destruição de vírus intracelulares 
(PALMEIRA; SAMPAIO, 2016; ÁLVAREZ et. al., 2016).
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FIGURA 1 - Formação da imunoglobulina materna

Fonte: Lorraine (2021, com base no artigo: How Breast Milk Protects Newborns).

Como relatado anteriormente, a alimentação inicial do recém nascido se faz de 
grande importância por atender às necessidades imunológicas, sendo esse o enfo-
que, porém apresentam aspectos no âmbito metabólico, além da criação do vínculo 
da mãe com o bebê. 

A questão imunológica relacionada com a prevenção de doenças se faz mais 
efetiva, prevenindo diversas patologias como as infecções que possuem maiores re-
corrências nas crianças, como as infecções respiratórias, já que o leite materno se 
encaixa com um pacote imunológico para o lactente, com a passagem de anticorpos, 
a intensidade da patologia na criança será reduzida, já que o suporte imune passado 
pela mãe vai ter esse papel de um sistema imune inicial, com a passagem de diversos 
agentes imunológicos, como macrófagos, linfócitos, atuando também na redução da 
mortalidade infantil, reduzindo em até 13% das mortes em crianças abaixo de cinco 
anos, de acordo com o Governo federal, por isso também urge a necessidade de 
campanhas e incentivos a amamentação (GOV, 2020). Um fator de extrema impor-
tância relacionado ao aleitamento e a imunologia do lactente é o fato de que a lacto-
ferrina tem alta afinidade pelo ferro e por criarem uma quelação faz com que diminuía 
a sua disponibilidade para patógenos, inibindo a proliferação de patógenos como a 
bactéria E. coli, uma causadora de diarreia, patologia essa que tem uma alta taxa de 
mortalidade no aspecto infantil (QUEIROZ, 2013).

Como já foi visto, existe uma diferenciação entre os componentes do leite, pos-
suindo duas fases e o colostro vai ser a fase que tem uma importância imunológica 
por apresentar grandes concentrações de anticorpos, sendo o mais presente o IgA, 
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também existe as células polimorfonucleares, sendo essas que fagocitam microorga-
nismos patogênicos. 

É muito importante enfatizar o fato do aspecto imunológico que previne doenças 
imuno alérgicas, já que a imunidade conferida no aleitamento faz com que a criança 
adquira uma prevenção a certas alergias e também previne a sibilância recorrente, 
asma, dermatite atópica. Pode-se relatar também a importância nas doenças crôni-
cas, tendo um aspecto preventivo e também atuando na redução da pressão arterial 
sistêmica, fator importante para evitar outras patologias (SOARES, 2015). Em certos 
casos, as mães não têm disponibilidade de amamentação, isso pode ocasionar a vul-
nerabilidade da criança, já que o leite materno, como visto, provém grandes cargas de 
nutrientes, que não são encontradas em nenhum outro leite artificial. 

Também se faz importante salientar o fato de que mesmo após os níveis de 
secreção de IgA no leite, a adesão bacteriana vai estar diminuída, mostrando a im-
portância protetora ao recém nascido e além de todos aspectos imunológicos, me-
tabólicos e funcionais citados, a questão maternal criada com a amamentação se 
demonstra muito importante, por criar um vínculo materno, protegendo a criança, em 
alguns aspectos, de um contexto também de vulnerabilidade, já que o vínculo será de 
suma importância para manutenção da saúde pôr a criança ter uma rede de apoio e 
uma relação essencial para a vida. 

A Organização Mundial da Saúde recomenda amamentação exclusiva por 
aproximadamente 6 meses, uma vez que o leite materno promove benefícios nutricio-
nais, imunológicos e emocionais tanto para a mãe quanto para o bebê (SILVA et al., 
2017). Desse modo, a amamentação ministra uma exposição ininterrupta ao sistema 
imunológico da mãe durante a janela dos primeiros meses de vida, quando o sistema 
imunológico do bebê está em constante aprimoramento.         

Fatores como o nível de escolaridade da mãe, trabalho materno, renda familiar, 
presença do pai, influências culturais dos familiares, condições habituais de vida, valori-
zação estética do corpo, dentre outras coisas, influenciam fortemente a mãe, levando-a 
ao desmame, cada vez mais precoce (SILVA et al., 2017). No Brasil, estudos estimam 
que 61% das crianças sofrem desmame precoce, especificamente no estado do Ceará, 
somente 3,3% das mães amamentam até o sexto mês de vida infantil (ARAÚJO et al., 
2006). Há situações especiais em que a amamentação não é indicada como em mães 
portadoras de HIV, que sofrem de doenças cardíacas, renais, pulmonares e/ou hepáti-
cas graves ou psicose e depressão pós-parto, mastites acentuadas, bebês prematuros 
ou portadores de galactosemia (SILVA et al., 2017).  A lacuna construída pela falta 
do leite materno pode gerar problemas de desenvolvimentos motores e imunológicos, 
acarretando prejuízo do crescimento da criança e sua plena desenvoltura.

Além disso, o alimento da nutriz age como forma protetora de diversas enfer-
midades infecciosas como as Infecções Respiratórias Agudas (IRAS), diarreia, pro-
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cessos alérgicos como intolerância à lactose, dermatite atópica, bronquite alérgica, 
além de sinusite, eczema crônico, asma, Pneumonias Adquiridas na Comunidade 
(PACs), entre outros.  A literatura aponta que o risco de se contrair uma doença alér-
gica é 65% maior em crianças desmamadas antes do sexto mês de vida (ARAÚJO 
et al., 2006). Essa interação entre mãe e filho é a chave para estabelecer um micro-
bioma intestinal infantil saudável. Essas bactérias intestinais protegem contra muitas 
doenças respiratórias e diarreicas, mas estão sujeitas a estresses ambientais, como 
o uso de antibióticos. Orquestrando o desenvolvimento da microbiota estão os oligos-
sacarídeos do leite humano (HMOs), cuja síntese é parcialmente determinada pelo 
genótipo materno. Acredita-se que os HMOs desempenhem um papel na prevenção 
da adesão bacteriana patogênica por meio de vários mecanismos, ao mesmo tempo 
em que fornecem nutrição para o microbioma (DOARE et al., 2018).

Na maioria das vezes, com execução falha da amamentação e a necessidade 
de nutrição da criança, a mãe sobrecarregada e afadigada por tantas tentativas de 
amamentar corretamente, falta de orientações e rede de apoio, se frustra e prefere 
optar por fórmulas industrializadas associadas às mamadeiras. Crianças que conso-
mem da fórmula infantil estão suscetíveis a contaminações e sofrem mais de menin-
gite e infecções intestinais, de ouvido, dos tratos respiratório e urinário. Crianças que 
ingerem esse tipo de composto têm poucos meios de combater patógenos ingeridos 
até que comecem a fabricar IgA secretora por sua própria conta, frequentemente 
várias semanas ou meses após o nascimento. Bebês amamentados produzem níveis 
mais altos de anticorpos em resposta a vacinas, provando que o sistema imunológico 
da criança amamentada tem uma maturação mais rápida. Componentes desconhe-
cidos do leite humano devem estimular a produção de IgA secretora, lactoferrina e 
lisozima pelo próprio bebe; todas as 3 moléculas são encontradas em maiores quan-
tidades na urina de bebês amamentados do que aqueles que tomam mamadeira. 
Crianças amamentadas produzem mais fibronectina por conta própria do que as que 
tomam mamadeira (SILVA et al., 2017).

Ao realizar o desmame precocemente, a mãe, em sua grande maioria, usa 
o leite bovino em pó ou líquido como substituto à alimentação anterior, expondo a 
criança ao seu primeiro e principal alérgeno: o leite bovino. Este lácteo possui compo-
nentes de difícil digestão para o imaturo aparelho digestivo infantil como a caseína, di-
ferentemente do lácteo materno que apresenta uma concentração insignificante deste 
componente (NEWMAN, 1995).

O desmame precoce pode levar à ruptura do desenvolvimento motor-oral ade-
quado, provocando alterações na postura e força dos órgãos fonoarticulatórios (lá-
bios, língua, mandíbula, maxila, bochechas, palato mole, palato duro, soalho da boca, 
musculatura oral e arcadas dentárias), prejudicando as funções de mastigação, de-
glutição, respiração e articulação dos sons da fala (SILVA et al., 2017). A respiração 
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nasal está associada a funções normais de mastigação, deglutição, postura da língua 
e lábios, além de proporcionar ação muscular correta que estimula o adequado cres-
cimento facial e o desenvolvimento ósseo, porém com o desmame precoce a postura 
de lábios entreabertos torna-se mais comum, favorecendo a respiração oral, causan-
do, assim, problemas respiratórios (SILVA et al., 2017).

É importante orientar a mãe sobre posições de amamentação, técnicas para 
maior produção de leite, explicar como funciona a pega da mama para melhor sucção 
do bebê, os tipos de leite materno, e associar aos benefícios maternos como ajudar 
na perda de peso pós-parto, regressão do útero ao seu tamanho normal, diminuição 
da chance do desenvolvimento de câncer de útero, mama, ovário, diabetes tipo II e 
hemorragia pós-parto (ARAÚJO et al., 2006).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como discutido ao longo do capítulo, pode-se evidenciar que o leite materno 
corresponde ao melhor alimento para o bebê, sendo recomendada amamentação 
exclusiva por ao menos seis meses. Entende-se essa importância ao ressaltar que 
a produção de imunoglobulina no neonato é insuficiente em razão do baixo contato 
com antígenos, visto que ocupava o útero da mãe, e pelo fato de o organismo mater-
no ser responsável por fornecer os anticorpos. 

O leite materno é constituído de inúmeras substâncias que garantirão imunida-
de e proteção ao bebê contra diversos microrganismos, tendo grande destaque nessa 
proteção a imunoglobulina A (IgA), a qual se mostra mais abundante no leite materno 
e confere proteção ao tecido mucoso, garantindo propriedade imune aos principais 
sistemas do bebê, tendo em vista que impede a adesão dos patógenos ao tecido. 
Dessa maneira o leite materno representa uma exposição contínua ao sistema imuno-
lógico da mãe durante o período em que o sistema imunitário do bebê se desenvolve.

Nas discussões do capítulo pode-se concluir que a amamentação incorreta 
confere inúmeros riscos ao bebê, portanto, torna-se impreterível a garantia de infor-
mações precisas e bem orientadas sobre o aleitamento, criando uma rede de apoio 
e de elucidação que mitigarão os altos índices de desmame precoce demonstrados 
no presente trabalho.
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RESUMO
É comum que ao longo da vida o indivíduo se depare com uma série de perdas, como 
objetivos não alcançados, projetos não realizados, idéias não colocadas em prática, 
rompimento de relações afetivas, dentre outras. Neste trabalho enfatizamos aspectos 
importantes da perda decorrente da morte de pessoas significativas para o sujeito. 
Com isso, buscamos investigar quais as possíveis correlações apontadas pela literatura 
entre processos de elaboração do luto e medicalização. A metodologia utilizada foi a 
revisão narrativa da literatura para uma aproximação dos temas “luto” e “medicaliza-
ção”. A coleta do material foi realizada nas seguintes bases de dados: Pepsic, Scielo, 
Medline, Lilacs e Pubmed. Foi possível compreender que a nossa sociedade produ-
tivista tem grande influência no ato de procurar por medicações que atenuem a dor 
sentida pela perda de alguém, todavia a sedação pode acarretar problemas psíquicos, 
devido a não vivência do luto e a ausência de simbolização da morte.
Palavras-chave: Luto; Medicalização; Psicanálise.

ABSTRACT: It’s common that throughout life the individual is faced with a series of 
losses, such as unachieved goals unfulfilled projects ideas not put into practice, rup-
ture of affective relationship, among others. In this job we will emphasize important as-
pects of the loss resulting from the death of people who are significant to the subject. 
With this we seek to investigate the psychological and emotional consequences of 
medicalization, used in funeral ceremonies, in the process of elaboration of mourning. 
A methodology used was a narrative review of the literature to approach the themes of 
mourning and medicalization. The material was collected in the following databases: 
Pepsic, Scielo, Medline, Lilacs and Pubmed. It was possible to understand that our 
productivist society has great influence in the act of looking for medication that allevi-
ate the pain felt by the loss of someone, however sedation can cause psychological 
problems, due to not experiencing grief and the absence of symbolization of death.
Keywords: Mourning; Death; Psychoanalysis.

Introdução

É comum que ao longo da vida o indivíduo se depare com uma série de perdas, 
tais como objetivos não alcançados, projetos não realizados, ideias não colocadas 
em prática, rompimento de relações afetivas, dentre outras. Porém, neste trabalho 
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enfatizaremos aspectos importantes da perda decorrente da morte de pessoas sig-
nificativas para o sujeito, como parentes e amigos, como também as consequências 
da interferência de medicamentos durante o processo de elaboração do luto.

 Faz-se essencial ampliar a reflexão sobre a temática da medicalização na 
experiência de luto. Este artigo coloca em discussão a medicalização como forma 
de gestão e supressão do sofrimento emocional, sendo relevante na medida em 
que processos de medicalização se fazem cada vez mais presentes nas sociedades 
atuais, que se movimentam na direção de transformação e ressignificação de eventos 
antes ligados ao mundo social e ao ciclo “natural” da vida em questões médicas e far-
macológicas (CONRAD, 1972). Assim, ao empregarmos o termo medicalização, nos 
referimos ao conceito tratado pela Sociologia e Psicologia que aborda a transposição 
de questões inerentes à existência humana ao campo médico, psicofarmacológico.

Esta pesquisa surge da seguinte questão: Quais as possíveis consequências 
da medicalização para o processo de resolução do luto? Em busca de respondê-la, 
o objetivo geral deste trabalho é, portanto, promover uma discussão a respeito da 
incidência dos fármacos e da medicalização no sofrimento decorrente dos processos 
de vivência do luto. 

Optou-se metodologicamente pela realização de uma revisão de literatura 
para discorrer acerca do que se tem produzido sobre esse assunto. Também consti-
tuíram nossos objetivos: realizar um apanhado social e histórico da morte e do luto e 
compreender as consequências da anestesia emocional produzida pela medicação 
durante a passagem pelos rituais e demais práticas simbólicas tradicionalmente as-
sociadas à morte e ao morrer. Além disso, este artigo adota o conceito de luto prove-
niente da perspectiva psicanalítica de Sigmund Freud (2014, 2020). 

1. Procedimentos metodológicos

Este estudo é uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório 
e reflexivo. Em termos metodológicos, foi escolhida a revisão narrativa da literatura 
para uma aproximação dos temas “luto” e “medicalização”. Tendo isto em vista, bus-
cou-se resgatar trabalhos que fornecessem subsídios para a exploração das inda-
gações e objetivos propostos. O levantamento do material bibliográfico foi realizado 
nas plataformas eletrônicas de busca: Lilacs, Scielo, PubMed, PePsic e Medline no 
período de março a setembro de 2021. 

A questão que norteou a busca dos artigos foi: o que a literatura científica e 
filosófica tem apresentado sobre os processos de medicalização do luto? Estabele-
ceram-se como critérios de inclusão do material bibliográfico: monografias, disserta-
ções, teses e artigos originais disponíveis na íntegra e de acesso gratuito, publicados 
no idioma português e que abordassem a temática “medicalização e luto”, atenden-



234

do, direta ou indiretamente, ao objetivo da pesquisa. Optou-se por artigos publicados 
nos últimos 10 (dez) anos, com o objetivo de verificar o que tem sido produzido na 
atualidade sobre o tema.  

A localização e seleção da amostra foram realizadas com base nos seguintes 
descritores: luto, medicalização, luto na contemporaneidade, medicalização e pato-
logização do luto. Após a etapa de levantamento das publicações e leitura dos títulos 
e resumos de cada bibliografia identificada pelas palavras-chave, aquelas que con-
templaram os critérios de inclusão especificados foram lidas na íntegra e seleciona-
das para análise de seu conteúdo. A análise das informações para a construção da 
discussão deste estudo foi realizada por meio de leitura exploratória, utilizando-se a 
abordagem qualitativa. A leitura dos artigos permitiu evidenciar as principais conver-
gências encontradas, que foram posteriormente sintetizadas.
   
2. Resultados e discussões

2.1 Considerações psicanalíticas a respeito do luto

Quanto maior o amor dedicado ao objeto perdido, maior a experiência da dor. 
Quem perde algo ou alguém cujo alto índice de investimento libidinal, em termos 
psicanalíticos, foi direcionado, vive a ausência com tristeza, enquanto o ego exerce a 
tarefa de assimilar a perda e se adaptar à nova realidade. Em outras palavras, quanto 
maior o investimento afetivo dedicado ao objeto amado, maior será o esforço no de-
sinvestimento de energia e deslocamento da mesma para si, a fim de reinvesti-la em 
outros fins (FREUD, 1917/2014).

De acordo com Freud (1930/1976, p. 101) “...nunca nos achamos tão indefesos 
contra o sofrimento como quando amamos e nunca tão desamparadamente infelizes 
como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor”. Em consonância com 
Parkes (1998, p. 44), para quem “o luto é, afinal, o acontecimento vital mais grave que 
a maior parte de nós pode experimentar”. Nada há de mais intenso que o sentimento 
de falta e perda. Isso, segundo Freud (1914, p. 249), “devido a uma exclusiva devoção 
ao luto, devoção que nada deixa a outros fins ou a outros interesses”.

Embora saibamos que depois de uma perda dessas o estado agudo de luto 
abrandará, sabemos também que continuaremos inconsoláveis e não en-
contraremos nunca um substituto. Não importa o que venha a preencher a 
lacuna e, mesmo que esta seja totalmente preenchida, ainda assim alguma 
coisa permanecerá. E, na verdade, assim deve ser. É a única maneira de 
perpetuar aquele amor que não desejamos abandonar (FREUD apud Bowl-
by, 2004, p. 21).
         

 Para Mendlowicz (2000, p. 88), “o processo de luto, por sua vez, se realiza 
através do teste de realidade, que ao evidenciar reiteradamente que o objeto não 
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mais existe, exige que a libido se desprenda do objeto perdido”. De acordo com Freud 
(1914, p. 251), “o teste de realidade revelou que o objeto amado não existe mais, pas-
sando a exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto”.

Kovács (2003) define o luto como o processo dinâmico de elaboração diante 
da perda de uma pessoa com quem vínculos afetivos intensos foram estabelecidos. 
É uma vivência consciente da morte, como se uma parte daquele que está vivo tam-
bém morresse. Neste cenário, a grande responsabilidade entregue ao Ego, após 
uma perda significativa, é a de assimilar a perda, se redescobrir em uma realidade 
modificada, transfigurada.

O trabalho de simbolizar e elaborar a perda, reencontrando novas opções 
para o desejo, leva certo tempo e envolve algum pesar. É por meio desse percurso 
que os objetos internos de amor podem ser desinvestidos e o sujeito passa a encon-
trar novos objetos ao qual investir. Esse processo não é tão simples, pois envolve 
não apenas encontrar um objeto substituto, mas elaborar e reestruturar as fantasias 
conscientes e inconscientes que são instigadas a reaparecerem com a perda de ob-
jeto (FREUD, 2014).    

O processo de luto é, portanto, um redirecionamento das fantasias em busca de um 
novo equilíbrio psíquico de forças. Entretanto, esse redirecionamento de energia libidinal 
é dificultoso, pois o indivíduo enlutado “[...] encerra o mesmo estado de espírito penoso, 
a mesma perda de interesse pelo mundo externo [...]” (FREUD, 1914, p. 250).  
  Freud (1914) define o luto como a perda de um elo entre uma pessoa e seu ob-
jeto. Esse processo configura um desafio emocional e cognitivo com o qual o enlutado 
tem de lidar. Contudo, o luto nem sempre é satisfatoriamente elaborado. Além do luto 
patológico, em que esse trabalho se cristaliza, temos, também um paralelo com a pa-
tologia melancólica. Na obra “Luto e Melancolia”, Freud (1914) descreve as principais 
e sutis diferenças de ambos os estados: 

O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de 
alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a 
liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Em algumas pessoas, as 
mesmas influências produzem melancolia em vez de luto; por conseguinte, 
suspeitamos de que essas pessoas possuem uma disposição patológica. 
Também vale a pena notar que, embora o luto envolva graves afastamentos 
daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre 
considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamen-
to médico. Confiamos que seja superado após um lapso de tempo, e julga-
mos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele (p. 
249).

Freud (1914, p. 251) ainda explicita que, “no luto, verificamos que a inibição e 
a perda de interesse são plenamente explicadas pelo trabalho do luto no qual o ego 
é absorvido (...). No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia é o 
próprio ego”.
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O luto não é uma corrida contra o tempo, e sim um trabalho que demanda um 
grande espaço do mesmo. Segundo Freud (1917 [1915], p. 251), “quando o trabalho 
de luto se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido”. Porém, “... embora o luto 
envolva graves afastamentos daquilo que constitui uma atitude normal para com a 
vida, jamais nos ocorre considerá-lo como uma condição patológica e submetê-lo a 
tratamento médico...” (FREUD, 1917 [1915], p. 249). 

3.2 Luto e processos de medicalização na contemporaneidade 

Durante toda a história, a morte ganhou variadas roupagens, condizentes com 
o respectivo contexto sociocultural da época. A morte, na pós-modernidade industrial 
e capitalista, é ilustrada como um tabu, algo a que se deseja manter distância e se-
gredo. A principal maneira de lidar com a morte é não mencionando-a, fazendo uso 
do silêncio, satisfazendo-se assim com sua aparente inexistência temporária (ARIÈS, 
2003).

Ao defrontar-se com ela, o ser humano demonstra resistência para integrá-la 
em sua cadeia de ideias e, principalmente, simbolizá-la, tornando-a um fenômeno 
pavoroso e repudiado. As estratégias usadas em seu enfrentamento são geralmente 
no sentido de negá-la, evitá-la e afastá-la o máximo possível do cotidiano individual 
(ARIÈS, 2003). 

Em uma sociedade regida pela lógica capitalista e de mercado, que se estende 
igualmente à subjetividade e que prega a felicidade e o bem-estar ininterruptos, não 
resta lugar para a vivência desse acontecimento traumático, que representa um ata-
que profundo no narcisismo e onipotência humana, dificultando, assim, a criação de 
um espaço interno para a elaboração dessa perda (GURGEL, 2007).

 Em nossa cultura, que se mostra com fortes tendências para evitar ou dis-
farçar o sofrimento, o processo de luto acaba sendo reprimido no intuito de impedir 
o transparecimento de emoções consideradas negativas pela sociedade, como: tris-
teza, dor, saudade, solidão, desesperança, desalento, desconsolo, angústia, dentre 
outras. O enlutado é pressionado a superar o mais rápido possível a perda e reprimir 
sentimentos a fim de se tornar novamente funcional e útil no mercado de trabalho, 
sem queda significativa no rendimento profissional em consequência de razões emo-
cionais que possam vir a atrapalhar a sua produtividade (SILVA, 2011).

A sociedade exige e demanda do enlutado a interdição linguística e o auto-
controle de suas emoções. Não é estranho ouvir imperativos como: “não chore, seja 
forte”, “não fique assim, Deus sabe o que faz” (BARBOSA e LEÃO, 2012), circuns-
tâncias normatizadoras que criam a necessidade de expropriação do sofrimento, cujo 
papel será convenientemente desempenhado pela medicina e por seu instrumental 
farmacológico (ILLICH, 1975). Nesse sentido, Kovács (2003) enfatiza que o triunfo da 
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medicalização está em manter a doença e a morte na ignorância e no silêncio, porém, 
negar a ação da morte faz com que se torne mais difícil passar pela experiência do 
luto.

Os rituais de morte, cerimônias com significação simbólica, são extremamente 
importantes e de grande valia na elaboração do luto, proporcionando assim certa 
aceitação e consolo baseados na crença referente ou na ausência dela. Conforme 
Schopenhauer (2000),

Com a razão apareceu, necessariamente entre os homens, a certeza as-
sustadora da morte. Mas, como na natureza, a todo mal sempre é dado um 
remédio ou, ao menos, uma compensação, então a mesma reflexão, que ori-
ginou o conhecimento da morte, ajuda também nas concepções metafísicas 
consoladoras, das quais o animal não necessita, nem é capaz. Sobretudo 
para esse fim estão orientadas todas as religiões e sistemas filosóficos, que 
são, portanto, antes de tudo, o antídoto da certeza da morte, produzido pela 
razão reflexionante a partir de meios próprios (p. 59-60).

 

  Para o autor supracitado, entram nesse conceito de antídoto todas as filosofias 
e sistemas de crenças ou ideologias que de alguma forma se põem a pensar sobre 
e significar a morte, exercendo um efeito acalentador e uma compreensão acerca 
da mesma. Concepções referentes a esse fenômeno podem facilitar a atribuição de 
sentido e acelerar a aceitação por parte do sujeito (BRAZ e FRANCO, 2017).

Segundo Freud (1914), a mente instintivamente se recua diante do real que é 
desprazível. Para Parkes (1998), negar a morte é um mecanismo de defesa utilizado 
pelos enlutados com a finalidade de minimizar a dor da perda, afastando momentanea-
mente a ansiedade de separação, sua impotência e incontrolabilidade diante da mes-
ma. Sendo assim, essa negação e fuga da realidade pode ser facilitada pela atuação 
dos medicamentos psicotrópicos e, embora todos esses sentimentos sejam componen-
tes de um luto normal, se reprimidos por meio de interferências externas, podem ter um 
papel significativo na posterior entrada em um luto patológico (OLIVEIRA et al., 2016).

Torna-se, assim, extremamente importante viver, experimentar plenamente os 
tradicionais rituais constituídos socioculturalmente, visto que são dispositivos rechea-
dos de simbolismo, mantidos pela tradição como forma de contextualizar a expressão 
e manifestação de sentimentos, pensamentos e convicções, religiosas ou filosóficas, 
acerca da morte de uma pessoa que amamos (BRAZ e FRANCO, 2017). 

As cerimônias ajudam-nos a reconhecer a realidade da morte, processar o 
ocorrido, encoraja a expressão e liberação da dor, oferece oportunidades de consolo, 
acolhimento ou escuta, provê apoio a quem sofre, permite colocar em prática a fé e 
as convicções referentes à vida e à morte, além de ser um momento de reflexão e 
interiorização para os presentes. Por todas essas razões, nos rituais de passagem, 
ser capaz de resistir à sobrecarga emocional sem a interferência farmacológica, a fim 
de concluir a despedida, é de grande validade (SOUZA e SOUZA, 2019).  
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No processo natural de luto, o sofrimento experimentado emerge como con-
texto para aprendizagem, tranformação e desenvolvimento, o chamado “crescimen-
to traumático”. Para a psicanálise, o “desenvolvimento psíquico se dá por meio da 
vivência das frustrações e elaborações das perdas” (MENDES, VIANA e BARAS , 
2014, p. 429), e a medicalização inapropriada ou excessiva dos enlutados, ao con-
trário do que se espera, não colabora com o trabalho de elaboração psíquica do luto 
pelo sujeito.

A presença e participação do sujeito que sofre nas cerimônias e rituais são 
essenciais para o início do processo de elaboração do luto, podendo comprometer 
todo o resto se este for suspenso e suprimido por meio de remédios que inibem a 
vasão da dor e de todas as emoções associadas, tirando a sensibilidade do indiví-
duo e liberdade para agir e contatar seus sentimentos (SOUZA e SOUZA, 2019).   
 O processo de luto não é curado por meio de remédios ou qualquer intervenção 
médica, pelo contrário, é dificultado. A repressão causa um adiamento da vivência 
necessária da dor para superar a perda, elaborada pelo processo de luto. De acordo 
com Parkes (1988), o luto complicado ou não suficientemente elaborado pode trazer 
como consequência o desencadeamento de doenças psíquicas e estado de intenso 
sofrimento e disfunção psicossocial.

Mais que em outras situações, o uso de psicofármacos e da automedicação 
desencadeada pela vivência de estados emocionais aversivos/desconfortáveis vem 
se tornando cada vez mais frequente, evidente com o aumento das prescrições e 
facilidade de acesso à esses insumos. Os psicofármacos passam a ser encarados 
como “mediadores de conflitos”, amortecedores emocionais, um recurso para o ma-
nejo e enfrentamento de qualquer experiência de sofrimento psíquico, mesmo que 
congruente com os eventos ou estímulos que a desencadearam (ALVES et al., 2021).

Estudos mostram que, “para dissipar a dor psíquica de uma perda, é neces-
sário que ela seja dita, vivida, sentida, refletida e elaborada, mas nunca negada” 
(GESTEIRA, et al., 2006, p. 465). O uso irresponsável de medicamentos e o obs-
curecimento experiencial provocado nessas situações pode facilitar a ocorrência de 
lutos complicados, já que a resolução do luto é facilitada pela vivência implicada 
de rituais de despedida/passagem e pela comunicação social/familiar. O indivíduo 
não se transforma, não se adapta a nova realidade e principalmente, pode vir a de-
senvolver futuros problemas de ordem psíquica. Para Parkes (1998, p. 36), “muitas 
doenças físicas e mentais têm sido atribuídas à experiência de perda”.     
 Entretanto, não se pode “curar” com medicamentos aquilo que constitui a natu-
reza humana. Negar é usar recursos como fuga da realidade que dói, é enganar a si 
mesmo, obstruindo a possibilidade de representação (IACONELLI, 2007), e, nesse 
caso, os medicamentos fariam um trabalho eficiente no processo de transfiguração 
da realidade, escondendo-a.
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O uso excessivo de medicamentos na atualidade tem sido mais comum do 
que se pode imaginar ou prever. A utilização de medicamentos psicotrópicos pela 
população é feita, por vezes, de maneira excessiva, seja por automedicação ou pres-
crição acrítica por parte dos profissionais da saúde. O seu uso inapropriado pode 
implicar em prejuízos à vida social do indivíduo, além do luto complicado, já mencio-
nado (RASSOOL, 2005; PREUSS, KALAVA e KING, 2021).

O teste da realidade, que consiste na constatação e interiorização de que o 
objeto não existe, pode perder sua função através da medicação, impedindo que a 
realidade prevaleça sobre as sensações psicológicas que insistem em negar a mor-
te, como uma maneira de manter vivo o ente falecido. Em conformidade, Durbán et al 
(2012) identificaram, em seu estudo, uma pontuação mais alta de “luto complicado” 
naqueles que faziam uso de psicofármacos, indicando que a medicalização por si só 
não era efetiva.

Claramente, rituais de morte e/ou processos de luto perturbados e invadidos 
pela ação neuroquímica induzida por medicamentos refletem negativamente nas es-
feras biopsicossociais dos indivíduos e grupos sociais em luto. Segundo Assumpção 
(2001, p. s/n), “algumas pessoas, por não terem assistido ao sepultamento do seu 
ente, tem uma disponibilidade maior em criar uma fantasia de que este não morreu, 
acarretando complicações maiores em sua elaboração”.

Todavia, faz-se necessário destacar que o uso de medicamentos deve estar 
à disposição de sujeitos que manifestem sintomas físicos, apenas para recuperar a 
saúde biológica estruturante a fim de proporcionar as condições básicas para que se 
possa viver o momento e, por meio do teste da realidade, começar a processá-la logo 
nas cerimônias e rituais fúnebres. Para isso, é indispensável uma avaliação adequa-
da e completa do paciente, junto ao seu contexto biopsicossocial.

3. Considerações Finais

Buscou-se, por meio deste artigo, problematizar as relações entre medicali-
zação e luto. Considerando-se as questões e as reflexões teóricas e filosóficas an-
teriormente suscitadas, foi possível compreender que a busca por medicações que 
visem atenuar a dor sentida diante da morte de uma pessoa significativa é bastante 
frequente. Isso se dá principalmente pelo fato de que a dor sentida em decorrência 
da morte é uma das mais difíceis de suportar, combinado com o fato de que a nossa  
sociedade, pautada numa lógica produtivista,  convoca  o individuo ao retorno às 
suas atividades cada vez mais cedo, não disponibilizando o tempo necessário para 
que sinta e sofra a dor da ausência deixada pela pessoa que morreu.

Todavia o  uso da medicação com o objetivo de sedação durante as cerimô-
nias de passagem ou logo após a morte da pessoa significativa pode acarretar pro-
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blemas no processo de elaboração do luto devido à não vivência do momento e o 
consequente prejuízo no processo de simbolização da morte. 

A medicalização é um fenômeno dissolvido na cultura brasileira. É comum 
que atendimentos de saúde só sejam considerados eficientes quando associados à 
prescrição de medicamentos. Contudo, tomando a morte e o luto como processos 
esperados do ciclo de vida, questiona-se a tendência de torná-los um processo pa-
tológico e medicalizado. Apesar de o uso de psicofármacos ser uma prática comum 
e até mesmo indicada em situações extremas e limítrofes, deveria ser preconizado 
seu uso racional, mantendo seu emprego restrito a situações necessárias, nas quais 
evidências justifiquem seu uso.
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RESUMO
Esse ensaio em questão traz como premissa realizar uma correlação teórica acerca 
do suicídio e de como buscar alternativas frente ao ato de morrer, a partir da obra 
do escritor argelino Albert Camus. Trazendo o suicídio como uma questão filosófica 
necessária a ser discutida, especialmente numa sociedade pautada no culto da feli-
cidade a todo momento e a todo custo como premissa, o ensaio apresenta o suicídio 
como ponto essencial para construção da discussão sobre a questão da morte e do 
ato de morrer. Se somos perseveração na existência, como conceber a noção do 
suicídio? Por que o ato de morrer pelas próprias ações sempre esteve presente nas 
mais diversas culturas e civilizações durante a história?
Palavras-chave: Camus; Sísifo, Suicídio; Absurdo.
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ABSTRACT
This essay in question brings as a premise to perform a theoretical correlation about 
suicide and how to seek alternatives to the act of dying, based on the work of the Al-
gerian writer Albert Camus, in memory of the 61st anniversary of the death of a writer 
who marked the philosophical thought. Bringing suicide as a philosophical issue ne-
cessary to be discussed, especially in a society based on the cult of happiness at all 
times and at all costs as a premise, the essay presents suicide as an essential point 
for the construction of the discussion on the issue of death and the act of dying. If we 
are perseverance in existence, how to conceive the notion of suicide? Why has the 
act of dying by one’s own actions always been present in the most diverse cultures 
and civilizations throughout history?
Key-words: Camus; Sisyphus; Suicide; Absurd.

1. INTRODUÇÃO

Esse ensaio em questão traz como premissa realizar uma correlação teórica 
acerca do suicídio e de como buscar alternativas frente ao ato de morrer, a partir da 
obra do escritor argelino Albert Camus.Com o foco em “O Mito de Sísifo”, tecemos a 
discussão acerca da seguinte afirmação: o suicídio é uma questão filosófica neces-
sária, especialmente numa sociedade pautada no culto da felicidade a todo momento 
e a todo custo. O ensaio apresenta o suicídio como ponto essencial para construção 
da discussão sobre a questão da morte e do ato de morrer. “Este ensaio deve ser 
lido por sujeitos com espíritos livres de preconceitos, sem estarem dominados pelo 
formalismo da ciência” (Meneghetti, 2011, p. 1).

Se somos perseveração na existência, como conceber a noção do suicídio? 
Por que o ato de morrer pelas próprias ações sempre esteve presente nas mais 
diversas culturas e civilizações durante a história? Como afirma Camus, em O Mito 
de Sísifo, publicado originalmente em 1943 “só há um problema filosófico verda-
deiramente sério: é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é 
responder à pergunta fundamental da filosofia.” (Camus, 1989, p. 17).

Uma das grandes contribuições para o conhecimento filosófico nas obras de 
Albert Camus é a realização da existência do Absurdo e suas possíveis consequên-
cias. Qual a relação entre o Absurdo e o suicídio? “O Mito de Sísifo” se apresenta 
como uma primeira formulação teórica da noção de absurdidade na obra de Camus 
(visto que, em O Estrangeiro o absurdo é exemplificado de forma literária), isto é, da 
tomada de consciência, pelo ser humano, da falta de sentido (ou, portanto, do senti-
do absurdo) da sua condição (Camus, 1989).

O Absurdo não é definido, apenas exemplificado. É um sentimento vivo e que 
atinge o homem sem aviso prévio. Segundo Camus, não parece existir uma lógica 
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por trás da existência, e o sentimento do Absurdo, dessa forma, nasce justamente 
na confrontação entre o desejo do homem por clareza e razão, com a ausência de 
respostas para as perguntas, uma vez inserido no mundo (Melo & Bezerra 2015).

O Absurdo Camusiano é caracterizado pela condição humana e o silêncio do 
mundo frente aos questionamentos, seria então o equivalente a um instante da falta 
de adequação do humano com o mundo que é visto como uma paixão avassaladora; 
o questionamento que acompanha o Absurdo é saber se somos obrigados a viver 
conscientes da absurdidade da existência ou se o suicídio é coerente com o que 
chamamos de Absurdo (Bispo & Rosa, 2013). São nos rompimentos dos hábitos que 
a consciência expande para o estado Absurdo, os gestos, outrora carregados de cer-
teza razão, ordenados pela existência são, subitamente, assaltados pela sensação 
de inutilidade (Lins, 2016).

“O absurdo depende tanto do homem quanto do mundo. Por ora, é o único 
laço entre os dois. Ele os adere um ao outro como só o ódio pode juntar os seres” 
(Camus, 1989, p. 35). Seguindo por essa linha de pensamento, esse ensaio que 
feito em memória das contribuições do escritor argelino propõe o seguinte questiona-
mento: de que forma o conhecimento da filosofia de Albert Camus pode servir como 
enfrentamento ao ato de morrer? Como fazer uso da noção de Absurdo frente aos 
questionamentos intrínsecos que o acompanham?

2. METODOLOGIA

A metodologia escolhida para a confecção do artigo foi do ensaio teórico pela 
potência do método em explorar conceitos e propor novos caminhos teóricos, além 
do fato de não haver necessidade de esgotamento das fontes bibliográficas do as-
sunto que se propõe a discutir de forma abrangente. Um ensaio é a relação perma-
nente entre o sujeito e objeto, um vir-a-ser constituído pela interação da subjetividade 
com a objetividade dos envolvidos (Meneghetti, 2011).

A escolha dos artigos e livros presentes na pesquisa se deram por ordenação 
qualitativa, visto que o ensaio teórico, como citado anteriormente, não apresenta a 
necessidade de esgotamento das fontes bibliográficas. As bases de dados digitais 
utilizadas para a pesquisa foram: SciELO, LILACS e Research Gate; ainda sobre o 
método, as palavras chaves utilizadas foram: Camus; Sísifo, Suicídio; Absurdo. Junto 
as bases de dados digitais, a obra O Mito de Sísífo (1942) e O Estrangeiro (1942) 
foram utilizados como fonte de conhecimento para a confecção do ensaio

A partir dos conhecimentos sobre as obras de Albert Camus e da tecitura de 
novos caminhos que podem ser propostos em ensaios teóricos, este artigo pretende 
promover uma apertura discursiva sobre o enfrentamento do ato de morrer, suicídio, 
a partir da filosofia do escritor argelino, trazendo à tona a importância da filosofia na 
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construção de uma ética baseada na afirmação da vida. “O ensaísta é antes de tudo 
experimentador e não reprodutor de conhecimento ou produto de reflexões presas à 
formalidade do método” (Meneghetti, 2011, p.11).

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 O ABSURDO: REALIZAÇÃO DA FALTA DE SENTIDO?

Seria a vida dotada de um significado maior ao qual não compreendemos, ou 
seria a vida composta pela nossa subjetividade aplicada às situações? Anteriormen-
te, a questão fundamental era descobrir se a vida precisava ter algum significado 
para ser vivida, mas agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se 
não tiver significado algum (Camus, 1989). 

O Absurdo é o sentimento que alcança o homem durante os grandes questio-
namentos ou momentos onde a consciência flui em uma direção contrária ao hábito 
(responsável pela rotina e esquecimento) um corte, separação do homem com o 
mundo e junção com a essência do que não se pode aceitar, a falta de sentido quan-
do compreendida abala os horizontes e esperanças de futuro. Um atropelamento de 
pensamentos e afetos se instaura, porém, ao final, é preciso compreender a existên-
cia de sentido no imponderável.

O Absurdo não é a criação do homem ou criação do mundo, ele é, de forma re-
sumida, o rebento nascente do encontro entre ambos. Ao seguir um lastro de poten-
cial existencialista Camus perfila um homem “lançado ao mundo”, e desse encontro, 
ou queda, nasce a existência do Absurdo, que em outras palavras se caracteriza da 
seguinte forma: um ser de desejos (o homem), faminto por compreensão, tem como 
morada um mundo hostil, opaco, e indiferente às suas vontades (Lins, 2016).

“Não acreditar no futuro e não ter esperança se encaixa na metáfora Camusia-
na da eterna rolagem de ‘Sísifo’, em que estudantes e operários anônimos e massifi-
cados vivem uma condição extenuante e sem sentido, sem esperança de mudança” 
(Barreira, 2019, p. 5). Seguindo por essa linha, a única forma de seguir nesse mundo 
é estar absolutamente no presente, compreendendo que não há futuro (pr)escrito, e 
dessa forma promover a construção de uma ética baseada na afirmação da vida, a 
partir da certeza a respeito da incerteza e sua aceitação.

O choque do homem com o Absurdo gera marcas em uma percepção de mun-
do socialmente construída e abala as certezas que o acompanham, se não há uma 
razão ou porquê, o que nos leva a continuar vivos? Camus não acompanha a linha 
retórica comum e tradicional quanto à necessidade de um “propósito de vida”, posto 
que se não há um sentido prévio para a vida, é preciso construir; tal posição, porém, 
não o leva a defender nem o suicídio físico nem o filosófico, que é o foco de sua aná-
lise (Barreira, 2019).
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3.2 SUICÍDIO FÍSICO X SUICÍDIO FILOSÓFICO: DUAS FACES, DUAS MORTES

O Mito de Sísifo foi escrito em 1941 (publicado em 1942) e continua sendo 
relevante ainda que 80 anos tenham se passado desde sua publicação, e a preocu-
pação sobre o suicídio seguiu crescendo nas últimas décadas. Pesquisas feitas no 
século XXI apontam que a mortalidade em termos globais por suicídio aumentou em 
60% nos últimos 45 anos, especialmente entre adultos jovens (Barbosa, Macedo & 
Silveira, 2011) o que torna compreensível a importância do ensaio proposto.

O que fazer frente ao Absurdo que abarca a existência? De acordo com a obra 
de Camus, existem três caminhos possíveis: o suicídio físico; o suicídio filosófico e 
a aceitação. O suicídio físico nada mais é do que praticar o ato de morrer pelas pró-
prias ações. O suicídio com frequência vem a ser interpretado como solução para o 
Absurdo de forma errônea, pois ele não é uma maneira para superá-lo, visto que ele 
apenas aniquila o homem, um dos termos da trindade, o suicídio então seria uma 
fuga frente ao Absurdo (Pimenta, 2012).

Para Camus, a ausência de significado da existência humana é na realidade 
um incentivo à vida como um todo, não o oposto, então pela perspectiva Camusiana, 
o coerente seria à manutenção da vida (ainda que o confronto com o absurdo acon-
teça todos os dias) pois sem vida não existe absurdo, e o homem que retira a própria 
vida foge e não enfrenta as suas responsabilidades, não encara o mundo e todas as 
suas mais diversas possibilidades (Bispo & Rosa, 2013).

O suicídio filosófico é apenas uma outra forma de matar algo que existe no 
homem. Ele consiste na divinização de sentido, que nos retira a capacidade de estar 
inteiramente no presente, pois se há algo além da vida, então, vivemos apenas na 
espera da passagem para um novo local. Negar o Absurdo é colocá-lo “debaixo do 
tapete”, seria o equivalente a evitar olhar para alguém que está a nossa frente, um 
esforço desnecessário, na medida que, desviar a consciência (ou o olhar) não faz 
com que o Absurdo deixe de existir, apenas o nega. 

Uma salvação que evite o presente preconizando o futuro não abarca o Ab-
surdo, apenas o evita. Camus considera o suicídio filosófico uma contradição, pois 
essa forma de suicídio é fruto de uma argumentação que nega o pensamento como 
estratégia de superação do limite da racionalidade humana pela fé, reconciliando-se 
com o absoluto e alcançando a felicidade ao se unir com o messias (Barreira, 2019). 

3.3 A ACEITAÇÃO COMO ENFRENTAMENTO

 A aceitação é a rejeição dos suicídios (físico e filosófico) citados e reco-
nhecimento do Absurdo, é perseveração na existência, uma “aposta na vida”. A con-
sequência do Absurdo é a revolta, e com a revolta há a necessidade de viver a vida 
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com o “cheiro da própria vida”. Após a rejeição do suicídio é apontada a liberdade, a 
revolta e a paixão de viver como atitudes coerentes perante o problema do absurdo 
(Pimenta, 2012). O escritor alemão, Charles Bukowski, trouxe em uma entrevista 
para revista Life uma reflexão que exemplifica, de certa forma, o reconhecimento do 
Absurdo e o investimento na vida, mesmo que não exista um sentido predeterminado.

“Para aqueles que acreditam em Deus, a maioria das grandes perguntas 
foram respondidas. Mas para aqueles de nós que não podem aceitar pronta-
mente a fórmula de deus, as grandes respostas não permanecem cravadas 
na pedra. Nos ajustamos às novas condições e descobertas. Somos flexí-
veis. O amor não precisa ser um comando, nem a fé um ditado [...] estamos 
aqui para matar a guerra. Nós estamos aqui para rir das probabilidades e 
viver nossas vidas tão bem que a morte vai tremer para nos levar.” (Bukowski, 
1988, p.17).

Frente ao absurdo temos três possíveis respostas: a morte física (suicídio 
físico), o “salto da fé” (suicídio filosófico) e a aceitação da vida. “Conhece suas ser-
vidões e as ilustra. E morrerá ao mesmo tempo que esse corpo. Mas saber disto, eis 
sua liberdade” (Camus, 1989, p. 105). 

A última conclusão do raciocínio absurdo é, na verdade, a rejeição do suicídio 
e a manutenção desse confronto desesperado entre a interrogação humana e o si-
lêncio do mundo, portanto, a análise do absurdo torna-se uma recusa do suicídio, 
pois a falta de sentido na existência é na verdade um estímulo à vida, não o contrário 
(Pimenta 2012).

Pois o homem absurdo não acredita no sentido profundo das coisas, o tempo 
caminha com ele, o Absurdo nasce do confronto entre o apelo humano e o silêncio 
irracional do mundo (Camus, 1989), pois quem pensa na eternidade não está nela e 
quem não vive o presente está morto na carne ou no pensamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1 TECENDO CAMINHOS

É preciso fazer a reinvenção do possível frente à aceitação do Absurdo. De 
todas as opções que podem ser escolhidas, a aceitação é a única que promove a 
construção de uma ética baseada na afirmação da vida e que não nega a absur-
didade da existência. O suicídio físico é o fim da vida, o suicídio filosófico o fim do 
pensamento, a aceitação é o uso do pensamento como principal estratégia para ul-
trapassar os limites da racionalidade humana. Portanto, ao aceitar a absurdidade do 
mundo, juntamente a falta de sentido, o homem é livre. “O indivíduo nada pode e no 
entanto pode tudo” (Camus, 1989, p. 103).

Aceitar o Absurdo é olhar para o abismo e preenchê-lo com o sentido subjeti-
vo necessário, pois se não há um sentido ou razão predeterminada, então parte do 
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homem o movimento de simbolização para seus próprios atos, viver a vida com o 
“cheiro da própria vida”. É preciso compreender que a falta de sentido é um convite 
de criação que não pode ser recusado, caso a vida e pensamentos sejam privados 
de futuro, então só restará o presente, e é no presente onde a vida realmente se 
encontra. Viver o presente é rejeitar o suicídio e dessa forma aceitar a absurdidade, 
“surge um mundo cujo único dono é o homem. O que o atava era ilusão de outro 
mundo” (Camus, 1989, p.133).

Esse ensaio não é um ponto final, mas sim uma apertura de novos caminhos. 
A necessidade de aprofundamento das discussões e reflexões profundas sobre o 
suicídio se tornam relevantes, na medida que as estatísticas apontam crescimen-
to significativo no número de casos nas últimas décadas. Ampliar as discussões e, 
simultaneamente, aumentar o repertório do conhecimento sobre todas as questões 
que acompanham o ato de morrer é uma das estratégias possíveis para o enfren-
tamento do mesmo. Pois no passado não há como viver e o futuro é apenas uma 
construção ilusória, a vida acontece no presente e tudo que se tem é o dia de hoje.
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RESUMO 
O aleitamento materno é uma prática preconizada pelos principais órgãos de saúde, 
seus benefícios são evidenciados em curto e longo prazo para os indivíduos. O ob-
jetivo deste trabalho é realizar um recorte de caráter informativo sobre as Políticas 
Públicas de Apoio, Incentivo e Proteção ao Aleitamento Materno no Brasil, bem como 
o seu Monitoramento e Avaliação, através de uma revisão da literatura de natureza 
exploratória sem recorte temporal. Os resultados apontam que as políticas públicas 
de incentivo a amamentação, têm logrado com foco, legitimidade, coerência e plane-
jamento. Ainda têm importantes componentes, dentre eles, o monitoramento e ava-
liação. Para tanto, pode-se afirmar que as Políticas de Apoio, Incentivo e Proteção 
ao Aleitamento Materno no Brasil cumprem os requisitos de boas políticas públicas.
Palavras-chave: Aleitamento; Monitoramento; Avaliação. 

ABSTRACT 
Breastfeeding is a practice recommended by the main health agencies, its benefits 
are evidenced in the short and long term for individuals. The objective of this work 
is to carry out an informative cut about the Public Policies of Support, Incentive and 
Protection to Breastfeeding in Brazil, as well as its Monitoring and Evaluation, through 
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an exploratory literature review without a temporal cut. The results show that public 
policies to encourage breastfeeding have achieved focus, legitimacy, coherence and 
planning. They still have important components, including monitoring and evaluation. 
Therefore, it can be said that the Support, Incentive and Protection Policies for Breast-
feeding in Brazil fulfill the requirements of good public policies.
Keywords: Breastfeeding; Monitoring; Evaluation.

Introdução

A promoção, a proteção e o apoio ao Aleitamento Materno, como um dos eixos 
estruturais da Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, é uma das ações es-
tratégicas de mais elevado valor na promoção da saúde da infantil, com repercussões 
positivas para a mãe, a família e a sociedade. 

O aleitamento materno é uma prática preconizada pelos principais órgãos de 
saúde, seus benefícios são evidenciados em curto e longo prazo para indivíduos. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento seja exclusivo 
nos seis primeiros meses e continuado até os dois anos ou mais junto com a introdu-
ção de alimentos saudáveis. O Brasil segue esta recomendação e procura trabalhar 
em políticas públicas de saúde para aumentar as taxas de aleitamento. Sendo que 
essa política goza de importantes componentes, dentre eles, o monitoramento e ava-
liação, responsáveis pelo o acompanhamento tanto das ações como das práticas de 
amamentação. Com isso desde a década de 90, vem ampliando seus projetos em 
prol da amamentação. Atualmente é reconhecido mundialmente devido essas ações 
e seu sucesso em território nacional (ROBLES, 2017). 

O presente estudo teve como objetivo realizar um recorte de caráter informati-
vo sobre as Políticas Públicas de Apoio, Incentivo e Proteção ao Aleitamento Materno 
no Brasil, bem como o seu Monitoramento e Avaliação. Através de uma revisão da 
literatura de natureza exploratória sem recorte temporal. Assim, a relevância da pes-
quisa decorre pela importância da amamentação que tem um grandioso impacto na 
promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade e em 
razão de promover conhecimento e impulsionar questionamentos críticos e reflexivos.  

Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma revisão da literatura de natureza exploratória que utilizou si-
tes governamentais, livros, dissertações, teses e artigos disponíveis nos bancos de 
dados SciELO e Google Acadêmico, nos idiomas português, inglês e espanhol. Sem 
recorte temporal. Foram levantadas práticas sistemáticas de monitoramento e ava-
liação da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno.
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As principais palavras-chave da investigação foram: Aleitamento; Monitora-
mento e Avaliação. 

Resultados e Discussão

Amamentar é um processo de interação entre binômio (mãe e filho), com re-
percussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de 
infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em 
sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da 
mãe. Assim, amamentar é muito mais do que nutrir a criança (BRASIL, 2015). Mun-
dialmente, até a década de 70, ocorria um declínio na prática do aleitamento materno 
por diversos fatores. Entre os principais responsáveis por essa diminuição estavam 
as estratégias utilizadas pela indústria e comércio de substitutos do leite materno 
(introdução precoce de outros alimentos) (REA, 2003).  

A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de 
vida e complementada até os dois anos de idade ou mais, com a introdução de 
alimentos semissólido-sólidos com qualidade nutricional e em tempo adequado, re-
sultando em diversos benefícios para saúde da criança em todas as etapas da vida 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2001). 

No Brasil, o marco inicial da política deu-se em 1981, quando o Ministério da 
Saúde (MS) com o objetivo de promover e proteger as ações de aleitamento materno 
e assim aumentar essa prática no país, instituiu o Programa Nacional de Incentivo ao 
Aleitamento Materno (PNIAM) (RVENANCIO; MONTEIRO, 1998). 

No início da década de 1990, foi elaborada a “Declaração de Inoccenti”, docu-
mento internacional contendo um conjunto de metas para a prática da amamentação 
de forma exclusiva até os 4 - 6 meses de vida, e complementada com alimentação 
complementar saudável até o 2° ano de vida ou mais. Em 1991, foi lançada a Inicia-
tiva Hospital Amigo da Criança (IHAC), sendo o Brasil um dos 12 primeiros países 
a adotá-la, com o objetivo de resgatar o direito da mulher de amamentar, mediante 
mudanças nas rotinas das maternidades, instrumento legal para regular a promoção 
comercial e o uso apropriado dos alimentos que estão à venda como substitutos 
ou complementos do leite materno, bem como de bicos, chupetas e mamadeiras. 
No mesmo ano, a World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) lançou a Sema-
na Mundial de Amamentação, que se caracteriza como ação de mobilização social 
de grande relevância. A Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para 
Lactentes (NBCAL) teve sua aprovação em 1992 e representou um acontecimento 
importante para a história do aleitamento materno no Brasil (BRASIL, 2017a). 

Diante da perspectiva de alargamento das ações de promoção e proteção à 
saúde da criança através da amamentação perante a atenção e os cuidados inte-
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grais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira 
infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimor-
talidade e a um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e 
pleno desenvolvimento,  em 2015, foi publicada a Portaria nº 1.130, de 5 de agosto, 
que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (BRASIL, 
2015b). 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) criada no mesmo ano pela OMS 
e UNICEF, em resposta ao chamado para a ação da Declaração de Innocenti e foi 
adotada pelo Brasil em 1992. Essa estratégia mundial enfatiza a importância das 
Unidades de Saúde (hospitais e maternidades) na tríade que envolve a proteção, 
promoção e apoio ao aleitamento materno e consiste na mobilização de profissionais 
de saúde e funcionários das unidades para mudanças em rotina e condutas para 
a redução de morbimortalidade infantil e prevenir o aumento do desmame precoce 
(ROBLES, 2017).

Segundo Robles (2017) a iniciativa contempla os “Dez Passos para o Sucesso 
do Aleitamento Materno”, que consiste em medidas que visam capacitar profissio-
nais de saúde para informar as gestantes sobre os benefícios e manejo correto da 
amamentação, além de dar informações sobre a lactação, estímulos para produ-
ção do leite e resolução de possíveis problemas durante esse período, entre outros 
objetivos:

1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento, que deveria ser rotineiramente 
transmitida a toda equipe de cuidados de saúde. 
2. Treinar toda equipe de saúde, capacitando-a para implementar esta 
norma. 
3. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e manejo do aleitamen-
to materno. 
4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o 
nascimento 
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se 
essas vierem a ser separadas de seus filhos. 
6. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do 
leite materno, ao menos que seja indicado pelo médico. 
7. Praticar o alojamento conjunto, permitindo que as mães e bebês perma-
neçam juntos 24 horas por dia. 
8. Incentivar o aleitamento sob livre demanda. 
9. Não dar bicos artificiais a crianças amamentadas ao seio. 
10.Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, para 
onde as mães deverão ser encaminhadas após alta hospitalar.
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A NBCAL foi sancionada como a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, onde 
tem como objetivos a regulamentação da promoção comercial de alimentos para lac-
tentes e crianças de primeira infância; uso adequado dos alimentos para lactentes e 
crianças da primeira infância; proteção e incentivo ao AME nos seis primeiros meses 
e proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os dois anos após 
a introdução alimentar. A lei se aplica à comercialização e às práticas correlatas, à 
qualidade e as informações de uso dos seguintes produtos (nacionais ou importados) 
(BRASIL, 2006):

I.	 Fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; 
II.	 Fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância;
III.	 Leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal; 
IV.	Alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes 
ou crianças de primeira infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base 
de leite ou não, quando comercializados ou de outra forma apresentados como 
apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância; 
V.	 Fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco; 
VI.	Mamadeiras, bicos e chupetas.

O alojamento conjunto (AC) foi implantado no Brasil desde a década de 90, se 
caracteriza por manter o recém-nascido sadio junto à sua mãe 24 horas por dia até 
obter a alta hospitalar, permitindo o cuidado da mulher e do bebê ao mesmo tempo, 
além de favorecer a aproximação do binômio mãe-filho. Já o Método Canguru é uma 
estratégia que busca reverter a mortalidade de neonatos de baixo peso, visto que 
no mundo nascem anualmente 20 milhões de bebês prematuros e de baixo peso, e 
destes um terço morre antes de completar o primeiro ano. Essa política pública foi in-
troduzida no Brasil na década de 90 e foi incorporada às ações do Pacto de Redução 
da Mortalidade Materna e Neonatal (ROBLES, 2017).

A Rede Nacional de Bancos de Leite Humano do Brasil é a maior e mais bem 
estruturada rede de bancos de leite humano do mundo. Entre suas prioridades estão 
o atendimento a mães de recém-nascidos pré-termo e de baixo peso internados em 
unidades hospitalares. Os BLH é um serviço especializado, responsável por ações 
de promoção, proteção e apoio ao AM e execução de atividades de coleta da pro-
dução de leite da nutriz, do seu processamento, controle de qualidade e distribuição 
(ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009, ROBLES, 2017).

Em 1991, após um encontro de Organizações Não Governamentais, elabora-
do pela UNICEF, criou-se a Waba, uma aliança mundial para desenvolver ações de 
promoção, proteção e apoio à amamentação. A primeira ação lançada pela Waba 
foi a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) em 1992, com intuito de ser 
uma estratégia que provoque todos os anos, no período de agosto, uma grande mo-
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bilização da sociedade e a divulgação de informações em âmbito mundial. Em 1993 
aconteceu a primeira SMAM no Brasil. Anos depois, em 2009 foi criada a Portaria 
nº 2.394 de 7 de outubro instituindo a SMAM no Brasil e estabelecendo a parceria 
do Ministério da Saúde com a SBP para as comemorações. Sendo que em 2017, o 
congresso Nacional sancionou a Lei nº 13.435 de 12 de abril que institui o mês de 
agosto como o mês do AM, também é conhecido como “Agosto Dourado” devido o 
aleitamento ser considerado padrão ouro de alimentação para crianças pela OMS 
(ROBLES, 2017).

A Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011, que se fundamenta nos princípios 
da humanização e da assistência às mulheres pelo direito do planejamento repro-
dutivo tanto na gravidez, parto e puerpério e das crianças com o direito do nasci-
mento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis, a Estratégia Amamenta 
e Alimenta Brasil foi resultado da integração das ações da Rede Amamenta Brasil e 
da Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, lançadas em 2008 e 
2009, respectivamente. Visando qualificar o processo de trabalhos dos profissionais 
de saúde da atenção básica sobre o incentivo na promoção do aleitamento materno 
e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos a unificação dessas 
ações ocorreu em 2012 e publicada como Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 
2013 (ROBLES, 2017).

É um direito da nutriz intervalos para amamentar, local adequado para guardar, 
sob vigilância e assistência, os filhos de funcionárias que estejam no período da 
amamentação. Assim, em 2008, foi publicada a Lei nº 11.770, cria o Programa Em-
presa Cidadã, que mediante de concessão de incentivo fiscal, estimula as empresas 
a aumentarem a duração da licença maternidade das mulheres trabalhadoras para 6 
meses. Já em 2010, o Ministério da Saúde junto com a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), regulamentou a implementação de salas de apoio à amamen-
tação nas empresas. Ainda em 2010 o Ministério da Saúde desenvolveu a estraté-
gia “Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta” que consiste em conscientizar as 
empresas públicas e privadas a entender a pratica da amamentação, respeitando e 
apoiando as suas funcionárias nesse período. Além dos direitos que a mulher pos-
sui, há necessidade do auxílio paternal, e com isso, através do novo Marco Legal da 
Primeira Infância, a Lei nº 13.257, prorrogou a duração da licença paternidade que 
antes era estabelecido em cinco dias, aumento para vinte dias (BRASIL, 2010; BRA-
SIL, 2015c; BRASIL, 2017b).  

Proteção Legal à Amamentação abrange a proposição e o monitoramento de 
legislações que garantam o direito da mulher de amamentar seu filho e protejam a 
amamentação quanto ao marketing não ético de produtos que competem com essa 
prática através da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 
e Crianças de Primeira Infância e a Ação da Mulher Trabalhadora que Amamenta 
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(BRASIL, 2017). 
Assim, diversos componentes foram implementados para subsidiar a prote-

ção à amamentação. Na atenção primária, o componente “Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil” que busca fortalecer as equipes de saúde no desenvolvimento das 
ações de promoção, proteção e apoio ao AM e alimentação complementar saudá-
vel. Já no âmbito hospitalar, os componentes “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, 
“Método Canguru” e “Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano” que associam 
e potencializam ações voltadas para o êxito da Política nesse nível de atenção. O 
componente Método Canguru, voltado para os recém-nascidos de baixo peso e suas 
mães, busca favorecer o AM por meio do apoio e assistência na amamentação, na 
maternidade e no seguimento das crianças. Outro importante componente que é a 
Rede de Bancos de Leite Humano que disponibiliza leite humano com segurança 
perante o processo de pasteurização e análises microbiológicas do leite humano, a 
criança privada da amamentação, prestando assistência clínica à mulher, criança e 
sua família, sendo, em última instância, um grandioso apoio ao Aleitamento Materno 
(BRASIL, 2017).

Por fim, o componente “Educação, Comunicação e Mobilização Social” que 
tem como objetivo desenvolver competências, difundir conhecimento, incentivar e 
induzir à mobilização social em torno do AM e o componente “Monitoramento e Ava-
liação” que é direcionado a acompanhar a situação dos indicadores do AM no País e 
as intervenções relacionadas à Política, além de incentivar e apoiar pesquisas sobre 
o tema (BRASIL, 2017). 

Avaliar no contexto de saúde é emitir um juízo de valor sobre uma intervenção, 
implementando um dispositivo capaz de fornecer informações cientificamente váli-
das e socialmente legítimas sobre essa intervenção. A avaliação pode ser externa, 
quando realizada por uma pessoa ou equipe que não faz parte do quadro de cola-
boradores da organização a ser avaliada, ou interna, quando realizada pela própria 
equipe da instituição. Uma intervenção pode ser avaliada de duas formas, através da 
avaliação normativa ou pela pesquisa avaliativa. A primeira julga cada um dos com-
ponentes da intervenção através do resultado da aplicação de critérios e normas. 
Já na segunda, o juízo de valor pode ser elaborado a partir de um procedimento 
científico que permita analisar e compreender as relações de causalidade entre os 
diferentes fatores que compõem a intervenção. Já o monitoramento é o processo de 
acompanhamento da implementação de determinadas ações, e é realizado durante 
a rotina dos serviços, permitindo que erros sejam corrigidos à medida que sejam 
detectados (ARAÚJO, 2017).

Confere-se importante necessidade de instituir práticas sistemáticas de mo-
nitoramento e avaliação que consolidem, revisem, atualizem e contribuam para a 
tomada de decisão nos diferentes âmbitos do sistema de saúde corresponsáveis 
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pela Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. As 
metodologias aplicadas ao monitoramento e à avaliação devem considerar a perma-
nente necessidade de aperfeiçoamento do desenho da política e o gerenciamento 
dos seus componentes, com ênfase na perspectiva formativa da política, dos sujeitos 
e dos coletivos envolvidos na sua implementação (BRASIL, 2017).

Há indicadores, tidos como principais, que vêm sendo utilizados em diagnósti-
cos da situação do AM e da avaliação e monitoramento de serviços, dentre eles: Pre-
valência de crianças amamentadas na primeira hora de vida; Prevalência de AME em 
menores de 6 meses; Duração mediana do AM; Proporção de crianças com menos 
de 1.500 gramas que nascem em hospital com Banco de Leite Humano; Proporção 
de crianças que nascem em Hospital Amigo da Criança; Proporção de crianças abai-
xo de 2.000 gramas que nascem em maternidades com Método Canguru implantado 
e Proporção de Unidades Básicas de Saúde credenciadas na Estratégia Amamenta 
e Alimenta Brasil (BRASIL, 2017). No entanto, esses indicadores requerem um per-
manente movimento e fluidez nas proposições e nas práticas.

Por fim, observa-se que na PNAISC dispõe de monitoramento interno (ava-
liação interna) e reavaliação externa em praticamente todos os componentes acima 
mencionados. Esse monitoramento não tem caráter punitivo e sim autoanálise do 
serviço de saúde quanto aos seus processos que necessitam ser melhorados. No 
monitoramento são utilizados software para facilitar a identificação de problemas e 
planejamento de ações corretivas. A avaliação compreende a análise de estrutura, 
processo e resultados. São avaliados os recursos humanos, materiais, físicos, nor-
mas/rotinas determinadas. Ainda perpassa pela a avaliação de processo que com-
preende as atividades realizadas pelos responsáveis pela assistência, englobando 
o componente técnico e relação interpessoal.  Nota-se então, que a política goza de 
uma avaliação normativa com uma associação ao monitoramento do processo, além 
do acompanhamento ou controle da intervenção.  

Considerações Finais

Para a gestão de qualquer política, a avaliação e monitoramento são ferra-
mentas estratégicas de gestão que auxiliam o melhoramento contínuo, tomadas de 
decisão e reavaliação de intervenções. Assim, o estudo nos possibilitou uma análise 
dos principais indicadores, que vêm sendo utilizados em diagnósticos da situação do 
Aleitamento Materno e da Avaliação e Monitoramento de Serviços de Saúde. Por fim, 
os resultados apontam que as políticas públicas de incentivo a amamentação, têm 
logrado com intuito de incentivar à adesão ao aleitamento materno, elas possuem 
foco, legitimidade, coerência e planejamento; o que as tornam, sólidas. Ainda têm 
importantes componentes, dentre eles, o monitoramento e avaliação, responsáveis 
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pelo o acompanhamento tanto das ações como das práticas de amamentação. Para 
tanto, pode-se afirmar que as Políticas de Apoio, Incentivo e Proteção ao Aleitamento 
Materno no Brasil cumprem os requisitos de boas políticas públicas.
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RESUMO 
O presente artigo visa a esclarecer o impacto e cobertura de cardíacos crônicas nas 
campanhas de vacinação contra Influenza, já que há risco de a pessoa gripada con-
trair pneumonia, quadro este capaz de gerar complicações em que já possui doenças 
cardiovasculares. A coleta de dados foi realizada por meio do SIPNI Web, que cata-
loga por meio de alimentação de boletins consolidados a quantidade de cardíacos 
crônicos com idade entre 5 e 59 anos. Constatou-se que o Estado do Rio Grande do 
Norte apresenta a maior proporção de cardíacos crônicos dentre os vacinados e que 
a presença dessas doenças cresce juntamente com a idade. 
Palavras-chave: Cardiopatias, Vacinas contra Influenza, Perfil de Saúde.

ABSTRACT
This article aims to clarify the impact and the coverage of chronic cardiac patients in 
influenza vaccination campaigns, since there is a risk of the flu person contracting 
pneumonia, a condition capable of generating complications in which they already 
have cardiovascular diseases. Data collection was carried out through SIPNI Web, 
which catalogs the number of chronic cardiac patients aged between 5 and 59 years 
by consolidated bulletin. It was found that the state of Rio Grande do Norte has the 
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highest proportion of chronic cardiac patients among those vaccinated and that the 
presence of these diseases grows with age. 
Keywords: Heart Disease, Influenza Vaccines, Health Profile. 

Introdução

O resfriado, a coriza aguda ou síndrome gripal (SG) dão nome à doença mais 
comum em seres humanos, que resulta na infecção das vias aéreas superiores por 
alguns tipos de vírus. Nesse sentido, sabe-se que elas possuem evolução aguda e 
autolimitada, sendo, geralmente, afebris e caracterizadas pelo predomínio de rinor-
reia, congestão nasal, dor, prurido orofaríngeo e/ou tosse, sendo causadas comu-
mente por vírus da família Rino (50%), Corona (10-15%) e outros. Não obstante, a 
gripe é infecção das vias aéreas causadas pelo vírus da Influenza humano, possuin-
do, via de regra, evolução clínica aguda e febril, ocorrendo e surtos anuais com pre-
dileção pelo inverno (vírus sazonal), de grande contagiosidade e gravidade variável. 
Esta condição possui a capacidade de favorecer a instalação de infecções humanas 
por outros microrganismos, podendo gerar complicações em todos os sistemas do 
organismo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Sendo assim, pode-se citar que a estratégia de vacinação contra a Influenza 
foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) no ano de 1999, com 
o objetivo de reduzir a quantidade de internações, complicações e mortes na popu-
lação alvo para a vacinação no Brasil, já que sabe-se que tal condição por levar ao 
agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos eu apresentam fatores ou 
condições de risco para as complicações da infecção: crianças menores de 5 anos 
de idade, gestantes, adultos com 60 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) ou mais 
e portadores de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT’s).

A estratégia de vacinação contra a Influenza foi incorporada no Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, com-
plicações e mortes na população alvo para a vacinação no Brasil, pois pode levar ao 
agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou 
condições de risco para as complicações da infecção: crianças menores de 5 anos 
de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais e portadores de doenças crônicas 
não-transmissíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019), dos quais podemos destacar 
aqueles que padecem de doenças cardíacas crônicas. 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no mun-
do, pois mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades que por qualquer 
outra causa. Estima-se que representam 31% de todas as mortes a nível global. Des-
ses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido às doenças cardiovasculares 
e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares encefálicos (AVE). Mais de três quar-
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tos das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média 
renda. Das 17 milhões de mortes prematuras (pessoas com menos de 70 anos) por 
DCNT’s, 82% acontecem em países de baixa e média renda e 37% são causadas 
por doenças cardiovasculares (OPAS, 2021). 

As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças do coração e dos 
vasos sanguíneos e possuem diferentes classificações, estando, as mais comuns, 
listadas nas categorias abaixo:

•	 Doenças coronarianas: resultam da formação de placas de aterosclero-
se, que são placas de tecido fibroso e colesterol, que crescem e acumulam-
-se na parede dos vasos a ponto de dificultar ou mesmo impedir a passagem 
de sangue pelo lúmen dos vasos. O crescimento destas lesões pode ser ace-
lerado pelo tabagismo, hipertensão, colesterol sanguíneo elevado e diabetes. 
Esta doença é mais frequente à medida que envelhecemos e inclui angina 
estável, angina instável, enfarte do miocárdio e parada cardiorrespiratória, o 
quadro mais drástico que pode conduzir à morte súbita (WONG, 2014);
•	 Doenças cerebrovasculares: são doenças dos vasos sanguíneos que 
irrigam o cérebro, sendo seu principal representante o Acidente Vascular En-
cefálico (AVE). Sua taxa de mortalidade alcança 20% em um mês e cerca de 
um terço dos sobreviventes permanece dependente após 6 meses, podendo 
necessitar de reabilitação e comprometendo o prognóstico e qualidade de 
saúde, podendo levar à dependência permanente (CHARLES, 2006);
•	 Doença arterial periférica: são doenças dos vasos sanguíneos que ir-
rigam os membros superiores e inferiores, ocorrendo predominantemente 
decorrente de fenômenos ateroscleróticos sistêmicos, que provocam obs-
truções arteriais, estando associada a alto risco de morbimortalidade car-
diovascular (FOWKES, 2013). 
•	 Doença cardíaca reumática: compreende a febre reumática e a cardio-
patia reumática crônica, que são complicações não supurativas de faringoa-
migdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Decorrem 
de resposta imune tardia a esta infecção em populações geneticamente 
predispostas. Essa é uma doença que está frequentemente associada à 
pobreza e às más condições de vida (OMS, 2004).
•	 Cardiopatia congênita: malformações na estrutura do coração exis-
tentes desde o momento do nascimento. Neste contexto, as malformações 
congênitas estão entre as principais causas de morte na primeira infância, 
sendo a cardiopatia congênita (CC) uma das mais frequentes e a de maior 
morbimortalidade, representando cerca de 40% das malformações (ROSA 
et al., 2013)
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Uma das metas da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é va-
cinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para a vacinação, mas apesar das reco-
mendações para o uso da vacina em grupos de risco, as coberturas em pessoas que 
apresentam doenças de base, em geral, são baixas ou desconhecidas (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2019).  

Ainda nessa análise, considera-se que a região Nordeste (NE) é uma das cin-
co regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 
1969, possuindo área total de 1.554.291,744 km², o equivalente a 18% do território 
nacional (IBGE, 2015), possuindo área equivalente à Mongólia. Em comparação com 
as outras regiões do Brasil, tem a segunda maior população, o terceiro maior PIB e o 
menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em última análise, este estudo tem o objetivo de analisar a representação de 
cardíacos crônicos na campanha de Influenza no ano de 2018 por Estado, conhecen-
do, assim, os Estados que possuem maior prevalência de cardíacos crônicos dentre 
o público vacinado. Não obstante, também pretende avaliar este indicador por municí-
pio, podendo assim revelar geograficamente por meio da confecção de mapas como 
se distribui a sua representatividade pelo território nordestino. 

Desenvolvimento

Inicialmente, foi realizada uma investigação por meio da plataforma do Siste-
ma de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), acessando-se, 
por ordem, as abas Vacinação, Relatórios, Campanha Influenza e Doses Aplicadas 
por Faixa. Nesta última, selecionaram-se as opções Unidade da Federação (UF), 
onde foram selecionados os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Desta maneira, por Estado, 
o sistema disponibilizou uma tabela de nome “Campanha Nacional de Vacinação 
Contra Influenza 2019 – Doses aplicadas por Grupos Prioritários, Grupos com Co-
morbidades e Faixa Etária – Distrito Sanitário: DS-MR-DO”. Desta tabela, elencou-se 
o grupo “doença cardíaca crônica” e retirou-se o total de vacinados nesta faixa por 
Estado. Em seguida, foi realizado um cálculo da razão de doentes cardíacos crônicos 
pelo total de vacinados, obtendo assim a proporção constante na tabela abaixo. 

Tabela 1. Porcentagem de cardíacos crônicos dentre os vacinados contra 
Influenza nos nove Estados do Nordeste na campanha do ano de 2019. 

UF Nº de cardíacos vacinados Público vacinado %
Rio Grande do Norte 63.101 1.030.098 6,12
Paraíba 49.999 1.164.518 4,29
Ceará 104.881 2.564.995 4,08
Pernambuco 84.162 2.731.995 3,08
Bahia 74.837 956.373 1,60
Maranhão 29.409 1.950.387 1,50
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Piauí 13.015 885.342 1,47
Sergipe 8.653 585.454 1,47
Alagoas 11.400 902.377 1,26
TOTAL 439.457 12.771.539 3,44

Figura 1. Representação em mapa dos dados constantes na Tabela 1.  

Fonte: O autor

A Tabela 1 descreve, em ordem decrescente, a porcentagem de cardíacos 
crônicos dentre o total de vacinados na campanha de Influenza do ano de 2019. De 
acordo com a tabela, podemos constatar que no Estado do Rio Grande do Norte 
(RN), os cardíacos crônicos representaram 6,12% do público vacinado no Estado. 
Este número é 2,68% maior que a média da Região Nordeste, que foi de 3,44%. Por 
outro lado, o Estado de Alagoas obteve o menor indicador, que foi de 26%, número 
este 2,18% menos que a média da região.

Outros Estados que possuíram índices relevantes foram a Paraíba (4,29%), o 
Ceará (4,08%) e Pernambuco (3,08%). 
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Ainda neste tema, na segunda tabela podemos observar as distribuições dos 
cardíacos crônicos quanto à idade, e como já é esperado, observa-se que a presença 
de doenças cardíacas cresce na medida em que se envelhece, já que a faixa etária 
que vai dos 50 a 59 anos possui um indicador 33,20 vezes maior que faixa etária que 
vai dos 6 aos menores de 9 anos.

Tabela 2. Proporção por faixa etária dos cardíacos crônicos vacinados na 
campanha contra influenza de 2019 nos nove Estados do Nordeste. 

UF 6 a <9 
anos

9 a 19 
anos

20 a 29 
anos

30 a 39 
anos

40 a 49 
anos

50 a 59 
anos Total

Alagoas 231 610 696 1.536 3.185 5.142 11.400
Ceará 782 2.208 5.330 14.389 30.258 51.914 104.881
Bahia 833 2.856 3.429 10.053 20.661 37.005 74.837
Maranhão 434 1.491 1.697 4.166 8.053 13.568 29.409
Paraíba 1.807 1.692 2.637 7.381 14.774 21.708 49.999
Pernambuco 1.466 3.143 5.557 13.785 24.044 36.167 84.162
Piauí 192 524 531 1.486 3.288 6.994 13.015
Rio G. do Norte 279 1.118 2.514 12.751 16.972 29.467 63.101
Sergipe 180 344 462 1.455 2.418 3.794 8.653
TOTAL 6.204 13.986 22.853 67.002 123.653 205.759 439.457
% 1,41 3,18 5,20 15,24 28,13 46,82 100,00

Para a composição da figura 2, selecionaram-se as opções Unidade da Fede-
ração (UF) e Município, onde foram calculados os índices de todos os 1.793 municí-
pios do nordeste. Dos 76 municípios com mais de 10% de cardíacos crônicos dentre 
os vacinados, 26 eram do Rio Grande do Norte, 14 do Ceará, 10 da Paraíba, 8 da 
Bahia, 8 de Pernambuco, 4 do Piauí, 3 do Maranhão, 2 de Sergipe e apenas 1 do 
Estado de Alagoas.
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Figura 2. Porcentagem de cardíacos crônicos dentre os vacinados contra 
Influenza por município na campanha do ano de 2019. 

Considerações Finais

Em suma, entende-se que o estudo corrobora com a literatura ao confirma, 
com base no confronto com a plataforma do SIPNI, que a prevalência das doenças 
cardíacas crônicas cresce na mesma medida em que se avança a idade da popula-
ção. Ao dispor geograficamente os dados epidemiológicos obtidos, pode-se perceber 
que os doentes cardíacos foram mais representativos em algumas regiões geográfi-
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cas específicas, como no Rio Grande do Norte, centro-oeste da Paraíba, centro-nor-
te do Ceará, centro-leste de Pernambuco e oeste da Bahia. 
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo compreender a perspectiva do profissional de 
saúde sobre o atendimento de forma integral e longitudinal da gestante que apresenta 
transtorno mental grave ou persistente, e de que forma a RAPS se relaciona com os 
dispositivos do SUS neste processo. Os dados foram coletados através de um ques-
tionário semiestruturado, onde participaram sete profissionais de saúde que atuam 
entre Centros de Atenção Psicossocial e Unidades Básicas de Saúde. Para a análise 
das respostas dos entrevistados foi utilizado o método de análise de conteúdo, em 
sua vertente categorial, tal como proposto por Bardin (2011).  Constatou-se que o 
profissional deve considerar as mudanças biopsicossociais relativas à maternidade 
como possíveis causadores ou intensificadores de sofrimentos psíquicos. Verificou-
-se a importância de debater com as usuárias sobre sua sexualidade, compreender 
o matriciamento como estratégia de integração do cuidado e a necessidade de maior 
investimento em qualificação profissional específica sobre o tema. Evidencia-se, 
portanto, a indispensabilidade de um olhar atento para as questões que envolvem a 
saúde mental dessas usuárias, que necessitam ser consideradas em todas as suas 
dimensões biológicas e subjetivas.
Palavras-chaves: Saúde da gestante; Saúde mental; Profissional de saúde; SUS; 
RAPS. 

mailto:psicarlosdames@gmail.com
mailto:julianapsilvapsi@gmail.com


270

ABSTRACT
This research aimed to understand the health professional’s perspective on the inte-
gral and longitudinal care of pregnant women who present with severe or persistent 
mental disorder, and how RAPS is related to SUS devices in this process. The data 
were collected through a semi-structured questionnaire, in which seven health profes-
sionals who work between Psychosocial Care Centers and Basic Health Units partici-
pated. as proposed by Bardin (2011). It was found that the professional must consider 
the biopsychosocial changes related to motherhood as possible causes or intensifiers 
of psychological suffering. It was verified the importance of debating with users about 
their sexuality, understanding matrix support as a strategy for integrating care and 
the need for greater investment in specific professional qualification on the topic. It is 
evident, therefore, the indispensability of a careful look at the issues surrounding the 
mental health of these users, which need to be considered in all their biological and 
subjective dimensions.
Keywords: Pregnant women’s health; Mental health; Healthcare professional; SUS; 
RAPS.

A gestação e tudo o que circunda esse tema sofreu determinadas mudanças 
no seu significado ao decorrer dos tempos. Cada vez mais os períodos gestacional e 
puerperal passaram a ser reconhecidos como condições de ameaça para a evolução 
ou agravamento de disfunções na saúde mental da mulher (BUSSEL et al., 2006). 
Tendo em vista esses aspectos, as ações interventivas da saúde pública acompa-
nham essas mudanças, para contemplar um atendimento ao período perinatal que 
respeite a subjetividade desses indivíduos (SMS/RJ, 2016). Porém, antes disso, pre-
cisamos entender sobre como a construção das políticas públicas de saúde mental 
do país, atreladas ao Sistema Único de Saúde (SUS), é fundamental para considerar 
aspectos biopsicossociais durante o manejo clínico da gestante que sofre de determi-
nado transtorno psíquico.

A política de Saúde Mental no Brasil passou por uma grande reformulação no-
meada como Reforma Psiquiátrica ao longo das últimas décadas. Como nos afirma 
Brasil (2005), além da inegável contribuição da Lei Federal 10.216 que redireciona 
a assistência em saúde mental, a Reforma Psiquiátrica pode ser entendida como 
um processo político-social, que visa transformar práticas e valores socioculturais 
no cotidiano das instituições e implantar um   modelo de assistência orientado pelos 
princípios fundamentais do SUS, acrescida da proposta de desinstitucionalização e 
humanização.

Para responder às demandas da Reforma, foi construída a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). A RAPS é baseada na Portaria Nº- 3.088, de 23 de dezembro 
de 2011 e, segundo Brasil (2011) foi instituída para que o SUS ofereça uma rede de 



271

serviços em saúde mental efetiva, integrada, e amplamente articulada nos diferentes 
pontos de atenção, para atender as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes ao uso de crack, álcool e outras drogas. Dois pontos 
de atenção da RAPS em especial serão abordados nesta pesquisa: As Unidades Bá-
sicas de Saúde e os Centros de Atenção Psicossocial.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada de toda a rede de 
saúde, além de ser territorial e estar instalada próxima dos usuários, desempenhan-
do um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de 
qualidade. Além disso, é na UBS que se encontram as equipes multidisciplinares que 
acompanharão à gestante durante seu período de gravidez, com o intuito de amparar 
esta mulher e o bebê até o parto, e além dele. Neste processo, a equipe busca garan-
tir à gestante seus direitos, além de informações sobre a suplementação nutricional, 
sobre maneiras de evitar infecções e quadros clínicos graves, como também sobre as 
mudanças que irão afetar seu estilo de vida (BRASIL, 2004).

Já os Centros De Atenção Psicossocial (CAPS) são locais de referência e trata-
mento para pessoas que sofrem com transtornos mentais graves ou persistentes, psico-
ses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem 
sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 
promotor de vida. Os CAPS oferecem atendimento à população de sua área de abran-
gência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 
acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familia-
res e comunitários, além de ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos 
e organizador da rede de serviços de saúde mental de seu território (BRASIL, 2004).

É difícil encontrar na literatura um consenso sobre o conceito de Transtorno 
Mental Grave ou Persistente (TMGP). Schinnar et al. (1990) revelam em um artigo 
de revisão, que esta definição geralmente se baseia na confirmação de diagnósticos 
de psicose não orgânica ou transtorno de personalidade, na  duração de dois anos 
ou mais do diagnóstico ou do tratamento, como também nas incapacidades no âm-
bito do comportamento social, demandando intervenção pelos sistemas de saúde ou 
judiciário, prejuízo nas atividades da vida diária ou necessidades básicas, déficit no 
funcionamento social e nas performances ligadas ou não ao trabalho. Os TMGP são 
prioridades para a política pública de Saúde Mental, Thiesen e Souza (2016) apon-
tam alguns transtornos que fazem parte do grupo dos TMGP, como a esquizofrenia, 
transtornos psicóticos agudos e transitórios, transtornos de humor como a depressão 
grave com sintomas psicóticos e o transtorno afetivo bipolar, transtornos do espectro 
impulsivo-compulsivo e transtornos de personalidade. 

Quando discutimos o tema saúde, considerando de forma ampla no sentido de 
cuidado, é fundamental dar devida importância a todas as questões que envolvem o 
contexto social do sujeito, como a forma que ele se relaciona com o meio ambiente, 
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aspectos de moradia e renda, alimentação e lazer. Drummond et al. (2014) mostra 
algumas variáveis sociais que estão relacionadas a transtornos mentais com riscos, 
como analfabetismo, ausência de fonte de renda, uso de bebidas alcoólicas, falta de 
possibilidade de locomoção e fragilidade de apoio social. Trazendo o enfoque para 
mulheres gestantes, os problemas de saúde mental podem ser agravados pela discri-
minação nas relações de trabalho, a sobrecarga das responsabilidades com o trabalho 
doméstico e as grandes mudanças físicas, psíquicas e sociais, relacionadas à gravidez 
que dimensionam o cuidado com o feto e seu próprio bem-estar. Além de outras variá-
veis como raça, etnia e situação de pobreza que realçam ainda mais a vulnerabilidade 
social e, com isso, afetam diretamente a saúde da mulher (BRASIL, 2004).

Em 2005, foi lançada a Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos 
Reprodutivos que tem como objetivo a ampliação da oferta de métodos anticoncep-
cionais reversíveis no SUS, incentivo à implementação de atividades educativas em 
saúde sexual e saúde reprodutiva para usuários do SUS, capacitação dos profissio-
nais da Atenção Básica de Saúde (ABS) em Saúde Sexual e Reprodutiva, implanta-
ção e implementação de redes integradas para atenção às mulheres e aos adoles-
centes em situação de violência doméstica e sexual, entre outras ações que visam 
garantir o direito que toda mulher tem de ser autônoma na decisão sobre o número de 
filhos que terá, o momento de gerá-los, de tê-los ou não, além de poder exercer sua 
maternidade (BRASIL, 2013).

Como esclarece Teixeira et al. (2019), existe um déficit em cursos de gradua-
ção e especialização sobre o assunto, já que estes não contemplam em suas grades 
curriculares o estudo dos transtornos mentais comuns e severos em gestantes. Em 
consequência disto, o cuidado à saúde mental da gestante que apresenta sofrimento 
subjetivo é, muitas vezes, inadequado, sem valorização e respeito aos seus direitos 
legais, sexuais e reprodutivos. O autor também indica a necessidade da discussão 
sobre a assistência prestada a essas gestantes e do estímulo a pesquisas que con-
tribuam para o melhor manejo de cuidado dessas usuárias, o que nos mostra a rele-
vância da pesquisa por nós apresentada. 

Considerando as questões evidenciadas acima, esta pesquisa visa compreen-
der, a partir do entendimento do profissional de saúde, como o funcionamento da 
RAPS se intersecciona com outros dispositivos do SUS para o atendimento de forma 
integral e longitudinal da gestante que apresenta TMGP.

Método

Escolhemos para o desenvolvimento da nossa pesquisa, a realização de um 
questionário semiestruturado com profissionais de saúde que atuam nos seguintes 
dispositivos da RAPS: Centro de Atenção Psicossocial e Unidades Básicas de Saúde.
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Essas instituições foram selecionadas pelo fato de atenderem ao SUS e faze-
rem parte da composição da RAPS, por serem referências no atendimento a pessoas 
que sofrem de transtorno mental grave ou persistente (CAPS) e à Saúde da Mulher 
(UBS), por terem atendimento de base territorial e comunitária e contarem com uma 
equipe multiprofissional em seus quadros.

O período de aplicação de pesquisa e coleta de dados ocorreu entre abril a 
maio de 2020, sendo utilizado como instrumento de pesquisa um questionário es-
truturado e disposto na plataforma Google Forms, através de um link online (https://
forms.gle/NjKMitp272H7andS7), composto por dez questões, sendo três optativas e 
sete discursivas, com tempo médio de resposta de quatro minutos cada, somando 
um total de aproximadamente trinta e cinco minutos para a execução do mesmo. O 
link foi disponibilizado via e-mail para os profissionais de saúde.

Foram entrevistados, ao total, sete profissionais que em sua maioria eram do 
sexo feminino (seis) e um do sexo masculino, com formações e ocupações diversas. 
Entre esses, dois eram profissionais de psicologia, sendo uma delas coordenadora 
técnica, um de terapia ocupacional que atua como residente, dois de enfermagem, 
um de medicina e um de serviço social que atuavam todos no cargo de suas respec-
tivas formações. Na tabela 1, onde E designa entrevistado, estão ilustradas, para 
melhor entendimento do leitor, as informações sobre os participantes.

Tabela 1: características dos participantes
Entrevistado Sexo Formação Cargo na instituição

E 1 Feminino Psicologia Psicóloga
E 2 Feminino Psicologia Coordenadora Técnica
E 3 Feminino Terapia Ocupacional Residente
E 4 Feminino Enfermagem Enfermeira
E 5 Masculino Enfermagem Enfermeiro
E 6 Feminino Medicina Médica
E 7 Feminino Serviço Social Assistente Social

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido, autorizando o uso dos resultados da investigação em ensino, pesquisa e pu-
blicação, e foram informados de que a sua identidade e a de seus familiares seriam 
preservadas.

Análise de resultados e discussão

Os dados coletados foram submetidos ao método de análise de conteúdo, na 
sua vertente categorial, com a finalidade de investigar, a partir do material discursivo, 
as significações atribuídas pelos entrevistados aos fenômenos (Bardin, 2011). Foram 
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destacadas categorias temáticas, organizadas a partir da semelhança entre os ele-
mentos contidos no material coletado. Das narrativas dos participantes, emergiram 
quatro categorias de análise: Mudanças biopsicossociais relativas à maternidade e 
seus possíveis desencadeamentos; Sexualidade das mulheres portadoras de TMGP; 
Matriciamento; Capacitação dos profissionais da rede sobre o tema. 

Mudanças biopsicossociais relativas à maternidade e seus possíveis desen-
cadeamentos 

Durante a gravidez, a mulher pode vivenciar grandes mudanças físicas, psíqui-
cas e sociais, relacionadas a questões que dimensionam o cuidado com o feto e seu 
próprio bem-estar (Schmied et al. 2013). Ainda, segundo a autora, existe a prevalência 
e a incidência de sintomas que podem implicar, em algumas mulheres, problemas que 
afetam a qualidade de vida, gerando efeitos negativos na sua relação com a criança 
e seu contexto familiar. Assim, as adaptações demandadas da gestação podem com-
portar problemas de saúde a nível do bem-estar físico e psicológico da mulher.

Uma das falas mais recorrentes dos participantes foi em relação às mudanças 
que a gestação traz. Segundo estes a gestação é um ciclo da vida peculiar que traz 
diversas mudanças biopsicossociais, além de outras ocupações e expectativas para 
as mulheres. Para alguns participantes essas mudanças que a gestação causa po-
dem ser desencadeadoras ou intensificadoras de crises ou de quadros já existentes 
nas usuárias com TMGP. 

“A gestação é um período que envolve muitas mudanças, físicas, psicológi-
cas, sociais, e que pode favorecer processos de adoecimento psicossocial ou atuar 
como desencadeador de quadros pré-existentes.” (E6)

“[...] A gestação costuma ser um momento de instabilidade, nas mulheres psi-
cóticas percebo isso mais acentuado e as crises por vezes vem com o nascimento 
do bebê.” (E5)

Os profissionais de saúde também destacam que mulheres com transtornos 
psíquicos já estabelecidos, quando se encontram gestantes, necessitam de um olhar 
mais cauteloso na promoção de saúde.

“As usuárias grávidas com questões de saúde mental e em uso abusivo de 
substâncias narcóticas são um público mais específico e delicado para pensar essa 
questão.”. (E3)

“[...] uma vez que o sofrimento psíquico pode estar associado a diversas co-
morbidades clínicas e mesmo a gestação, na qual a mulher muitas vezes necessita 
de um suporte maior.” (E5)
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Pode-se perceber que as concepções dos entrevistados estão de acordo com 
os estudos de Silva et al (2010), onde afirmam que o período gestacional pode ser um 
momento propício ao agravamento de sintomas relacionados a sofrimentos psíquicos 
já presentes, ou mesmo, facilitador no surgimento de um transtorno mental, requerendo 
do profissional um olhar mais íntegro ao cuidado da saúde mental e física da gestante. 

Considerando estes aspectos supracitados, que vão de acordo com a visão 
dos profissionais, podemos entender a importância de uma condução interventiva, 
oportunizada pelos mecanismos de atenção e prevenção à saúde do SUS, ainda 
mais atenta, integral e longitudinal, no que tange a relação da gestação da mulher 
que possui determinados sofrimentos psíquicos que possam influenciar a garantia da 
sua saúde durante o período gravídico, e, até mesmo, além dele.

Sexualidade das mulheres portadoras de TMGP

A gestação é um aspecto presente na dimensão da sexualidade das mulheres, 
porém tal dimensão não pode ser definida somente por este aspecto. As manifesta-
ções relativas à sexualidade, além de fazerem parte da construção de sua identida-
de, atravessam a mulher em vários aspectos sociais e vão ter grande importância na 
forma como ela se relaciona com seu contexto (ARAÚJO et al. 2012).  Dessa forma, 
quando abordamos o tema, é necessário levar em conta concepções que vão além 
do âmbito biológico, para que ocorra uma compreensão que englobe significados 
importantes na vida da mulher.

No que se refere à sexualidade das mulheres com sofrimento psíquico, ob-
servamos que as respostas divergiram muito, não havendo um consenso entre os 
profissionais. Em relação à abordagem do tema, alguns entrevistados entendiam que 
deve ser discutido a partir da demanda da usuária, outros apontavam que é neces-
sário que existam oficinas e grupos para que sejam levantadas essas questões junto 
às usuárias. Já sobre o conteúdo dos temas em sexualidade, foi apontado que são 
levantados assuntos sobre reprodução, prevenção de infecções sexualmente trans-
missíveis (IST) e planejamento familiar.

“Na maior parte das vezes, essa questão é abordada quando há alguma de-
manda da paciente nesse sentido [...].” (E6)

“[...]Para isso, temos na unidade uma oficina terapêutica específica sobre se-
xualidade, que abordam desde aspectos biológicos, do corpo humano, saúde sexual 
e questões psíquicas que envolvem o tema.” (E2)

Em sua revisão sistemática da literatura sobre sexualidade e saúde mental, 
Detomini, Rasera, & Peres (2016) apontam que as usuárias de saúde mental afirmam 
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se sentirem em uma posição na qual seus papéis de “mulheres” foram substituídos 
por papéis de “doentes mentais”. Ainda sobre a opinião dessas mulheres, foi consta-
tado que os profissionais de saúde mental deveriam reconhecer a sexualidade como 
um aspecto importante do atendimento em saúde, mas não o fazem com frequência, 
fatores que podem surgir devido à prática psiquiátrica enxergar questões sexuais 
como menos relevantes ou como sintomas. O que indica a necessidade de profis-
sionais que entendam a sexualidade dessas mulheres como assunto relevante a ser 
explorado continuamente em todos seus aspectos. 

O planejamento familiar, por ser um recorte da sexualidade ligado à gestação, 
foi abordado de forma destacada. Podemos observar que existem grupos para abor-
dagem do tema, mas que há pouca integração por gestantes com sofrimento psíqui-
co, além de muitas vezes os grupos terem pouca aderência, o que faz as unidades 
trabalharem o assunto individualmente. 

É importante apontar que existiu entre as respostas uma separação de 
responsabilidades, uma vez que os profissionais destacaram o planejamento familiar 
como sendo cargo das unidades básicas de saúde e o assunto “sexualidade” era 
tratado mais em unidades de saúde mental.

“As unidades de saúde realizam grupos de planejamento familiar, mas há pou-
ca integração com o grupo de gestantes.” (E1) 

“Sobre planejamento familiar, isso é algo mais da abordagem da estratégia de 
saúde da família.” (E2)

O planejamento familiar faz parte das diretrizes de trabalho da Estratégia de 
Saúde da Família, que busca garantir para a população o acesso a informações im-
portantes sobre sua saúde sexual e reprodutiva, promovendo o conhecimento ne-
cessário para a autonomia na escolha de métodos contraceptivos (BRASIL, 2000). 
A legislação nacional ampara legalmente Atenção Básica de Saúde para realização 
desse atendimento (BRASIL, 1996), enquanto as equipes dos CAPS são quem ofe-
recem atendimento especializado em saúde mental. Porém, mesmo as mulheres por-
tadoras de transtorno mental produzirem demanda para a estratégia, o atendimento 
em planejamento familiar acaba sendo pouco abrangente e ineficaz, devido à frag-
mentação do sistema público de saúde (MOURA et al., 2012). Assim, é necessário 
um fortalecimento da parceria técnica entre equipes, como é estipulado na Reforma 
Psiquiátrica, para o melhor atendimento às mulheres portadoras de transtorno mental 
com demanda de planejamento familiar.

Matriciamento

Medeiros (2015) estabelece o matriciamento como fundamento de integração 
do trabalho em saúde que visa a colaboração entre equipes de Estratégia de Saúde 
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da Família e suas referências de apoio, buscando fortalecer o cuidado integral dos 
usuários, considerando toda sua complexidade. É possível então considerar a aplica-
bilidade desta estratégia como fundamental para a promoção de saúde de usuários 
do SUS e de seus mecanismos. 

Na questão sobre o matriciamento, foi indicado por alguns profissionais que as 
gestantes ficam em maior cuidado da ABS e a equipe de saúde mental é acionada 
“caso necessário”. Já, para outros, é imprescindível que ocorra entre os serviços, o 
compartilhamento de cuidado à saúde de gestantes que possuem demandas de saú-
de mental, por se tratar de casos especiais. A maioria entende que o matriciamento 
deve acontecer através de consultas compartilhadas, discussão de casos, articula-
ções com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e elaboração conjunta de 
um projeto terapêutico singular. 

“A proposta do cuidado da atenção psicossocial é sempre fazer essa articula-
ção com a atenção básica, discutir o caso, informar as peculiaridades [...]” (E5)

“O cuidado se dá entre os trabalhadores das equipes da Estratégia Saúde da 
Família, equipe NASF e CAPS, quando necessário, a partir da discussão dos casos, 
realização de visitas domiciliares e consultas compartilhadas.” (E6)

Os profissionais entrevistados também discorrem sobre a dificuldade de apli-
cação do matriciamento devido à falta de políticas públicas para os serviços, que, por 
consequência, geram o sucateamento do SUS. 

“A rede ainda está desfalcada no matriciamento, e coordenação do cuidado 
por diversos fatores, inclusive políticas públicas.” (E2)

“Na residência tive contato com uma usuária nessa situação e com diversas 
comodidades (sífilis, sarna, piolho). E a assistência a ela só foi possível a partir de um 
trabalho integrado entre os serviços que a assistia (clínica da família e caps ad).” (E3)

No que diz respeito à saúde da gestante com TMGP, Gazignato e Silva (2014) 
dizem que “o cuidado em saúde mental é transversal à vida, e sua prática pode e 
deve ser efetivada em qualquer ponto da rede assistencial de saúde”. Isso mostra a 
necessidade de uma comunicação eficaz e clara entre as equipes dos dispositivos de 
saúde, como também a importância da adoção de políticas públicas que desenvol-
vam a integralidade do SUS, favorecendo a dinâmica de um trabalho em rede.

Capacitação dos profissionais da rede sobre o tema 

A capacitação profissional é uma forma que profissionais de saúde podem en-
contrar para se apropriarem de conhecimentos fundamentais, que auxiliem na cons-
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trução de um processo de trabalho mais seguro e qualificado. Alguns dos entrevista-
dos trazem em suas respostas a importância da capacitação profissional específica 
para a promoção de cuidado e saúde da gestante com TMGP. Eles comentam que, 
por se tratar de um tema que possui muitas especificidades, o profissional deve con-
siderar um ampliamento de seus saberes, buscando uma formação continuada, para 
que seu trabalho integre um atendimento qualificado e abrangente.

“Sim. A formação continuada dos profissionais é fundamental para o atendi-
mento qualificado.” (E1)

“Acredito que os profissionais, tanto da saúde quanto da assistência social, 
devem receber capacitação sobre o período de gestação, de uma forma ampla e 
também sobre as problemáticas envolvendo a saúde mental, de forma específica 
[...].” (E6)

Quando questionados se havia profissionais nos serviços que atuam com qua-
lificações necessárias para prestar atendimento específico a gestantes com TMGP, 
alguns dos entrevistados comentaram que sim, pois tais qualificações já devem ser 
incluídas na formação de alguns profissionais ou são oferecidas pela própria rede 
pública de saúde, através de estratégias de políticas públicas de qualificação ao 
profissional de saúde. Porém, vale ressaltar que a maioria das respostas foram ne-
gativas quanto à questão, mostrando que a maior parte dos dispositivos de saúde 
não possuía um profissional qualificado para esta demanda, ou os entrevistados não 
dispunham deste conhecimento.

“A medicina de família e comunidade já deve englobar capacitação e no nos-
so serviço também contamos com psicóloga do NASF e psiquiatra matriciadora da 
residência de MFC.” (E2)

“Sim, muitos profissionais fizeram a capacitação da IUBAAM (Iniciativa Unida-
de Básica Amiga da Amamentação), que envolve aula específica sobre gestação e 
sofrimento psíquico.” (E7)

Retornando à revisão sistemática de Detomini, Rasera, & Peres (2016), estu-
dos encontrados afirmam que existe baixo investimento em capacitação e ausência 
de profissionais capacitados na área da sexualidade e gestação em serviços de saú-
de mental que pode ser justificada pelo fato de clínicos a entenderem como de baixa 
prioridade. 

 Podemos pensar que um passo importante para reversão desse cenário re-
quer investimento em políticas públicas de saúde, para ampliar e conscientizar a im-
portância do tema na saúde mental, além de possibilitar a formação de ambientes de 
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discussão entre profissionais de saúde e usuários. A capacitação profissional sobre 
o tema é de extrema importância, pois a falta de consciência e de entendimento das 
instituições de saúde criam ambientes hostis, onde os usuários sentem-se marginali-
zados e excluídos, além de levar a um cuidado restrito e estigmatizado. 

Considerações finais

Essa pesquisa buscou esclarecer a visão dos profissionais de saúde, sobre 
a construção de cuidado à saúde de usuárias gestantes que sofrem de determina-
dos transtornos psíquicos, em função de conhecer como a RAPS se relaciona com 
outros dispositivos do SUS visando esse objetivo. Verificamos que os profissionais 
de saúde consideram o período gravídico como um momento de grandes mudanças 
estruturais na vida da mulher, tanto de ordem biológica quanto de ordem mental e 
social, devendo este ser levado em conta, pois possibilita o desencadeamento de 
novas crises ou agravamento de riscos à saúde da gestante com TMGP. 

Os discursos dos entrevistados também apontam uma incongruência no que 
diz respeito à sexualidade de mulheres com sofrimento psíquico. O que reforça os 
achados da literatura, que indicam a importância de que os profissionais de saúde 
considerem os usuários de saúde mental como sujeitos de direitos e enxerguem 
seus desejos não como sintomas, mas como manifestações de sua singularidade. 
Isso se torna mais indispensável no caso de mulheres, que além dos estigmas da 
saúde mental, também são atravessadas por questões de gênero que reprimem suas 
sexualidades. 

O apontamento dos entrevistados no que diz respeito ao matriciamento e à 
capacitação profissional sobre o tema desta pesquisa, pode nos mostrar a dificul-
dade de efetivar algumas estratégias devido ao sucateamento do SUS. Isso nos faz 
entender que a solidificação de um verdadeiro trabalho em rede, num nível bastante 
elevado, além de adequadas condições materiais e espaciais, se tornam muito mais 
possíveis quando o SUS recebe investimentos de políticas públicas que busquem 
concretizar seus princípios organizativos.

Acreditamos que esta pesquisa pode abrir espaço para diversas discussões 
no campo da saúde mental sobre vivências mais específicas, pois houve uma difi-
culdade de encontrarmos trabalhos científicos que abordem a saúde mental da ges-
tante que apresenta TMGP. Para que a Reforma Psiquiátrica se torne cada vez mais 
presente e estruturada nos serviços de saúde e na vida dos usuários, torna-se ne-
cessária a produção de pesquisas e práticas que objetivem a maior abrangência de 
subjetividades possíveis. 

Ademais, considera-se que o estudo foi realizado em um recorte específico 
da Rede de Atenção Psicossocial, ou seja, apenas parte de seus dispositivos de 
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atenção, além das peculiaridades regionais de sua forma de organização. Portanto, 
sugere-se que outros estudos sejam realizados em regiões distintas do país e abor-
dando outros dispositivos da RAPS, de forma a atender outras realidades.
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RESUMO
OBJETIVO: Apresentar as medidas de segurança e proteção à saúde bem como os 
riscos relacionados as condições de trabalho. METODOLOGIA: Trata-se de um estu-
do observacional, retrospectivo, do tipo revisão integrativa, tendo como meta revisar e 
analisar as evidências dos estudos selecionados. Foram utilizadas as bases de dados 
LILACS, PUBMED e SCIELO entre os meses de agosto e setembro de 2021, encon-
trados 49 artigos, 37 excluídos e 12 selecionados para compor o estudo. RESULTA-
DOS E DISCUSSÃO: Evidenciou-se por meio da leitura e análise crítica dos estudos 
selecionados que os trabalhadores sejam eles da saúde ou não, estão expostos ao 
risco de contágio do COVID-19. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É perceptível a existên-
cia de muitas dificuldades e ações de enfrentamento ao COVID-19 que precisam de 
adaptação e melhorias, bem como novas estratégias de higiene e intervenções que 
auxiliem esses trabalhadores afetados pelas consequências negativas do vírus.
Palavras-chave: Pandemia; Saúde do trabalhador; Ambiente de trabalho.

ABSTRACT
OBJECTIVE: To present safety and health protection measures as well as risks re-
lated to working conditions. METHODOLOGY: This is an observational, retrospec-
tive study of the integrative review type, with the aim of reviewing and analyzing the 
evidence from the selected studies. The LILACS, PUBMED and SCIELO databases 
were used between the months of August and September 2021, found 49 articles, 
37 excluded and 12 selected to compose the study. RESULTS AND DISCUSSION: 
Through the reading and critical analysis of the selected studies, it was evidenced that 
health workers are or are not exposed to the risk of contagion from COVID-19. FINAL 
CONSIDERATIONS: It is noticeable that there are many difficulties and actions to 
confront COVID-19 that need adaptation and improvements, as well as new hygiene 
strategies and interventions that help these workers affected by the negative conse-
quences of the virus.
Keywords: Pandemic; Worker’s health; Workplace.
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Introdução

A organização mundial da saúde (OMS) caracteriza saúde não somente pela 
carência de doenças no organismo humano, mas como uma ocasião importante de 
bem-estar físico, mental e social (SANTOS; GALLEGUILLOS; TRAJANO, 2019). A 
emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo 
destaca a importância de reanalisarmos os pontos principais relacionados a proteção 
da saúde dos trabalhadores, tanto as individuais quanto as coletivas (SILVA et al., 
2020). No Brasil, a pandemia demostra casos antigos de omissões ligados às polí-
ticas públicas, envolvendo altos financiamentos no sistema público de saúde, bem 
como da ciência e tecnologias, além das instituições públicas de ensino superior, 
incluindo a desvalorização do trabalho e trabalhadores (CUETO, 2020).

A exposição ocupacional foi pertencente ao elevado índice dos primeiros ca-
sos de COVID-19 na China, em especial na cidade de Wuhan, dispondo como centro 
principal de contaminação um mercado de frutos do mar (SILVA et al., 2020). A Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), em dezembro de 2019 recebeu um comunicado na 
china sobre o surgimento de pneumonia ainda de origem desconhecida, dias após foi 
intitulada de SARSCoV-2 (ALMEIDA, 2020). Ao final de janeiro de 2020 o número de 
infectados ultrapassava 7.000 mil pessoas contaminadas na china e os registros em 
outros países já somavam 90 com taxas de mortalidade em torno de 2,2%, com es-
ses números foi declarada ao mundo emergência de saúde pública (ALMEIDA, 2020).

Nos últimos anos, no Brasil, é possível observar o aumento da desvalorização 
e precariedade quanto aos trabalhadores da saúde, principalmente os que estão lo-
tados em serviços públicos (Souza, 2011). Esse tema relacionado à saúde dos tra-
balhadores tem ofertado muitas dificuldades aos pesquisadores e aos profissionais 
comprometidos nessa condição (ALMEIDA, 2020).

Em plena pandemia, diversas organizações de trabalho direcionados as equi-
pes ocupacionais sofreram várias mudanças quanto ao expediente de trabalho, exe-
cução de horas extras e tempo de trabalho (SCHWARTZ E YEN, 2020). Da mesma 
forma que a pandemia está crescendo, aumenta também a atenção com a saúde 
pública relacionada à precaução de medidas no ambiente e ao desenvolvimento do 
trabalho no contágio da doença bem como o perigo que os trabalhadores enfrentam 
nesse momento (SILVA et al., 2020).

É necessária a segurança dos trabalhadores da saúde com intuito de contribuir 
da melhor forma possível quanto aos serviços ofertados aos pacientes infectados 
(HUH, 2020). Com isso, é essencial o fortalecimento da proteção e segurança para 
esses trabalhadores, visto o desafio árduo e a carência de conhecimento quanto ao 
tratamento e controle dessa doença desconhecida, assim como o aumento da trans-
missão e sua rapidez de dispersão (RIBEIRO, et al., 2020).
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Com o crescente aumento do número de infectados e a importante presença 
desses profissionais para o tratamento dos casos graves, esses trabalhadores estão 
cada dia mais em riscos de contrair a COVID-19, com chances para enfrentar diver-
sos problemas de saúde (SILVA et al., 2020). Mesmo esses trabalhadores em conta-
do direto com pacientes infectados, raramente é debatido as condições e organização 
de trabalho, dando continuidade apenas as orientações de medidas individuais como 
a higiene adequada com uso de EPIs, necessários, porém pouco eficientes quanto a 
proteção e prevenção (FILHO et al., 2020).

São diversos as consequências ofertadas pela pandemia à saúde pública dos 
trabalhadores e sociedade no geral, esta fase contribuiu para os surtos hospitalares e 
comunitários em muitos países, causando preocupação devido a emergência de aná-
lise e reanálise das medidas de prevenção da COVID-19 dos trabalhadores visíveis 
ao vírus perante suas atividades de trabalho (GALLASCH et al., 2020). 

O objetivo desse artigo é apresentar as medidas de segurança e proteção à 
saúde bem como os riscos relacionados as condições de trabalho dos trabalhadores 
expostos ao vírus durante suas atividades laborais.

Metodologia

Este artigo trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, do tipo revisão 
integrativa, tendo como meta revisar e analisar as evidências dos estudos seleciona-
dos. A revisão integrativa destaca-se pela forte competência dos padrões de qualida-
de, clareza e rigor mantendo a semelhança dos muitos estudos primários. As etapas 
de construção da revisão foram: identificação do tema e do problema, dos descritores, 
definição metodológica, análise e coleta dos dados, critérios de inclusão/exclusão. 

As coletas de dados foram realizadas nas bases de dados, Literatura Lati-
no-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Nacional de 
Medicina (PUBMED), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), entre os meses de 
agosto e setembro de 2021, sendo utilizado os Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCs): Pandemia, ambiente de trabalho e saúde do trabalhador, bem como seus 
derivados em inglês e espanhol. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 
estudos completos e gratuitos disponíveis na integra nos idiomas português e inglês, 
bem como relacionados aos assuntos “Saúde do trabalhador, pandemia e ambiente 
de trabalho”. Dentre os critérios de exclusão estão os que fugiam da temática e ob-
jetivo pretendido, estudos em outras línguas, descartando também artigos em teses, 
cartas, resumo e capítulo de livros.

Após as coletas nas bases de dados, fazendo um somatório dos achados, 
foram encontrados 49 artigos. Em seguida, com a análise dos títulos, leitura dos obje-
tivos e resultados, foram utilizados os critérios de inclusão e exclusão. Dos 49 encon-
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trados, foram excluídos 37 restando apenas 12 para realização do estudo. O gráfico I 
mostra as etapas de seleção desses artigos.

Gráfico I: Etapas de seleção, exclusão e inclusão de estudos

    Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Todos os estudos encontrados e selecionados para leitura e extração de da-
dos foram classificados de acordo com as bases de dados pesquisadas, conforme é 
apresentado no gráfico II.

Gráfico II: Classificação dos estudos analisados de acordo com as bases de dados indexadas:

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

A análise dos conteúdos fora realizada por meio da leitura exploratória e analí-
tica dos materiais encontrados. Em conformidade ao que preconiza as diretrizes para 
a construção das revisões integrativas, foram organizados os resultados centrais dos 
estudos, com ênfase aos que corroboram com o objetivo da revisão.
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Resultados e Discussão

Por meio da análise dos estudos permitiu estabelecer três eixos temáticos 
para nortear o artigo como: saúde do trabalhador, pandemia e ambiente de trabalho. 
Para a apresentação dos resultados foi construído um quadro sinóptico. 

O quadro I apresenta a classificação dos artigos de acordo com o código de 
identificação, título, ano de publicação e objetivos. Foi feita uma análise e leitura dos 
estudos, objetivando organizar as informações contidas sobre as medidas de prote-
ção à saúde e segurança dos trabalhadores em tempos de pandemia. Já o quadro II 
destaca os resultados encontrados nos estudos selecionados para a revisão. 

Quadro I - Classificação dos artigos de acordo com código de identificação, 
título, ano e objetivos.

Código Título e Ano de publicação Objetivo

A1

Saúde e segurança de profissionais de 
saúde no atendimento a pacientes no 
contexto da pandemia de COVID-19: 
revisão de literatura.
Ano de publicação - 2020

Analisar a produção científica sobre a saúde 
dos trabalhadores da Saúde que atendem pa-
cientes no contexto da pandemia de COVID-19.

A2 Condições de trabalho e falta de infor-
mações sobre o impacto da COVID-19 
entre trabalhadores da saúde.
Ano de publicação - 2020

Discutir as condições de saúde e segurança dos 
trabalhadores que cuidam de pacientes com 
COVID-19, sob a perspectiva das informações 
levantadas por seus representantes de classe 
profissional e de recomendações institucionais.

A3

Proteção da saúde dos trabalhadores 
da saúde em tempos de COVID-19 e 
respostas à pandemia.
Ano de publicação - 2020

Discutir desafios para a elaboração e imple-
mentação de planos de resposta e prontidão 
estratégica contra a COVID-19.

A4

Análise de casos e óbitos pela CO-
VID-19 em profissionais de enferma-
gem no Brasil.
Ano de publicação - 2020

Analisar casos confirmados e de óbitos por CO-
VID-19 entre profissionais de enfermagem no 
Brasil.

A5

COVID-19: Por que a proteção de tra-
balhadores e trabalhadoras da saúde é 
prioritária no combate à pandemia?
Ano de publicação – 2020

Sumarizar e sistematizar aspectos relativos 
às condições de trabalho e de saúde dos(as) 
trabalhadores(as) da saúde nessa pandemia, 
enfatizando a situação no Brasil, experiências 
exitosas na proteção do trabalho em saúde em 
outros países e recomendações para o contex-
to brasileiro.

A6

Efeitos psicológicos causados pela pan-
demia COVID-19 em profissionais de 
saúde: uma revisão sistemática com 
meta-análise.
Ano de publicação - 2020

Analisar o sofrimento psicológico dos profissio-
nais de saúde pode estar associado à incerteza 
de um local de trabalho seguro.
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A7

Pandemia de COVID-19 e o uso racio-
nal de equipamentos de proteção indi-
vidual.
Ano de publicação - 2020

Descrever as recomendações sobre o uso ra-
cional e seguro dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) no transcorrer da cadeia assis-
tencial de pessoas com suspeita ou confirma-
ção de contaminação pelo novo coronavírus.

A8

Reflexões sobre riscos ocupacionais 
em trabalhadores de saúde em tempos 
de pandemia por COVID-19.
Ano de publicação – 2020

Refletir sobre os riscos ocupacionais que envol-
vem os trabalhadores da Saúde na nova pan-
demia de coronavírus (COVID-19.

A9

Prevenção relacionada à exposição 
ocupacional do profissional de saúde no 
cenário de COVID-19.
Ano de publicação – 2020

Descrever as principais recomendações sobre 
ações de prevenção de contágio relacionadas 
à exposição ocupacional dos profissionais de 
saúde atuantes frente à COVID-19, disponíveis 
até março de 2020.

A10

Condições de trabalho e o impacto na 
saúde dos profissionais de enfermagem 
frente a COVID-19.
Ano de publicação - 2020

Refletir sobre as condições de trabalho dos pro-
fissionais de enfermagem no enfrentamento ao 
novo coronavírus e apontar o impacto na vida 
desses profissionais em meio à pandemia.

A11

Saúde do trabalhador em tempos de 
COVID-19: a experiência do município 
de Londrina.
Ano de publicação - 2020

É relatar a experiência de um programa de   
prevenção   à   saúde   do   trabalhador   no 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 no 
município de Londrina e região.

A12

Fatores de risco para a síndrome de 
Burnout em profissionais da saúde du-
rante a pandemia de COVID-19.
Ano de publicação - 2021

Analisar os fatores de risco para o desenvolvi-
mento da Síndrome de Burnout em profissionais 
da saúde durante a pandemia da COVID-19.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observou-se no quadro I que a maioria dos estudos selecionados tratam sobre 
as discussões, análise, identificação e investigação sobre os diversos riscos que os 
trabalhadores estão expostos e o quanto prejudicial é para sua saúde, bem como as 
consequências que o vírus poderá impactar negativamente no ambiente de trabalho.

Quadro II – Apresentação dos resultados dos estudos selecionados 
com código de identificação.

Código Resultados identificados

A1
As informações e questões mais atuais e importantes bem como lacunas presentes sobre 
o tema foram evidenciados e discutidos do ponto de vista da Saúde Coletiva, particular-
mente da Saúde do Trabalhador.

A2

Perante uma pandemia como a da COVID-19, as abordagens tradicionais da saúde e 
da segurança no trabalho, precisam ser adaptadas ao campo da saúde do trabalhador, 
devem ser analisadas e reorganizada ao novo cenário de crise. Com isso, medidas de 
adequação da equipe em relação a números, melhoras na organização e condições de 
trabalho, distribuição de EPIs em quantidade e qualidade satisfatória, como treinamento 
planejados de uso e descarte, são urgentes e importantes.

A3
Identificar a evolução da doença nas diferentes ocasiões é um dos grandes desafios dos 
comitês de resposta à pandemia. Meta responsável pela tomada de medidas necessárias 
ao que deve ser feita nos fazer diferentes momentos.



289

A4
É um ensaio teórico e reflexivo escrito em meio a uma pandemia, o momento de emer-
gência relacionadas às leis às normas e às medidas sobre a segurança no trabalho bem 
como às atuações profissionais precisam ser rotineiramente revisadas.

A5 A quantidade de letalidade foi maior nos homens. As variáveis “faixa etária”, “sexo” e 
“região geográfica de trabalho” estão relativamente derivados por óbitos de COVID-19.

A6 Os trabalhadores da saúde apresentaram grande nível de ansiedade e depressão, além 
das ocorrências e insônia relacionados aos profissionais de outras áreas.

A7
Nesse sentido, diversos países, inclusive o Brasil, têm registrado falhas na proteção dos 
trabalhadores da saúde por conta da escassez destes equipamentos ou devido à equívo-
cos na paramentação ou desparamentação. 

A8

A pandemia causa incertezas para os profissionais de saúde que trabalham na linha de 
frente. As características, as condições epidemiológicas do novo coronavírus e seus efei-
tos a longo prazo ainda não são conhecidas por completo. Por causa disso, os riscos 
ocupacionais que os trabalhadores que estão envolvidos em seu cotidiano foram exacer-
bados, tendo em vista o grau de infectividade que o vírus tem e as consequências destes 
para a saúde física e mental de toda a sociedade. É essencial conhecer e controlar os 
riscos aos quais os trabalhadores da saúde estão expostos e estabelecer estratégias de 
prevenção e minimização da doença.

A9

Para redução dos impactos negativos da pandemia na sociedade, os cuidados para pro-
moção da saúde e prevenção de doenças entre os trabalhadores do setor saúde devem 
ser priorizados. Nesse sentido, a garantia de acesso a equipamentos de proteção indivi-
dual em número suficiente e com eficácia reconhecida são elementos essenciais. Fazem 
parte das recomendações o treinamento dos trabalhadores para o uso correto das barrei-
ras à exposição e ajustes na organização dos fluxos operacionais dos serviços.

A10

As dificuldades encontradas no dia a dia laboral dos profissionais de enfermagem estão 
descritas na literatura nacional e internacional, com as más condições de trabalho, so-
brecarga física e mental, baixa remuneração e ausência de Equipamentos de Proteção 
Individual adequados para o enfrentamento da pandemia.

A11

Foi realizado treinamento dos técnicos de segurança para que eles compartilhassem as 
informações entre os trabalhadores nos canteiros com o foco na prevenção ao novo co-
ronavírus, como forma de evitar contágio e proliferação no local de trabalho, impedindo a 
contaminação nos familiares desses trabalhadores, com as medidas praticadas em suas 
casas também.

A12
Contribuiu para identificar os seguintes fatores de risco para a síndrome nos trabalhado-
res: sobrecarga de trabalho, estresse, esgotamento físico, depressão e interação social 
comprometida.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os protocolos de segurança e proteção ocupacional dos profissionais de saú-
de em meio a pandemia são necessários e sua prática indiscutíveis, porém em al-
guns momentos são escassos para esses trabalhadores expostos diariamente ao 
vírus. O estudo A1 declara que a situação de trabalho ao qual esses funcionários 
estão sujeitos e as medidas de planejamento e adequação do trabalho são importan-
tes para a vigilância em saúde e segurança, no entanto no Brasil existem evidências 
suficientes que provam a precarização da situação de trabalho, EPIs e regras de 
higiene inapropriadas, exaustão e excesso de trabalho, bem como a necessidade de 
treinamentos (RIBEIRO, et al., 2020).

O estudo A2 destaca que com o avançar da COVID-19 o uso dos equipamen-
tos de proteção individual se tornaram grande preocupação no mundo. Os trabalha-
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dores da saúde são prioritários quanto à utilização desse equipamento e em alguns 
países com maior número de infectados a carência desse material foi motivo de 
muita aflição. Muitos desses trabalhadores atendiam os pacientes possivelmente in-
fectados sem os EPIs enquanto aguardavam o fornecimento e quando esses eram 
fornecidos a qualidade do material era muito baixa. No Brasil não foi diferente, os 
veículos de comunicação mostraram a precariedade e a escassez desses equipa-
mentos nos postos de trabalho dos trabalhadores da saúde (SILVA, et al., 2020).

Com o uso adequado, essas ferramentas de proteção à saúde tornam-se im-
portantes e necessárias para prevenção assim como essenciais para impedir a pro-
liferação do vírus (ALMEIDA, 2020). O artigo A3 evidencia que muitos trabalhadores 
da saúde são infectados pela forma errada de paramentação e desparamentação 
desses equipamentos. Assim como, a duração do tempo acima de quatro dias em 
pessoas assintomática contribui para disseminação do contágio. Outra questão apon-
tada nesse estudo foi a resistência quanto a prevenção e confirmação da relevância 
dos cuidados a higiene pessoal e das mãos (ALMEIDA, 2020).

No estudo analisado A6 evidencia a importância da identificação de contami-
nação dos trabalhadores por meio da testagem constante desses profissionais no 
ambiente de trabalho expostos ao vírus, principalmente os que estão em contato com 
pacientes infectados, essa prevenção faz-se necessária mesmo que o trabalhador 
não esteja com sintomas. Essas medidas devem ser baseadas e orientadas por meio 
de protocolos de condutas adequadas e planejadas para definir cada etapa das tes-
tagens até atingir os resultados. Precauções pertinentes e corretamente elaboradas, 
contribuirão para reduzir a insegurança nos (as) trabalhadores (ras), fortalecendo as 
futuras medidas de higiene e segurança (HELIOTERIO, et al., 2020).

A COVID-19 é responsável por atribuir insegurança aos trabalhadores da saú-
de que estão expostos aos vírus de acordo com o estudo A8. Seus efeitos a longo 
prazo, características e condições epidemiológicas pouco desconhecidas são fortes 
ingredientes para atormentar esses profissionais. (MACINTYRE, CHUGHTAI, 2020) 
destaca que testes realizados em trabalhadores da saúde sugere a utilização de res-
piradores sempre no decorrer de um turno, consequentemente contribuindo para a 
prevenção de infecções nos profissionais de saúde e falecimento pelo vírus, já que foi 
fundamentado a utilização da aerossolização no espaço hospitalar. 

Perante ao que foi apresentado e informações da literatura analisada, o es-
tudo A3 demonstra que esses elementos enriquecem as chances de contaminação 
do vírus, além da experiência com frustações seguidas de sofrimento, nocividades e 
dilemas ao enfrentar dificuldades com a utilização dos serviços e equipes de saúde, 
além do distanciamento que contribuiu significantemente para que muitos desses tra-
balhadores se afastassem dos seus familiares como forma de protege-los. Com isso, 
a preocupação e cansaço mental localizam solo prolífero para prosperar, revigorando 
o trabalho, fortalecendo a disseminação do vírus (ALMEIDA, 2020).
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Outra razão preocupante durante a pandemia são os números de falecimentos 
ocorridos desde o surgimento da COVID-19. Segundo o artigo A4 o primeiro registro 
desse vírus no Brasil foi em 23 de fevereiro de 2020 em São Paulo, o primeiro pro-
fissional de saúde infectado também foi no mesmo estado, porém 23 dias depois do 
primeiro caso registrado (DUPRAT, MELO, 2020). O estudo destaca ainda que diver-
sos casos foram discutidos por suspeitas de COVID-19 em enfermeiros totalizando 
17.414 casos, destes 5.732 foram confirmados. Entre esses,134 progrediram para 
óbitos, correspondendo a taxa de mortalidade de 2,34% entre esses trabalhadores 
(DUPRAT, MELO, 2020).

Os demais estudos analisados A5, A7, A9, A10, A11 e A12 destacam a im-
portância e necessidade da prevenção, treinamento e qualificação desses trabalha-
dores no espaço laboral, visando colaborar como fator considerável para amenizar 
os diversos impactos causados pela pandemia entre eles, o esgotamento físico, o 
estresse, a ansiedade, interação social comprometida e a síndrome de Burnout. De 
acordo com SILVA, NETO (2020), esses trabalhadores da saúde exibiram carac-
terísticas que evidenciam detalhes direcionados aos transtornos mentais sem que 
estejam relacionados a idade, e em meio a essas informações estudadas destaca-se 
a investigação, estudos e análises minuciosas voltadas para as atividades e ocupa-
ção desses profissionais na zona de trabalho como providência ao combate do vírus 
da COVID-19, objetivado impedir o aumento da sobrecarga de trabalho e crise nos 
serviços de saúde.

Considerações Finais

Por meio dos estudos analisados foi possível evidenciar que a saúde de todos 
os trabalhadores está em risco, bem como tem-se ampliado as discussões acerca 
dos protocolos de prevenção e segurança dos profissionais expostos ao vírus ou 
não.  É perceptível a existência de muitas dificuldades e ações de enfrentamento ao 
COVID-19 que precisam de adaptação e melhorias, bem como novas estratégias de 
higiene e intervenções que auxiliem esses trabalhadores afetados pelas consequên-
cias negativas do vírus. Diante dos diversos estudos na literatura relacionados ao 
vírus da COVID-19 e suas funções no ambiente de trabalho, é importante destacar a 
carência de estudos voltados aos impactos e sequelas decorrente da contaminação 
do vírus nesses trabalhadores, assim como o fortalecimento e a efetividade das nor-
mas de controle e precauções na pandemia.

Ressalta-se que a maioria dos trabalhadores sejam eles da saúde ou não 
desconhecem as obrigações dos empregadores quanto ao treinamento dos seus 
colaboradores no local de trabalho diante o risco de contágio. Essa informação des-
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conhecida pelos profissionais enriquece a proliferação e aumento de infecção dos 
trabalhadores durante a realização de suas atividades laborais. 

Espera-se que demais pesquisas sejam realizadas com essa temática desta-
cando a necessidade da importância dos treinamentos com novas medidas de pro-
moção e prevenção a saúde dos trabalhadores com intuito de alertar essa população 
para mantê-los fora de risco.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é revisar a literatura a fim de avaliar a efetividade da utilização 
do L-PRF em pacientes com osteonecrose. Para tanto, realizou-se uma busca de ar-
tigos na base de dados “pubmed”, no período de 2014 à 2019, utilizando as palavras 
chaves “leukocyte” and “platelet rich fibrin” and “osteonecrosis”. A pesquisa resultou 
em 22 artigos, onde 10 foram selecionados após leitura crítica de títulos e resumos. 
Incluíram-se revisão sistemática, relatos de caso e ensaios clínicos. Após leitura dos 
artigos, foi observado que a utilização da técnica inicialmente não era aceita na litera-
tura, todavia com mais estudos essa técnica tem ganhando espaço e apresentando 
resultados positivos, dentre eles uma cicatrização mais rápida, menor sintomatologia 
dolorosa e angionese no local da intervenção cirúrgica. Entretanto, observa-se uma 
baixa quantidade de estudos de alta evidência científica, sendo necessários novos es-
tudos para fomentar o uso da técnica para tratamento da osteonecrose dos maxilares.
Palavras-chave: Osteonecrose; Fibrina Rica em Plaquetas; Cirurgia Bucal; Doenças 
Maxilares.

ABSTRACT:
The aim of this study is to review the literature in order to assess the effectiveness of 
using L-PRF in patients with osteonecrosis. For this purpose, a search for articles in the 
“pubmed” database was performed, from 2014 to 2019, using the keywords “leukocyte 
and platelet rich fibrin and osteonecrosis”. The search resulted in 22 articles, where 
10 were selected after critical reading of titles and abstracts. Systematic review, case 
reports and clinical trials were included. After reading the articles, it was observed that 
the use of the technique was initially not accepted in the literature, however, with more 
studies, this technique has been gaining space and showing positive results, among 
them faster healing, less painful symptoms and angiogenesis at the site of the surgical 
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intervention. However, there is a low number of studies with high scientific evidence, 
and further studies are needed to promote the use of the technique for the treatment 
of osteonecrosis of the jaws.
Keywords: Osteonecrosis; Platelet-Rich Fibrin; Oral Surgery; Maxillary Diseases.

INTRODUÇÃO

A utilização das medicações antirreabsortivas vem sido utilizada há vários anos 
por pacientes que apresentavam osteoporose ou doenças malignas. Usados com a 
finalidade de reduzir as queixas dolorosas e por consequência melhorar a qualidade 
de vida do paciente, entretanto podem apresentar consequências pelo uso contínuo, 
como a osteonecrose dos maxilares (MALUF; CALDAS; SILVA SANTOS, 2018).

Os agentes desencadeadores da osteonecrose dos maxilares, são bisfosfona-
tos, dentre eles os mais citados, ácido zoledrônico e alendronato, ademais, podem 
variar seu tempo de uso e quanto a sua forma de administração, o que pode influen-
ciar na gravidade da doença. Uma característica que se deve levar em conta quanto 
a utilização de bisfosfonatos é sua capacidade de efeito acumulativo no corpo do 
indivíduo que faz seu uso. Em busca de melhorias recentemente, foi incorporado no 
mercado dos medicamentos antirreabsortivos o Denosumab, que possui um meca-
nismo de ação semelhante à dos bisfosfonatos, mas atua diretamente no RANKL, 
entretanto, alega não possuir efeito acumulativo e que após interromper sua utilização 
seus níveis de toxicidade no organismo vão reduzindo; outro medicamento incluído 
foi o antiangiogênico Bevacizumab, utilizado com finalidade antitumoral (LOPEZ-JOR-
NET et al., 2016).

O primeiro relato na literatura de osteonecrose dos maxilares por bisfosfona-
tos, foi relatado em 2003 por Marx e a partir desse achado começou a ser considera-
do como o principal efeito adverso dessa medicação (TENORE et al., 2020).

Em 2014 a American Organization Oral Maxillofacial Surgeon (AOOMS), lan-
çou classificação mais recente da osteonecrose dos maxilares. A qual é considerada 
como uma lesão exposta de drenagem purulenta acompanhada de dor local, por 
mais de 8 semanas e não exposto a radioterapia. Houve uma mudança de nomen-
clatura para a doença supracitada, alterando de osteonecrose dos maxilares induzida 
por bisfosfonatos (BRONJ) para osteonecrose dos maxilares induzida por medicação 
(MRONJ). As quais, segundo a nova classificação, são divididas e catalogadas em 
fases ou estágios, seguindo a nova classificação MRONJ GRAU I, II ou III (GÖNEN; 
YILMAZ ASAN, 2017).

O surgimento da osteonecrose pode ser dado somente pelo uso contínuo da 
medicação, entretanto é mais comum ser desencadeada por extrações dentárias, 
sendo esse o principal fator em torno de 67% dos casos, além de cirurgias periodon-
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tais envolvendo osso, cirurgia apical, traumas ósseos, implantes dentários e falta de 
higiene oral (LOPEZ-JORNET et al., 2016).

De acordo com a literatura, a incidência da MRONJ a nível mundial, está em 
torno de porcentagem entre 1-2% (TSAI; HUANG; CHANG, 2016).

O tratamento da osteonecrose dos maxilares, ainda é muito discutido pois pos-
sui uma abordagem variável, levando em conta em qual estágio de osteonecrose 
o paciente se encontra, sendo válido ressaltar que administração por via intraveno-
sa apresenta maiores danos quando comparado a via oral. (LOPEZ-JORNET et al., 
2016) (MALUF et al., 2016).

Em 2006, foi introduzido pela primeira vez o L-PRF, um concentrado de se-
gunda geração de plaquetas autólogas, é considerado assim por ser resultado do 
corpo do próprio paciente. Para obtenção da membrana, é feita a coleta de sangue 
por meio da veia antecubital do paciente e imediatamente o material extraído é colo-
cado na centrífuga por 10 a 12 minutos, dependendo do RPM aplicado. Esse material 
obtido possui fatores de crescimento, os quais são liberados, proporcionando uma 
melhor cicatrização, redução da sintomatologia dolorosa, além de um menor edema 
pós-operatório. Em 2014, foi relatado a sua aplicação no tratamento da MRONJ. Os 
benefícios tratados na literatura quanto a utilização do L-PRF demonstra uma supe-
rioridade quando comparada com o PRP. Entretanto, se sabe que o L-PRF pode ser 
associado a outras membranas, em busca de um melhor resultado para os pacientes 
(CANO-DURAN et al.,2017).

Por tanto, o objetivo do presente estudo é revisar a literatura a fim de avaliar a 
efetividade da utilização dessa técnica em pacientes com osteonecrose (grau I, II e III).

METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento bibliográfico mediante consulta a base de da-
dos “PubMed”, em agosto de 2019. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: 
“leukocyte” and “paletet rich fibrina” and “osteonecrosis”.

A seleção dos artigos baseou-se no ano de publicação, restringindo-se aos 
anos de 2014 a 2019, e ao idioma inglês. Incluíram-se revisões de literatura, casos 
clínicos e ensaios clínicos acerca da utilização do L-PRF no tratamento da osteone-
crose dos maxilares. Foram excluídos os artigos que não apresentavam acesso e 
que não se relacionavam ao tema proposto. 

Foi utilizado o método qualitativo e descritivo, no qual foram analisados os 
trabalhos dos autores que foram referências para elaboração da pesquisa e foi rea-
lizada uma revisão acerca do tema em questão. Inicialmente, todos os artigos sele-
cionados foram avaliados pelo título e resumo e aqueles que atendiam aos critérios 
de inclusão, foram selecionados para leitura. As informações extraídas dos artigos 
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foram: autor(es), ano de publicação, sítio/estágio da doença, protocolo do estudo, 
se houve associação de técnicas, via de administração das medicações, qual(is) 
medicação(oes) utilizadas, procedimento realizado, diabetes presente ou não e o 
desfecho, se houve ou não eficácia da utilização da técnica.

O fluxograma detalhando o processo de identificação, inclusão e exclusão 
é mostrado na Figura 1. Inicialmente, a busca com as palavras chaves e descritor 
em conjunto resultou no total de 22 artigos. Ao utilizar-se os filtros informados na 
metodologia, resultou em 19 artigos. Após aplicação do critério de exclusão, foram 
retirados 9 artigos. Portanto, a revisão de texto completo foi conduzida nos 10 artigos 
resultantes, para confecção do presente trabalho.

RESULTADOS 

Um resumo das características descritivas dos estudos incluídos é apresenta-
do na Tabela 1. A tabela detalha, de cada um dos estudos incluídos (n= 10), a dife-
rença significativamente estatística do uso do L-PRF em osteonecrose dos maxilares 
nos critérios variantes de sítio com maior acometimento, grau da doença mais preva-
lente, bem como medicação e via de administração mais associada a esta patologia, 
procedimento cirúrgico utilizado e desfecho alcançado.

Com relação aos resultados obtidos: em relação a associação da técnica, 6 
(60%) artigos mostraram utilizar somente o L-PRF, 4 (40%) mostraram associação 
do retalho vestibular com outras técnicas. Na variante via de administração, 2 (20%) 
artigos relataram via subcutânea, 2 (20%) artigos relataram por via oral isoladamen-
te, 2 (20%) artigos relataram por via intravenosa isoladamente, 3 (30%) artigos re-
lataram por via oral e intravenosa, 1 (10%) artigo não relatou a via. Por último, no 
desfecho, 2 (20%) artigos relaram ausência de epitelização completa, entretanto os 
demais estudos, 8 (80%) artigos relataram epitelização completa, neoformação ós-
sea e quando em grupos controles, mostrando melhores resultados. 
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Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos nas bases de dados

Tabela 1: Resumo das características descritivas dos estudos incluídos (n=10).

AUTOR/
ANO

SÍTIO / 
(ESTÁGIO) 

PROTOCOLO 
DO ESTUDO 

VIA DE 
ADM 

FARMACO

MEDICAÇÃO 
ASSOCIADA

PROCE-
DIMENTO 
DE RISCO

DESFECHO

Maluf,G 
2016

2 Mandíbu-
la Fase II

Relato de 
caso: 2 pa-

cientes (usado 
L-PRF + PRP)

Subcutâ-
nea

Denosumab 
e/ou Bevo-

cizumab

Remoção 
de tecidos 
de granul-
ção e osso 
necrótico

Ambos pa-
cientes não 

apresentaram 
cicatrização 

completa, deno-
sumabe reduz 
remodelação 

óssea

Tsai,LL 
2016

1 Mandíbu-
la Fase II

Relato de 
caso: 1 pa-

ciente

Intraveno-
sa

Alendronato 
e ácido zole-

drônico

Seques-
trectomia 

Cicatrização 
completa, rege-
neração óssea

Gönen,-
ZB 2016

1 Mandíbu-
la Fase III

Relato de 
caso: 1 pa-

ciente

Intraveno-
sa

Ácido 
Zoledrônico

Seques-
trectomia e 
curetagem 
cirúrgica

Cicatrização 
completa, sem 

recidiva. 

Norhol,-
SE 2016

10 Man-
díbulas 

FaseII, 1 
Mandíbula 

FaseIII,       
3 Maxilas 
Fase II e         

1 Mandíbu-
la-Maxila 
Fase III

Relato de 
caso: 15 
pacientes                                

(L-PRF + BFP 
em 5 pacien-

tes)

 Alendronato 
e denosumab

Ressecção 
do osso 
necrótico

Cicatrização 
completa em 14 
dos 15 pacien-

tes
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Asaka,T 
2016

Mandíbu-
las Fase 

0, Maxilas 
Fase 0 e 
Mandíbu-
la-Maxila 
Fase 0 

Ensaio Clínico 
com grupo 

controle: 102 
pacientes 

(grupo com 
L-PRF outro 

sem o L-PRF)

Oral

Alendronato, 
risedronato, 
minodronato 
e edidronato

Extração 
dentária e 
curetagem

Grupo PRF 
mostrou um 

melhor resulta-
do que o grupo 

controle

Lopez-
-Jenne-
t,P 2016

Mandíbulas 
e Maxilas

Revisão siste-
mática

Oral, in-
travenosa 
e denosu-

mabe

Anti-reab-
sortivos e 

antiangioge-
nicos

Tempo va-
riado por 
pacientes

Conclusões 
de APC’s no 
benefício de 
osteonecrose

Maluf,G 
2017

1 Maxila 
Fase III e           

1 Mandíbu-
la Fase II

Relato de 
caso: 2 pa-

cientes 

Subcutâ-
nea

Ácido Zo-
ledrônico e 
denosumab

Ressecção 
do osso 
necrótico

Cicatrização 
completa em 

ambos os 
casos

Fernan-
do, C 
2019

7 Mandíbu-
las Fase II 
e 4 maxilas 

Fase II

Relato de 
caso: 11 pa-

cientes
Oral Alendronato

Desbri-
damento 
de osso 
necrótico

Cicatrização 
completa, em 

todos pacientes

Giudi-
ce,A 
2018

21 Man-
díbulas 

Fase II, 14 
Mandíbulas 

Fase III, 
6 Maxilas 
Fase II e         
6 Maxilas 
Fase III 

Ensaio Clínico 
com grupo 
controle: 47 
pacientes

Oral e in-
travenosa

Denosumab 
e alendronato

Remoção 
do osso 
necrótico

Grupo PRF 
apresentou 

relativa melhor 
cicatrização

Park,JH  
2017

16 Maxilas,                    
37 Man-
díbulas e                  

2 Mandíbu-
la-Maxila 

Ensaio Clínico 
com grupo 
controle: 55 
pacientes 

(grupo com 
L-PRF e grupo 
com L-PRF + 

BMP-2)

Oral  e in-
travenosa

Antirreabsor-
tivos

Seques-
trectomia 
do osso 

necrótico e 
curetagem 
de tecido-
de granu-

lação

Cicatrização 
completa em 
ambos, asso-
ciação apre-

senta melhores 
resultados

L-PRF= leucócito plaquetário rico em fibrina/ PRP= plasma rico em plaquetas/ BFP= enxerto pedicu-
lado da bola de Bichat/ BPM-2= Proteína morfogenética óssea 2/ APC= concentrado de plaquetas 
autólogos.

Fonte: Elaborados pelos autores

DISCUSSÃO

O mecanismo de ação dos medicamentos antirreabsortivos é inibir a atividade 
osteoclástica, portanto, de catabolismo ósseo, e assim permitindo somente a ativi-
dade osteoblástica. Por esse prisma não haverá remodelação e ocorrerá somente 
neoformação óssea, a qual não vai possuir capacidade de irrigação sanguínea sufi-
ciente, já que o medicamento possui também uma capacidade antiangiogênica, acar-
retando numa possível osteonecrose do osso induzida pela medicação (FERNANDO 
DE ALMEIDA BARROS MOURÃO et al., 2019).
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O tratamento da MRONJ em estágio inicial, é prezado, por um tratamento 
conservador. No qual são feitas administrações de medicamentos antibióticos e 
aplicações tópicas de clorexidina a 0,12%. Em pacientes mais avançados, é feita a 
remoção do tecido necrótico, através de abordagem cirúrgica, como sequestromia, 
desbridamento e curetagem cirúrgica. entretanto, em estudos recentes vem sido 
mostrado a preferência por procedimentos cirúrgicos, ainda que inicialmente, no in-
tuito de evitar proliferação da doença e acarretar em uma possível maior perca de 
estruturas ósseas, em alguns casos envolvendo estruturas nobres (ASAKA et al., 
2017) (NØRHOLT; HARTLEV, 2016).

Inicialmente, os procedimentos cirúrgicos supracitados eram utilizados de ma-
neira isolada. Entretanto, atualmente esses procedimentos são comumente associa-
dos a um tratamento adjuvante, que dentre eles temos a oxigenoterapia hiperbári-
ca, ozonioterapia e concentrado de plaquetas autólogas, os quais são considerados 
como os mais promissores para o tratamento da MRONJ, incluindo PRP e o L-PRF 
(LOPEZ-JORNET et al., 2016).

O L-PRF, ganhou papel de destaque entre os concentrados de plaquetas au-
tólogos devido a sua facilidade de obtenção, quando comparado aos outros, pois 
não exige várias etapas em seu processo, o mesmo apresenta capacidade de “cola 
biológica”, além de possuírem capacidade de regular a inflamação, estimular qui-
miotáticos para uma melhor resposta cicatricial e também estimular a angiogênese 
(ASAKA et al., 2017).

A utilização do L-PRF, geralmente se dá quando o paciente já tem seu proces-
so medicamentoso encerrado ou interrompido, por pelo menos 3 meses. Entretanto, 
em um estudo realizado, uma associação entre a membrana de L- PRF e o BMP-2, 
uma proteína morfogenética óssea com capacidade osteoindutora, que apresentou 
resultados satisfatórios mesmo com pacientes durante a terapia antirreabsortiva, 
como muitas vezes, os casos de pacientes portadores de doenças malignas, que por 
vez podem necessitar de tratamento odntológico (PARK; KIM; KIM, 2017).

Portanto, para tratamento da MRONJ, devemos levar em conta pilares para 
o tratamento adequado, sendo importante analisar o grau de evolução e atividade 
da doença e se o paciente encerrou ou permanece em tratamento. A associação 
do L-PRF com outra técnica pode ser uma boa opção em casos específicos, pois 
isolado demonstrou resultados satisfatórios, bem representado em ensaios clínicos 
(CANO-DURAN et al.,2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, a utilização do L-PRF como tratamento adjuvante da osteonecrose 
dos maxilares induzida por medicamentos é um procedimento sem maiores dificul-
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dades de execução; está cada vez mais incluso como boa alternativa de tratamento 
adjuvante, pois apresenta bons resultados em epitelização e neoformação óssea; 
entretanto por depender de uma centrífuga há custos para a sua obtenção. Mesmo 
sendo uma técnica cada vez mais utilizada dentre as opções de tratamento, entre-
tanto, observa-se uma baixa quantidade de estudos de alta evidência científica, além 
da falta de padronização da técnica utilizada, sendo necessários novos estudos para 
fomentar o uso da técnica para tratamento da osteonecrose dos maxilares.
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