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CAPÍTULO 1 

A RELAÇÃO ENTRE NEUROTRANSMISSORES, SONO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

THE RELATIONSHIP AMONG NEUROTRANSMITTERS, SLEEP AND THE LEARNING 

PROCESS 

 

 
Juliane Maria de Santana¹ 

Jaqueline Inez de Santana² 
Giselly de Oliveira Silva³ 

Ladyodeyse da Cunha Silva Santiago4 
Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão5 

Iunaly Sumaia da Costa Ataide Ribeiro6 

Mércia Dos Santos Freire7 

 

 
 

RESUMO: É durante o sono que o corpo repõe sua energia física, mental e produz hormônios 

fundamentais para seu funcionamento e para a consolidação da memória. Assim, o presente 

trabalho investigou os neurotransmissores que atuam no controle do sono estabelecendo as 

relações com o processo de aprendizagem. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica em 

periódicos que abordam sobre a temática nos últimos 15 anos. Dos 83 artigos encontrados, 61 

foram excluídos por não atender aos requisitos de inclusão, sendo 22 incluídos na construção da 

revisão sistemática e apenas 6 apresentaram estudos relevantes sobre a temática. Nos estudos 

encontrados destaca-se que os sujeitos que não dormiam bem, apresentaram um menor 

desempenho na realização das atividades propostas, além de 1apresentarem déficit nos testes de 

aprendizagem e memória, independentemente da idade. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Neurotransmissores; Saúde. 

 

ABSTRACT: It is during sleep that the body resets its physical, mental energy and produces 

fundamental hormones to its functioning and for memory consolidation. Thus, the present article 

investigated the neurotransmitters that act in sleep control establishing the relationships with the 

learning process. For this, a literature review was carried out in scientific journals that address the 

theme in the last 15 years. A total of 83 articles were found, 61 were excluded because they did 

not meet the inclusion requirements, 22 were included in the construction of the systematic review 

and only 6 presented relevant studies on the subject. In the articles included, it is noteworthy that 

the subjects who did not sleep well presented a lower performance in performing the proposed 

activities, in addition to presenting deficits in learning and memory tests, regardless of age. 

Keyword: Learning; Neurotransmitters; Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dormir é uma necessidade vital básica tão importante quanto o ato de se alimentar, pois, 

é durante o sono que ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o 

equilíbrio de todo o organismo. Sendo a sua privação um fator contribuinte para o 

comprometimento da saúde, uma vez que, é durante esse estado que o corpo repõe sua energia 

física, mental e produz alguns hormônios que são fundamentais para seu funcionamento 

(DUARTE, 2007;SEIXAS et al., 2009). 

Entretanto, pouca importância é dada a essa necessidade, de modo que, muitas pessoas 

se tornam sujeitas a não obter a quantidade e a qualidade de sono necessária para se sentirem 

dispostas a realizar as atividades previstas no decorrer do dia (GUIMARÃES; AZEVEDO, 2009), 

além disso, a falta de horas dormidas pode implicar em diversos problemas tais como: diminuição 

da motivação e concentração, déficit de memória, sonolência diurna, alterações de humor, queda 

da imunidade, entre outras (MATHIAS et al. 2006). 

De acordo com a literatura passamos quase um terço de nossas vidas dormindo e que 

uma boa noite de sono está diretamente relacionada com a qualidade de vida, a saúde e a 

longevidade, já que é nesse período que as proteínas são sintetizadas com o objetivo de manter 

ou expandir as redes neuronais ligadas à memória e ao aprendizado (VALLE et al.  2009). 

Hoje se sabe que o padrão de sono é modificado com o passar dos anos. Geralmente, 

crianças recém-nascidas podem dormir até 18 horas por dia. Com o decorrer dos anos, essa 

quantidade de horas de sono diminui consideravelmente, sendo que um adulto dorme em média 

de 8 a 9 horas e meia por dia e os idosos dormem cerca de 6h e costumam fragmentar seu sono 

(LOUZADA; MENNA-BARRETO, 2007). 

Segundo Hadadet et al. (2012) o sono pode sofrer influências de aspectos externos, 

ambientais, como por exemplo, a ausência ou presença da luz solar, bem como, é influenciado por 

horários sociais pré-estabelecidos em diferentes instâncias: educacionais, sociais, de lazer, entre 

outros. Ressalta-se ainda que substâncias como melatonina, o hormônio do crescimento e o 

cortisol têm efeitos diretos na regulação desse processo. 

Através de estudos a neurociência nos fornece evidências, de que os processos 

emocionais e cognitivos são dependentes entre si e profundamente intrínsecos. Um exemplo disso 

é que crianças deprimidas mostram déficits neuropsicológicos e alterações no padrão de ativação 

cerebral durante tarefas de atenção e memorização. O mesmo acontece com o estresse 

emocional, através do aumento da liberação de cortisol (KONKIEWITZ, 2013). 

 A secreção de melatonina segue um padrão programado, que é influenciado pela 

luminosidade do ambiente, e tem seu pico máximo durante as primeiras horas da noite, 

participando na conciliação do sono. Este pico é considerado um dos “portões” de entrada no sono 

noturno. Assim, se um indivíduo força o estado de vigília, lutando contra o sono neste momento 

propício, sentirá dificuldades para dormir depois. Obviamente, a melatonina não é o único 

elemento determinante desta periodicidade do ciclo vigília-sono no ser humano, mas certamente é 
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reconhecida como um dos neuro-hormônios/neurotransmissores mais importantes (FERNANDES, 

2006). 

Assim, diante do que foi exposto o presente estudo tem por objetivo investigar por meio de 

uma revisão sistemática os neurotransmissores que atuam no controle do sono estabelecendo as 

relações com o processo de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

  

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo sistemática, onde foi realizada uma pesquisa 

eletrônica na literatura utilizando as bases de dados: Bireme, SCIELO, Periodicos Capes, 

PUBMED e LILACS. 

Utilizaram-se os seguintes descritores de busca: neurotransmissores, qualidade do sono, 

aprendizagem, melatonina, cortisol, crianças, adolescentes e adultos. Como critérios de inclusão 

foram selecionados artigos originais, classificados como A1, A2, B1 a B5 publicados na língua 

portuguesa entre janeiro de 2005 até o ano corrente. E como critérios de exclusão, não foram 

incluídos artigos que também fossem de revisão bibliográfica. 

A princípio, foi feita a leitura do título e do resumo de cada um dos trabalhos. Aqueles que 

apresentaram informações mais relevantes foram lidos por completo e de maneira mais 

aprofundada. Após essa etapa os dados foram extraídos, organizados e posteriormente foi feita e 

redigida à revisão sistemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das estratégias de busca selecionadas para este estudo, não foram encontrados 

artigos na literatura que suprissem ao mesmo tempo os temas selecionados para a pesquisa 

(sono, neurotransmissores e aprendizagem), sendo assim, os resultados serão apresentados em 

subcategorias. 

Ao todo, foram selecionados 83 artigos nas diversas bases de dados, aos quais 61 foram 

excluídos por não atender os requisitos de inclusão, sendo 22 incluídos na construção da revisão 

sistemática e apenas 6 apresentaram estudos relevantes sobre a temática (Figura 1).  As 

características de cada estudo estão apresentadas na tabela 1. 
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Figura 1: Fluxograma dos artigos utilizados na revisão com a estratégia de busca neurotransmissores, 

qualidade do sono e aprendizagem. 

 

Fonte: Autores 

Tabela 1: Características dos artigos incluídos na revisão 

Estudos Sujeitos Faixa Etária Nª da revista Qualis Ano de 
Publicação 

Boscolo et al. 45 adolescentes 
de ambos os 

sexos 

12 a 14 anos 1645-0523     B1         2007 

Nakaoka, 
Pereira e 

Kashiwabara  

1 paciente do 
gênero 

masculino 

34 anos   2317-4404 B4 2013 

Rocha e 
Martino 

203 enfermeiros 
de ambos os 

sexos 

40 a 49 anos 0080-6234 A2 2010 

Uema et al. 81 crianças  6 a 12 anos   0034-7299  B4 2007 

Batista et al. 481 estudantes 14 a 19 anos 1984-0462 
 

B1 2018 
 

Benavente et 
al. 

151 discentes de 
enfermagem 

Maiores de 
18 anos 

1980-220X A2 2014 

Fonte: Autores 

 

1.1 SONO E APRENDIZAGEM 

 

Dormir bem é sinônimo de qualidade de vida e longevidade, além de diminuir 

significativamente possíveis riscos a saúde. Por isso, é crescente o número de pesquisadores e 

profissionais interessados sobre o tema, e sobre as consequências de se ter uma qualidade de 

sono considerada ruim. Pois, é durante esse período que o corpo libera hormônios fundamentais 

para seu funcionamento e processa vários tipos de memória (MARTINI et al., 2012). 

Segundo Cardoso et al. (2009) ter uma boa noite de sono além de ajudar na consolidação 

da memória, é fundamental na termorregulação, na conservação e na  restauração de energia e 

do metabolismo cerebral, e que por causa disso, o individuo que sofre alguma perturbação 

durante o sono pode acarretar alterações significativas no funcionamento físico, ocupacional, 

cognitivo e social comprometendo assim, sua qualidade de vida.  

83 artigos 
encontrados

61 artigos 
excluidos

13 artigos de 
revisão

18 sem acesso 
ao texto

22 artigos 
incluidos

6 apresentaram 
estudos 

relevantes
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Uema et al. (2007) realizou uma pesquisa com o intuito de avaliar se pacientes que 

possuíam distúrbios obstrutivos do sono apresentariam alguma alteração na aprendizagem, 

memória e atenção. A amostra foi composta por 81 crianças com idade entre 6 e 12 anos, as 

mesmas foram divididas em 3 grupos: 1- Grupo Apnéia do sono (n=24), 2- Grupo Ronco Primário 

(n=37) e 3- Grupo Controle (n=20). Todos foram avaliados através de testes de aprendizagem 

(Teste de Rey), cognitivos (Código, Dígito, Cancelamento de Letras e Símbolos) e polissonografia. 

Ao finalizar os testes foi possível concluir que as crianças com distúrbios obstrutivos do sono 

apresentam piores resultados no teste de aprendizagem e no de memória (Teste de Rey), 

principalmente o grupo Ronco Primário, quando este é comparado ao grupo Apnéia do Sono. Já 

os testes relacionados à atenção apresentaram resultados semelhantes em ambos os grupos. 

De acordo com a literatura, a privação de sono não é exclusiva de uma classe, país ou 

faixa etária, embora tenha sido observado que, em especial, os adolescentes tenham dormido 

cada vez menos, que acarreta efeitos adversos nos processos de desenvolvimento, no progresso 

psicossocial e nas capacidades neurocognitivas (VALENTIM, 2011; MATOS; SAMPAIO, 2009).  

Tendo em vista esses dados, Boscolo et al. (2007)  realizou um estudo investigando os 

parâmetros relacionados a qualidade de sono, ao nível de atividade física habitual (NAFH) e a 

função cognitiva em adolescentes. A sua amostra foi por 45 alunos uma escola pública (A) e duas 

escolas privadas (B e C). Para a coleta de dados aplicou-se questionários que avalizavam o 

padrão de sono, NAFH, conhecimentos gerais e também tipos de memória. Os autores constaram 

que houve diferenças significativas entre as escolas “A” e “B” em relação ao índice de atividade 

física no lazer (NAFH). E que, ao analisar a qualidade de sono, 73,3% dos alunos da escola “A” 

relataram ter desejo em mudar seus hábitos de sono e 40% alegaram ter episódios de acordar em 

pânico. Já na avaliação cognitiva, foi possível observar diferenças no teste de recordação de 

palavras nas posições posteriores ao relacionamento semântico. 

Outro trabalho com resultados bastante significativos é o de Batista et al. (2018), onde 

foram selecionados 481 estudantes, com idade entre 14 e 19 anos de escolas da rede pública 

estadual de ensino médio da cidade de Caruaru, interior de Pernambuco. Para a coleta de dados 

foram aplicados questionários contendo perguntas sobre a percepção do sono dos estudantes, 

informações pessoais, variáveis socioeconômicas e sociodemográficas. Após a análise por meio 

de teste qui-quadrado Pearson e de regressão logística binária, os autores obtiveram que 44,1% 

dos estudantes declararam sentir algum tipo de dificuldade para assimilar os conteúdos que estão 

sendo abordados em sala, 77,1% dormiam menos de 8 horas por dia e 28,9% tinham uma 

percepção ruim da qualidade do sono.  

Além disso, constatou-se que os jovens que se dedicavam ao menos 1 hora do dia para 

estudar de maneira extraclasse apresentavam menos chances de sentir dificuldade em absorver o 

conteúdo (OR=0,34; IC95% 0,19-0,58), e que, os estudantes que mencionaram ter uma qualidade 

do sono ruim tinham mais chances de sentir dificuldade em assimilar o que estava sendo visto em 

aula (OR=1,73; IC95% 1,13-2,65), independentemente de sexo, idade, turno, tempo de estudo 

fora da sala de aula e quantidade de horas dormidas. 
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1.2 NEUROTRANSMISSORES E O SONO 

1.2.1 MELATONINA 

A melatonina (MEL ou N-acetil-5-metoxitriptamina) é um hormônio produzido pela 

glândula pineal e que influência no ritmo sazonal e circadiano, no ciclo sono-vigília e na 

reprodução, secretado durante o período noturno, sendo sensível a luminosidade, possui elevação 

no inicio da noite e queda no final. A quantidade de melatonina produzida no organismo diminui de 

acordo com a idade (POYARES et al. 2005; SUKYS-CLAUDINO et al. 2010). 

Nakaoka, Pereira e Kashiwabara (2013) realizaram um estudo de caso sobre o uso da 

melatonina por um paciente do sexo masculino, com 34 anos, queixando-se de insônia noturna, 

com relatos de sonolência, cansaço e diminuição do rendimento no trabalho. A principio, o 

paciente de fez o uso de zolpidem (10 mg/dia, por cinco semanas) e clo-nazepam (2 mg/dia, por 

quatro semanas), entretanto, ao fazer o uso de ambos medicamentos apresentou sintomas de 

fadiga, cefaleia e sonolência no período laboral, o que resultou no abandono de tais tratamentos. 

E optou-se então pela melatonina, um comprimido de 3mg/dia, que deveria ser ingerido 30 

minutos antes de dormir. Após três semanas, o paciente mencionou um aumento na qualidade do 

sono, com base nos resultados encontrados através do uso do questionário de Qualidade do Sono 

de Pittsburgh (PSQI).  

Tais resultados vão de encontro com posicionamento da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia – SBEM (2016), em que cita o uso da melatonina na clínica médica 

para o tratamento de alguns distúrbios do sono tais como: insônia por fase retardada, ciclo vigília-

sono com períodos diferentes de 24h, latência prolongada para o sono, fragmentação do sono, 

distúrbios comportamentais do sono REM, correções do sono do idoso e dessincronização entre o 

ciclo vigília-sono. 

 

2.2.2 CORTISOL 

O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais que aumenta nas ultimas 

etapas do sono e tem por objetivo preparar o organismo para a vigília, além disso, é considerado 

um importante marcador do estresse fisiológico (ROCHA, 2013). 

Tendo em vista sua relação direta com o sono e o estresse, vários pesquisadores andam 

desenvolvendo estudo com base nessa temática. Rocha & Martino (2010) realizaram um estudo 

sobre a relação entre estresse e qualidade do sono de enfermeiros que atuam em diferentes 

setores hospitalares em turnos diurnos e noturnos. Para a coleta de dados utilizou-se a Escala 

Biachi de Stress Modificada (EBSm) e o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). 

Participaram da pesquisa 203 enfermeiros com faixa etária de 40 a 49 anos de idade. Após a 

coleta de dados constatou-se que houve uma correlação significativa entre estresse e sono 

(correlação de Spearman; r= 0,21318; p= 0,0026) e entre níveis elevados de estresse e qualidade 

de sono ruim para os enfermeiros do turno da manhã (p=0,030; Teste Qui-Quadrado).   

https://www.endocrino.org.br/
https://www.endocrino.org.br/
https://www.endocrino.org.br/
https://www.endocrino.org.br/
https://www.endocrino.org.br/
https://www.endocrino.org.br/


 
 

15 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

Dados semelhantes foram encontrados na pesquisa realizada por Benavente et al (2014), 

em que analisou-se a influência dos fatores de estresse e das características sociodemográficas 

na qualidade do sono de discentes de enfermagem. A amostra foi composta por 151 discentes de 

enfermagem de São Paulo maiores de 18 anos. Para o levantamento de dados os autores 

utilizaram três instrumentos: 1- Formulário para caracterização sociodemográfica; 2- Avaliação de 

Estresse em Estudantes de Enfermagem (AEEE) e 3- Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

(PSQI). Ao analisar os resultados verificou-se um predomínio de muito estresse em relação ao 

Gerenciamento do Tempo (27,8%) e Formação Profissional (30,5%), além disso, os dados do 

PSQI demonstraram que a maioria dos discentes (78,8%) possuía uma baixa qualidade do sono, e 

em relação às características sociodemográficas tais como sexo, idade, situação conjugal, 

presença de filhos e meios de transporte, são fatores que podem levar à ocorrência do estresse, e 

consequentemente de uma noite mal dormida.  

Em ambos os estudos foi possível perceber que, quanto maior o nível de estresse pior era 

a qualidade do sono dos enfermeiros em estudo, e consequentemente, seu desempenho no 

ambiente de trabalho. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

 

Após a realização da revisão sistemática foi possível perceber que existe sim uma relação 

entre ter uma boa qualidade do sono e a aprendizagem, uma vez que, é durante esse período que 

o nosso organismo libera hormônios/neurotransmissores fundamentais ao nosso bem estar.   

Além disso, com base nos estudos que encontramos na literatura ficou perceptível que, os 

sujeitos que não dormiam bem, apresentaram um menor desempenho na realização das 

atividades propostas, além de apresentarem déficit nos testes de aprendizagem e de memória, 

independentemente de sua idade. E, em outras situações, a falta de sono foi diretamente 

relacionada ao estresse, pois, quanto maior o nível de estresse, mais dificuldade o individuo tinha 

em conseguir dormir. 
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CAPÍTULO 2 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS APÓS 

MORTE ENCEFÁLICA: REVISÃO INTEGRATIVA 

NURSING ASSISTANCE TO THE POTENTIAL ORGAN AND TISSUE DONOR AFTER BRAIN 

DEATH: INTEGRATIVE REVIEW 

 

Monique Marques de Souza1 

Raiane Alves Vieira2 

 

RESUMO: O presente estudo foi elaborado procurando contribuir para estudos que auxiliarão 
enfermeiros a realizar cuidados de enfermagem direcionados à manutenção de órgãos do 
potencial doador, mostrando a relevância da assistência de enfermagem para prevenção de perda 
de potenciais doadores. Logo, este trabalho tem como objetivo identificar os cuidados de 
enfermagem após diagnóstico de morte encefálica para manutenção do potencial doador de 
órgãos e tecidos. Assim, de acordo com os resultados deste estudo, foram identificados oito 
cuidados de enfermagem para manutenção de órgãos de um potencial doador de órgãos e tecidos 
após morte encefálica. O cuidado de enfermagem foi compreendido como uma ferramenta 
relevante para a efetivação do transplante, considerando a importância da compreensão de 
medidas particulares da equipe de enfermagem no período da manutenção dos órgãos após 
morte encefálica, a fim de possibilitar resultados positivos no processo de doação.  
 
Palavras-chave: morte encefálica, doadores de tecidos, cuidados de enfermagem, transplante de 
órgãos. 
 
ABSTRACT: This study was prepared seeking to contribute to studies that will assist nurses to 
perform nursing care directed to the maintenance of the potential donor organs, showing the 
importance of nursing care to prevent loss of potential donors. This work aims to identify the 
nursing care after diagnosis of brain death for maintenance of the potential donor organs and 
tissues. Thus, according to the results of this study, eight nursing care were identified for 
maintenance of organs from a potential donor organs and tissues after brain death. Therefore, 
nursing care was understood as an important tool for the realization of the transplant, considering 
the importance of understanding the particular measures of nursing staff in the period of 
maintenance of organs after brain death, in order to provide positive results in the donation 
process.  
 
Keywords: brain death, tissue donors, nursing care, organ transplantation. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, o conceito de morte esteve atrelado à ausência de batimentos cardíacos 

ou movimentos respiratórios espontâneos. Com o passar do tempo esse conceito se modificou, 
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uma vez que, atualmente, se torna possível manter as funções vitais do ser humano, por longos 

períodos, mesmo sem o funcionamento do encéfalo (FREIRE et al, 2012). 

Entende-se por morte encefálica (ME), baseado na Resolução 1.480 – Conselho Federal 

de Medicina (CFM) (BRASIL, 1997, p.1) a “parada total e irreversível das funções encefálicas de 

causa conhecida e constatada de modo indiscutível”. A ME, na maioria das vezes, está associada 

a causas traumáticas, congênitas ou adquiridas que levam a internações inesperadas (DORIA et 

al, 2015). Conforme exposto, a mudança do conceito de ME, tornou- se possível a aplicação da 

doação de órgãos e tecidos após o diagnóstico de ME. 

Na década de 1960 foi realizado primeiro transplante de rim no Brasil. Desde esse 

primeiro transplante já ocorreram mais de 75.600 transplantes de órgãos no Brasil. O transplante 

de órgão é uma opção de tratamento para melhorar a qualidade de vida de pessoas de qualquer 

idade, que apresentam doença crônica de caráter irreversível e em estágio final (MENDES et al, 

2012). 

Por não haver uma estruturação direcionada para o doador os próprios médicos 

transplantadores buscavam por doadores nos hospitais para realização de transplante. Somente a 

partir da década de 1980 as primeiras organizações para notificações foram criadas. O Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT), Portaria Nº 2.933, de 27 de setembro de 2010, (BRASIL, 2010, 

p.1) revela como um dos principais objetivos “proporcionar formação, capacitação, atualização e 

desenvolvimento dos profissionais envolvidos com o processo de doação/transplante”. 

A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo de todo o processo de doação e 

transplante e provavelmente aquele que traz maior impacto no número final de doadores de 

órgãos e tecidos, uma vez que o baixo número de notificações contribui para a limitada taxa de 

doadores e de transplantes no Brasil (ABTO, 2009). 

Ressalta-se que, a efetividade do transplante está relacionada diretamente ao doador 

falecido, pois, até o final de 2012, dos 7.426 transplantes de órgãos realizados no Brasil, apenas 

21,6% ocorreram com doadores vivos (FREIRE et al, 2012). 

Em 2015, os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) 

estimaram necessidade anual de transplantes de 38.728, sendo o nº de transplantes realizados 

21.653, ou seja, totalizando uma diferença de 17.075. Pela primeira vez desde 2007, observou-se 

uma diminuição na taxa de potenciais doadores e de doadores efetivos em relação ao ano 

anterior. A elevada taxa de recusa familiar à doação persiste como o principal obstáculo para a 

efetivação da doação na maioria dos estados, enquanto que em outros estados persiste a 

dificuldade na realização dos testes para o diagnóstico de ME (ABTO, 2015). 

Um dos fatores que interferem na captação e doação de órgãos e tecidos são os cuidados 

dispensados ao paciente (COSTA et al, 2016). Cabe ao enfermeiro “planejar, executar, coordenar, 

supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem relativos tanto ao doador de órgãos e 

tecidos quanto ao receptor e seus familiares” (FREIRE et al, 2014). 

Deste modo ao enfermeiro incumbe aplicar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) em todas as fases do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos 
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ao receptor e família, que inclui o acompanhamento pré e pós-transplante (no nível ambulatorial) e 

transplante (intra-hospitalar), dentre o qual se destaca “fazer intervenção de enfermagem, 

tratamento e/ou prevenção, evitando complicações e/ou minimizando os riscos que possam 

interferir no transplante” (BRASIL, 2004). 

Desta forma, a Resolução nº 292/2001 destaca que os enfermeiros responsáveis por 

esses serviços devem ter conhecimento e formação adequada não somente para oferecer 

informações necessárias aos familiares, mas também para identificar um possível doador e 

realizar as intervenções de enfermagem na manutenção desse indivíduo, para posterior doação 

(BRASIL, 2004). Sendo assim, é necessário garantir uma adequada preservação e posterior 

viabilidade desses órgãos até a extração. Isso implica investimentos em materiais e equipamentos 

especializados, equipe de profissionais capacitados que saibam identificar e diagnosticar 

precocemente a ME, e, principalmente, reconhecer as alterações fisiológicas apresentadas por 

esse paciente (FREIRE et al, 2012). 

Uma série de ações deve ser realizada, especialmente de enfermagem, para a 

manutenção efetiva do doador, viabilizando adequadamente seus órgãos para transplante. Assim, 

o conhecimento das alterações fisiológicas que acometem vários órgãos e sistemas no paciente 

em condição de morte encefálica, pelos profissionais que trabalham com doação de órgãos e 

tecidos, é um dos fatores que parece estar relacionado à melhoria de sobrevida do paciente 

(receptor) ou enxerto (órgão ou tecido transplantado) (AGUIAR, 2005). 

Para guiar esse estudo, formulou-se a seguinte questão norteadora: Quais são os 

cuidados de enfermagem que têm sido aplicados para a manutenção de órgãos e tecidos a 

pacientes diagnosticados com morte encefálica? Os resultados poderão possibilitar a contribuição 

para assistência direta aos pacientes com diagnóstico de ME. 

O presente estudo teve como objetivo identificar os cuidados de enfermagem após 

diagnóstico de morte encefálica para manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos. 

Diante desse contexto consideramos relevante este estudo, o qual busca contribuir para 

estudos que auxiliarão enfermeiros a realizar cuidados de enfermagem direcionados à 

manutenção de órgãos do potencial doador, mostrando a relevância da assistência de 

enfermagem para prevenção de perda de potenciais doadores. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa compreende em 

revisar pesquisas de conteúdos cientificamente significantes para auxiliar em decisões e contribuir 

para o aperfeiçoamento na prática clínica, permitindo a associação dos conteúdos conhecidos que 

necessitem ser contemplados em estudos futuros (MENDES, 2008). 

O presente estudo foi realizado de acordo com as 6 etapas da Revisão integrativa de 

literatura, que são: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos 
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estudos selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; interpretação dos resultados; apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

(MENDES, 2008). 

Foi realizado uma busca nas bases de dados BDENF (Base de Dados de Enfermagem), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online). 

Os critérios de busca e seleção dos artigos englobam: artigos com textos por completos 

acessíveis, disponíveis em língua portuguesa, publicados nos últimos 5 anos e contendo os 

descritores selecionados Morte Encefálica, Doadores de Tecidos, Cuidados de Enfermagem e 

Transplante de Órgãos. Como modo de exclusão, foram retirados artigos duplicados, artigos que 

não abrangem ao tema proposto e artigos com mais de 5 anos de publicação. 

Foram selecionados somente os artigos que responderam a questão de investigação e os 

critérios de elegibilidade. Após a seleção, os mesmos foram minuciosamente analisados, 

avaliados, aplicando um instrumento composto contendo os itens: autor, revista, ano de 

publicação, título, objetivo do estudo, metodologia e as intervenções de enfermagem. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados da busca por artigos nas bases de dados selecionados foram 46 artigos, 

sendo que somente 4 atenderam os critérios dos cuidados em enfermagem. Abaixo, mostra-se o 

quadro 1, referente aos achados. 

 

Quadro 1: Resultados de artigos encontrados. Rio de Janeiro, 2016. 

 

Autor / Ano / 

Revista / Título 

Objetivo Metodologia Intervenção 

Freire et al. (2012) Descrever as Estudo exploratório Manutenção das 

Escola Anna Nery. alterações descritivo com dados córneas; controle 

Alterações fisiológicas da ME prospectivos e glicêmico; inspeção 

fisiológicas da morte em Potencial Doador abordagem de infecções. 

encefálica em (PD) de órgãos e quantitativa,  

potenciais doadores tecidos para realizado nas  

de órgãos e tecidos transplantes. unidades de  

para transplantes.  emergência e terapia  

  intensiva adulto do  

  Hospital da  

  Restauração (HR),  

  em Recife/PE, no  

  período de abril a  

  outubro de 2011.  
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Freire et al. (2012) Verificar o Estudo exploratório- Controle da 

Revista Eletrônica de conhecimento dos descritivo com temperatura; 

Enfermagem. Morte profissionais de abordagem cuidados com a 

encefálica e cuidados enfermagem sobre a quantitativa e dados córnea; PCR. 

na manutenção do Morte Encefálica prospectivos.  

potencial doador de (ME) e a manutenção   

órgãos e tecidos para do Potencial Doador   

transplantes. (PD).   

Guimarães et al. Verificar o Pesquisa quantitativa, Prevenção, 

(2012) Revista do conhecimento dos do tipo exploratório e manutenção e 

Instituto de Ciências enfermeiros da UTI, descritivo, no controle da 

UNIP. Conhecimento sobre condutas de Hospital de Urgência temperatura. 

 

dos enfermeiros sobre 

condutas na prevenção, 

manutenção e no 

controle de temperatura 

de potenciais doadores. 

enfermagem a serem 

tomadas no manejo do 

potencial doador de 

órgãos, no que se 

refere à prevenção, 

manutenção e controle 

da 

temperatura. 

de Goiânia, Goiás.  

Costa et al. (2016) Identificar o papel da Revisão bibliográfica, Manutenção das 

Revista Bioética. A equipe de com objetivo córneas; manutenção 

enfermagem e o enfermagem nos exploratório, da pressão arterial; 

paciente em morte cuidados prestados descrevendo a doação ventilação e 

encefálica na UTI. aos pacientes em de órgãos e o papel oxigenação 

 morte encefálica nas da enfermagem adequada; controle e 

 unidades de terapia diante de paciente em manutenção da 

 intensiva, apontando morte encefálica na temperatura; 

 condutas UTI. manutenção do 

 indispensáveis à  controle da função 

 manutenção do  renal; inspeção de 

 potencial doador,  infecções; 

 assistência à família e  PCR. 

 controle de todas as   

 funções vitais até o   

 momento da doação   

 de órgãos.   

 

Dos quatro artigos apresentados, foram identificados diversos cuidados ao potencial 

doador de órgãos e tecidos, sendo o controle e manutenção da temperatura em 3 artigos (COSTA 

et al, 2016; FREIRE et al, 2012; GUIMARÃES, et al 2012), manutenção das córneas em 3 artigos 
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(COSTA et al, 2016; FREIRE et al, 2012; FREIRE et al, 2012), assistência na parada 

cardiorrespiratória (PCR) em 2 artigos (COSTA et al, 2016; FREIRE et al, 2012), inspeção de 

infecções em 2 artigos (COSTA et al, 2016; FREIRE et al, 2012), manutenção da pressão arterial 

em 1 artigo (COSTA et al, 2016), ventilação e oxigenação em 1 artigo (COSTA et al, 2016), 

controle da função renal em 1 artigo (COSTA et al, 2016), controle glicêmico em 1 artigo (FREIRE 

et al, 2012). Os quatro artigos tiveram por finalidade apresentar a importância da manutenção do 

potencial doador de órgãos e tecidos, e também, a necessidade de prevenir complicações. 

O artigo de Costa et al (2016) aborda os cuidados de enfermagem minuciosos ao paciente 

em morte encefálica nas unidades de terapia intensiva, especialmente monitorização da 

temperatura, onde o aquecimento do paciente é indispensável, administrando líquidos aquecidos 

de 37°C a 38°C por via endovenosa, controlados com cobertores e nebulização. Os cuidados 

iniciais envolvem mudança de decúbito, evitando úlceras por pressão; elevação da cabeceira a 30 

graus, além disso, o profissional de enfermagem deve realizar aspiração, a fim de fluidificar 

secreções pulmonares; avaliação periódica de acessos, como cateteres; e a mensuração de sinais 

vitais em período de 24 horas. 

Esse mesmo autor, refere que a manutenção das córneas é realizada com a oclusão da 

área dos olhos, aplicando água ou gelo, colírios ou lubrificantes, ou usando gases umedecidas 

com soro a 0,9% ou água destilada a cada três horas, evitando complicações como a inflamação. 

É função da enfermagem realizar eletrocardiograma a fim de detectar alterações cardíacas, e em 

caso de PCR, efetuar, junto ao médico, manobras de Reanimação Cardiorrespiratória (RCR) 

(COSTA et al, 2016). 

A idade é um fator importante, pois também pode ser motivo de contraindicação, a 

hipotensão arterial deve ser tratada inicialmente repondo líquidos e, se não houver mudanças, 

realizar infusão com drogas vasoativas. Manter controle hídrico e avaliar diurese, são cuidados 

básicos para se manter uma função renal equilibrada, e promovendo a prevenção da disfunção 

endócrina. Em caso de infecções é importante a administração de antibióticos. Concluindo-se que 

a equipe de enfermagem desempenha importante papel na manutenção das funções vitais do 

potencial doador, sendo necessário o conhecimento científico e técnico a respeito dos aspectos da 

morte encefálica (COSTA et al, 2016). 

Por outro lado, Freire et al (2012), descreve as alterações fisiológicas da ME em 

potenciais doadores de órgãos e tecidos para transplantes. A hiperglicemia deve ser detectada 

corretamente, uma vez que o controle desse evento deve ser executado através de dosagens 

seriadas da glicose sanguínea ou através do controle de glicemia capilar, que deve ser realizado, 

no mínimo, de seis em seis horas. A terapia com antibiótico deve ser indicada nos casos 

comprovados ou na suspeita de infecção. Para manutenção das córneas deve-se utilizar gazes 

umedecidas com solução salina a 0,9% sobre as pálpebras fechadas ou usar tiras finas de 

esparadrapo. Assim, o enfermeiro deve estar capacitado a identificar tais alterações 

fisiopatológicas para que, junto com a equipe de saúde, possa instituir medidas terapêuticas 

adequadas. 
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O estudo desenvolvido por Freire et al (2012), apresenta uma avaliação do conhecimento 

dos profissionais de enfermagem relacionados à ME e aos cuidados na manutenção do potencial 

doador (PD) de órgãos e tecidos para transplante. Alguns cuidados de enfermagem foram 

identificados, como, os cuidados para a manutenção do PD, o qual é importante salientar o 

controle da temperatura corpórea, aquecer o PD com cobertores, se possível manta térmica, ou 

com focos de luz direcionados para o tórax ou abdome. No entanto, aquecer os fluidos 

endovenosos a temperaturas de 37º-38ºC é o cuidado mais relevante e eficaz para controlar a 

temperatura corporal. 

No que se refere aos cuidados na proteção da córnea, a umidificação é fundamental, pois 

esse tecido pode ser facilmente lesionado pelo ressecamento, devendo a córnea ser umedecida e 

protegida com pomada para evitar ceratites. Aproximadamente 10% de todos os PDs 

experimentam parada cardíaca que necessita de ressuscitação cardíaca durante a fase de 

manutenção. As manobras ressuscitadoras básicas e avançadas imediatas precisam seguir os 

protocolos tradicionalmente estabelecidos. Os resultados apontam que condutas adequadas com 

relação à manutenção do PD devem ser destacadas, para que possa ser obtida uma ampliação do 

conhecimento científico sobre essa questão (FREIRE et al, 2012). 

Por fim, o estudo de Guimarães et al (2012), teve como objetivo verificar o conhecimento 

dos enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva, sobre condutas de enfermagem a serem 

tomadas no manejo do potencial doador de órgãos, no que se refere à prevenção, manutenção e 

controle da temperatura. Deve-se manter a temperatura superior a 35ºC (ideal entre 36ºC e 

37,5ºC) com objetivo de manter a viabilidade dos órgãos a serem transplantados. A monitoração 

da temperatura é de grande importância, por tratar-se de um indicador precoce da hipotermia, 

assim, a verificação da temperatura deve ser realizada a cada duas horas. A circulação de ar 

aquecido através da manta térmica é um método de aquecimento não-invasivo, que pode reverter 

a progressão da hipotermia. A utilização do foco de luz em região do tórax e abdome torna-se 

mais útil, principalmente em região abdominal por conter líquido em cavidade o que facilitará o 

aquecimento das estruturas. 

Baseado nesse mesmo estudo, a aplicação do calor em extremidades é associada a 

efeito local. Salientam-se os cuidados na prevenção de queimaduras locais que estão intimamente 

relacionadas ao tempo de exposição e à distância foco-paciente. No aquecimento do potencial 

doador utilizam-se soluções aquecidas que só será útil quando houver necessidade de volumes 

maiores que 2 litros em 1 hora para administração endovenosa; esse método não pode substituir 

a utilização de um sistema ativo de aquecimento e, sozinho, não mantém o paciente 

normotérmico. O sistema de aquecimento do ar inspirado pode reverter a hipotermia já instalada. 

A temperatura do gás inspirado deve estar próxima à temperatura central, que é de 37ºC, e a 

umidade relativa em 100%, para que não ocorra desidratação da mucosa da árvore respiratória e 

a velocidade do transporte mucociliar seja máxima. O reaquecimento passivo externo por meio da 

elevação da temperatura do ambiente é estratégia recomendada. Diante dos resultados 

apresentados verificou-se a importância dos cuidados de enfermagem na manutenção da 
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temperatura corporal para o potencial doador de órgãos e, também, a necessidade de se prevenir 

complicações que podem contribuir para inviabilizar a doação (GUIMARÃES et al, 2012). 

 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os cuidados de enfermagem ao potencial doador de órgãos e tecidos é pouco abordado 

pelos estudos científicos de enfermagem. De acordo com os resultados desse estudo, considera-

se a importância da compreensão de medidas particulares da equipe de enfermagem no período 

da manutenção dos órgãos após morte encefálica, a fim de possibilitar resultados positivos no 

processo de doação. 

Foram identificados oito cuidados de enfermagem realizados para manutenção de órgãos 

de um potencial doador de órgãos e tecidos após morte encefálica. Os cuidados de enfermagem 

utilizados desempenham uma alta influência no processo de manutenção do potencial doador. 

Conforme esses achados, os cuidados de enfermagem identificados serão discutidos 

individualmente. 

 

Manutenção da pressão arterial 

Sallum e Paranhos (2010), menciona que o tratamento da hipotensão consiste na 

reposição de volume intravenoso (ringer lactato ou solução isotônica de cloreto de sódio), de 

forma a manter o balanço hídrico do paciente sempre positivo e uma pressão arterial média (PAM) 

por volta de 80 mmHg. Faz-se necessário monitorar a pressão venosa central (PVC) para evitar 

sobrecarga cardíaca por excessiva infusão de líquidos. Se a reposição volêmica  não for suficiente 

para manter o padrão hemodinâmico adequado, que consiste em PAM igual ou superior a 70 

mmHg, pressão sistólica igual ou superior a 100 mmHg, frequência cardíaca entre 60 e 120 

batimentos/minutos e PVC de 6 a 10 mmHg (normovolemia), faz-se necessário o uso de drogas 

vasoativas como a dopamina (preferencialmente) até 10 mcg/kg/minutos e a noradrenalina até 

alcançar o efeito clínico desejado; não é determinado o limite máximo de sua dose de infusão. 

Para Rech e Rodrigues Filho (2007), se a hipotensão persistir a despeito da reposição 

volêmica adequada, é necessário a utilização de inotrópicos e vasopressores para restaurar a 

perfusão tecidual. O objetivo do uso de vasopressor é manter a pressão arterial média (PAM) em 

torno de 70 mmHg. O uso de vasopressores exige a monitoração invasiva da pressão arterial. O 

aumento progressivo do suporte deve ser acompanhado do escalonamento da monitoração.  

 

Controle e manutenção da temperatura 

Lemes e Bastos (2007), afirma que aquecer o paciente, olhar a temperatura, colocar 

cobertor são cuidados fundamentais, pois na morte encefálica há perda do centro termorregulador 

hipotalâmico, desencadeando hipotermia que pode gerar a depressão do miocárdio, as arritmias, 

a diminuição do transporte de oxigênio, o aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, a 
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disfunção renal, a pancreatite e as coagulopatias. Aquecer os fluidos endovenosos é cuidado que 

responde à necessidade de controlar a temperatura corporal. 

Segundo Sallum e Paranhos (2010), o tratamento da hipotermia consiste em manter a 

temperatura do doador acima dos 34ºC, com o uso de cobertores, manta térmica e infusão de 

líquidos aquecidos. Na prática, frequentemente, observa-se o uso de focos de luz direcionados 

para a região do tórax e do abdome do doador. 

 

Controle glicêmico 

De acordo com Agnolo et al (2010), na ME há comprometimento na produção de insulina, 

além do aumento da resistência periférica à insulina, assim, refere como cuidado de enfermagem 

o controle glicêmico através da realização de glicemia capilar e exame sérico de glicemia, 

administração de insulina regular endovenosa e em bomba de infusão contínua, manutenção dos 

níveis glicêmicos entre 140 a 200 mg/dl. 

Segundo Guetti e Marques (2008), a hiperglicemia deve ser controlada realizando-se 

dosagens seriadas de glicose sanguínea, se isto não for possível, o enfermeiro deve orientar a 

equipe a realizar controle de glicemia capilar, no mínimo, de quatro em quatro horas. Se houver 

persistência do distúrbio, os intervalos de controle devem ser diminuídos. 

Westphal et al (2011), orienta que seja realizado controle de glicemia com infusão venosa 

de insulina, tendo como objetivo níveis séricos entre 120 mg/dl e 180 mg/dl, assim como, 

monitorizar a glicemia capilar pelo menos a cada 6 horas em todos os potenciais doadores e mais 

frequentemente sempre que iniciar infusão contínua de insulina e iniciar infusão de insulina guiada 

por protocolo se o nível glicêmico for > 180 mg/dl.  

 

Inspeção de infecções 

Para Viana (2011), a higiene das mãos é a medida individual mais simples e menos 

dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência da saúde. As 

mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência 

prestada aos pacientes, pois a pele é um reservatório de diversos micro-organismos, que podem 

se transferir de uma superfície para a outra por meio de contato direto (pele com pele) ou indireto 

(objetos e superfícies contaminados). 

De acordo com Bulechek et al (2010), usar luvas, conforme exigência dos protocolos de 

precauções universais, usar roupas de proteção ou aventais ao lidar com material infeccioso e 

usar luvas esterilizadas, conforme apropriado, são precauções-padrão indicadas para precaver a 

transmissão de micro-organismos entre pacientes e profissionaisde saúde. O uso apropriado 

dessas precauções fornece proteção para profissionais e pacientes em diferentes situações de 

risco. 
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Manutenção das córneas 

Por Lemes e Bastos (2007), cuidar das córneas através da umidificação foi também 

relatado como fundamental, uma vez que é um dos tecidos mais transplantados na atualidade. A 

córnea deve ser mantida umedecida e protegida com pomada para evitar ceratites. 

Segundo Becker (2014), quando há possibilidade de doação de córneas, deve-se ocluir 

corretamente os olhos, aplicar gelo ou água gelada com frequência e aplicar colírios e/ou soluções 

lubrificantes. Além de mantê-las umedecidas com frequência, de três em três horas, utilizar tanto 

soro fisiológico 0,9% quanto água destilada, com gazes para oclusão dos olhos e protegidas com 

pomada para evitar ceratites. 

 

Manutenção do controle da função renal 

De acordo com Agnolo et al (2010), para manutenção da função renal deve-se utilizar 

sonda vesical de demora para controle rigoroso da diurese horária, manter débito urinário em 

torno de 1ml/Kg/hora no adulto e 2 ml/Kg/hora na criança, avaliar hipovolemia, hipotensão, 

obstrução ou vazamento da sonda, acompanhar dosagem sérica de creatinina, para avaliação da 

função renal. 

Para Fonseca, Costa e Nogueira (2011), com relação ao controle hídrico, que é de 

extrema importância para avaliação da função renal, é função do enfermeiro realizar a sondagem 

vesical de demora (SVD), registrar o balanço hídrico e avaliar se a diurese mantém-se entre 60-

100 ml/h. 

 

Parada cardiorrespiratória 

De acordo com Freitas et al (2009), a enfermagem tem papel extremamente importante no 

atendimento à PCR, evento em que é imprescindível a organização, o equilíbrio  emocional, o 

conhecimento teórico-prático da equipe, bem como a correta distribuição das funções por parte 

destes profissionais, que representam, muitas vezes, a maior parte da equipe nos atendimentos 

de RCP. 

Bulechek et al (2010), refere como cuidados em enfermagem, fazer reanimação 

cardiopulmonar, providenciar equipamento de prontidão e/ou fármacos. 

 

Ventilação e oxigenação adequada 

Segundo Viana (2011), há algumas dificuldades encontradas em atender os pacientes sob 

condições de ventilação mecânica. Manter a cabeceira em 30° / 45° graus, se não houver 

contraindicação, segue como um cuidado de enfermagem adequado para prevenir a Pneumonia 

Associada a Ventilação Mecânica, evitar a aspiração pulmonar diante do refluxo gástrico, além de 

melhorar a expansão torácica. 

Para Bulechek et al (2010), é importante para uma ventilação e oxigenação adequada, 

usar forma asséptica em todos os procedimentos de aspiração, verificar periodicamente o 
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dispositivo de distribuição de oxigênio e monitorar a eficácia da terapia com oxigênio (oximetria de 

pulso, gasometria arterial). 

 

CONCLUSÃO 

 

De forma coletiva, entende-se a doação de órgãos e tecidos como uma ação solidária que 

tem por objetivo a extração de um ou mais órgãos com a finalidade de resgatar a saúde física e 

psicológica do transplantado. 

Neste estudo podemos concluir que o enfermeiro desempenha um papel importante na 

manutenção dos órgãos de possíveis doadores. Ao realizar os cuidados de enfermagem certos, no 

momento certo, objetiva-se alcançar os melhores resultados possíveis na viabilidade destes 

órgãos a serem doados. Diante disso torna-se primordial que o enfermeiro possua conhecimento 

científico e técnico a respeito dos aspectos da morte encefálica. 

Portanto, esperamos que esse trabalho possa colaborar para o esclarecimento da 

importância do papel do enfermeiro e seus respectivos cuidados para a manutenção do potencial 

doador de órgãos e tecidos a fim de diminuir a perda destes. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Diretrizes Básicas para Captação e 
Retirada de Múltiplos Órgão e Tecidos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. São 
Paulo. 2009. Disponível em: <http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/pdf/livro.pdf>. Acesso em: 08 
Out. 2016. 

  Registro Brasileiro de Transplantes. São Paulo. 2015. Ano XXII, n.2. Disponível 
em: <http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2015/anual-n-associado.pdf>. Acesso em: 27 
de setembro. 2016. 

AGNOLO, Cátia Millene Dell et al. Morte encefálica: assistência de enfermagem. JBT J Bras 
Transpl., v. 13, p. 1221-1280. 2010. Disponível  

em:<https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Felix/publication/236247968_Post- 
renal_transplantation_Polyomavirus_infection_A_case_report/links/02e7e51772f48aa335000 
000.pdf#page=38>. Acesso em: 31 Out. 2016. 

AGUIAR, Roza. Bartira. Efeitos do Processo de Doação de Órgãos e Tecidos em Familiares: 
Intencionalidade de uma Nova Doação. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. São 
Paulo, p.146. 2005. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Disponível 
em: <http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Biblioteca_Teses/Textos/tese_doutorado_bartira 

_roza.pdf>. Acesso em: 27 Set. 2016. 

BECKER, Sabrina et al. A enfermagem na manutenção das funções fisiológicas do potencial 
doador. Revista de Políticas Públicas, v.13, n.1, p. 69-75. Jan. 2014. Disponível em: 

<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/435/290>. Acesso em: 31 Out. 2016. 
BULECHEK, Gloria M.; BUTCHER, Howard K; DOCHTERMAN, Joanne McCloskey. Classificação 
das intervenções de enfermagem (NIC). 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. P. 901. 2010. Acesso em: 
24 Out. 2016. 

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1.480 de 1997. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1997/1480_1997.htm>. Acesso em: 19 Dez. 2016. 

http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/pdf/livro.pdf
http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2015/anual-n-associado.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Felix/publication/236247968_Post-
http://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Felix/publication/236247968_Post-
http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Biblioteca_Teses/Textos/tese_doutorado_bartira_roza.pdf
http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Biblioteca_Teses/Textos/tese_doutorado_bartira_roza.pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1997/1480_1997.htm


 
 

28 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 292 de 7 de junho de 2004: 
Normatiza a Atuação do Enfermeiro na Captação e Transplante de órgãos e Tecidos. Disponível 
em :<http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-2922004_4328.html>. Acesso em 27 de Set. 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.933 de 27 de setembro de 2010: Institui, no âmbito 
do Sistema Nacional de Transplantes - SNT, o Programa Nacional de Qualificação para a Doação 
de Órgãos e de Tecidos para Transplantes – QUALIDOTT. Disponível em: 
<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PT%202931%20de%2027%20de%20sete 
mbro%20de%202010.pdf >. Acesso em: 19 Dez. 2016. 
 
COSTA, Carlane Rodrigues; COSTA, Luana Pereira da; AGUIAR, Nicoly. A enfermagem e o 
paciente em morte encefálica na UTI. Rev. Bioét., Brasília, v. 24, n. 2, p. 368-373, Ago. 2016. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983- 
80422016000200368&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 Set. 2016. 
 
DORIA, Danielle Lino at al. Conhecimento do enfermeiro no processo de doação de órgãos. 
Enferm.       Foco,       v.       6       n.       ¼,       p.       31-35,       2015.       Disponível      em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hBzr8rhZ9xsJ:revista.portalcofen.g 
ov.br/index.php/enfermagem/article/download/573/255+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso 
em: 19 Dez. 2016. 

FONSECA, Ana Talyta Almeida; COSTA, Viviane Aragão Santiago; NOGUEIRA, Emília Cervino. 
Assistência de enfermagem ao potencial doador de orgãos e tecidos: registros de um hospital de 
sergipe. JBT J Bras Transpl. v. 14, p. 1449-1494. 2011. Disponível em: 

<http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/JBT/2011/1.pdf>. Acesso em: 31 Out. 2016.  

FREIRE, Izaura Luzia Silvério et al. Morte encefálica e cuidados na manutenção do potencial 
doador de órgãos e tecidos para transplante. Rev. Eletr. Enf.,v. 14, n.4, p. 12-903. Dez. 2012. 
Disponível em: <https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v14/n4/pdf/v14n4a19.pdf>. Acesso em: 12 Out. 
2016. 

FREIRE, Sarah Gabriel et al. Alterações fisiológicas da morte encefálica em potenciais doadores 
de órgãos e tecidos para transplantes. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 761-766, 
Dez.2012.Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414- 
81452012000400017&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 27 Set. 2016. 

FREIRE, Izaura Luzia Silvério et al. Processo de doação de órgãos e tecidos para transplante: 
reflexões sobre sua efetividade. Rev enferm UFPE on line., Recife, v. 8, n. supl. 1, p. 8- 2533,  
Jul. 2014. Disponível em: 
<http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/6352/pdf_5 770>. 
Acesso em 19 Dez. 2016. 
 
FREITAS, Luzia Melissa de; FÁTIMA, Lucena Amália de. Parada cardiorrespiratória do paciente 
adulto no âmbito intra-hospitalar: subsídios para a enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. Porto 
Alegre, v. 30, n. 2, p. 37-328. Jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/5638/6692>. 
Acesso em: 31 Out. 2016. 

GUETTI, Nancy Ramos; MARQUES, Isaac Rosa. Assistência de enfermagem ao potencial doador 
de órgãos em morte encefálica. Rev. bras. enferm., Brasília, v. 61, n. 1, p. 91-97,  Fev. 2008 . 
Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 
71672008000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:12 Out. 2016. 

GUIMARÃES, Jussara Borges et al. Conhecimento dos enfermeiros sobre condutas na prevenção, 
manutenção e no controle da temperatura de potenciais doadores de órgãos. JHealth Sci Inst. 
Goiânia, v. 30, n 4 p. 8-365. 2012. Disponível em: 
<https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2012/04_out- 
dez/V30_n4_2012_p365a368.pdf> Acesso em: 12 Out. 2016. 
 
LEMES, Maria Madalena Del Duqui; BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro. Os cuidados de 
manutenção dos potenciais doadores de órgãos: estudo etnográfico sobre a vivência da equipe de 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-2922004_4328.html
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PT%202931%20de%2027%20de%20sete
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AhBzr8rhZ9xsJ%3Arevista.portalcofen.g
http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/JBT/2011/1.pdf
https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v14/n4/pdf/v14n4a19.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/6352/pdf_5
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/5638/6692
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2012/04_out-dez/V30_n4_2012_p365a368.pdf
https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2012/04_out-dez/V30_n4_2012_p365a368.pdf


 
 

29 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 15, n. 5, p. 986-991,  Oct. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n5/pt_v15n5a15.pdf>. Acesso em: 31 Out. 2016. 
 
MENDES, Karina Dal Sasso et al. Transplante de órgãos e tecidos: responsabilidades do 
enfermeiro. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 21, n. 4, p. 945-953, Dez. 2012 . 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 
07072012000400027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08 Out. 2016. 
 
MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVAO, Cristina 
Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na 
enfermagem. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, Dez. 2008 . 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 
07072008000400018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 Set. 2016. 
 
RECH, Tatiana H.; RODRIGUES FILHO, Édison Moraes Rodrigues. Manuseio do Potencial 
Doador de Múltiplos Órgãos. Rev. bras. ter. intensiva. v. 19, n. 2: p. 197-204. 2007. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
507X2007000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 Out. 2016. 
 
SALLUM, Ana Maria Calil; PARANHOS, Wanda Yeda. O enfermeiro e as situações de emergência. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Atheneu. p. 835. 2010. Acesso em 25 Out. 2016. 

VIANA, Renata Andréa Pietro Pereira. Enfermagem em Terapia Intensiva: Práticas Baseadas em 
Evidências. São Paulo. Atheneu. p. 538. 2011. Acesso em: 24 Out. 2016.  

WESTPHAL, Glauco Adrieno et al. Diretrizes para manutenção de múltiplos órgãos no potencial 
doador adulto falecido: parte II. Ventilação mecânica, controle endócrino metabólico e aspectos 
hematológicos e infecciosos. Rev. bras. ter. intensiva, São Paulo , v. 23, n. 3, p. 269-282, 
Set. 2011.Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
507X2011000300004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 Nov. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n5/pt_v15n5a15.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2007000200010&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2007000200010&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-


 
 

30 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

CAPÍTULO 3 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA PROMOÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA 

PERFORMANCE OF THE FAMILY HEALTH STRATEGY NURSE IN PROMOTING THE QUALITY 

OF LIFE OF THE ELDERLY PERSON 

 

Emerson Silveira de Brito 

 

RESUMO: Com o aumento da expectativa de vida e com a diminuição da taxa de natalidade é 

notável o envelhecimento da população brasileira sendo cada vez mais necessário o 

desenvolvimento de ações de promoção na atenção básica de saúde, através da Estratégia de 

Saúde da família (ESF) para promoção da melhoria da qualidade de vida nos idosos. O presente 

estudo é uma revisão integrativa que teve como objetivo conhecer o papel do enfermeiro na 

promoção da qualidade de vida do idoso na ESF. Para a seleção dos artigos utilizou-se quatro 

bases de dados, Lilacs, Medline, Scielo e BVTD e a amostra desta revisão constituiu-se de 11 

artigos. Após análise dos artigos incluídos na revisão os resultados dos estudos apontaram que a 

qualidade de vida no idoso está relacionada a um conjunto de fatores entrelaçados e essenciais 

que vão muito além dos aspectos físico, social, psíquico e espiritual do ser humano. O enfermeiro 

inserido na ESF, como atua de forma direita neste grupo, necessita estar atento a quaisquer 

alterações nos idosos, para que possa intervir prontamente e de forma adequada visando uma 

melhor adaptação do indivíduo ao processo de envelhecimento.  

Palavras Chave: Enfermeiro, Qualidade de Vida, Estratégia Saúde da Família, Idoso.  

 

ABSTRACT: With the increase in life expectancy and the decrease in the birth rate, the aging of 

the Brazilian population is notable. It is necessary to develop health actions in primary health care, 

through the Family Health Strategy (FHS) for promoting the improvement of quality of life in the 

elderly. This study is an integrative review that aimed to understand the role of nurses in promoting 

the quality of life of the elderly people in the FHS. For the selection of articles four databases were 

used, Lilacs, Medline, Scielo, and BVTD, totalizing 11 articles. The results of the studies showed 

that the quality of life in the elderly people is related to a set of intertwined and essential factors 

that go far beyond the physical, social, psychological and spiritual aspects of the human being. The 

nurse inserted in the FHS, as he acts rightly in this group, needs to be aware of any changes in the 

elderly, so that he can intervene promptly and in an appropriate way aiming at a better adaptation 

of the individual to the aging process. 

Keywords: Nurse, Quality of Life, Family Health Strategy, Elderly. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Com o aumento da expectativa de vida e com a diminuição da taxa de natalidade, é 

notável o envelhecimento da população brasileira (PAES, 2000). Este grupo populacional de 

pessoas acima dos 60 anos tem aumentado significativamente no Brasil e segundo a Pesquisa 

Nacional de Amostras de Domicílios - PNAD representam cerca de 19 milhões de pessoas. 

Envelhecer é um processo natural da vida que é caracterizado por mudanças físicas, psicológicas 
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e sociais, onde o idoso pode reconhecer perdas, principalmente na saúde e em suas 

competências cognitivas (BRASIL, 2009).  

O processo de envelhecimento populacional é um fato significativo para todas as esferas 

do governo por ter uma representativa mudança da direção das políticas públicas de saúde, que 

passam a ter um foco na manutenção da saúde, tendo em vista que a população idosa detém os 

maiores números de doenças crônico-degenerativas, sendo as principais responsáveis pelas 

internações hospitalares (PEREIRA et al, 2006; STELLA et al., 2002). 

O ritmo e a intensidade das alterações que acompanham o envelhecimento dependem de 

características individuais, como a herança genética, e de fatores ambientais, ocupacionais, 

sociais e culturais aos quais o indivíduo esteve exposto ao longo da vida. Normalmente, o 

paciente idoso é afetado por diversas patologias, principalmente as de caráter crônico, fator que 

compromete ainda mais a capacidade funcional de pessoas em faixa etária avançada (VELASCO, 

2005). 

Na sociedade moderna e capitalista instalada atualmente, a produção de bens e serviços 

se torna uma prioridade sendo desvalorizadas as atividades humanas não ligadas à produtividade 

e lucratividade. Desta forma, os segmentos sociais que não estão diretamente relacionados a este 

sistema são marginalizados socialmente. Assim os idosos passaram a ser vistos como 

improdutivos, inúteis e pouco aceitos nos grupos sociais (FERRAZ; PEIXOTO, 1997).  

A qualidade de vida trata-se de um tema atual que vem sendo amplamente abordada em 

diversos estudos e discussões, por sua ampla complexidade e por ser considerado por muitos um 

conceito amplo e multidimensional. A qualidade de vida é percebida de diferentes formas entre as 

pessoas, por envolver valores culturais, éticos, religiosos e pessoais. No processo de 

envelhecimento as diversas necessidades encontradas na faixa etária devem ser trabalhadas de 

modo que a vivência do idoso seja prazerosa, livre de preocupações e preconceitos e pautada na 

promoção da saúde (PASKULIN et al., 2006).  

A medida de qualidade de vida compreende vários indicadores, tais como: condições de 

saúde, segurança, ansiedade, depressão, dependência de drogas, função intelectual e sexual, 

satisfação de vida e suporte social. As definições de indicadores subjetivos e objetivos de 

qualidade de vida têm incluído os fenômenos físicos e psicológicos (FERRAZ; PEIXOTO, 1997). 

Em relação à assistência à saúde do idoso, o SUS se apresenta como uma porta de 

entrada no sistema a Atenção Básica à Saúde para essa população. Neste nível, a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) se tornou um importante aliado na manutenção e promoção da saúde do 

idoso. O cuidado implica em ofertar serviços cuja estrutura apresente características que 

possibilitem o acesso e o acolhimento de maneira adequada, respeitando as limitações que 

proporções relevantes de idosos apresentam. Através de atividades simples e rotineiras é possível 

modificar o padrão e a qualidade de vida de pessoas em idade avançada (PICCINI et al., 2006). 

A melhoria da qualidade de vida da pessoa  idosa torna-se um desafio para este século, 

na medida em que pode ocasionar consequências graves, necessitando assim, uma concentração 

de esforços multiprofissionais em busca de um envelhecimento saudável. O enfermeiro é o 
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profissional que vai estar em contato direto e contínuo com o idoso dentro da Estratégia Saúde da 

Família. Este profissional possui recursos e fatores essenciais para interferir no processo de 

saúde da pessoa idosa. Quando reconhecida a realidade e os fatores de adoecimento do idoso é 

possível propor medidas práticas e diretas na ESF (SILVA; BORGES, 2008). Neste contexto, 

torna-se necessário compreender a atuação da enfermagem como instrumento de promoção da 

saúde e da qualidade de vida do idoso na Estratégia Saúde da Família. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de estudo tem o potencial de 

analisar as diferentes perspectivas do mesmo fenômeno ao incluir estudos de diferentes 

abordagens. Foram utilizados artigos publicados no Brasil e em português; que retrataram a 

temática referente à atuação do enfermeiro do programa saúde da família na promoção da 

qualidade de vida do idoso, publicada e indexada nos referidos bancos de dados nos últimos no 

período de janeiro de 2002 a setembro de 2011, que respondam às variáveis de interesse.  

Para a análise da literatura foram utilizadas as variáveis relacionadas ao pesquisador 

(nome, profissão, área de atuação e qualificação); às publicações (ano de publicação, título, fonte, 

delineamento, tipo de publicação e fonte de localização) e a variável de interesse (o papel do 

enfermeiro da ESF na promoção da qualidade de vida do idoso). Para a coleta de dados foi 

utilizado um instrumento com o objetivo de facilitar o processo de coleta e análise dos dados.  

Para realização deste trabalho foram utilizados livros e artigos que abordaram a temática 

proposta pelo estudo e para a Revisão Integrativa. Foi realizado um levantamento bibliográfico 

através de buscas nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline) e na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). A população constituiu-se de toda a literatura 

indexada nos bancos de dados do Scielo, Lilacs, Medline e BVTD, tendo sido encontrados, um 

total de 199 artigos conforme discriminado no TABELA 1. Destes, foram selecionados 11 artigos 

que atenderam aos critérios de inclusão. A amostra foi constituída por artigos em português, 

publicados no período compreendido entre 2002 a 2012 e que respondiam a variável de interesse, 

ou seja: qual o papel do enfermeiro do PSF na promoção da qualidade de vida do idoso. 
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TABELA 1: Resultados da busca bibliográfica e Amostra selecionada 

Fonte Estratégia de busca População Amostra 

 

 

Lilacs 

 

 

 

Scielo 

 

 

 

 

Medline 

 

 

 

 

BVTD 

 

 

 

Total                                          

 

 

Saúde pública or ESF or Programa Saúde da 

Família [Descritor de assunto] and qualidade de 

vida [Palavras] and idoso [Palavras] and 

Enfermagem 

 

IDOSO or IDOSOS [All indexes] and Qualidade de 

Vida [All indexes] and Saúde Pública [All indexes] 

 

Idoso [Palavras] e Sistema Único de Saúde 

[Palavras] ou ESF [Palavras] e Qualidade de vida 

[Palavras] ou Enfermagem 

 

Idoso [Descritor de Assunto] and Programa Saúde 

da Família [Palavra] ou Enfermagem [Palavra] ou 

Qualidade de vida [Palavra] 

 

100 

 

 

 

 

12 

 

 

 

90 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

211 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

11 

 

Foram analisadas as literaturas seguindo os critérios de inclusão para composição da 

revisão integrativa. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis de estudo, utilizando 

quadros sinópticos que irão ser apresentados posteriormente para desenvolvimento do estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na presente revisão integrativa a amostra final foi composta de 11 artigos que atenderam 

aos critérios de inclusão apresentam como tema central ações do enfermeiro na Estratégia Saúde 

da Família. Entre as publicações analisadas verificou-se um total de 34 autores, onde 100% eram 

enfermeiros, fator considerado esperado na revisão integrativa, pois, a mesma busca contemplar o 

papel do enfermeiro inserido no programa saúde da família na promoção da qualidade de vida do 

idoso.  
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A participação do Enfermeiro nas equipes do ESF tem sido de fundamental importância 

para o fortalecimento deste modelo assistencial, este processo de trabalho tem sido de extrema 

importância na formação do enfermeiro atual. A ESF é uma das áreas onde este profissional tem 

maior liberdade de atuação, desempenhando assim o papel primordial de levar à comunidade 

conhecimentos e informações relevantes sobre o processo saúde-doença buscando desenvolvera 

a autonomia dos usuários do serviço de atenção básica à saúde (FERREIRA; SOARES, 2012). O 

papel do enfermeiro no ESF é de substancial relevância. Cabe a eles atividades de supervisão, 

treinamentos, educação, assistência, controle da equipe e atividades de cunho gerencial 

(BENITO; BECKER, 2007).   

A tabela 2 aponta os tipos de estudo observados nessa revisão integrativa, sendo possível 

perceber a predominância de estudos qualitativos. Esta modalidade de estudo permite uma maior 

explanação do autor sobre o conteúdo abordado e na avaliação da atuação da enfermagem a 

abordagem qualitativa permite trabalhar a subjetividade da temática e expor a visão e a percepção 

dos autores sobre o assunto (MERCADO-MARTINEZ, 2011).   

 

TABELA 2 – Tipo de Estudo 

TIPOS DE ESTUDOS. FREQUÊNCIA 

Estudo descritivo exploratório com abordagem quali-quantitativa                     1 

Estudos descritivo exploratório com abordagem qualitativa 7 

Estudo seccional descritivo  1 

Estudo transversal de caráter descritivo 1 

Estudo transversal e exploratório, utilizando método descritivo 1 

 

As características das publicações foram discriminadas de acordo com o nome dos 

autores, titulo da obra, ano de publicação, periódico em que foi publicado, tipo de publicação e 

fonte da pesquisa (TABELA 3). Este quadro oferece uma explanação dos artigos pesquisados 

permitindo um reconhecimento prévio das publicações avaliadas. 

 

TABELA 3 – Características das publicações da revisão integrativa  

AUTORES TÍTULO ANO  PERIÓDICO TIPO  FONTE 

FARINASSO, A. L..; et 

al 

Capacidade funcional e morbidades 

referidas de idosos em uma área de 

abrangência do PSF 

 

2006 Rev Gaucha 

Enferm 

Artigo Medline 

LIMA, A. N.; et al  A Visita Domiciliária Realizada pelo 

Agente Comunitário de Saúde sob a 

Ótica de Adultos e Idosos 

 

2010 Saúde Soc. Artigo Lilacs 

OLIVEIRA, J. C. A; Atenção ao idoso na estratégia de 

Saúde da Família: atuação do 
2010 Rev Esc Artigo Scielo 

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%7cdatabase_name=TITLES%7clist_type=title%7ccat_name=ALL%7cfrom=1%7ccount=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%20Gaucha%20Enferm
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%7cdatabase_name=TITLES%7clist_type=title%7ccat_name=ALL%7cfrom=1%7ccount=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%20Gaucha%20Enferm
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TAVARES, DMS enfermeiro 

 

Enferm USP 

RODRIGUES, J. C.; 

ARAÚJO, C. L. O.  

 

Análise do conhecimento e prática dos 

agentes comunitários de saúde na 

saúde do idoso 

 

2010 Estud. 

interdiscipl. 

Envelhec 

Artigo Lilacs 

SHIMBO, Y. A.; 

LABRONICE, M. L.; 

MANTOVANI, M. F 

Reconhecimento da violência 

intrafamiliar contra idosos pela equipe 

da estratégia saúde da família 

2011 Esc Anna Nery Artigo Lilacs 

ARAÚJO, L. A. O; 

BACHIOM, M. M 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

perfil de idosos assistidos por uma 

equipe 

2004 Rev Bras 

Enferm 

Artigo Lilacs 

AIRES, M; et al O cuidado domiciliar ao idoso no 

contexto do programa de Saúde da 

família 

2006 Revista 

Contexto & 

Saúde 

Artigo Lilacs 

MARIN, M. J. S.; et al,  Diagnósticos de enfermagem de 

idosas carentes de um programa de 

saúde da família (PSF) 

 

2008 Esc Anna Nery 

Rev Enferm 

Artigo Scielo 

ARAÚJO, M. A. S; 

BARBOSA, M. A 

Relação entre o profissional de saúde 

da família e o idoso 
2010 Esc Anna Nery Artigo Lilacs 

FARINASSO, A. L. C 

 

Perfil dos Idosos em Uma área de 

abrangência da Estratégia Saúde da 

Família 

2005 Esc. Enf. De 

Ribeirão Preto 

Dissertação BVTD 

PROTTI, T. S A saúde do Idoso sob ótica da equipe 

do programa saúde da família 

2002 Esc. Enf. De 

Ribeirão Preto 

Tese BVTD 

 

Através da análise minuciosa dos periódicos que fizeram parte da revisão integrativa 

foram extraídas ações e questões relacionadas à atuação do enfermeiro integrado à ESF no 

atendimento ao idoso e na promoção de sua qualidade de vida (TABELA 4). A qualidade de vida 

do idoso está relacionada a fatores físicos, psicológicos e sociais que, integrados, definem o bem 

estar deste grupo etário.  

A OMS (Organização Mundial da Saúde) diz, em seus relatos, que a qualidade de vida 

está relacionada com a manutenção da saúde em todos os aspectos da vida humana: físico, 

social, psíquico e espiritual (OMS, 1991). 

No entanto, pode-se dizer que o conceito de qualidade de vida no idoso é também 

subjetivo, está relacionado a um conjunto de fatores entrelaçados e essenciais ao ser idoso que 

envolve sua autoestima, o bem estar pessoal, o bom relacionamento familiar, o convívio social , à 

saúde, autocuidado, vida saudável, condições socioeconômicas, trabalho, espiritualidade, valores 

culturais, lazer e a pratica de atividades físicas (LENTZ et al., 2000; VECCHIA et al., 2005). 

O envelhecimento acompanha diversidade de situações como perdas fisiológicas, declínio 

funcional, tempo ocioso e instabilidade emocional. Todos estes fatores quando não trabalhados de 

forma correta podem gerar na pessoa idosa uma diversidade de deficiências que comprometem o 

seu bem estar e sua qualidade de vida. Reconhecer as limitações do idoso é fator fundamental 
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para a promoção de sua saúde e o direcionamento de ações para este grupo (SILVESTRE; 

COSTA NETO, 2003).  

A Estratégia Saúde da Família reúne recursos para garantir a atenção e a promoção da 

saúde da pessoa idosa. Com ênfase na família e no atendimento domiciliar a ESF permite atender 

ao idoso no seu ambiente de convívio diário, sendo possível perceber sua situação familiar, suas 

limitações e acompanhar o seu progresso. Este recurso permite oferecer um atendimento de 

saúde mais personalizado, pautado nas reais necessidades da pessoa atendida e com mais 

possibilidade de sucesso (DELFINE et al., 2009). 

 

TABELA 4: A atuação do enfermeiro do programa saúde da família na promoção da qualidade de 

vida do idoso. 

AUTORES DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

FARINASSO, A. L..; et 

al 

Detecção precoce de agravos nas atividades da vida diária; 

Proposta de medidas com vista à melhoria da qualidade de vida; 

Assistência direta da ESF ao idoso no ambiente familiar.  

 

LIMA, A. N.; et al  Identificar problemas e otimizar o trabalho da ESF na atenção ao idoso; 

Acompanhamento do trabalho dos ACS na atenção ao idoso. 

 

OLIVEIRA, J. C. A; 

TAVARES, DMS 

Utilização das consultas de enfermagem na atenção ao idoso na ESF;  

Visita domiciliar; 

Estímulo às ações comunitárias e à autonomia da família; 

Desenvolvimento de atividades que visem a promoção da saúde; 

Identificar e propor soluções de problemas interfamiliares. 

 

 

RODRIGUES, J. C.; 

ARAÚJO, C. L. O.  

 

Elaboração de propostas para a promoção, prevenção e reabilitação na atenção à pessoa idosa; 

Ênfase no acolhimento global e integral; 

Associação da atividade física e hábitos saudáveis como proposta da ESF para a atenção ao 

idoso; 

Educação em saúde para conscientização do idoso sobre o processo de envelhecimento. 

 

SHIMBO, Y. A.; 

LABRONICE, M. L.; 

MANTOVANI, M. F 

Identificar casos de violência intrafamiliar contra o idoso; 

Utilizar a visita domiciliar como fator para identificar riscos ao idoso. 

 

ARAÚJO, L. A. O; 

BACHIOM, M. M 

Proposta de um plano de ação para interferir nas doenças crônicas não transmissíveis. 

AIRES, M; et al Responsabilização e orientação à família quanto ao cuidado domiciliar da pessoa idosa; 

Formação de grupos de educação em saúde para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis. 
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MARIN, M. J. S.; et a,  Desenvolver e melhorar diagnósticos de enfermagem para uma intervenção mais específica. 

Apropriar o idoso de conhecimento quanto a seu processo de envelhecimento. 

 

ARAÚJO, M. A. S; 

BARBOSA, M. A 

Ações educativas em saúde com vista à mudança de comportamentos de risco; 

Disseminação de informações com vista à educação e instrumentalização da pessoa idosa. 

 

FARINASSO, A. L. C 

 

Proposta de atividade física para o idoso; 

Apoio aos familiares no processo de construção do envelhecimento saudável. 

PROTTI, T. S Formação de grupos educativos com vista à melhora da autoestima, e reintegração social.  

 

A equipe padrão do ESF formada pelo médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS) precisa estar em sintonia para que o programa funcione de 

forma adequada. O enfermeiro detém de instrumentos essenciais para a garantia da assistência 

ao idoso no domicílio oferecendo, através de visitas regulares, a atenção necessária nos níveis 

primários de assistência, este também é responsável pela coordenação e supervisão dos grupos 

de ACS, estes profissionais atuam como braços da ESF por serem responsáveis pelo acesso 

contínuo à população e ao feedback à equipe (LIMA et al., 2010).     

De acordo com Rosa (2005) através das visitas é possível conhecer o ambiente em que 

vivem e as relações familiares, abordar questões que vão além da doença física e contemplem os 

problemas sociais e emocionais, proporcionando orientações voltadas para as reais necessidades 

de saúde do usuário e buscando singularidades na forma de cuidar.  

Com a criação da ESF os ACS passaram a integrar a equipe de saúde e como a 

supervisão sempre foi um papel inerente no exercício profissional dos enfermeiros, os gestores 

municipais foram atribuindo a estes profissionais o papel de capacitar e supervisionar esta equipe, 

mas somente em 2006 foi formalizada legalmente uma portaria no qual atribuía essa função aos 

profissionais enfermeiros (COSTA, 2011).  

A Portaria n° 648 de 28 de março de 2006, define em seu anexo I as atribuições dos 

profissionais da Equipe de Saúde da Família, Saúde Bucal e ACS, e essa portaria diz que é papel 

específico do enfermeiro “supervisionar, capacitar e realizar atividades de educação permanente 

de toda equipe de enfermagem e ACS” (BRASIL, 2006).   

A atenção ao idoso na ESF pelo enfermeiro requer uma abordagem holística e um 

atendimento integral para garantia da eficácia do tratamento. A pessoa idosa requer um 

acompanhamento direto e constante, pois, suas limitações e riscos são aumentados em função do 

avançar da idade, estas limitações necessitam ser mensuradas, avaliadas e cuidados devem ser 

adotadas para a redução de riscos a este paciente.  

De acordo com as publicações avaliadas a qualidade de vida do idoso está relacionada a 

uma diversidade de fatores, entre eles: a capacidade de realizar atividades da vida diária (AIRES 

et al, 2006; FARINASSO et al., 2006; FARINASSO, 2005; RODRIGRES; ARAUJO, 2010); a 

prevenção, a detecção precoce e o controle de doenças crônicas e degenerativas (ARAÚJO, 
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BACHOIM, 2004; FARINASSO et al., 2006; LIMA et al., 2010); a relação de bem estar de respeito 

dentro do ambiente familiar com eliminação da violência contra o idoso (OLIVEIRA, 2010); 

redução da vulnerabilidade social (SHIMBO et al., 2011); estímulo ao lazer e à atividade física 

(MARIN et al., 2008); e estabelecimento de uma relação com o profissional de saúde (ARAÚJO, 

BACHOIM, 2004; LIMA et al., 2010; PROTTI, 2002).   

A capacidade de realizar atividades da vida diária (AVD) está diretamente relacionado a 

QV no idoso, uma vez afetada pode proporcionar declínio e incapacidade funcionais e 

conseqüentemente menor qualidade de vida no idoso. E a diminuição da AVD acarretar também 

uma baixa na autoestima e autodesvalorização, o que acaba levando o idoso ao isolamento social 

(DUCA et al., 2009).  

A prática de exercícios físicos também é um fator predisponente para uma boa QV, pois, 

ele proporciona ao idoso o contato com outras pessoas, aumentando assim seu ciclo de 

amizades, melhora sua autoestima e o principal impedem que alterações decorrentes com a idade 

se acentuem, uma vez que é através dela que acontece maior exigência do sistema circulatório, 

fundamental para a prevenção ou o controle de doenças crônicas degenerativas (PASCOAL et al.,  

2006).  

A relação de bem estar, de respeito dentro do ambiente familiar com eliminação da 

violência contra o idoso é essencial, porque todas as transformações naturais ocorridas nos 

idosos referentes ao processo biológico do envelhecimento, e se esse associado à discriminação 

e desvalorização em seu ambiente familiar ou na sociedade pode acarretar em isolamento social e 

desencadeamento da depressão (SILVA et al.; 2011).  

Destacam-se também a importância da equipe de saúde desenvolver com o idoso uma 

relação de amizade e confiança, sendo assim, estes vão poder opinar melhor e desenvolver 

atividades, ações e políticas de saúde que irão proporcionar uma melhor QV para estes idosos. 

Foi possível perceber que as ações da Estratégia Saúde da família são capazes de 

diminuir a morbimortalidade dos idosos, a equipe no desenvolver de suas ações é capaz de 

reorientar as perspectivas de saúde do idoso e garantir uma melhora de seu estado de saúde 

(LIMA et al., 2010; FARINASSO et al., 2006).  

A análise das publicações também permite perceber a importância da enfermagem e de 

sua relação com a pessoa idosa na promoção de sua qualidade de vida, esta interação permite ao 

enfermeiro uma proximidade com o idoso atendido, sendo possível orientar as formas de atenção 

e garantir maior efetividade e continuidade dos programas oferecidos. Entre as ações do 

enfermeiro o estímulo ao idoso para a realização de atividades da vida diária e o estímulo ao 

desenvolvimento de ações geram um aumento da integralidade da assistência ao indivíduo e 

assim, consequentemente, aumentam sua qualidade de vida (PROTTI, 2002; OLIVEIRA, 2010; 

MARIN et al., 2008; RODRIGRES; ARAUJO, 2010). 

Deve-se destacar também a corresponsabilidade de toda a família em se solidarizar com 

a situação do idoso e oferecer cuidados contínuos e efetivos. Um dos maiores danos causados ao 

idoso é o afastamento social e familiar, a manutenção de seu bem estar está relacionada com o 
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seu vínculo afetivo, onde ser aceito, amado e cuidado são ações somatórias. O ambiente familiar 

para o idoso deve representar o seu ponto seguro, para tanto, o mesmo deve estar livre de brigas, 

represálias, tratamento hostil e violência (AIRES et al, 2006).  

A partir dos achados nota-se que proximidade com o idoso diretamente em seu ambiente 

domiciliar permite ao enfermeiro e à sua equipe reconhecer os riscos aos quais este idoso está 

exposto sejam eles ambientais, sociais ou familiares, assim o idoso e sua família podem ser 

avaliados em seu contexto real permitindo fazer intervenções mais diretas e realizáveis.  

O vínculo do enfermeiro com o idoso deve ser aproveitado da melhor forma possível 

através da proposta de ações que garantam o enfrentamento do envelhecimento de forma 

saudável e efetiva. A ESF detém de meios para desenvolver estas ações através de grupos 

educativos de convivência, redução de riscos e promoção da saúde (MARIN et al., 2008; 

FARINASSO et al., 2006). 

Para que este idoso viva bem na velhice o diálogo deve ser o instrumento constante para 

se perceber o que ele sente, deste modo, o enfermeiro deve estar disposto a ouvi-lo, e a família 

também deve ser orientada a manter sempre os canais de comunicação com o idoso, pois a 

depressão que é um dos riscos comuns para a idade. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A avaliação dos estudos apresentados permite perceber que o enfermeiro da ESF possui 

um papel fundamental no processo de adaptação e bem estar da pessoa idosa. Entre as 

atividades relatadas salienta-se o estímulo ao autocuidado, pois, com o acesso direto ao idoso é 

possível reconhecer sua situação atual e limitações propondo medidas efetivas para o 

enfrentamento do envelhecimento. A partir deste ponto, o enfermeiro deve estabelecer metas 

básicas para que o idoso desenvolva sua capacidade de autocuidado dentro de suas reais 

possibilidades. 

Nesse sentido, o enfermeiro que atua na Estratégia Saúde da Família deve 

instrumentalizar a equipe para identificar alterações nos idosos e intervir prontamente e de forma 

adequada visando uma melhor adaptação do indivíduo ao processo de envelhecimento. Além 

disso, deve avaliar periodicamente os idosos buscando detectar alterações na rotina diária que 

possam vir a comprometer o estado de saúde do mesmo e também, estimular o diálogo como 

instrumento de escape para o idoso expor suas dificuldades.  

O atendimento e a continuidade da atenção ao idoso na ESF deve contemplar todas as 

necessidades do idoso em seu contexto físico, emocional e social. O enfermeiro precisa, portanto, 

por meio de ações educativas, construir no idoso a capacidade para lidar com suas limitações e 

desenvolver sua capacidade de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e do 

envelhecimento. 

Por fim, cabe ressaltar que o enfermeiro da ESF que possui os idosos como um de seus 

grupos de atuação deve estar em constante atualização. Desta forma, a assistência ofertada deve 
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concentrar ações para atingir este público e oferecer condições para estes gozem da plena idade. 

Diversas são as possibilidades de atuação do enfermeiro na promoção da qualidade de vida do 

idoso, sendo assim, este profissional precisa reconhecer o seu papel e sua importância no 

contexto social do idoso. 
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CAPÍTULO 4 

BIOSSEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES 

NO CENÁRIO ATUAL DA PANDEMIA DO COVID-19 

BIOSAFETY OF HEALTH PROFESSIONALS IN PATIENT CARE IN THE CURRENT COVID-19 

PANDEMIC SCENARIO 

 

Bruno Abilio da Silva Machado1 

Mariana Pereira Barbosa Silva2 

Maria Aparecida de Sousa Moura3 

Daniel Lopes Araújo4 

Carla Patrícia Moreira Falcão5 

Lillian Lettiere Bezerra Lemos Marques6 

 

RESUMO: Biossegurança é um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 
eliminar riscos na saúde humana. Assim, o emprego da biossegurança, bem como o uso correto 
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são essenciais para evitar a propagação do 
COVID-19 aos profissionais de saúde Objetivo: Reforçar os aspectos da biossegurança dos 
profissionais da área da saúde na assistência aos pacientes infectadas pelo covid-19. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada no período de maio a setembro de 
2020, incluindo 09 artigos completos, disponibilizados na íntegra e de forma gratuita, produzidos 
nas instituições de saúde brasileiras e internacionais, publicados em português e inglês no período 
de 2016 a 2020. Resultados: As recomendações para o uso adequado dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), no contexto da Covid-19, visam orientar as pessoas envolvidas na 
distribuição e no gerenciamento desses equipamentos, bem como auxiliar autoridades de saúde 
pública e indivíduos que atuam na comunidade e em locais de assistência à saúde. 
 
Palavras-chave: Biossegurança na Saúde. Assistência à Saúde. Covid-19. 
 
ABSTRACT: Biosafety is a set of actions designed to prevent, control, reduce or eliminate risks to 
human health. Thus, the use of biosafety, as well as the correct use of Personal Protective 
Equipment (PPE) are essential to prevent the spread of COVID-19 to health professionals. 
Objective: To reinforce the aspects of biosafety of health professionals in the care of patients 
infected with covid-19. Methodology: This is a literature review, carried out from May to 
September 2020, including 09 complete articles, available in full and free of charge, produced in 
Brazilian and international health institutions, published in Portuguese and English in the period 
from 2016 to 2020. Results: The recommendations for the proper use of Personal Protective 
Equipment (PPE), in the context of Covid-19, aim to guide people involved in the distribution and 
management of this equipment, as well as assist public health authorities and individuals working 
in the community and in health care settings. 
 
Keywords: Biosafety in Health. Health Care. Covid-19. 
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Introdução 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia em 11 de março de 2020, do 

novo coronavírus, chamado de Sars-Cov-2. Significa que uma epidemia se espalhou para dois ou 

mais continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Refere-se a um fator de 

risco mundial, que impõe mudanças na vida social e ocasiona o aumento de mortes e da pobreza 

(COSTA,2020, BARRETO et al., (2020). O cenário mundialmente observado desde a identificação 

do novo Coronavírus nos ambientes de trabalho, em especial na área da saúde, oferecem riscos 

para os profissionais, uma vez que, frequentemente, os expõem a condições que podem resultar 

em acidentes e processos patológicos, quando medidas de proteção individual e coletiva não são 

adotadas (VIEIRA; WANG J (2020) 

Dado que, o ambiente hospitalar, já contém riscos biológicos, e isso consiste em uma 

variável com potencial necessário para causar danos na saúde dos profissionais ou dos pacientes 

(SOUSA et al., 2016). É importante reforçar que a biossegurança dos profissionais da saúde 

definida como o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de 

riscos inerentes que podem comprometer a saúde deve ser aplicada e as medidas mais rigorosas 

de proteção ou prevenção ao Sars-Cov-2 sejam adotadas, como o uso de barreiras físicas nos 

equipamentos e proteção do operador, o qual deve fazer uso de proteções para a face, corpo, 

cabelo, braços e pés (FELIPE et al., 2017; COSTA,2020). 

Assim, diante desse contexto, esse estudo tem como finalidade reforçar os aspectos da 

biossegurança dos profissionais da saúde na assistência aos pacientes infectados pelo “novo 

coronavírus”, onde grande parte dos acidentes que envolvem profissionais da saúde se deve à 

falta de observância e adoção das normas de biossegurança no local de trabalho. 

 

Desenvolvimento 

Fundamentação Teórica 

 As recomendações de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) podem variar 

com base nos dados epidemiológicos, na disponibilidade atuais de insumos e rotinas institucionais 

(WANG,2020). A pandemia provocou um grande impacto social repercutindo no setor da saúde, 

envolvendo toda Rede de Atenção à Saúde, que está na linha de frente no combate do vírus  

(FELIPE et al., 2017; COSTA,2020). 

Os profissionais da saúde estão em contato direto com os pacientes são a linha de frente 

e, dessa forma, possuem alto risco de exposição ao patógeno (HUNTER,2020). Nessa alusão, os 

profissionais da saúde precisam ter conhecimentos suficientes para a escolha segura dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que deverão usar em suas atividades, além de saber 

a utilização e o descarte adequado do mesmo (FELIPE et al., 2017; COSTA,2020). 

As normas de biossegurança em hospitais, clínicas e laboratórios diz respeito 

à higienização das mãos (COSTA,2020). Elas sempre devem ser lavadas antes do preparo e da 
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ministração de medicamentos e do manuseio do paciente essa é uma das medidas que mais 

evitam a propagação de doenças (BRASIL, 2020). 

Nota-se que, o conhecido de que determinados ambientes e procedimentos de trabalho 

podem aumentar a exposição ao SARS-CoV-2, por exemplo, quando há a geração de gotículas e 

aerossóis (CARARRO et al.,2016). Em face disso, as autoridades sanitárias recomendam atenção 

redobrada em relação ao uso de equipamentos de proteção, tanto os de proteção coletiva quanto 

os de uso pessoal (HUNTER, 2020). 

 

Metodologia 

        Trata-se de uma revisão de literatura, onde realizou-se buscas por meio da plataforma de 

dados online Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no banco de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Utilizou-se para a pesquisa dos artigos, os seguintes 

descritores: “Biossegurança na Saúde”, “Pandemia do Covid-19”, “Biossegurança Hospitalar” e 

“Covid-19”, presentes e corroborados pelo vocabulário estruturado DeCS – Descritores em 

Ciência da Saúde. Os critérios de inclusão determinados para a seleção dos artigos foram: artigos 

publicados em português e inglês, que retratassem a temática e publicados por completo nos 

referidos bancos de dados, entre os anos de 2016 a 2020 e de acesso gratuito. Os dados 

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

booleano da seguinte forma: Biossegurança na saúde AND Pandemia do Covid-19. Excluiu-se da 

pesquisa, os artigos publicados nos idiomas diferentes do citado anteriormente, fora da temática 

abordada, aqueles não completos, como por exemplo, apenas os resumos, fora do corte temporal 

e quando na presença de duplicidade, optou-se por apenas um artigo da base de dados. Mediante 

a plataforma acessada, com os recursos de pesquisa previamente citados, obteve-se um 

resultado de 223 achados. Posteriormente, foi realizada uma avaliação desses artigos, por meio 

da leitura de títulos e resumos, observando a associação com o tema escolhido restringiram-se a 

24 obras, desses, foram lidos individualmente. Logo após essa análise, observou-se a correlação 

dos 08 artigos com objetivos abordados nesse presente estudo, assim concretizando os objetivos 

da pesquisa. Dessa forma, a pergunta norteadora foi definida como: “Aspectos da biossegurança 

dos profissionais da saúde no atendimento dos pacientes no cenário atual da pandemia do covid-

19? ”. 

 

Resultados 

         Observou-se em estudo desenvolvido por COSTA (2020) que os profissionais de saúde 

estão expostos frequentemente a material biológico, por isso os riscos de contaminação podem 

ser altos a depender da atividade realizada. Os acidentes com esses profissionais geralmente 

envolvem ferimentos com agulhas ou outro material cortante e contato direto com sangue ou 

materiais contaminados (WANG,2020). 

         De acordo o Ministério da Saúde (2020) as recomendações para o uso adequado dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), no contexto da Covid-19, visam orientar as pessoas 
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envolvidas na distribuição e no gerenciamento desses equipamentos, bem como auxiliar 

autoridades de saúde pública e indivíduos que atuam na comunidade e em locais de assistência à 

saúde, oferecendo orientações sobre situações em que o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) é de suma importância em seu ambiente de trabalho. 

          Os profissionais da saúde que atuam no atendimento direto (face-a-face) com pacientes e 

usuários terá maior chance de contato com pessoas portadoras de COVID-19, e 

consequentemente, de se infectar (FELIPE et al., 2017). Isso dependerá de múltiplos fatores 

como: atividade que executa, duração da jornada de trabalho, quantidade de pessoas que atende, 

além do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluído a paramentação, retirada, 

higienização (quando não for descartável) e descarte correto destes equipamentos 

(BARRETO,2020). 

      Esses controles CARARRO et al., (2016) exigem que ações tanto do empregador e contratante 

quanto dos trabalhadores, alterações e desenvolvimento de políticas e novas rotinas de trabalho 

com o objetivo de reduzir ou minimizar a exposição a um risco, sua duração, frequência ou 

intensidade.  A eficácia dessas medidas depende do comprometimento do empregador, da 

aceitação/comprometimento da equipe profissional e do uso consistente das estratégias (FELIPE 

et al., 2017; BRASIL,2020). 

      Os profissionais de saúde também devem ficar atentos aos seus equipamentos de proteção, 

tais como jalecos e aventais, que devem ser usados apenas no local de trabalho e nunca em 

áreas públicas ou mesmo refeitórios e copas no interior da unidade de saúde (VIEIRA,2016). 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que a necessidade de proteger os trabalhadores de saúde que estão na linha 

de frente do combate à pandemia de Covid-19 e o uso adequado dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) é fundamental a fim de minimizar os impactos desta crise, especialmente no que 

se refere ao adoecimento dos profissionais da saúde. 
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CAPÍTULO 5 

COVID-19: ASPECTOS ALIMENTARES NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

 

Raíra Kirlly Cavalcante Bezerra1 

 

 

RESUMO: O estudo teve como objetivo, contribuir para a expansão de conhecimentos pautados 
em literaturas científicas, manuais e ofícios, envolvendo o papel da alimentação adequada no 
enfrentamento do Covid-19, focando em práticas e evidências já consolidadas antes da 
disseminação do vírus, desmitificando a obrigatoriedade da suplementação alimentar para 
eliminação do mesmo. Uma alimentação rica em vitaminas e minerais é peça chave para o 
fortalecimento do sistema imunológico, e nutrientes como Vitamina A, D, C, Ferro, Zinco e Selênio 
atuam de maneira positiva no aumento da imunidade, podendo suas necessidades diárias serem 
atingidas por meio de uma alimentação equilibrada, não necessitando em situações normais do 
uso da suplementação alimentar. Faz-se necessário que as medidas de segurança alimentar 
sejam sempre colocadas em práticas a fim de mitigar a propagação do vírus e que maiores 
estudos envolvendo alimentação, suplementação e Covid-19, sejam realizados como forma de 
constatarem evidências robustas.  
 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus; COVID-19; Alimentação saudável; Imunidade; 
Suplementação Alimentar. 
 
ABSTRACT: The objective of the study was to contribute to the expansion of knowledge based on 
scientific literature, manuals and crafts, involving the role of adequate food in facing Covid-19, 
focusing on practices and evidence already consolidated before the spread of the virus, 
demystifying mandatory food supplementation to eliminate it. A diet rich in vitamins and minerals is 
key to strengthening the immune system, and nutrients such as Vitamin A, D, C, Iron, Zinc and 
Selenium act positively to increase immunity, and your daily needs can be met through a balanced 
diet, not requiring, in normal situations, the use of food supplementation. It is necessary that food 
security measures are always put into practice in order to mitigate the spread of the virus and that 
further studies involving food, supplementation and Covid-19, be carried out as a way of verifying 
robust evidence. 
 
Keywords: Coronavirus infections; COVID-19; Healthy eating; Immunity; Food Supplementation. 
 

Introdução 

 O surto do novo coronavírus 2019 (COVID-19) provocado pela síndrome respiratória 

aguda grave (SARS-CoV-2), reportada pela primeira vez na China em dezembro de 2019 afeta 

atualmente o mundo inteiro (ZHU, WEI, NIU, 2020). Pertencente a família Coronoviridaeque  são  

conhecidos por infectar apenas mamíferos; são altamente patogênicos e responsáveis por causar 

síndrome respiratória e gastrointestinal  (BRASIL,  2020a). 

Sua transmissão ocorre por inalação ou contacto direto com gotículas infectadas, 

possuindo um período de incubação variante entre 1 a 14 dias. Os sintomas mais frequentes se 

baseiam na febre, tosse, dispneia, mialgias e fadiga. Tem-se uma estimativa que 

aproximadamente 80% dos doentes desenvolvam a doença de forma leve, sendo 14% de forma 

grave e 5% em um estado crítico. Sinais e sintomas de pneumonia viral na maioria das vezes são 

apresentados em doentes com doença grave, podendo evoluir para outras complicações, tais 
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como: Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda (SDRA), insuficiência cardíaca aguda, lesão 

renal aguda, infeção, sépsis ou choque (SINGHAL, 2020; BECHING, FLETCHER, ROBERT, 

2020). 

Os esforços voltados para o enfrentamento do SARS-CoV-2 tem foco principalmente no 

sentido de evitar sua propagação (LANA et al., 2020). Devido a isso, foram tomadas algumas 

medidas de cuidado, tais como: o isolamento de casos; o uso de máscaras faciais caseiras; o 

incentivo à higienização das mãos, à adoção de etiqueta respiratória; medidas progressivas de 

distanciamento social, com o fechamento de escolas e universidades; a proibição de eventos de 

massa e de aglomerações; a restrição de viagens e transportes públicos; a conscientização da 

população para que permaneça em casa, até a completa proibição da circulação nas ruas, exceto 

para a compra de alimentos e medicamentos ou a busca de assistência à saúde. Essas medidas 

têm sido implementadas e aconselhadas de modo gradual e seus resultados dependem de 

aspectos tanto socioeconômicos, culturais, como de características dos sistemas políticos e de 

saúde, bem como dos procedimentos operacionais na sua implementação (AQUINO et al., 2020). 

 Após sua classificação como pandemia, a veiculação em massa abordando o consumo 

de alimentos e suplementos no combate ou prevenção da doença, vem sendo um tema bastante 

delicado a ser discutido e que vem ganhando muita proporção a cada dia que passa (CFN, 2020). 

Até o momento, são escassas as evidências ou recomendações sobre alimentação e 

COVID-19, no entanto, nota-se que o adequado estado nutricional, consumo alimentar, hidratação 

e o bom funcionamento do sistema imunológico são pilares importantes para a recuperação dos 

indivíduos em situação de doença. Além do mais, é sabido que o isolamento, em função da 

pandemia, irá alterar a dinâmica das famílias no momento da compra, preparo e consumo de 

alimentos, exigindo maior planejamento das refeições (BRASIL, 2020b).  

Dessa forma, o objetivo deste estudo, se pauta na expansão de conhecimentos pautados 

em literaturas científicas, manuais e ofícios, envolvendo o papel da alimentação adequada no 

enfrentamento do Covid-19, focando em práticas e evidências já consolidadas antes da 

disseminação do vírus, desmitificando a obrigatoriedade da suplementação alimentar para 

eliminação do vírus. 

 

(In)Segurança alimentar 

Apesar de estarmos vivenciando os efeitos preliminares da pandemia, a discussão sobre 

o quadro brasileiro de segurança alimentar e suas interfaces, tendo em vista o que já ocorreu nos 

países europeus, é de extrema urgência. Inúmeras incertezas perpassam o setor de alimentos, 

sendo escassas as orientações sobre o tema, seja em nível de produção, distribuição, 

comercialização ou preparo domiciliar (OLIVEIRA, ABRANCHES, LANA, 2020). 

Alguns cuidados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e as 

principais autarquias de saúde no Brasil, como estratégia de frear a propagação do vírus tais 

como: higienizar as mãos, cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar, 
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evitar aglomerações e manter-se em isolamento domiciliar, por até 14 dias, em caso de sintomas 

da doença (WHO, 2020). 

Medidas preventivas interligadas à higiene dos alimentos, do ambiente e das mãos devem 

ser implementadas por todos os atores da cadeia de produção alimentícia para manter o Sars-

CoV-2 e outros micro-organismos patogênicos longe do ambiente de produção e da mesa do 

consumidor. A higienização frequente das mãos ao manipular os alimentos, partindo desde a 

produção primária no campo até o momento do consumo, com a disponibilização dos meios 

necessários para que esta higienização seja feita corretamente, deve ser sempre incentivada e 

realizada em todas as ocasiões (FAO/WHO, 2020; OLAIMAT et al., 2020; RIZOU et al., 2020). 

É fundamental que seja realizada a higienização dos alimentos, sendo a mesma de forma 

cuidadosa. Antes de guardar os insumos nos armários ou despensas, estes devem ter suas 

embalagens lavadas com água e sabão ou borrifar álcool 70% ou solução clorada. Ao retirar 

frutas, verduras e legumes das embalagens dos centros de abastecimento, estas devem ser 

armazenadas em fruteiras, se caso forem para a geladeira, devem ser higienizadas.  É necessário 

lavar em água corrente e sanitizar frutas, verduras e legumes crus com hipoclorito de sódio em 

caso de consumo (BRASIL, 2020c). 

Em junho de 2020 no Brasil, uma portaria conjunta (Portaria Conjunta n.19) dos 

ministérios da Saúde (MS), Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Economia (ME), 

estabeleceu as medidas a serem observadas na indústria de abate e processamento de carnes e 

derivados, destinados ao consumo humano, e de laticínios objetivando a prevenção, controle e 

redução dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho (Brasil, 2020d). 

É essencial neste período de pandemia principalmente, que seja feito uma reflexão acerca 

da alimentação, visto que é um fator que vêm afetando a sociedade em todos os aspectos da vida, 

com foco na manutenção da saúde, o fortalecimento do sistema imunológico, além da 

necessidade de aplicação de medidas de higiene para evitar contaminações (BRASIL, 2020c). 

 

Alimentação saudável e seu papel no aumento da imunidade 

Por outro lado, o fortalecimento do sistema imunitário auxilia no combate a infeções, e é 

uma medida necessária para que a recuperação após o contágio seja mais eficiente e cause 

menos danos possíveis à saúde. Para isso, é importante usar a nutrição e os bons hábitos de vida 

como aliados. Assim para enfrentar esta pandemia do Coronavírus que assola a nossa sociedade, 

é necessário o reforço da imunidade por meio de uma alimentação saudável (INSP, 2020). 

A manutenção de uma alimentação equilibrada pode auxiliar na prevenção da COVID-19, 

devido ao fornecimento de nutrientes e compostos bioativos necessários para a integridade da 

barreira imunológica. A alimentação e a nutrição influenciam diretamente na funcionalidade do 

sistema imunológico, determinando o risco e a gravidade das infecções. Relações entre dieta, 

nutrição, infecção e imunidade, são existentes, ou seja, a resposta imune é comprometida quando 

a nutrição é ruim, o que favorece a predisposição do indivíduo a infecções (CHENG, 2020). 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142020000300189&script=sci_arttext&tlng=pt#B40
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142020000300189&script=sci_arttext&tlng=pt#B43
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Um padrão alimentar rico em frutas, legumes e verduras com objetivo de manter o peso 

adequado, tem potencial de prevenir doenças crônicas, mas potencialmente, também podem 

conferir proteção contra infeções como a COVID-19, por conta dos seus efeitos na melhoria do 

sistema imunitário (DUTRA et al., 2020). 

Alguns nutrientes tais como Vitamina A C, Ferro, Zinco e Selênio atuam de maneira 

positiva no sistema imunológico. Nota-se que em condições fisiológicas normais, é possível atingir 

as necessidades diárias desses micronutrientes (MAGGINI, PIERRE, CALDER, 2018; CFN, 2020). 

A vitamina D, também possui grande função no que condiz ao fortalecimento do sistema 

imunológico, visto que aumenta a imunidade   celular e atua   modulando   o   sistema imunológico 

inato e adquirido (ARANOW, 2011). No Quadro 1 é possível observar os principais micronutrientes 

e seus alimentos fontes que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico.  

 

Quadro 1: Alimentos que auxiliam o sistema imunológico. 

MICRONUTRIENTE ALIMENTOS FONTES 

Vitamina A Pode ser encontrada em alimentos tanto de 

origem animal e vegetal como leite, ovos, 

queijos, fígado, legumes e   verduras   de cor 

alaranjada (abóbora, buriti, mamão, manga, 

cenoura) e de cor verde-escuros (almeirão, 

agrião, couve, espinafre, ora-pro-nobis, 

rúcula) 

Vitamina C Pode ser encontrada em alimentos cítricos 

como acerola, laranja, limão, mexerica, 

dentre outras. Pimentão, mamão e couve 

também são fontes de vitamina C 

Vitamina D Carnes, peixes e frutos do mar, como 

sardinha, salmão e mariscos, e alimentos 

como ovo, leite, fígado, queijos e cogumelos 

são as principais fontes alimentares da 

vitamina D. 

Ferro Encontrado em alimentos de origem animal e 

vegetal: carnes vermelhas, guariroba, 

gergelim, frango, feijão, jenipapo, mangaba, 

mostarda, ora-pro-nobis, taioba, rúcula dentre 

outras.  O consumo de alimentos fontes de 

vitamina C juntamente com fontes de ferro 

não-heme, favorecem sua absorção. 

Zinco Carnes, peixes (sardinha), ovos e em alguns 
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alimentos de origem vegetal como: feijão, 

lentilha, castanhas, gergelim e linhaça, são as 

principais fontes de zinco. 

Selênio Castanha-do-Brasil, feijão, farinha de trigo 

(integral), macarrão integral, fubá  de  milho e  

frutas  como manga, maracujá, ameixa e  

melancia, fornecem um quantitativo gerenoso 

de selênio, com  destaque  para  a  castanha-

do-Brasil. 

Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos, 2011.  

 

Observa-se como prioridade de vida, a necessidade de viver bem e manter-se saudável 

principalmente em tempos de pandemia. Nesse contexto, a prática de hábitos alimentares 

saudáveis é muito importante para potencializar o sistema imunológico do corpo à medida que o 

vírus continua a se espalhar. Portanto, recomendações como: manter uma dieta equilibrada 

pautada em uma maior ingestão de frutas, legumes, grãos integrais, proteínas vegetais e animais 

e gorduras saudáveis é a melhor maneira de obter os nutrientes essenciais que precisamos para 

uma boa saúde e função imunológica normal; manter-se sempre bem hidratado assim como 

manter o sono regulado e higienizar as mãos com frequência, os itens alimentares e as superfícies 

nas quais eles são colocados (DOS SANTOS et al., 2017). 

É claro na literatura, que as funções celulares ligadas à defesa e recuperação do 

organismo bem com papel na manutenção do equilíbrio do metabolismo são funções exercidas 

com grande maestria pelas vitaminas e minerais (BOMFIM, DA SILVEIRA GONÇALVES, 2020).  

A vitamina A dentre suas muitas funções, tem destaque na manutenção da integridade 

estrutural e funcional das células da pele, do trato respiratório e outros.  Além disso, é essencial 

para o bom funcionamento das células do sistema imune (MAGGINI et al., 2018). Já a vitamina C 

possui efeitos positivos no sistema imunológico inato e adquirido, podendo atuar estimulando a 

migração de neutrófilos para o local da infecção, melhorando a  fagocitose  e  a  geração  de  

oxidantes  e  a  morte  microbiana.  Junto a isso, gera proteção ao tecido hospedeiro de danos 

excessivos, elevando  a  apoptose  e  a depuração de neutrófilos pelos macrófagos e diminuindo a 

necrose de neutrófilos (CARR, MAGGINI, 2017; HEMILÄ, 2017). Dessa forma, levando em 

consideração o efeito antioxidante da vitamina C e sua  capacidade  de reduzir infecções  do  trato 

respiratório inferior, o seu uso pode ser uma terapia satisfatória para pacientes com COVID-19 

(LIMA et al., 2020). 

O zinco é um importante antioxidante  e exerce um papel central no crescimento celular e 

diferenciação de células imunes apresentando rápida diferenciação e renovação  (MAGGINI et al., 

2018). O mesmo é capaz de diminuir infecções do trato respiratório e até reduz atividades virais 

do SARS-CoV-2 por conta do seu efeito antiviral, todavia, suas atividades antivirais não são 
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claras, podendo ocorrer através da inibição da ligação viral à mucosa,supressão do efeito 

inflamatório e/ ou inibição de importantes enzimas na replicação viral (SHITTU, AFOLAMI,2020). 

A deficiência de selênio leva a um enfraquecimento da defesa contra doenças infecciosas 

(MATTIOLI et al., 2020a; MATTIOLI et al., 2020b), exercendo um papel importante na defesa 

antioxidante, fazendo parte dos elementos que expressam fatores protetores contra as espécies 

reativas de oxigênio (ERO) produzidas durante as infecções virais (GUILLIN et al., 2019). Já a  

vitamina  D  é  um  importante  nutriente para redução  do  risco  de infecções  do  trato  

respiratório  pelo  COVID-19, pois  pode promover  a  indução  de  peptídeos , auxiliando para a 

diminuição da taxa de replicação viral; impedindo a produção de citocinas  pró-inflamatórias  que  

causam inflamação  e  prejudicam  o  revestimento  dos pulmões,  levando  à  pneumonia;  e 

aumentando as  concentrações  de  citocinas  anti-inflamatórias (GRANT et al., 2020) 

Dentre  as  muitas  funções  do  ferro,  ele  é essencial    para    diferenciação    e    

crescimento celular e forte componente de enzimas críticas para o funcionamento das células 

imunes (MAGGINI et al., 2018). Dessa forma é importante destacar que manter hábitos 

alimentares saudáveis, através de uma dieta bem equilibrada, que contenha não apenas um 

componente alimentar isoladamente, mas todos os nutrientes essenciais e compostos bioativos é 

fundamental para elevar as funções imunológicas (DALTOE, DEMOLINER, 2020). 

Objetivando melhorar a imunidade, e consequentemente,  mitigar   os   efeitos   do 

coronavírus no organismo, a ideia de fazer uso de suplementos alimentares vem sendo 

amplamente discutida e divulgada nas redes sociais e veículos de massa, em sua maioria por 

pessoas leigas e sem nenhum embasamento científico (CFN, 2020). Contudo, é importante 

salientar que é   possível   atingir   as necessidades    diárias    de micronutrientes chaves como 

por exemplo, vitamina A, C, ferro, zinco, selênio dentre outros,  através da alimentação, 

promovendo o aumento da função imunológica. Cheng e colaboradores (2020), destacam em seu 

estudo que micronutrientes e compostos bioativos, antioxidantes e anti-inflamatórios, incluindo  

vitamina D, vitamina C, selênio, zinco e composto fenólicos, são responsáveis por modularem as 

funções imunológicas, sendo que os mesmos estão presentes principalmente em frutas e vegetais 

coloridos. 

Suplementos alimentares são nutrientes em diferentes formas farmacêuticas que fazem 

parte de uma estratégia nutricional, sendo direcionados aos indivíduos que não conseguem, 

através da dieta, obter as quantidades mínimas de nutrientes necessários para a homeostasia 

metabólica, podendo garantir o funcionamento normal do sistema imunológico. Como as infecções 

por coronavírus são recentes e há uma escassez de informação com relação a essa temática no 

meio científico, utilizar estes compostos como prevenção ao coronavírus ou mesmo para evitar os 

danos do agravamento da doença, carece de evidências robustas que ainda hoje não são 

observadas na literatura (BOMFIM, DA SILVEIRA GONÇALVES, 2020). 
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Conclusão 

Por meio da presente pesquisa, foi possível constatar os benefícios de uma alimentação 

adequada no fortalecimento do sistema imunológico, destacando as principais vitaminas e 

minerais que exercem papeis importantes no combate a doenças infecciosas. Todavia é 

importante ressaltar, que os estudos envolvendo a utilização da suplementação para prevenção e 

tratamento do Covid-19 ainda não estão consolidados. 

É imprescindível que medidas de segurança alimentar, pautando-se na higienização dos 

alimentos sejam sempre seguidas, a fim de mitigar a propagação do vírus e consequentemente 

contribuir para uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. 

 

Referências 

AQUINO, E. M.; SILVEIRA, I. H.; PESCARINI, J. M., et al. Medidas de    distanciamento social no 
controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 25, supl.1, p. 2423-2446, 2020. 
 
ARANOW, C. Vitamin D and the immune system. Journal of investigative medicine, v. 59, n. 6, 
p. 881-886, 2011. 
 
BECHING N, FLETCHER T, ROBERT F. COVID-19. BMJ Best Pract. 2020; Last updated: Mar 
12, 2020. 
 
BOMFIM, J.H.G.G.; DA SILVEIRA GONÇALVES, J. Suplementos alimentares, imunidade e 
COVID-19: qual a evidência?. VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde, v. 32, n. 1, p. 10-21, 
2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV). 
Brasília, 2020a.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações de alimentação para pessoas idosas no Brasil 
durante a pandemia de Covid-19. Brasília: Ministério, 2020b. 
 
BRASIL. Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN). Guia para uma alimentação saudável 
em tempos de Covid-19. 2020. Disponível 
em: https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf. 
Acesso em: 24. Abr.2020c. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da 
Economia. Portaria Conjunta n.19, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem 
observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nas 
atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados 
destinados ao consumo humano e laticínios. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973 . Diário Oficial da União, publicado em 
19 jun. 2020d, Edição 116, Seção 1, p.12. 
 
CARR, A.C.; MAGGINI, S. Vitamin C and immune function. Nutrients, v. 9, n. 11, p. 1211, 2017. 
 
CFN.   Conselho   Federal   de   Nutricionistas. Nota Oficial:   Orientações   à população   e   
para   os nutricionistas   sobre   o   novo   coronavírus.2020. Disponível  em: 
 https://bit.ly/2QNVSo5.  Acesso  em: 25 mar. 2020. 
 
 

https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
https://bit.ly/2QNVSo5


 
 

54 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

CHENG, R.Z. Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus 
disease 2019 (COVID-19)?. Medicine in Drug Discovery, v. 5, p. 100028, 2020. 
 
DALTOE, L.M.; DEMOLINER, F. COVID-19: nutrição e comportamento alimentar no contexto da 
pandemia. Revista Perspectiva: Ciência e Saúde, v. 5, n. 2, 2020. 
 
DOS SANTOS, M.; DA SILVA JÚNIOR, F.M. R.; MUCCILLO-BAISCH, A.L. Selenium content of 
Brazilian foods: A review of the literature values. Journal of Food Composition and Analysis, v. 
58, p. 10-15, 2017. 
 
DUTRA, A.F.F.O.; DIAS, A.D.C.; ARAÚJO, D.G.S. et al. A importância da alimentação saudável e 
estado nutricional adequado frente a pandemia de COVID-19. Brazilian Journal of Development, 
v. 6, n. 9, p. 66464-66473, 2020. 
 
FAO/WHO. Covid-19 and Food Safety: Guidance for food businesses: Interim guidance. 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.4060/ca8660en. Acesso em: 9 set. 2020. 
 
GRANT, W.B, LAHORE, H.; MCDONNELL, S.L. et al. Evidence that vitamin D supplementation 
could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. Nutrients, v. 12, n. 4, p. 988, 
2020. 
 
GUILLIN, O.M.; VINDRY, C.; OHLMANN, T. et al. Selenium, selenoproteins and viral 
infection. Nutrients, v. 11, n. 9, p. 2101, 2019. 
 
HEMILÄ, H. Vitamin C and infections. Nutrients, v. 9, n. 4, p. 339, 2017. 
 
INSP. Instituto Nacional de Saúde Pública Cabo Verde. Nutrição e Covid-19. 2020. Disponível 
em: https://covid19.cv/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-e-Nutri%C3%A7%C3%A3o-
INSP.pdf . Acesso em: 01 jun. 2020. 
 
LANA, R.M.; COELHO, F.C.; GOMES, M.F.C et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-
2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. Cad Saúde Pública, v. 36, 
n.3, p.e0001962, 2020.  
 
LIMA, E.L. BATISTA, M. C. C., SILVINO, V. O. et al. Importância nutricional das vitaminas e 
minerais na infecção da COVID-19. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, p. 
e804986103-e804986103, 2020. 
 
MAGGINI, S; PIERRE, A; CALDER, P.C. Immune function and micronutrient requirements change 
over the life course. Nutrients, v. 10, n. 10, p. 1531, 2018. 
 
MATTIOLI, A.V.; SCIOMER, S.; COCCHI, C. et al. Quarantine during COVID-19 outbreak: 
Changes in diet and physical activity increase the risk of cardiovascular disease. Nutrition, 
Metabolism and Cardiovascular Diseases, v. 30, n. 9, p. 1409-1417, 2020a. 
 
MATTIOLI, A.V.; PINTI, M.; FARINETTI, A. et al. Obesity risk during collective quarantine for the 
COVID-19 epidemic. Obesity Medicine, p. 100263, 2020b. 
 
OLAIMAT, A.N.; SHAHBAZ, H. M.; FÁTIMA, N. et al. Food Safety during and after the era of 
Covid-19 pandemic. Frontiers in Microbiology, v. 11, p. 1854, 2020. 
 
OLIVEIRA, T.C.; ABRANCHES, M.V.; LANA, R.M. (In) Segurança alimentar no contexto da 
pandemia por SARS-CoV-2. Cadernos de Saude Publica, v. 36, n.4, p. e00055220, 2020. 
 
RIZOU, M.; GALANAKIS, I. M., ALDAWOUD T. M. et al. Safety of foods, food supply chain and 
environment within the Covid-19 pandemic. Trends in Food Science and Technology, v.102, 
p.293-299, 2020. 
 

https://doi.org/10.4060/ca8660en
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-e-Nutri%C3%A7%C3%A3o-INSP.pdf
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-e-Nutri%C3%A7%C3%A3o-INSP.pdf


 
 

55 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

SHITTU, M.O. AFOLAMI, O.I. Improving the efficacy of chloroquine and hydroxychloroquine 
against SARS-CoV-2 may require zinc additives-A better synergy for future COVID-19 clinical 
trials. Infez Med, v. 28, n. 2, p. 192-197, 2020. 
 
SINGHAL, T. A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr, v.87, p.281-6, 
2020. 
 
TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - Unicamp – 4ª Edição, 2011. 
 
WHO. World Health Organization. Coronavirus dis - ease (COVID-19) advice for the public. 
2020. Disponível em: https:// www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-
for-public. Acesso em:19 Mar. 2020. 
 
ZHU, H.; WEI, Li.; NIU, P. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global health 
research and policy, v. 5, n. 1, p. 1-3, 2020. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
http://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public


 
 

56 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

CAPÍTULO 6 

CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

PALLIATIVE CARE IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 

Kydja Milene Souza Torres de Araújo1 

Diana-Marta Souza Torres2 

Suelane Renata de Andrade Silva3 

Rosilene Santos Baptista4 

 

RESUMO: Este trabalho objetiva identificar evidências científicas a respeito da paliação nas 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas 
bases de dados: LILACS; BDENF e MEDLINE. Conforme os critérios de exclusão e inclusão, 
foram incluídos no estudo 07 artigos. Houve predominância de artigos publicados na língua 
inglesa, com abordagem qualitativa e realizados no Continente Americano. Para melhor 
compreensão, os resultados foram divididos em 4 categorias: fatores que facilitam a prestação de 
cuidados paliativos na UTIN; fatores que dificultam a prestação de cuidados paliativos na UTIN; 
sentimentos relacionados aos cuidados paliativos na UTIN e aspectos presentes no cotidiano dos 
cuidados paliativos na UTIN. Foi possível compreender que esta temática é pouco discutida e que 
faz-se necessário o estabelecimento de planos de cuidados ou diretrizes ou protocolos para 
subsidiar essa assistência, bem como incentivar esses funcionários ao autocuidado, haja vista os 
sentimentos envolvidos nesta prática. 
 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Cuidados Críticos. 
 
ABSTRACT: This work aims to identify scientific evidence regarding palliation in Neonatal 
Intensive Care Units. This is a literature review carried out in the databases: LILACS; BDENF and 
MEDLINE. According to the exclusion and inclusion criteria, 07 articles were included in the study. 
There was a predominance of articles published in the English language, with a qualitative 
approach and carried out in the American continent. For better understanding, the results were 
divided into 4 categories: factors that facilitate the provision of palliative care in the NICU; factors 
that hinder the provision of palliative care in the NICU; feelings related to palliative care in the 
NICU and aspects present in everyday palliative care in the NICU. It was possible to understand 
that this theme is little discussed and that it is necessary to establish care plans or guidelines or 
protocols to support this assistance, as well as to encourage these employees to self-care, given 
the feelings involved in this practice. 
 
Keywords: Palliative Care. Intensive Care Units, Neonatal. Critical Care. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, as Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) são serviços hospitalares destinados à assistência do recém-nascido (RN) grave 

ou com risco de morte. Considera-se para esta definição os seguintes quadros clínicos: RN’s de 
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qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda de 

insuficiência respiratória com FiO2 > 30%; RN’s < 30 semanas de idade gestacional ou com peso 

de nascimento < 1.000 gramas; RN’s que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-

operatório imediato de cirurgias de pequeno e médio porte; RN’s que necessitam de cuidados 

especializados (BRASIL, 2012). 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002) define o “Cuidado Paliativo” como uma 

abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam 

doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. 

Requer a identificação precoce, a avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza 

física, psicossocial e espiritual. É válido ressaltar que este tipo de cuidado não se baseia em 

protocolos, mas sim em princípios dentre os quais pode-se citar: promoção do alívio da dor e 

outros sintomas desagradáveis; afirmação da vida e consideração da morte como um processo 

normal da vida; não aceleramento nem adiamento da morte; integração dos aspectos psicológicos 

e espirituais no cuidado ao paciente, dentre outros. 

Já a Academia Americana de Pediatria (AAP) define cuidados paliativos como tratamentos 

que visam: aliviar o sofrimento em vários domínios; melhorar a qualidade e o gozo de vida das 

crianças, ajudando as famílias a se adaptarem e funcionarem durante a doença e através do luto; 

facilitar a tomada de decisão informada por pacientes, familiares e profissionais de saúde; e 

auxiliar na coordenação contínua do tratamento entre médicos e em vários locais de atendimento 

(AAP, 2013). 

Falar sobre cuidados paliativos nos primeiros momentos da vida parece ser contraditório. 

É inegável que esta temática remete o pensamento para situações voltadas ao envelhecimento 

populacional. Finitude no início da vida é um assunto obscuro e certamente difícil tanto para 

profissionais quanto para os familiares do pequeno ser. Embora o “morrer” seja um acontecimento 

presente diariamente no cotidiano dos profissionais de saúde, observa-se uma dificuldade destes, 

não somente na aceitação mas também no manejo adequado dessa situação, principalmente 

quando envolve crianças e seus familiares (POLES; BOUSSO, 2006). 

Nesse sentido, desenvolveu-se o presente estudo que teve como objetivo identificar na 

literatura as evidências científicas a respeito da paliação nas Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal. Assim, a pergunta condutora desta pesquisa foi a seguinte: quais as evidências 

científicas sobre os cuidados paliativos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal? Para 

responder tal questionamento, foi realizada uma revisão integrativa de literatura com busca de 

dados nas seguintes bases: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde); BDENF (Bases de Dados de Enfermagem) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online). 

Acredita-se na relevância da temática uma vez que faz-se necessário o debate sobre a 

aceitação do processo de morte em qualquer fase da vida, embora este seja difícil e doloroso. A 

finitude não pode e não deve ser somente associada às pessoas idosas, é necessária uma 

ampliação na discussão sobre a temática, sobretudo quando relacionada à infância.  
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DESENVOLVIMENTO  

  

Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, a qual permite que seja reunido o 

conhecimento proveniente de outros estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Para o seu 

desenvolvimento foram obedecidas as seguintes etapas:1) elaboração da pergunta norteadora, 2) 

estabelecimento dos critérios de inclusão e de exclusão, 3) definição dos descritores, busca na 

literatura e coleta de dados, 4) análise crítica dos estudos incluídos e discussão dos resultados 5) 

apresentação da síntese do conhecimento produzido (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ, 2007)  

A seleção dos artigos, tendo como base a pergunta norteadora “Quais as evidências 

científicas sobre os cuidados paliativos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal?” ocorreu em 

junho de 2019 utilizando os descritores “Cuidados Paliativos” e “Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal”, nos idomas inglês, português e espanhol. Ambos são indexados ao Medical Subject 

Heading (MeSH) e aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram selecionadas as 

seguintes bases: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); 

BDENF (Bases de Dados de Enfermagem) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online). 

Foram incluídos na pesquisa: artigos disponíveis gratuitamente na íntegra e publicados 

em português, espanhol e inglês sem recorte temporal. Foram excluídos: resumos de pesquisa, 

anais e/ou resumos de congressos, comentários e opiniões, artigos de revisão de literatura, 

capítulos de livros, teses e dissertações, editoriais e noticiários de jornais e/ou revistas.  

O cruzamento dos respectivos descritores foi realizado em pares por meio do operador 

booleano (AND) e após, foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos artigos resultantes. Após 

essa fase, as pesquisas selecionadas foram lidas na íntegra. Aquelas que encontravam-se em 

duplicidade foram inseridas uma única vez e, neste caso, a base de dados escolhida foi a que 

contemplava o maior número de publicações. 

Para extração dos dados encontrados foram utilizados dois instrumentos. O primeiro 

instrumento foi estruturado com os seguintes itens: título do artigo, título do periódico, país, 

idioma, ano de publicação, objetivos, resultados encontrados, população, metodologia e rigor 

metodológico. O segundo instrumento foi o Crittical Appraisal Skiils Programe (CASP) que serve 

para verificar o rigor metodológico. Aborda aspectos referentes à identificação, metodologia e 

classificação dos resultados dos estudos. Contempla 10 questões com opções de resposta sim ou 

não, onde, o sim vale 1 ponto e o não equivale a 0. Após preencher o referido instrumento verifica-

se em que nível o estudo analisado se adequa. Para nível A, tem-se pontuação entre 6 a 10 

pontos; para o nível B, pontuação até 5 pontos (CASP, 2013). 
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Resultados e Discussão 

Após o cruzamento dos descritores foram encontrados ao todo 110 estudos, dos quais, 

após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 17 para revisão completa do texto e 

destes apenas 07 atenderam aos critérios para inclusão na revisão (Figura 1). Ao analisar os 07 

estudos selecionados, foi identificado que 85, 71% deles foi publicado nos últimos 5 anos, sendo 

57,14% em 2017. Os 14,29% restantes foram publicados antes de 2010. Em relação ao idioma, 

57,14% dos artigos selecionados foram publicados em inglês, e os demais em português.  

Percebe-se uma diversidade no tocante à origem dos estudos: 57,14% dos estudos foram 

realizados em países do Continente Americano (Brasil e Estados Unidos da América); e os demais 

42,86% nos Continentes Asiático, Europeu e Oceania. Quanto à categoria de profissionais 

participantes dos estudo selecionados, houve prevalência de médicos e enfermeiros atuantes em 

UTIN. Em apenas 01 (um) artigo foi incluído profissionais de outras categorias: fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, assistente social e farmacêutico (01 de cada) e 04 técnicos de 

enfermagem. Prevaleceram os estudos com abordagem qualitativa numa perspectiva 

fenomenológica (57, 14%). 

Durante a análise das publicações foram encontradas algumas informações semelhantes 

nos resultados. Assim, para uma melhor compreensão e organização das ideias para construção 

da discussão, os resultados foram sintetizados e divididos nas seguintes categorias:  

- Fatores que facilitam a prestação de cuidados paliativos na UTIN;  

- Fatores que dificultam a prestação de cuidado paliativos na UTIN;  

- Sentimentos relacionados aos cuidados paliativos na UTIN;  

- Aspectos presentes no cotidiano dos cuidados paliativos na UTIN.  

Figura 1 - Processo de seleção dos artigos. Recife, PE, Brasil, 2020 

 

¹ Bases de Dados de Enfermagem; ² Literatura Latino-Americana e do         Caribe 
em Ciências da Saúde; ³ Medical Literature Analysis and Retrieval      System Online. Fonte: 
Elaboração própria, 2020. 
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Uma melhor descrição dos itens relacionados às respectivas categorias pode ser 

identificada na Quadro 1.  

Quadro 1. Síntese dos resultados encontrados 

 

Fatores que facilitam a 
prestação de cuidados 
paliativos na UTIN 

 

- Relacionados à equipe: Liderança (qualificação e experiência 
dos funcionários, orientação, comunicação e boa relação entre 
membros da equipe, habilidades, equipe de apoio); 
Conhecimento Clínico (educação, adaptação e cuidados de 
adaptação, suporte médico centrado na família); Moral, valores 
e crenças (auto-reflexão) 

 

- Relacionados à família: suporte emocional (sintonia com a 
família, identificação de oportunidades para criação de vínculos, 
apoio estendido aos demais familiares – avós, tios etc); 
comunicação (fornecimento de informações claras e concisas, 
informações pós-morte, apoio durante a tomada de decisões); 
práticas para produção de memórias (fotografias, caixa de 
lembranças, livro/caderno de recordações, cerimônia, auxílio aos 
pais para segurar o bebê, incentivo participação dos pais no 
banho do bebê). 

 

Fatores que dificultam a 
prestação de cuidados 
paliativos na UTIN 

 

- Educação percebida pela equipe: falta de oportunidade para 
novos funcionários se envolverem nos cuidados paliativos, 
ausência de educação continuada; 

- Falta de privacidade: associada à morte de um bebê devido à 
presença dos familiares na UTIN; 

- Sistema (Política e Procedimentos): a nível político encontra-
se a falta de insumos, ausência de diretrizes na unidade para 
prestação de cuidados paliativos, falta de avaliação da unidade, 
necessidade de atualização de ideias e valores sobre prestação 
de cuidados. Sobre os procedimentos pode-se citar a falta de 
flexibilidade para aplicar oientações, diferentes níveis de apoio 
da liderança, dificuldades na continuidado do cuidado devido à 
rotatividade de funcionários. 

 

Sentimentos relacionados aos 
cuidados paliativos na UTIN 

 

Impotência, frustração, sofrimento, negação da morte no início 
da vida, medo de dar más notícias aos pais, culpa, angústia, 
conformação por acreditar que aconteceu o melhor para a 
criança. 

 

Aspectos presentes no 
cotidiano dos cuidados 
paliativos na UTIN 

 

Cuidados rotineiros e melhorados na iminência de morte, 
medidas de alívio da dor, ampliação do número de visitas, 
inclusão da família e da religião, necessidade de construção de 
protocolos, delicadeza, distanciamento o bebê, colocar-se no 
lugar dos pais, construção de vínculos com as famílias, 
dificuldades/resistência em expressar sentimentos e emoções, 
atividades lúdicas para familiares, dificuldades em limitar o 
envolvimento com o bebê e a família, falta de preparo para 
diálogo sobre o assunto, processo de decisão centralizado na 
equipe médica, envolvimento da família no cuidado. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Poucos estudos abordam a temática “Cuidados Paliativos na UTIN”, mas sabe-se que 

este tipo de cuidado está relacionado com a melhoria da qualidade de vida, com conforto e com o 

alívio dos sintomas físicos do recém-nascido com ameaça à vida. Também insere-se nessa 

perspectiva o apoio para amenização do sofrimento emocional e espiritual dos familiares, 

respeitando-se sempre os aspectos culturais e as crenças, inclusive após o óbito do bebê 

(BARBOSA et al., 2008; CATLIN; CARTER, 2002; BHATIA, 2006). 

Tendo em vista a complexidade dos cuidados paliativos no início da vida, alguns fatores 

podem funcionar como facilitadores e outros como barreiras na prestação desse cuidado. 

Também é normal a presença de diversos sentimentos naqueles que prestam esse tipo de 

serviço. Tais sentimentos podem provocar sobrecarga psíquica.  

Os fatores facilitadores dos “Cuidados Paliativos na UTIN” podem ser relacionados à 

equipe ou aos familiares. A respeito da equipe, foram identificados no presente estudo: liderança, 

conhecimento clínico, moral, valores e crenças. Não obstante pensar, uma liderança eficaz reflete 

positivamente na orientação do pessoal durante o período paliativo, bem como facilita a 

comunicação clara entre os funcionários e facilita a navegação pelas experiências emocionais 

durante a paliação (KILCULLEN; IRELAND, 2017).   

O conhecimento clínico é tão importante quanto a liderança e pode ser facilitado através 

da educação continuada. Entretanto, há uma necessidade de auto-reflexão sobre a própria moral, 

valores e as crenças. É necessário que o profissional desenvolva uma consciência de suas 

próprias visões de mundo, pois estas tem o potencial de impactar a prestação dos cuidados 

paliativos (KILCULLEN; IRELAND, 2017). Sobre os fatores relacionados aos familiares, não há 

dúvidas de que o suporte emocional, uma boa comunicação e algumas práticas para produção de 

memórias fazem a diferença positivamente na prestação do cuidado, e, também produzem efeitos 

nas memórias dos que têm seus filhos internados na UTIN (BLOOMER et al., 2015).  

A sintonia da equipe com o bebê e sua família faz com que surjam oportunidades de 

vínculo, uma vez que a compreensão das necessidades da criança e das famílias transmite e ideia 

de um ambiente seguro, pois, além de prestar a assistência/cuidados clínicos, a equipe necessita 

atuar facilitando a conexão familiar durante esse período angustiante (KILCULLEN; IRELAND, 

2017).  

Educação percebida pela equipe, falta de privacidade e sistema (política e procedimentos) 

foram identificados como barreiras para a prestação de cuidados paliativos de qualidade. A falta 

de preparo e diálogo sobre este assunto representa uma das dificuldades, e esta poderia ser 

minimizada através de capacitações sobre o tema desde a formação acadêmica, pois, o modelo 

curativo no qual o profissional é formado dificulta o enfrentamento das situações de fim de vida 

(SILVA et al., 2017).  

Em conjunto com este dilema também encontra-se, na maioria das vezes, a falta de 

elaboração de um plano de cuidados para bebês em final de vida, que, quando associada à 

elevada demanda e às questões burocráticas da instituição, coloca o profissional numa situação 
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conflituosa onde terá que decidir sobre “o que gostaria de fazer” e “o que é possível fazer”  (SILVA 

et al., 2017). Logo, sentimentos como tristeza, frustração dentre outros, se mostram presentes 

entre aqueles que prestam cuidados paliativos nas UTIN’s. Mesmo sabendo que a morte é,  em 

muitas situações, inevitável, aceitar que esta ocorra nos primeiros dias de vida mostra-se como 

um processo “difícil e problemático” para os profissionais e, sobretudo, os familiares (POLES; 

BOUSSO, 2006).  

Nesse aspecto estão envolvidas as questões culturais sobre como a sociedade lida com a 

morte, assim como mostram-se presentes também as próprias subjetividades dos envolvidos, 

relacionadas às crenças, às experiências de vida e também à falta de diálogo sobre a “morte”, 

principalmente no âmbito acadêmico (SILVA et al., 2017). 

Assim, um dos aspectos presentes no cotidiano dos cuidados paliativos na UTIN é o 

distanciamento do bebê. Essa limitação no “envolver-se” surge como um dilema para a equipe, 

principalmente para a enfermagem. A dificuldade em compreender e lidar com os sentimentos 

provoca sofrimento e consequentemente uma atitude de fuga (mecanismo de defesa para “negar” 

um fato natural a todo ser vivo, que á a morte) (SILVA et al., 2010; EPSTEIN, 2010; ALMEIDA et 

al., 2016). 

Também faz parte desse cotidiano a necessidade de construção de protocolos e/ou 

planos de cuidados, assim como a decisão centralizada na equipe médica. Contudo, é importante 

ressaltar que a mudança de paradigmas para a implantação de protocolos ocorre lentamente e 

tem grande influência da equipe de enfermagem (BALIZA et al., 2015) e que a aplicação de um 

plano de ação resulta em menos intervenções, maior atenção às necessidades psicossociais , no 

oferecimento de um serviço de capelania/cerimônia e suporte social para familiares (SADEGHI et 

al., 2016). 

É necessário considerar que os “cuidados paliativos” enquanto especialidade médica são 

o resultado de uma atuação coletiva, e ter as decisões da finitude centradas na figura médica 

pode prejudicar a criança uma vez que cada profissional envolvido tem diferentes percepções. 

Contudo, é essencial que haja espaço para os demais profissionais da equipe compartilharem 

seus saberes, levando em consideração que os detentores do papel principal nesse processo são 

“os pacientes e seus familiares” e que estes são presença constante nesse contexto (BRAGA; 

QUEIROZ, 2013; POLES et al., 2013; SILVA et al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou a identificação de fatores que facilitam ou dificultam os 

cuidados paliativos em UTIN’s, os sentimentos envolvidos neste contexto e alguns outros 

aspectos presentes nesse cotidiano, assim como mostrou que esta temática é pouco discutida. Os 

desafios existentes no âmbito desta prática requerem discussões desde a formação do 

profissional, assim como exigem o estabelecimento de protocolos e/ou planos de cuidados e/ou 

diretrizes que possam subsidiar a prática dos profissionais envolvidos. Mas além disso, é de 



 
 

63 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

extrema importância que esses profissionais sejam fortalecidos através da educação continuada e 

do apoio de sua liderança, no sentido de, principalmente, incentivo ao autocuidado para o 

enfrentamento desses momentos. 
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CAPÍTULO 7 

CURANDEIROS PARINTINTIN E BENZEDEIRAS: REPRODUÇÃO DO SABER POPULAR DE 

CURA 

HEALERS PARINTINTIN AND BENZEDEIRAS: REPRODUCTION OF THE POPULAR 

KNOWLEDGE OF HEALING 

 

Maximillian Ferreira Clarindo1 

Juliano Strachulski2 

Nicolas Floriani3 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo geral discutir os saberes relacionados à cura de 
doenças, movimentados em um contexto de modernidades múltiplas, por benzedeiras localizadas 
na região sul do Brasil e por indígenas Parintintin localizados ao norte, no Estado do Amazonas. A 
metodologia consistiu na utilização de técnicas como observação participante, história oral de vida 
e história oral temática, entrevistas semi-estruturadas e outras, buscando compreender as 
experiências e saberes dos sujeitos da pesquisa. Como resultado, obteve-se que o saber-fazer 
dos Parintintin incorpora signos não indígenas na mesma medida em que as benzedeiras 
envolvem simbolismos modernos com suas tradições. Tratam-se, portanto, de saberes e práticas 
que possuem base cognitiva semelhante e que vão se metamorfoseando ao longo dos anos, 
organizando por e através deles outras experiências espaciais, sendo resilientes e perpetuando 
seus modos de vida. 
 
Palavras-chave: Parintintin. Benzedeiras. Hibridismos. Saberes. Saúde 
 
ABSTRACT: The objective of this article is to discuss the knowledge related to the cure of 
diseases, moved in a context of multiple modernities, by benzedeiras located in the southern 
region of Brazil and by indigenous Parintintin located to the north, in the State of Amazonas. The 
methodology consisted of using techniques such as participant observation, oral life history and 
thematic oral history, semi-structured interviews and others, seeking to understand the experiences 
and knowledge of the research subjects. As a result, it was obtained that the Parintintin know-how 
incorporates non-indigenous signs to the same extent that the healers involve modern symbolisms 
with their traditions. They are, therefore, knowledge and practices that have a similar cognitive 
base and that have been metamorphosing over the years, organizing for and through them other 
spatial experiences, being resilient and perpetuating their ways of life. 
 
Keywords: Parintintin. Wound heels. Hybridisms. Knowledge. Health. 
 

Introdução 

 

O presente artigo tem por objetivo geral discutir os saberes relacionados à cura de 

doenças, movimentados em um contexto de modernidades múltiplas, por benzedeiras localizadas 

na região sul do Brasil e por indígenas Parintintin ao norte do país. Ambos os conhecimentos 

tradicionais são realidades sociais que carregam uma profusão bastante híbrida de simbolismos e 
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(i)materialidades que vão se transmutando ao longo dos anos, na medida em que se reproduzem 

na sociedade em que se inserem. 

Partindo-se do pressuposto factual de que saúde e doença são conceitos socialmente 

construídos, isto é, variam conforme a respectiva cultura em que são discutidos, têm-se que os 

saberes das benzedeiras ou indígenas, embora preservem similitudes em suas gêneses 

cognitivas, se alteram também conforme a região – deve-se considerar, portanto, o peso do fator 

geográfico –, cultura (especialmente diante da miscigenação de povos do território brasileiro) e 

contexto socioeconômico em que estão sendo movimentados.  

Em meio às diferenças culturais manifestadas por estes saberes, percebe-se que as 

benzedeiras estão atreladas à uma experiência religiosa (CAMARGO, 2014). Em algumas 

observa-se uma plurireligiosidade (sobretudo dentre as mais novas) e em outras, uma base 

religiosa/espiritual centrada em um catolicismo popular, cuja matriz católica é adaptada com a 

inserção de outros signos, em especial aqueles oriundos da natureza (plantas medicinais, águas 

benzidas, ceras de abelha, e outros). Tanto benzedeiras do meio rural quanto urbano estão 

conectadas à natureza, cultivando plantas de medicinais e/ou comprando-as. 

As benzedeiras e curandeiros Parintintin, devido ao contato ao longo do tempo com a 

sociedade envolvente, possuem uma concepção prática e espiritual dos processos de cura, do 

manejo e da utilização de espécies vegetais, permeada tanto por elementos indígenas como da 

cultura não indígena. Apesar de viverem em meio a floresta Amazônica, também cultivam 

espécies vegetais em quintais e terreiros, além dos remédios da mata, na preparação de seus 

medicamentos, podendo inclusive, agregar os fármacos químicos, devido a presença da Farmácia 

da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena). 

Em ambas sociedades, o conhecimento tradicional de cuidados com o corpo se estrutura 

em preceitos religiosos e possuem matrizes cognitivas bastante próximas. Flagrantemente, são 

formas desalinhadas do capital, cuja valoração se dá a partir do referenciamento/empoderamento 

social que ocorre com e através destes saberes. Fala-se aqui de outras racionalidades de troca, 

mesmo quando envolvem valores pecuniários – quando cobrar não é sinônimo de explorar 

economicamente. 

 

Materiais e métodos 

 

Em ambos os recortes espaciais, para aproximar-se dos atores sociais, primeiramente se 

fez uso da técnica da observação participante, em que o pesquisador interage com os sujeitos à 

medida que participa das atividades cotidianas (festas, trabalho, reuniões, rituais, etc.), fazendo 

perguntas, pedindo explicações, indicações e, também, trocando experiências e conhecimentos: 

dialogando (STRACHULSKI, 2018). De acordo com Albuquerque et al. (2010) esta metodologia 

permite uma análise de dentro da realidade estudada, possibilitando captar os conhecimentos 

desenvolvidos e aplicados no cotidiano. 
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Posteriormente, para investigar as benzedeiras da região Sul utilizou-se como método a 

história oral de vida e história oral temática (visando aprender sobre benzimentos), obtida através 

de entrevistas abertas, “[...] trata-se de um encontro, ou uma série de encontros face-a-face entre 

um pesquisador e atores, visando a compreensão das perspectivas das pessoas entrev istadas 

sobre sua vida, suas experiências, expressas na sua linguagem própria” (MACEDO, 2004, p.166). 

A história oral, conforme aponta Meihy (1996), privilegia depoimentos tornando-os centrais na 

análise. 

Na abordagem aos Parintintin, ao identificar-se os primeiros informantes utilizou-se a 

técnica da “bola de neve” (ALBUQUERQUE et al., 2010). Assim, ao final de uma entrevista, o 

sujeito era instigado a indicar outra pessoa de interesse para a pesquisa. Portanto, a técnica 

consiste em selecionar dentre os membros da comunidade, e por indicação dos anteriores, 

aqueles que por iteradas vezes sejam recomendados como conhecedores locais (STRACHULSKI, 

2018).  

Na sequência, realizou-se entrevistas semi-estruturadas, possibilitando compreender as 

“[...] perspectivas que as pessoas entrevistadas têm sobre sua vida, suas experiências, sobre as 

instituições a que pertencem e sobre suas realizações, expressas em sua linguagem própria” 

(MACEDO, 2010, p. 105). Complementarmente, para dúvidas que permaneceram mesmo com a 

realização da entrevista semiestruturada, fez-se uso das conversas denominadas de entrevistas 

informais (GIL, 2008) ou entrevistas não estruturadas (ALBUQUERQUE et al., 2010), 

possibilitando uma visão geral acerca do problema de pesquisa. 

 

Contexto espacial de reprodução do saber das benzedeiras no sul do Brasil 

 

A história do Brasil se dá a partir da dizimação dos povos indígenas por colonizadores, 

posteriormente por um longo período de escravidão e desde o Brasil república, sua trajetória 

contempla instabilidades econômicas, políticas (com uma frágil democracia), golpes de Estado, 

ingerências internacionais e outras mazelas que contribuem para acentuar ainda mais a 

desigualdade social no país, tal qual apontam Bartholo Jr. e Oliveira: 

 

O país experimentou, segundo OLIVEN (2001), “uma modernização conservadora em 
que o tradicional se combinou com o moderno, a mudança se articulou com a 
continuidade e o progresso vive com a miséria”. No Brasil, o processo de construção 
das identidades sociais forjou-se na imposição do modelo civilizatório ocidental, num 
embate contínuo entre as investidas de dominação e os processos de resistência 
cultural de comunidades e etnias não-hegemônicas (BARTHOLO JR; OLIVEIRA, 2008, 
p. 2). 

 

O conflituoso processo de configuração da sociedade brasileira só poderia resultar em 

múltiplas identidades na sociedade. Concomitante à imposição de uma identidade una (tentada ou 

imaginada) através da globalização, dos fluxos migratórios de europeus e até mesmo por 

interesse do Estado (em padronizar o país de acordo com a sazonalidade de seus interesses), a 

identidade brasileira foi se moldando através do agenciamento de parte destas pressões 
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exógenas com outros símbolos e formas de viver e habitar no e com o espaço, herdados de 

indígenas (em um passado mais distante), mas também de povos africanos (durante o período 

escravista) e de migrantes europeus vindos no século passado. 

Assim, se estrutura a sociedade brasileira, uma verdadeira mistura de culturas que 

entrelaçam suas identidades nos signos da modernidade em um fluxo constante. Prova disso é a 

persistência de saberes tradicionais de cura (benzimentos) que resistem aos avanços tecnológicos 

da medicina ocidental. 

Por meio dos manuscritos do Padre Anchieta se têm os primeiros registros de uso de 

plantas medicinais no Brasil. Naquela época, o conhecimento dos indígenas foi propagado através 

dos jesuítas para a população local e também para Portugal (FIGUEREDO, 2007 apud BORGES, 

2011). Já no período colonial, há registros de que se praticavam formas alternativas de cura no 

Brasil, quando havia dificuldade na importação de remédios de Portugal e escassez de médicos. 

Para tanto, as curandeiras e benzedeiras da época manejavam plantas nativas e também exóticas 

(provenientes da África e de Portugal) na elaboração de remédios caseiros (ARAÚJO, 2011; 

LORENZI; MATOS, 2002). 

Araújo (2011) aponta que já no período colonial os curandeiros representavam à Coroa 

Portuguesa um “mal necessário”, haja vista que cumpriam o importante papel de cuidar da saúde 

da sociedade. No entanto, eram desacreditados pelos poucos médicos da época. Neste contexto, 

sugere-se que sempre houve uma mácula envolvente ao conhecimento tradicional de saúde 

convivendo par e passo com uma infinidade de tributários deste saber. Assim, ao longo dos anos 

as benzedeiras conseguiram manter suas tradições, mesmo com inúmeras tensões e preconceitos 

lhes rodeando. 

 

Com um forte enraizamento histórico nas mais diferentes culturas, a visão mágico-
religiosa ainda exerce muita influência nas formas de pensar a saúde e a doença na 
sociedade contemporânea. De um lado, o uso disseminado de chás, o recurso às 
rezas, benzeduras, simpatias, oferendas e os ritos de purificação, presentes nas 
diversas crenças e religiões (católica, evangélica, espírita, candomblé entre outras), 
atestam a força de sua presença na cultura brasileira. De outro, salienta-se a 
importância de reassociar as dimensões espiritual e ambiental às tradicionais 
dimensões social, biológica e psicológica em que se insere a vida humana (LUZ, 2006 
apud BATISTELLA, 2007, p. 30-31). 

 

A benção, geralmente integra o cotidiano das famílias brasileiras afeiçoadas com alguma 

religião. Não é incomum observar o neto pedir ao avô/avó uma benção de mãos arrumadas, ou 

pais abençoando filhos, padres abençoando fiéis, dentre outros. Porém, fala-se aqui de um 

benzimento ritualizado, em que há um objetivo e um encontro específico para tal (proteger, curar, 

etc.) e a incorporação de outros elementos além da imposição das mãos.  

Nestes benzimentos ritualizados há uma variedade de componentes que os envolve. O 

benzimento com barbante, por exemplo, auxilia a benzedeira a detectar com o auxílio da água o 

que está acontecendo com a pessoa. Passando o barbante pelo tórax do paciente e cortando os 

fios sob o copo com água, a benzedeira vê como ficam dispostos os fios e através de uma leitura 

enigmática lança seu diagnóstico. Junto destes elementos é comum encontrar nos locais 
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destinados ao benzimento imagens religiosas de múltiplas religiões e também ramos de plantas. O 

uso de plantas medicinais descortina um modo específico de dialogar com a natureza, presente na 

maioria das práticas das benzedeiras da região Sul do país. 

A natureza possui valor singular para as benzedeiras, tal qual ocorre com os povos 

originários. Há uma distinta conexão das benzedeiras com a natureza, em que plantas são 

ressignificadas e seus valores transcendem a eficácia enquanto remédio caseiro. Algumas 

passam a ter, nos rituais e remédios caseiros, um poder mágico. Para tanto, é necessário que se 

aprenda a manipular tais ervas da maneira correta, haja vista que mesmo tratando-se de plantas, 

há contraindicações de uso e aspectos nocivos em casos de manipulação equivocada. 

A entonação mágica das plantas, destinadas à cura de enfermidades, proteção ou ao 

bem-estar das pessoas é uma realidade mesmo no meio urbano. Algumas benzedeiras preservam 

em suas residências plantações de remédios que servem tanto para consumo próprio como para a 

socialização com as pessoas do bairro ou da região em que atuam. 

Além do manejo de plantas, transformando-os em remédios, percebe-se que o saber das 

benzedeiras é formado a partir de uma infinidade de simbolismos e do agenciamento de diferentes 

culturas (com destaque para a indígena, africana e de migrantes europeus). Desta maneira, é 

inevitável também o encontro de diferentes religiões e crenças neste saber, em que num altar 

pode-se encontrar elementos da religião Umbanda, como Zé Pilintra, Iemanjá, Índios, Pretos 

Velhos, mas também imagens católicas como Nossa Senhora Aparecida, além de fotografias de 

Doutor Leocádio, guia espiritual associado à religião Espírita. (CLARINDO, 2019). 

A plurireligiosidade apresentada pelas benzedeiras aponta para outra formatação religiosa 

e espiritual da vida em sociedade, na qual as igrejas não são os únicos “marcadores territoriais” 

(termo cunhado de ALMEIDA SILVA, 2010), tampouco, as detentoras do capital de fé e de cura na 

sociedade. Zulian avalia que isto deve-se ao fato de que: 

 

A pretensa unidade e organicidade conquistadas pela Igreja mascaram a multiplicidade 
de apropriações do catolicismo entre os próprios membros da instituição, ocultando 
uma variedade de compreensões e vivências da ortodoxia, de doutrina, de liturgia, 
técnicas, prédicas, cura de almas e uma grande diversidade de experiências religiosas. 
[...] Pois os indivíduos sempre conseguem preservar espaços de liberdade, marcados 
muitas vezes pela transgressão e rebeldia, burlando o institucional, reinventando-o, e 
transitando por posições distintas, inclusive na esfera religiosa (ZULIAN, 2009, p. 57). 

 

As benzedeiras em atuação no espaço urbano de Ponta Grossa (Paraná) apresentam 

diferentes manifestações religiosas envolvidas em seus ofícios, que fazem correspondência às 

principais etnias que atuaram na construção identitária brasileira: indígenas, povos de origem 

africana e migrantes europeus. Nestes termos, é comum encontrar alguns dos utensílios utilizados 

pelas benzedeiras entrevistadas que correspondem a estas etnias. Uma das entrevistadas, que se 

disse descendente de indígenas que habitavam a região rural de Castro, PR, nos Campos Gerais, 

utiliza em seus rituais um prato, uma colher, fio de costura, uma tesoura e uma peneira. 

O ritual através da peneira ocorre da seguinte forma: com o paciente já posicionado, a 

benzedeira mede as costas, ombros, pescoço, pernas, região superior da cabeça e faz uma cruz 
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com a linha branca sobre o prato com água. O prato deve estar posicionado bem ao centro da 

peneira, no cruzamento das linhas vermelhas que esta possui no centro. Em seguida, ela 

posiciona o carretel no centro do prato com o fio esticado, pronto para ser cortado. (CLARINDO, 

2019). 

Ulterior, a peneira é posicionada sobre a cabeça da pessoa, quando a benzedeira vai 

movimentando-a para as costas, depois voltando em direção ao tórax e por todo o restante do 

corpo. Ao encerrar o benzimento, é comum que se recomende os remédios caseiros adequados 

ao consumo, para complementar o tratamento.(CLARINDO, 2019). 

Dentre as ervas recomendadas pelas benzedeiras comumente aparecem a Espinheira 

Santa (Maytenus ilicifolia), Cavalinha (Equisetum), Erva Cidreira (Melissa officinalis), Hortelã da 

Índia (Mentha arvensis L.), Alecrim (Rosmarinus officinalis), Melhoral (Justicia pectoralis Jacq. var. 

stenophylla Leonar), Losna (Artemisia absinthium) e outras. São plantas que quando não estão 

disponíveis em seus quintais ou na floresta (benzedeiras rurais), elas recomendam que sejam 

comprados em lojas de “produtos naturais”. Há uma reificação no uso destas plantas, em que 

seus usos são adaptados de acordo com a disponibilidade. 

O saber-fazer das benzedeiras é organizado na região por uma profusão de simbolismos 

materiais e imateriais, religiosos e profanos, que sustentam, além dos rituais de cura e proteção, 

um encorpado aporte cultural que dá sentido à vida de uma infinidade de pessoas da região. 

Assim, estejam elas no meio urbano ou rural, apregoam outros referenciais espaciais para a 

sociedade através de suas residências quando há nestas a configuração de microterritórios 

tradicionais, considerando suas plantações de medicinais e outros simbolismos e adereços que 

comumente possuem nestes espaços. (CLARINDO, 2014; 2019). 

Suas residências, então, tornam-se, além de um lugar para se morar, um ponto de 

referência para a sociedade ao redor (com certa característica sacra acentuada), ou seja, lugar de 

socorro social para as mais diversas doenças e angústias. Concomitante a isso, quando se 

observam as benzedeiras urbanas, percebe-se que elas imprimem nestas espacialidades um 

resquício de um passado rural, traduzido pela presença de geossímbolos tradicionais (varandas 

com medicinais/alimentares, hortas comunitárias, pequenas capelas com imagens de santas/os, 

etc.). São formas de habitar com e no espaço que coloca em órbita modernidade e tradição, 

pondo-se a questionar a velha dualidade urbano/rural, instaurando um verdadeiro conflito de 

imaginários geográficos. 

As conexões estabelecidas e movimentadas pelas benzedeiras entre saúde e território, 

modernidade e tradição, avanços e permanências, (im)permeabilidades, são uma frutífera amostra 

do quão importante é o papel das ciências sociais na compreensão destas práticas em jogo. Além 

disso, a análise a partir da territorialidade envolvente destes sujeitos contribui para se 

compreender a firmação destes saberes no atual contexto global. 

Pensa-se que a manutenção destes saberes, contudo os evidentes símbolos modernos 

que rodeiam a sociedade (mesmo as rurais e indígenas – no caso dos Parintintin) encontram um 
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lastro tanto cultural, como social e econômico. Ou seja, em sentido ampliado, possuem como base 

de estruturação de seus conhecimentos os valores abaixo sintetizados: 

 

(a) antropológica, por resgatar os saberes populares e, assim, elevar a autoestima de 
populações, muitas vezes marginalizadas;(b) pedagógica, por permitir a instituição de 
uma relação dialógica entre trabalhadores de saúde e usuários que dominam os usos 
destas plantas medicinais;(c) econômica, permitindo o acesso ao medicamento 
fitoterápico;(d) ecológica, garantindo a manutenção de plantas que em muitas 
situações vêm sendo eliminadas pelas plantações com interesse meramente lucrativo 
(CARRICONDE, 2002 apud GOMES; MERHY, 2011, p. 12). 

 

Mesmo no contexto de modernidades múltiplas estes atores se mantêm ativos na 

sociedade, pois há uma memória social envolvendo os benzimentos, fazendo-as resistir ao tempo 

de maneira resiliente. Não obstante, também vem atuando com destacada importância no 

recobrimento de lacunas deixadas pela oferta de saúde pública pelo Estado, bem como, como 

mantenedoras de uma riquíssima cultura, que talvez não pode ser encontrada em nenhum outro 

país com tamanho hibridismo de formas e sustentações. 

 

Benzedeiras e curandeiros Parintintin e a reprodução de seus saberes na atualidade 

 

A reprodução dos saberes Parintintin – localizados na Terra Indígena Nove de Janeiro, 

Humaitá - AM –, sobre espécies vegetais medicinais e formas de cura de males do corpo e da 

alma, se dá em seu território ancestral, pois, tais atores sociais e seus saberes estão localizados 

dento de um sistema cultural e de um território. 

Como destacado anteriormente acerca do processo de constituição de identidades, cabe 

frisar que os povos indígenas, ao longo do tempo, têm se ressignificado devido ao contato e trocas 

culturais realizadas com a sociedade não indígena. Nessa perspectiva, ocorre um hibridismo 

cultural, em que processos ou fenômenos socioculturais distintos e que não se mesclavam, 

passam a se combinar e formar algo novo, diferente de antes da combinação, surgindo novas 

práticas, estruturas ou objetos (CANCLINI, 2008). Ao mesmo tempo que há o hibridismo, também 

ocorre o fortalecimento de práticas, saberes e crenças tradicionais. 

Neste sentido, entende-se que os saberes e costumes tradicionais Parintintin 

proporcionaram uma relativa resistência às práticas da sociedade envolvente, sendo que seu 

sistema cultural se adaptou, internalizando novas práticas materiais e imateriais híbridas.  

Assim, compreendem que a doença pode se referir tanto aos distúrbios orgânicos 

promovidos por agentes biológicos que precisam ser expulsos, bem como de personificações 

espirituais, cujos elementos presentes no corpo do hospedeiro representam materialmente a ação 

de espíritos, no caso Parintintin, os anhanğ. Como infere Vianna (2012, p. 217), a doença para os 

indígenas seria o resultado de “[...] um desequilíbrio amplo, social e cósmico, envolvendo várias 

ordens, que encontra sentido justamente na existência da alteridade, ou seja, no conflito com os 

‘outros’ – humanos e não-humanos – que fazem surgir às doenças”. 
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O tratamento das doenças pode ocorrer tanto por meio do uso prático de espécies 

vegetais, como seu uso simbólico, mediante benzimentos. Deste modo, as espécies vegetais 

manipuladas pelos indígenas podem ser tanto de origem natural, encontradas na floresta, como 

plantadas em quintais, forma de manejo adquirida da sociedade não indígena. 

Os Parintintin usam as plantas no seu cotidiano, principalmente a folha, raiz e casca, para 

elaborar chás, xaropes, realizar benzimentos e outras formas de manipulação, com respeito a 

maneiras particulares de preparo, além de possuírem suas contraindicações. Entendem que em 

algumas situações as pessoas não podem fazer uso de certos medicamentos com riscos à saúde, 

como no caso das mulheres grávidas, podendo provocar o aborto. 

Vários são os problemas de saúde tratados: gripes, sistema digestório, trato genital-

urinário e doenças infecciosas (malária). As plantas podem ser utilizadas sozinhas ou em 

conjunto, destinadas a uma ou mais enfermidades. A maioria das espécies manejadas possuem 

usos práticos como a aplicação de óleo de Copaíba (Copaifera multijuga Hayne) e de Andiroba 

(Carapa guianensis Aubl.) através de massagens para tratamento de lesões. 

Porém, com a presença da farmácia da SESAI, os Parintintin utilizam-se de fármacos 

químicos junto às plantas medicinais e/ou os remédios da floresta. A partir da convivência com os 

pressupostos culturais não indígenas, as práticas tradicionais são ressignificadas em novas 

práticas (materiais e imateriais) híbridas, referentes tanto à forma de preparo e ingestão do 

medicamento como o modo de aquisição das espécies vegetais, que podem ser encontradas na 

mata (de forma natural) e nos quintais (plantadas) – herança cultural adquirida da sociedade 

envolvente. Segundo Santos (2000, p. 926), na Amazônia as plantas de uso medicinal “[...] 

representam um importante ponto de encontro entre permanências e rupturas culturais, permitindo 

a observação de diferentes tradições de uso”. 

Ao longo do tempo os povos originários acabaram incorporando elementos culturais 

externos. Agregam ao seu complexo sistema cognitivo-cultural práticas e conhecimentos 

modernos, os quais se metamorfoseiam e hibridizam elementos, que se percebem claramente na 

vida cotidiana, caracterizado pelo manejo de espécies vegetais para uso medicinal (CANCLINI, 

2008; STRACHULSKI; FLORIANI, 2013a). 

Há uma cosmovisão comum relacionada ao mundo vegetal de que as espécies vegetais 

podem auxiliar no tratamento, tanto de doenças físicas como simbólicas e espirituais. Desta forma, 

há plantas que são indicadas para a cura do organismo e outras para tratar das doenças de sua 

alma, como contra mau-olhado, quebranto, venta caída, feitiço (aruav), para o espírito do morto 

não perturbar os vivos e para proteção.  

No tocante a proteção espiritual, há, em especial, duas espécies da cultura não indígena, 

manejadas pelos Parintintin e encontradas em alguns quintais locais e/ou plantadas próximas as 

suas casas, que são a Arruda (Ruta spp.) e a Gibóinha (Sansevieria spp.), mais conhecida como 

Espada-de-são-jorge. Tal assertiva é constada por Strachulski e Floriani (2013b) quando 

estudaram uma comunidade rural do sul do Brasil, entendendo que para os moradores ela repele 

as energias espirituais negativas, atuando contra o mau-olhado. 
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As doenças do corpo naturalmente são tratadas mediante uso prático das espécies 

vegetais medicinais. Já as doenças espirituais (culturais) são tratadas a partir da realização de 

benzimentos. Esses são feitos em qualquer momento quando se trata de práticas não indígenas. 

Quando se referem aos indígenas, são pontuais e ocorrem em momentos especiais e com a 

utilização de Urucum (Bixa orellana L.), como se verifica em caso de falecimento. Logo, “[...] as 

espécies vegetais são objeto de conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para 

mitos e rituais das sociedades tradicionais” (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 11), possuindo uma 

importante função cultural, que é de reafirmar sua concepção de natureza. 

Os benzimentos Parintintin são rituais que servem para a prevenção, proteção, cura de 

doenças, além de afastar os anhanğ (daqueles que morreram no local), que aparecem numa 

situação de fragilização espiritual, pois estes seriam espíritos dos mortos, bestas ou demônios, 

representando simbolicamente premissas negativas à saúde como desorientação, demência e 

morte (KRACKE, 1984). Paralelamente,Viveiros de Castro (2002) destaca que os espíritos se 

manifestam nas sociedades indígenas a partir de relações com os indivíduos que se estabelecem 

pelas doenças. 

Em relação aos rituais, há um próprio da cultura Parintintin, que ocorre devido ao 

falecimento de algum membro desse povo, no dia seguinte a morte. Para tal, uma benzedeira 

utiliza galhos de Urucum (Bixa orellana L.) e benze várias pessoas do povo indígena, no período 

da manhã, o que simbólica e espiritualmente tem o significado de proteger a saúde das pessoas e 

proporcionar juventude. O Urucum foi citado como uma planta que demora a morrer, logo, a 

pessoa benzida por esta planta, viverá mais. Ela acaba promovendo uma ação curativa e 

profilática, de caráter mágico (STRACHULSKI, 2018). A benzedeira passa as folhas, 

principalmente, no rosto das pessoas idosas e jovens, nas pernas, braços, costas, etc., como que 

se estivesse expulsando de perto o anhanğ e promovendo saúde ao outro. 

A cura da doença mediante rezas e benzimentos ocorre a partir do proferimento de 

palavras e gestos, que podem ser considerados mágicos, capazes de alcançar um diálogo com o 

desconhecido e expulsá-lo. Tal ritual de cura atuaria de forma imunológica contra as entidades 

sobrenaturais e naturais, causadoras de doenças, mortes, e demais formas de moléstias 

(SANTOS, 2007). O manuseio de símbolos como os galhos de Urucum permite que o problema 

seja interpretado, significado, tratado e a saúde (física e espiritual) restabelecida. 

Diferentemente das concepções moderno-científicas que separam o biofísico, o humano e 

o sobrenatural, é culturalmente inteligível que para os povos indígenas e sua concepção de 

natureza os eventos simbólicos como rituais, rezas e benzimentos façam parte de todos os 

momentos de sua vida de forma integrada, em especial, quando se trata da cura de enfermidades 

que podem afetar corpo, mente e alma.  

Os povos indígenas apresentam uma qualidade singular de ressignificar e reconstruir seus 

saberes acerca das espécies medicinais e rituais utilizados para curar enfermidades e/ou afastar 

maus presságios, num processo dinâmico e em perpétua evolução, realizam trocas com outros 

saberes que podem ser complementares e/ou conflitantes. 
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Com isso, incorporam e aceitam também os benzimentos feitos pelos não indígenas, pois 

se verifica que há um curandeiro não indígena, casado com uma mulher Parintintin. Também 

existe indígena homem e mulher que realizam essa prática com preceitos derivados da cultura 

externa, havendo a procura para que estes também façam benzimentos tanto para os próprios 

indígenas quanto aos moradores de entorno. 

Ao que se refere aos benzimentos com premissas não indígenas, normalmente os 

benzedeiros utilizam folhas de uma espécie popularmente conhecida na região por Vassourinha 

(Scoparia dulcis L.), que é passada, na parte do corpo que se encontra debilitada, no sentido 

horizontal e vertical. Para tanto, o curandeiro indígena e o não indígena fazem o sinal da cruz e 

proferem palavras que contemplam sua reza – e que não podem ser reveladas para outrem –, o 

que está relacionado aos valores do cristianismo católico, refletindo, portanto, a hibridização de 

práticas culturais e espirituais. 

O vegetal também é passado do corpo para fora, com o sentido e o objetivo de expulsar a 

dor e o mal, como no benzimento realizado por preceitos indígenas. Durante as rezas, 

normalmente ambos curandeiros podem passar a planta no corpo e no prato com água e sal e, 

após o término da reza, jogar tudo fora, ou utilizar somente a planta (benzer seco). 

Alguns indígenas podem, inclusive, possuir algo que se assemelha a um altar, mas não 

necessariamente conforme aos dos benzedeiros e curandeiros não indígenas. Pois, apesar desse 

processo intenso de convívio com não indígenas e suas práticas culturais (materiais e imateriais), 

os Parintintin revelam uma relativa incorporação de seus preceitos religiosos. Não há uma 

preocupação de reservar um espaço que seja só de imagens, além de não haver uma diversidade 

no tocante a esses símbolos.  

Como constatado por Santos (2007) com os Enawene-Nawe e em outros estudos 

(ALBUQUERQUE, 1997; AMOROZO, 2002; ALMEIDA SILVA, 2010; STRACHULSKI; FLORIANI, 

2013a), entre os Parintintin os conhecimentos sobre as práticas de cura e a utilização de espécies 

vegetais são transmitidos ao longo do tempo, entre as gerações e as famílias, incorporando 

preceitos não indígenas (benzimentos e construção de quintais) e da medicina moderna (fármacos 

químicos). 

 

Considerações finais 

 

A análise do saber-fazer das benzedeiras urbanas e rurais da região sul do país e também 

das benzedeiras e curandeiros imersos em uma comunidade indígena ao norte do país apontam 

para proximidades cognitivas em suas bases. Mesmo quando estes saberes estão inseridos em 

comunidades indígenas percebe-se que há uma profusão de simbolismos que não estritamente 

relacionados com a cultura indígena. 

Ao passo que as benzedeiras do Sul apresentam seus saberes também incrementados 

por diferentes signos, modernos ou vernaculares, religiosos ou não. Em meio a esta amplitude de 
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formas, destaca-se a presença de simbolismos indígenas em um contexto urbano, como a peneira 

e o ritual praticado pela benzedeira (descendente de povos originários). 

Portanto, o que há de mais comum em ambos sistemas culturais, no tocante aos saberes 

de cura é que sua reprodução ocorre num diálogo com outras formas de cognição, em um 

processo híbrido e em perpétua evolução, a partir da incorporação de elementos de outras 

culturas, como símbolos, práticas (materiais e imateriais) e conhecimentos. Estes também se 

mostram resilientes e operantes em ambas as sociedades, mesmo no contexto de modernidades 

múltiplas, como a presença da SESAI entre os povos indígenas e os postos de saúde e hospitais 

no meio urbano. 

Oportuno destacar também que nas duas formas culturais, os benzimentos não se 

restringem à cura de doenças. Para os indígenas, há um entendimento da existência de doenças 

naturais e espirituais, sendo que as doenças do corpo (naturais) são tratadas mediante uso prático 

das espécies vegetais medicinais. Já as doenças espirituais (culturais) são tratadas a partir da 

realização de benzimentos. Esses são feitos em qualquer momento quando se trata de práticas 

não indígenas.  

Entretanto, não há uma separação entre o biofísico e o sobrenatural, pois entende-se que 

as doenças possam surgir com o desequilíbrio de um desses componentes (corpo ou alma), 

sendo que um pode afetar o outro. Assim, quando se trata o corpo, trata-se também da alma ou 

vice-versa. 

Para as benzedeiras localizadas na região sul do país, o benzimento serve a doenças 

naturais e espirituais. Deve-se considerar também que há uma outra classe de problemas que 

também são enfrentados pelas benzedeiras, que são os de ordem social. Em síntese, os 

benzimentos acompanham os problemas da vida em sociedade, para tanto, há benzimentos para 

que a pessoa possa comprar um automóvel, prosperar no trabalho, consiga tirar a carteira de 

habilitação, etc. No que se refere ao uso de remédios caseiros pelas benzedeiras, percebe-se que 

estes estão conectados estritamente a doenças naturais do corpo humano. 

Outro ponto comum entre as práticas é que há plantas medicinais sendo cultivadas em 

quintais, mesmo entre os Parintintin. Isto revela uma estratégia (talvez inconsciente) de suplantar 

a dizimação de espécies, seja ela causada pelo agronegócio e as monoculturas (comuns na 

região Sul) ou pela devastação das florestas que cercam os povos indígenas. 

Desta forma, conclui-se que os saberes tradicionais relacionados a saúde e doença 

sempre existirão, tanto como uma estratégia de resistência social e cultural, como de socorro à 

precariedade de serviços e políticas públicas da sociedade brasileira.  
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CAPÍTULO 8 

IMPACTOS DE UMA DIETA VEGETARIANA NA QUALIDADE DE VIDA 

IMPACTS OF A VEGETARIAN DIET ON THE QUALITY OF LIFE 

 

Romério de Oliveira Lima Filho1 

Susana Silva Lima2 

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira3 

 

RESUMO: No âmbito das dietas ou dos padrões alimentares saudáveis, a alternativa vegetariana 
vem conquistando cada vez mais destaque. Quer seja por razões éticas e em respeito ao bem-
estar animal, motivações ecológicas e sustentáveis em face das condições ambientais vigentes, e 
por razões ligadas à ideia de que a alimentação à base de plantas seria mais saudável. Por outro 
lado, essa alternativa pode ser dificultada por influência do meio social, visto os julgamentos e a 
tensão familiar, e por sentimentos de frustração e isolamento devido às opções vegetarianas 
limitadas nos cardápios cotidianos. O objetivo do estudo foi verificar na literatura os principais 
achados à cerca dos impactos de uma dieta vegetariana para a qualidade de vida dos adeptos. 
Trata-se de uma revisão integrativa elaborada a partir de técnicas validadas na literatura, realizada 
nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e Science Direct, com o uso de descritores 
validados. Foi possível perceber benefícios para a saúde dos adeptos e para o meio ambiente. 
Além disso, o artigo mostra um levantamento sobre os aspectos laboratoriais fisiológicos 
observados com a adoção de uma dieta vegetariana e os efeitos em pessoas com doenças 
inflamatórias crônicas. Então observa-se uma gama de pesquisas de interesse, com intuito de 
expor alternativas não somente saudáveis, mas também sustentáveis e acessíveis.  
 
Palavras-chave: Comportamento Alimentar, Dieta vegetariana, Prevenção de Doenças, 
Promoção de Saúde. 
 
ABSTRACT: In the context of diets or healthy eating patterns, the vegetarian alternative is gaining 
more and more prominence. Whether for ethical reasons and in respect for animal welfare, 
ecological and sustainable motivations in the face of current environmental conditions, and for 
reasons linked to the idea that plant-based food would be healthier. On the other hand, this 
alternative can be hindered by the influence of the social environment, given the judgments and 
family tension, and by feelings of frustration and isolation due to the limited vegetarian options on 
the daily menus. The objective of the study was to verify in the literature the main findings about 
the impacts of a vegetarian diet on the quality of life of the supporters. It is an integrative review 
based on techniques validated in the literature, carried out in the Virtual Health Library and Science 
Direct databases, using validated descriptors. It was possible to see benefits for the supporters' 
health and for the environment. In addition, the article shows a survey on the physiological 
laboratory aspects observed with the adoption of a vegetarian diet and the effects on people with 
chronic inflammatory diseases. Then there is a range of research of interest, in order to expose 
alternatives that are not only healthy, but also sustainable and accessible. 
 
Keywords: Feeding Behavior, Diet Vegetarian, Disease Prevention, Health Promotion. 
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INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar configura um dos principais fatores que exercem influências 

significativas sobre a saúde do indivíduo, seja ela positiva ou negativa. No entanto, o real impacto 

da alimentação é de difícil mensuração visto a complexidade de compreensão de suas relações 

causais. Atrelado ao padrão alimentar, a associação a outras variáveis como a frequência da 

prática de atividade física pode melhor nortear o entendimento da relação entre o estilo de vida 

adotado e às condições de saúde de uma determinada população.1,2,3 

No que se refere, especialmente, à promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, 

como as Doenças Cardiovasculares (DCV) e as dislipidemias, entende-se que uma dieta 

adequada, portanto considerada saudável, poderia contribuir de forma satisfatória para o alcance 

desses objetivos. A escolha de alimentos benéficos está intrinsecamente relacionada à redução 

de disfunções cardíacas, como por exemplo, a Doença Coronariana Aguda (DCA), e tem-se 

observado maior relevância desse quesito, em detrimento da quantidade de alimentos ingeridos, 

não invalidando esse critério.2,4 

O caráter epigenético dos alimentos tem sido descrito em alguns estudos, em que a 

depender da conformação dietética de grupos populacionais particulares algumas doenças 

metabólicas e carcinogênicas tiveram o risco reduzido e/ ou sua progressão modificada. A 

adequação da dieta culminou em alterações significativas na expressão gênica nos órgãos-alvo de 

algumas disfunções como o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e o Câncer (CA), nas quais se 

observou, respectivamente, a regulação dos níveis insulinoglicêmicos e a modulação dos 

processos biológicos ligados à tumorigênese.5,6 

No âmbito das dietas ou dos padrões alimentares saudáveis, a alternativa vegetariana 

vem conquistando cada vez mais destaque. Quer seja por razões éticas e em respeito ao bem-

estar animal, motivações ecológicas e sustentáveis em face das condições ambientais vigentes, e 

por razões ligadas à ideia de que a alimentação à base de plantas seria mais saudável. Por outro 

lado, essa alternativa pode ser dificultada por influência do meio social, visto os julgamentos e a 

tensão familiar, e por sentimentos de frustração e isolamento devido às opções vegetarianas 

limitadas nos cardápios cotidianos.7 

Diante do exposto, a respeito dos aspectos ligados aos diversos padrões de alimentação 

e, sua influência na saúde dos sujeitos, o presente estudo teve o objetivo de revisar os principais 

achados da literatura relacionados à temática, de forma a buscar embasamento para a seguinte 

questão norteadora: Quais benefícios à saúde têm sido evidenciados nos adeptos de uma 

alimentação vegetariana, ou baseada em plantas? Desse modo, oportunizou-se a agregação de 

conceitos e informações pertinentes para a discussão acerca dos impactos de uma dieta plant-

based na qualidade de vida. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura (RIL) e seguiu as etapas 

estabelecidas por Mendes et al.8 para a construção: identificação do tema e seleção da questão 

de pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, categorização e avaliação dos 

estudos incluídos, interpretação dos resultados e síntese do conhecimento. 

Para a elaboração da questão norteadora, utilizou-se a estratégia PICO, visto que ela 

propicia uma busca precisa e sensível de evidências científicas relacionadas à temática. PICO é 

um acrônimo onde a letra P (population) indica a população, a letra I (intervention) está 

relacionada a intervenção, a letra C (comparison) diz respeito a comparação e a letra O (outcome) 

são os desfechos esperados. Neste sentido, para este estudo o acrônimo determinado foi: P - 

adultos, I - dieta vegetariana, C - dieta não vegetariana, O - identificar os benefícios para a 

saúde.9,10 

Para critérios de inclusão foram estabelecidos artigos de pesquisa publicados na língua 

inglesa, disponíveis na íntegra, e que se relacionassem com a temática abordada. Foram 

excluídos do estudo, outras revisões de literatura, textos duplicados, e estudos experimentais 

realizados em animais.  

Utilizaram-se às bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Brasil e 

ScienceDirect, com as seguintes palavras-chave: Comportamento Alimentar, Dieta vegetariana, 

Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde, devidamente validadas na plataforma online dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), organizadas entre si através do operador boleano 

“and” em duas combinações: 1) Diet, Vegetarian AND Feeding Behavior AND Disease Prevention; 

2) Diet, Vegetarian AND Feeding Behavior AND Health Promotion.  

Os artigos selecionados para este estudo foram organizados em um quadro sinóptico 

contendo sua metodologia e principais resultados. Cabe salientar que este tipo de estudo 

dispensa aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Foram utilizados manuscritos de domínio 

público e disponíveis na íntegra. Além de terem sido respeitados todos os critérios éticos 

referentes à preservação de autoria e citação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Mariotti7, muitos são os benefícios relacionados a adoção de uma dieta 

vegetariana ou, baseada em plantas, para a promoção da saúde e prevenção de doenças 

inflamatórias crônicas. Ao encontro dessa ideia, outros autores reafirmaram-na através de suas 

pesquisas direcionadas e, durante o levantamento de dados, foram observados prevalentemente 

resultados positivos com ênfase para a prevenção de doenças metabólicas e carcinogênicas. 

Nos últimos quinze anos, a base de dados Science Direct atingiu um total de 128 

publicações para a primeira combinação de palavras-chave, e de 108 para a segunda. Por outro 

lado, a Biblioteca Virtual em Saúde apresentou 40 artigos de pesquisa quando inserida a primeira 

combinação e 18 com a segunda. O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos artigos encontrados 
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nas bases citadas. É possível observar pela Science Direct, um aumento no número de 

publicações nos últimos quatro anos. Isso pode ser justificado pelo crescente interesse dos 

pesquisadores em buscar uma dieta com nutrientes suficientes, que supra a necessidade 

energética e que diminua os riscos de doenças crônicas, a fim de melhorar a qualidade de vida da 

população.11 

Vale ressaltar que apenas a categoria de artigos de pesquisa foi selecionada para compor 

o presente estudo, visto que este objetiva reunir informações primárias acerca da temática. Todos 

os artigos utilizados na revisão obedecem aos critérios de inclusão. 

 

Gráfico 1: Artigos de Pesquisa publicados nas bases de dados Science Direct e BVS Brasil no período 2006-

2020. 

 

        Fonte: Autoria Própria, 2020. 

Após análise detalhada dos resultados encontrados nas bases de dados, foi possível 

perceber que, apesar de a base Science Direct apresentar mais artigos em sua busca em relação 

a BVS, como observado no gráfico acima, foi esta última que trouxe resultados mais relevantes e 

que mais contribuíram com esta revisão. Sendo assim, foi perceptível que a BVS filtrou seus 

resultados de forma a apresentar artigos que melhor correspondiam a temática investigada. 

A partir da leitura dos artigos acerca da dieta vegetariana e sua contribuição para a 

promoção de saúde e prevenção de doenças foi construído o seguinte quadro sinóptico presente 

na Tabela 1. No quadro, são observados alguns dos artigos julgados mais relevantes com suas 

respectivas metodologias e principais resultados encontrados. 

 

Tabela 1: Estudos acerca da dieta vegetariana e sua relação com saúde. 

Referência Metodologia Principais resultados 

BOLORI, P. 

et al. 

2019 

Estudo transversal comparativo: avaliação da 

composição corporal e ingestão alimentar 

através de questionário e ensaio de mensuração 

enzimática. 

Uma redução significativa de marcadores 

inflamatórios pôde ser observada com adoção 

de uma dieta baseada em alimentos de 

origem vegetal. 
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JAIN, V. S. 

et al. 

2019 

Estudo prospectivo a fim de conhecer padrões 

de dependência, status socioeconômico, hábitos 

alimentares e problemas médicos associados de 

pessoas com caso de neoplasia gastrointestinal 

80% dos casos de neoplasia gastrointestinal 

adotavam uma dieta não-vegetariana. Dietas 

ricas em frutas e legumes demonstraram 

associação protetora contra fatores de câncer 

gástrico. 

JACELDO-S. 

et al. 

2018 

Estudo de coorte: análise de dados de 

vegetarianos para examinar o papel do IMC 

como mediador nessas dietas e os 

biomarcadores inflamatórios. 

Menor risco de doenças inflamatórias entre 

vegetarianos pode estar relacionado a níveis 

mais baixos de PCR e IMC. 

PLAHARAJ, A.B. 

et al. 

2017 

Estudo transversal retrospectivo: observação do 

efeito da dieta em duas comunidades indianas 

que praticam um estilo de vida sedentário. 

Uma mudança para uma dieta vegetariana 

pode ser útil para a prevenção de Diabetes 

tipo 2 naqueles com um estilo de vida 

sedentário. 

LEE, K. S. 

et al. 

2017 

Estudo piloto randomizado a fim de avaliar o 

impacto de um programa de promoção de saúde 

intensivo de 10 dias combinando uma dieta 

saudável e atividade física. 

Grupo da intervenção obteve melhores 

resultados em parâmetros de composição 

corporal, aptidão física e fatores sanguíneos. 

DONATI, M. 

et al. 

2016 

Estudo comparativo: identificação de uma dieta 

saudável e sustentável com base em registros 

alimentares de adultos jovens italianos. 

Dieta vegetariana como alternativa saudável e 

sustentável, mas, sem evidências para 

exclusão de alimentos de origem animal em 

face dos benefícios nutricionais. 

LANDER, E. M. 

et al. 

2016 

Estudo de coorte prospectivo: verificação da 

associação entre a ingesta proteica e o risco 

para desenvolvimento de doença biliar. 

O consumo de proteínas vegetais associado 

ao controle de peso mostrou efeito protetivo 

para doença biliar em mulheres no pós-

menopausa. 

   Fonte: Autoria Própria, 2020. 

Dentre os estudos analisados, a publicação de Donati e colaboradores12 chamou atenção 

devido os pesquisadores buscarem identificar uma dieta que fosse saudável, mas também 

ecológica e barata a partir dos atuais padrões de consumo. O estudo foi desenvolvido 

considerando a alimentação de sua população amostral, 104 jovens do ensino médio de diferentes 

escolas da cidade de Parma, na Itália. Esse grupo foi estudado mediante a preocupação com a 

baixa qualidade alimentar de indivíduos dessa faixa etária e suas possíveis deficiências 

nutricionais consequentes.  

Na pesquisa em questão, foi observado que a dieta atual da amostra é rica em carne, no 

entanto, pobre em frutas e verduras (inferior até a quantidade recomendada pela OMS), o que 

indica baixo consumo de fibras. Nos resultados de otimização da dieta dos jovens, é interessante 

ressaltar que os autores relatam a eliminação do consumo de carne por motivos de altos custos 

econômicos e impactos ambientais e as substitui elevando a quantidade de frutas, legumes e 

outros vegetais. 

Por fim, o estudo de Donati et al.12 demonstra que as dietas a base de plantas sugeridas 

trazem benefícios à saúde de quem a pratica e infere que a substituição de produtos de origem 

animal por proteínas vegetais promovem redução significativa na emissão de gás carbônico, no 

esgotamento dos recursos e até mesmo no custo para os consumidores. Além disso, a pesquisa 

mostra que a escolha de uma dieta saudável e sustentável exige a integração eficiente de 

informações e dados nutricionais, ambientais e econômicos. 
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Além desta publicação, foram lidos e observados outros resultados acerca da temática e 

foi possível categorizar dois eixos a serem debatidos acerca da influência da adoção de uma dieta 

a base de plantas na saúde humana. 

 

ASPECTOS LABORATORIAIS OBSERVADOS COM A ADOÇÃO DE UMA DIETA 

VEGETARIANA 

O estilo de vida das pessoas e seus comportamentos em relação a saúde estão 

intimamente associados à morbimortalidade de muitas doenças por todo o mundo. Porém, a 

inatividade física e uma má alimentação costumam estar presentes na vida de jovens em muitos 

lugares e por diversas motivações. A partir disso, vem crescendo a quantidade de pesquisas 

sobre intervenções para promoção de saúde para a população. Os Programas de Promoção de 

Saúde (PPS) trazem as atividades físicas e a dieta como principais alvos e costumam trazer 

resultados a longo prazo. Lee e colaboradores13 inovaram ao realizar um estudo randomizado 

acerca dos efeitos de um PPS de 10 dias, logo curto-prazo, em uma parcela de jovens 

universitárias sul-coreanas. 

O programa proposto contou com exercícios, terapias e uma alimentação 

ovolactovegetariana. Parâmetros como triglicerídeos (TG), colesterol total (CT) e glicose foram 

analisados. Foi realizada a coleta de sangue de todas as participantes antes e após a aplicação 

do PPS, tanto do grupo controle como do grupo intervenção. Os pesquisadores observaram que o 

seu programa foi eficaz na redução dos níveis séricos de lipídios e glicose, bem como na 

resistência à insulina nas voluntárias do grupo de intervenção em comparação aos do grupo 

controle (P <0,05 a P <0,001). O programa também aumentou o HDL-C e reduziu os níveis de 

insulina, embora esses achados não tenham sido estatisticamente significativos.13 

Em outro estudo, realizado em Teerão, capital do Irã, Bolori e colaboradores14 buscaram 

investigar a interação da dieta à base de plantas nos níveis de enzimas hepáticas, fatores 

inflamatórios e perfil de adipócitos. A pesquisa contou com a participação de 240 mulheres 

voluntárias de idade entre 18 e 48 anos e utilizou ensaio imunoabsorvente enzimático (ELISA) 

para a medição das enzimas hepáticas séricas e dos fatores inflamatórios. De acordo com os 

resultados da pesquisa, a maior ingestão de alimentos vegetais saudáveis pode impedir o 

aumento dos fatores inflamatórios como o Fator de crescimento transformante beta (TGF-Beta) e 

Proteína C reativa (PCR) e reduzir a inflamação e seus efeitos no organismo. 

A confirmar os efeitos benéficos da dieta vegetariana nos biomarcadores inflamatórios, 

uma pesquisa estadunidense15 investigou o papel do índice de massa corporal (IMC) como 

mediador na relação entre dieta vegetariana e concentrações de proteína C reativa (PCR) e as 

citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α. O grupo de pesquisadores avaliaram esses marcadores cada um 

com sua respectiva metodologia. Os autores relatam menores valores de PCR e IL-6 em 

vegetarianos em comparação a não-vegetarianos e confirma que esse achado é consistente em 

outras pesquisas que relacionam padrões alimentares saudáveis com esses marcadores em 

diferentes populações. 
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Os resultados encontrados em Bolori et al.14 e Jaceldo et al.15 corroboram com os 

benefícios que a dieta vegetariana traz à saúde humana. O primeiro deixa claro que a dieta 

vegetariana saudável é responsável pela redução de PCR e TGF-Beta, proteínas que são 

comumente elevadas em indivíduos obesos e que têm papel fundamental em processos 

inflamatórios como na aterosclerose e Diabetes Mellitus tipo 2. O segundo, mesmo contando com 

um público-alvo diferente do primeiro, também confirmou menores valores de PCR em 

vegetarianos. Além disso, também relatou a redução de interleucina 6, uma citocina importante 

para a homeostase do sistema imunológico e que, quando em índices plasmáticos elevados, tem 

sido associada a condições adversas de saúde, como doenças cardiovasculares e reumáticas. 

 

EFEITO DA DIETA A BASE DE PLANTAS NAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS 

Padrões alimentares têm sido estudados quanto seu impacto na saúde, especialmente, 

sobre as doenças crônicas e suas repercussões, como a exemplo da hipertensão arterial que se 

trata de uma disfunção cardiovascular e pode comprometer múltiplos órgãos e culminar em 

complicações sistêmicas. No estudo realizado em Taiwan, mediante aplicação de questionário 

estruturado e aferição de pressão arterial, com 269 mulheres de 40 anos ou mais, não 

hipertensas, apontou para uma redução do risco cardiovascular em ovo-vegetarianas e controle a 

longo prazo dos níveis pressóricos. Com isso, compreende-se que a dieta configura um fator de 

risco modificável importante visto que a ovo-vegetariana atuou na prevenção da descompensação 

pressórica e poderia influir na progressão e controle da doença já instalada.16 

Do mesmo modo, estudou-se acerca dos impactos de diferentes dietas e hábitos 

cotidianos sobre a desenvolvimento do Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) que configura uma 

disfunção no metabolismo da glicose por falha na ação insulínica, reflete em morbidez progressiva 

e declínio na qualidade de vida. Na análise para avaliação da glicêmica e lipídica foram 

selecionados 403 indivíduos de duas comunidades indianas (Bhubaneswar e Odisha) entre 30 e 

80 anos de idade, que não estivessem em uso de medicamentos para controle de diabetes ou 

tivessem outras comorbidades específicas. A pesquisa se pautou na investigação retrospectiva 

com duração de quatro meses de um grupo que levava estilo de vida sedentário.17 

Na pesquisa em questão foram avaliados não somente dados bioquímicos, como também 

antropométricos. Embora se tenha observado um ligeiro aumento no índice de massa corporal nos 

lacto-vegetarianos, constataram-se neles níveis mais baixos de glicose, e consequentemente, 

menor risco e incidência de DM2 que naqueles não adeptos do vegetarianismo. O resultado 

desmistifica a afirmação de que vegetarianos têm necessariamente um perfil lipídico melhor e 

demonstra que a adesão a uma dieta vegetariana, mesmo em indivíduos fisicamente inativos, 

trouxe benefícios para o controle do DM2, o que faz propor que uma associação dela à prática 

regular de exercícios físicos seria oportuna para manejo da patologia e controle de peso.17 

Assim como as doenças metabólicas, as neoplasias têm incidido consideravelmente na 

população, sendo elas caracterizadas pelo crescimento anormal de células em um determinado 

tecido que pode apresentar malignidade e metastatizar a outras regiões do corpo. Na pesquisa de 
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Jain e colaboradores18 se observou quais fatores poderiam estar ligados ao ao desenvolvimento 

de neoplasias gastrintestinais, a partir de uma avaliação de onze meses com o auxílio de um 

questionário direcionado. Avaliou-se 100 indivíduos de ambos os sexos com intervalo entre 28 e 

86 anos no estado de Maharashtra, Índia. Observou-se a influência de determinados vícios e 

hábitos alimentares. 

Mais de 80% dos participantes eram não-vegetarianos e apenas 16% vegetarianos, no 

entanto, esses apresentavam vícios associados ao desenvolvimento de malignidade. A grande 

maioria da amostra estava em um estágio avançado de CA, sendo os mais diagnosticados o CA 

de esôfago, retossigmóide e colon. Com a pesquisa, foi demonstrado fator protetivo do consumo 

de alimentos vegetais ricos em fibras, em detrimento dos alimentos de origem animal, discutindo-

se acerca do risco acentuado para o desenvolvimento de CA gastrintestinal naqueles que 

consomem carne vermelha em excesso.18 

Dentre outras complicações gastrintestinais, a doença da vesícula biliar se destaca, afeta 

20,5 milhões de norte-americanos e destes, 70% são mulheres. É resultado de um processo 

inflamatório da vesícula, normalmente relacionado a presença de cálculos biliares. No estudo 

randomizado para a avaliação da influência das proteínas sobre o risco de doença biliar, 

recrutaram-se 130.859 mulheres estadunidenses na pós-menopausa, entre 50 e 79 anos sem a 

doença instalada. Monitorizou-se a ingesta proteica a partir de questionário, e apontou para uma 

redução do risco de desenvolvimento da doença nas mulheres com quintil mais elevado de 

ingesta vegetal, que também atuou sobre o controle de peso, não havendo elevação do risco com 

a ingesta de proteína animal.19 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se analisar as publicações disponíveis na literatura científica acerca das implicações 

das dietas na promoção da saúde e da prevenção de doenças, observa-se uma gama de 

pesquisas de interesse, com intuito de expor alternativas não somente saudáveis, mas também 

sustentáveis e acessíveis para as mais diversas populações. E nesse meio, a dieta vegetariana 

vem sendo visada e citada como viável às demandas supracitadas. 

A alimentação vegetariana, além de estar relacionada à proteção e prevenção de várias 

patologias, implica ainda em menores impactos ambientais e socioeconômicos, o que ressalta a 

importância da adoção de um cardápio à base de plantas. Não somente, a dieta em questão traz 

consigo um significado ético e moral que prioriza o respeito e a valorização da vida animal. 

Por fim, vale destacar que os objetivos traçados para o estudo foram alcançados de modo 

que foram revisados os principais achados da literatura relacionados à temática, e buscado 

embasamento quanto aos principais benefícios evidenciados nos adeptos de uma alimentação 

vegetariana. 

 

 



 
 

86 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

01. Giugliano D, Ceriello A, Esposito K. The effects of diet on inflammation: emphasis on the 
metabolic syndrome. Journal of the American College of Cardiology 2006; 48(4), 677-685. 

02. Ford ES, Bergmann MM, Kröger J, Schienkiewitz A, Weikert C, Boeing H. Healthy living is the 
best revenge: findings from the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-
Potsdam study. Archives of internal medicine 2009; 169(15), 1355-1362. 

03. Katz DL, Meller S. Can we say what diet is best for health?. Annual review of public health 
2014; 35, 83-103. 

04. Hu FB. Diet and lifestyle influences on risk of coronary heart disease. Current atherosclerosis 
reports 2009; 11(4), 257-263. 

05. Kallio P, Kolehmainen M, Laaksonen DE, Kekäläinen J, Salopuro T, Sivenius K, Pulkkinen L, 
Mykkänen HM, Niskanen L, Uusitupa M, Poutanen KS. Dietary carbohydrate modification induces 
alterations in gene expression in abdominal subcutaneous adipose tissue in persons with the 
metabolic syndrome: the FUNGENUT Study. The American journal of clinical nutrition 2007; 85(5), 
1417-1427. 

06. Ornish D, Magbanua MJM, Weidner G, Weinberg V, Kemp C, Green C, Mattie MD, Marlin R, 
Simko J, Shinohara K, Hagg CM, Carroll PR. Changes in prostate gene expression in men 
undergoing an intensive nutrition and lifestyle intervention. Proceedings of the National Academy of 
Sciences 2008; 105(24), 8369-8374. 

07. Mariotti F. Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention. Academic 
Press; 2017. 

08. Mendes KDS, Silveira RCDCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a 
incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto-Enfermagem 2008; 
17(4), 758-764. 

09. Santos CMDC, Pimenta CADM, Nobre MRC. A estratégia PICO para a construção da pergunta 
de pesquisa e busca de evidências. Revista Latino-Americana de Enfermagem 2007; 15(3), 508-
511. 

10. Methley AM, Campbell S, Chew-Graham C, McNally R, Cheraghi-Sohi, S. PICO, PICOS and 
SPIDER: a comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative 
systematic reviews. BMC health services research 2014; 14(1), 579. 

11. Baena RC. Dieta vegetariana: riscos e benefícios. Diagn Tratamento 2015; 20(2), 56-64. 

12. Donati M, Menozzi D, Zighetti C, Rosi A, Zinetti A, Scazzina F. Towards a sustainable diet 
combining economic, environmental and nutritional objectives. Appetite 2016; 106, 48-57. 

13. Lee KS, Lee JK, Yeun YR. Effects of a 10-day intensive health promotion program combining 
diet and physical activity on body composition, physical fitness, and blood factors of young adults: 
a randomized pilot study. Medical science monitor: international medical journal of experimental 
and clinical research 2017; 23, 1759. 

14. Bolori P, Setaysh L, Rasaei N, Jarrahi F, Yekaninejad M. Adherence to a healthy plant diet may 
reduce inflammatory factors in obese and overweight women-a cross-sectional study. Diabetes & 
Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 2019; 13(4), 2795-2802. 

15. Jaceldo-Siegl K, Haddad E, Knutsen S, Fan J, Lloren J, Bellinger D, Fraser GE. Lower C-
reactive protein and IL-6 associated with vegetarian diets are mediated by BMI. Nutrition, 
Metabolism and Cardiovascular Diseases 2018; 28(8), 787-794. 

16. Ho, C. P., Yu, J. H., & Lee, T. J. F. (2017). Ovo-vegetarian diet is associated with lower 
systemic blood pressure in Taiwanese women. Public Health, 153, 70-77. 

17. Praharaj AB, Goenka RK, Dixit S, Gupta MK, Kar SK, Negi S. Lacto-Vegetarian Diet and 
Correlation of Fasting Blood Sugar with Lipids in Population Practicing Sedentary Lifestyle. 
Ecology of food and nutrition 2017; 56(5), 351-363. 

18. Jain VS, Kawale D, Jain SM, Waghmare C, Pemmaraju G. Various addiction patterns, dietary 
habits, associated medical problems, and socioeconomic status in gastrointestinal malignancies: A 



 
 

87 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

prospective study in rural area of Maharashtra, India. Journal of cancer research and therapeutics 
2019; 15(1), 104. 

19. Lander EM, Wertheim BC, Koch SM, Chen Z, Hsu CH, Thomson CA. Vegetable protein intake 
is associated with lower gallbladder disease risk: Findings from the Women's Health Initiative 
prospective cohort. Preventive medicine 2016; 88, 20-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

CAPÍTULO 9 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: EXPERIÊNCIA 

SOBRE O NOVEMBRO AZUL 

 
Anna Larissa de Castro Rego 

Antonny Jean Silva 
Cyntia Karla Morais Moreira 

Dayane Carlos Lins 
Laiane Freire Gurgel 

Robson Oliveira Pereira 
Kalyane Kelly Duarte de Oliveira 

 
 

RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Teve como objetivo 
relatar a experiência de uma ação de Educação Popular em Saúde sobre o Novembro Azul e a 
prevenção do câncer de próstata no modelo do Ensino Remoto Emergencial. A ação ocorreu no 
mês de novembro de 2020 e teve como público-alvo os profissionais de saúde da Atenção 
Primária em Saúde (APS) de Pau dos Ferros e a população em geral. Produziu-se dois podcasts: 
o primeiro sobre o câncer de próstata, sintomatologia e epidemiologia da neoplasia; o segundo 
sobre a detecção precoce e os tratamentos. Os podcasts foram enviados aos profissionais da APS 
e compartilhados nas redes sociais Whatsapp e Instagram. Utilizou-se o Google Formulários para 
saber a opinião do público sobre o conteúdo, entendimento, dúvidas, linguagem e por fim um 
espaço aberto para sugestões, críticas e/ou elogios. A ação foi avaliada de maneira muito positiva, 
em termos de linguagem, assunto abordado e criatividade. 
 
Palavras-Chave: Educação em Saúde. Educação a Distância. Neoplasias da Próstata. 

Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Câncer de Próstata (CaP) é o segundo tipo de câncer de maior ocorrência entre os 

homens, perdendo apenas para o câncer de pele não-melanoma. Esse tipo de câncer é tido como 

o característico da terceira idade, já que esse grupo é acometido em 75% por pessoas a partir de 

65 anos de idade (INCA, 2020). No ano de 2018, de acordo com os dados do Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM), 15576 mortes ocorreram em decorrência do CaP, ocupando a 

segunda causa de morte. Estima-se que no ano de 2020, 65.840 homens serão acometidos pela 

doença (INCA, 2019). 

A próstata é uma glândula pequena do corpo masculino que participa da produção do 

sêmen produzido nos testículos e eliminados no ato sexual. Localiza-se na parte baixa do 

abdômen, entre a bexiga e o reto (INCA, 2020). No CaP, as células glandulares que secretam o 

líquido prostático sofrem mutações, dividindo-se e multiplicando-se de forma desordenada, 

havendo uma má formação, constituindo-se em um tumor (VASCONCELOS et al., 2019). Na fase 

inicial, esse tipo de câncer pode não manifestar sinais e sintomas, desenvolvendo-se de forma 

silenciosa. Quando evolui para estágios mais avançados, o CaP pode apresentar como 

sintomatologia, dentre outras coisas, lombalgia, disúria, polaciúria e hematúria (BRASIL, 2018). 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) recomenda a realização de exames de caráter 

preventivo. Assim, é possível fazer a dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA), o 

chamado “toque retal” e ultrassonografias transretal. No caso do “toque retal”, mais explicitamente, 

há ainda muito preconceito e falta de informação, dificultando as ações de prevenção (VIEIRA et 

al., 2012). 

Com isso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como objetivo 

tornar o homem ativo no processo saúde-doença. Dessa forma, surgiu como alternativa para 

melhorar essa adesão, o movimento conhecido como “Novembro Azul” (BRASIL, 2009). 

O “Novembro Azul” é uma campanha que tem objetivos análogos ao “Outubro Rosa”, com 

o foco voltado para a população masculina para conscientização e prevenção do CaP. Essa 

denominação deriva de Movember, movimento que surgiu na Austrália, no ano de 2003 em meio às 

comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado em 17 de 

novembro. É uma alusão ao “mês da celebração do bigode”, no qual os homens são incentivados a 

deixar o bigode crescer como forma de chamar atenção para cuidados em geral à saúde do 

homem, enfatizando, sobretudo, o CaP (WALTER, 2020). 

Desde 1999, algumas entidades já promoviam atividades que visavam sensibilizar a 

população para a prevenção do CaP nos Estados Unidos, cujo governo estabeleceu no ano de 

2001, o mês de setembro como o “Mês Nacional de Conscientização para o Câncer de Próstata”. 

No Brasil, a campanha chamando atenção para a neoplasia surgiu no ano de 2008, sendo 

promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (ILLPV), uma organização não governamental. A 

princípio era chamada de “Um Toque, um Drible”, passando a chamar-se de “Novembro Azul” em 

2012. Outrora venha tentando contemplar outras questões relacionadas à saúde do homem, o 

principal foco da campanha continua sendo o CaP (MODESTO et al., 2018). 

Com isso, este trabalho justifica-se pela necessidade de implementar ações educativas 

em saúde com o objetivo de conscientizar a população masculina sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do CaP. Considera-se ser muito necessário, pois esse 

público, geralmente, tende a distanciar-se dos serviços de saúde, achando ser invulnerável a 

muitas doenças (BRASIL, 2009). 

A Educação Popular em Saúde (EPS), portanto, surge como uma estratégia de promoção 

e prevenção à saúde, por meio da emancipação dos sujeitos, uma vez que proporciona ao público 

a capacidade de analisar criticamente seus contextos de vida e saúde. Além disso, favorece um 

olhar para as práticas de saúde e as relações construídas entre profissionais e comunidade, se 

configurando como um canal de comunicação e de construção compartilhada do conhecimento 

(SILVA; PEREIRA, 2020). 

Assim, é necessário atuar de forma a promover situações de discussão, a fim de expor 

informações e sanar dúvidas referentes à questão. Além disso, sabe-se que muitos homens se 

mostram alheios em relação à necessidade de cuidado e prevenção de sua saúde. Isso faz com 

que esses procurem o serviço de saúde quando a doença está em estágio mais avançado, 

necessitando de intervenção mais intensa (NASCIMENTO et al, 2018). 
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Nesse aspecto, a Atenção Primária à Saúde (APS) funciona como espaço privilegiado 

para promoção e prevenção da saúde. Nesse sentido, é necessário que os profissionais da APS 

atuem de modo a incentivar a busca por atendimentos por parte dos homens, que possam 

detectar, precocemente, o CaP (NASCIMENTO et al., 2018). 

Logo, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma ação de 

Educação Popular em Saúde sobre o Novembro Azul e a prevenção do câncer de próstata no 

modelo do Ensino Remoto Emergencial. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado no mês de 

novembro de 2020, no município de Pau dos Ferros, no estado do Rio Grande do Norte, durante as 

aulas práticas do componente curricular Estágio Curricular Supervisionado I, pelos acadêmicos do 

6º período do curso de Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem da Universidade do estado do 

Rio Grande do Norte. 

A partir da vivência oportunizada pela disciplina, foi possível experimentar uma realidade 

incomum, explicitada pela prática de um componente prático adaptado ao modelo do Ensino 

Remoto Emergencial, necessário no período de Pandemia da Covid-19. O ensino remoto tornou-

se uma configuração possível de se garantir a tríade formativa ensino/pesquisa/extensão do 

componente curricular no formato de estágio remoto não presencial, a fim de possibilitar essa 

experiência aos estudantes (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2020). 

Tratou-se, portanto, de uma experiência inédita, em que discentes, docentes e gestão 

tiveram que reorganizar as ações dos componentes práticos, para que o curso pudesse ter 

prosseguimento. A princípio, surgiram muitas dúvidas sobre como seriam desenvolvidas as 

atividades de Educação Popular em Saúde, foco do componente, neste novo modelo de ensino, 

de maneira que a aprendizagem dos alunos fosse assegurada e para contornar essa situação, 

pensou-se em fazer uso de metodologias ativas como estratégia de tornar os momentos mais 

atrativo e que pudessem facilmente chegar ao público-alvo. 

O ensino remoto nos remete, em contexto de pandemia, à ideia de uma ação 

emergencial, intencional, rápida e circunstancial de fazer a aproximação do docente com seus 

discentes, acionando interfaces para trazer os alunos de volta à formação. Ademais, mesmo 

justificada a emergência, é necessário um planejamento didático- pedagógico criativo e motivador 

para envolver ao máximo os alunos nesse momento diferenciado do habitual (UERN, 2020). 

O uso de metodologias ativas como elementos norteadores do ensino é de grande 

relevância, uma vez que buscam promover uma participação ativa do aluno e uma aprendizagem 

significativa. Ademais, metodologias ativas são como uma possibilidade de ativar o aprendizado 

dos estudantes, colocando-os no centro do processo por meio da colaboração e autonomia 

(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Com isso, a intervenção deu início com aproximação com o cenário alvo, em que se teve 

como demanda a sensibilização dos profissionais de saúde para com a temática, objetivando 
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torná-la objeto nas ações de Educação Popular em Saúde (EPS) realizadas pelos profissionais de 

saúde do município de Pau dos Ferros, nas suas respectivas unidades de saúde. Além disso, 

como forma de se ter um maior alcance, pensou-se em sensibilizar também a população, tendo 

como foco, os homens biológicos. 

Diante da necessidade, no dia 19 de Novembro de 2020 foi realizada a ação de 

sensibilização para os profissionais de saúde do município de Pau dos Ferros com o tema 

“Novembro Azul e Prevenção do Câncer de Próstata”, por meio do envio de podcasts nos grupos 

de Whatsapp. Na mesma data, os podcasts foram publicados nas redes sociais dos integrantes do 

grupo e compartilhados em grupos de whatsapp para que a população tivesse acesso e fosse 

sensibilizada com o tema. 

Os podcasts foram escolhidos como estratégia por ser uma ferramenta dinâmica e comum 

na atualidade, além de ser algo que permitisse um alcance maior das informações. Assim, dividiu-

se a temática a ser abordada em dois momentos, sendo produzido um podcast para cada. 

A palavra podcast surge da junção da palavra Ipod (MP3 player da Apple) e broadcasting 

(transmissão em rede) e denomina um arquivo sonoro que foi disponibilizado em um espaço 

online, ou seja, um produto (arquivo sonoro) publicado e disponível para download ou uma 

transferência automatizada de arquivos. Os podcasts têm se configurado como uma ferramenta 

potencial de ensino e aprendizagem, criando uma cultura midiática (FARIAS; VITALI, 2018). 

O primeiro podcast abordou a temática “câncer de próstata”, explicando: o que é a próstata, 

o que é o câncer de próstata e como desenvolve-se e sua sintomatologia, trazendo dados 

epidemiológicos e outras informações pertinentes levantadas através revisão de literatura e de 

materiais preconizadas pelo ministério da saúde que abordem a temática. 

Já no segundo podcast, trabalhou o tema “como prevenir o câncer de próstata”, enfatizando 

os principais exames de diagnóstico disponíveis e a importância do diagnóstico precoce e a partir 

de qual idade realizar estes exames. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), na educação, trouxeram, além do 

acesso à informação de forma mais dinâmica a possibilidade de exercer um processo de ensino-

aprendizagem mais inovador, moderno, atrativo e atento às demandas sociais. Sendo assim, as 

novas tecnologias estão influenciando o comportamento da sociedade contemporânea e 

transformando o mundo em que vivemos. As TICs, que antes eram utilizadas como apoio no 

processo de ensino-aprendizagem, tornaram-se a principal ferramenta no ensino remoto (SANTO, 

2020; RONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020). 

Esses instrumentos nos colocaram diante de uma situação ainda não explorada, pois não 

era algo comum. Com isso, foi desafiador desenvolver essas produções, pois seria necessário 

conhecimentos extras referentes à produção técnica e edição, relativo à escolha de imagens, 

sons, animações e textos de forma a ser o mais chamativo possível. No entanto, foi uma 

oportunidade ímpar de desenvolvimento de habilidades no que diz respeito ao manuseio de 

artifícios tecnológicos, construção coletiva a distância, sendo a organização e comunicação dos 

discentes por meio das tecnologias de comunicação. 
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Além disso, permitiu o exercício da criatividade, do planejamento das ações no contexto do 

ensino remoto, além de, por si só, essas ações na APS serem um espaço privilegiado e oportuno 

para que os profissionais sensibilizem o público referente ao Novembro Azul para a necessidade 

do diagnóstico precoce (NASCIMENTO et al., 2018). 

Como forma de avaliar essa dinâmica, junto com os podcasts, foi disponibilizado o link de 

um formulário para que as pessoas que assistissem avaliassem o conteúdo. O formulário 

abarcava os seguintes pontos: 

1) Como você avalia os podcasts em relação ao conteúdo e formato? 

a. ( ) Ótimo; 

b. ( ) Bom; 

c. ( ) Regular; 

d. ( ) Ruim; 

e. ( ) Péssimo. 

2) Você entendeu tudo o que foi exposto? 

a. (  ) Sim; 

b. (  ) Não; 

c. ( ) Parcialmente. 

3) Teve suas dúvidas esclarecidas? 

a. (  ) Sim; 

b. (  ) Não; 

c. ( ) Parcialmente. 

4) A organização do podcast e a linguagem empregada contribuíram para seu 

entendimento? 

a. (  ) Sim; 

b. (  ) Não; 

c. ( ) Parcialmente. 

5) Espaço aberto a sugestões, críticas ou elogios. 

 
De acordo com a avaliação da ação, realizada por meio de um formulário construído pelo 

Google Formulários, os podcasts foram avaliados de maneira muito positiva, em termos de 

linguagem, assunto abordado e criatividade. No entanto, essa avaliação foi realizada por treze 

pessoas, o que causou certa frustração. Esperava- se que, por ser algo rápido, simples e 

importante, tivesse um maior número de respostas. 

Assim, 69,2% avaliou o podcasts como “ótimo” e 30,8% como “bom” em relação ao 

conteúdo e formato; 92,3% entendeu tudo o que foi exposto e 7,7% entendeu parcialmente; 76,9% 

tiveram suas dúvidas esclarecidas, 15,4% não tiveram e 7,7% tiveram parcialmente; 100% 

considerou que a linguagem utilizada contribuiu para o entendimento. No espaço aberto do 

questionário, colocaram palavras como “ótimos vídeos”, “parabéns pela iniciativa”, “foi excelente”, 

“adorei o vídeo”, entre outras. 

Nessa perspectiva, o planejar torna o aluno autônomo e empoderado. Logo, a autonomia 

reveste-se de importância no processo de desenvolvimento dos indivíduos e é produto de um 

currículo que consoante Trautman (2002) propõe a utilização das TICs para pensar e desenvolver 

consciência e responsabilidade, binômio fundamental na perspectiva do ensino remoto. 
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Apesar disso, o feedback da avaliação demonstrou satisfação por parte dos que 

avaliaram. Essa avaliação foi muito importante, pois permitiu que se tivesse uma compreensão dos 

resultados dessa atividade. Além disso, oportunizou o reconhecimento do trabalho educativo e uso 

de meios digitais como ferramentas, como o formulário, apesar das dificuldades impostas pelo 

formato a distância, considerando que o vínculo profissional-usuário é de extrema importância. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O estudo trouxe como temática a EPS no ensino remoto emergencial, suas nuances, 

dificuldades, desafios e facilidades, como o objetivo de relatar a experiência da utilização desse 

meio na educação popular em saúde sobre o Novembro Azul e o Câncer de Próstata. 

A ação promoveu um contato dos acadêmicos de enfermagem com as demandas da 

secretaria de saúde do município, tornando-os sujeitos ativos, e propiciando o desenvolvimento de 

um senso crítico reflexivo acerca da realidade dos serviços de saúde. 

Além disso, partir da concretização da intervenção proposta, a ação educativa 

desempenhou um papel relevante tanto na vida dos participantes, uma vez que serviu para o 

empoderamento do público-alvo acerca dos principais aspectos que permeiam o câncer de 

próstata, como também possibilitou aos acadêmicos terem a vivência acerca da educação em 

saúde, agregando conhecimentos para a formação em enfermagem. 
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CAPÍTULO 10 

EFEITOS DA LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

COM SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: REVISÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS 

RANDOMIZADOS CONTROLADOS 

EFFECTS OF LOW-INTENSITY LASERTERAPY ON DIAGNOSTIC PATIENTS WITH CARPON 

TUNNEL SYNDROME: REVIEW OF CONTROLLED RANDOMIZED CLINICAL TRIALS 

 

Érica dos Santos Rodrigues1  

Letícia Veras Correia2 

Maria Suelen Fonteles de Oliveira3 

Jayro dos Santos Ferreira4 

 Ana Paula da Silva Carvalho5 

 

RESUMO: A laserterapia de baixa intensidade (LLLT) é definida pela aplicação terapêutica de 
lasers e diodos superluminosos monocromáticos com potência baixa, atérmico. Objetivo: Revisar 
informações de ensaios clínicos randomizados controlados nos efeitos da LLLT em pacientes 
diagnosticados com Síndrome do Túnel do Carpo (STC). Metodologia: As buscas foram 
realizadas nas bases de dados: PEDro, Medline, PubMed, Scielo, com período de publicação de 
2007 a 2020, foram selecionados 5 ensaios clínicos. Critério de inclusão: Artigos de ensaios 
clínicos randomizados controlados. Exclusão: Tudo que fugisse dessa proposta de pesquisa. 
Resultados: A descrição dos achados nos ensaios clínicos revisados demostra uma sobreposição 
da LLLT, porém quando comparada com outros mecanismos ortopédicos ou elétricos não se 
sobressaiu. Conclusão: A LLLT apresentou-se capaz de melhorar o quadro clínico do paciente, 
mostrou-se um recurso duradouro, teve bons resultados quando associado à órtese de punho e 
destacou-se relevante o uso de terapias manuais associadas a este recurso.  
 
Palavras-chave: Túnel do carpo. Laserterapia. Inflamação. Dor. Parestesia. 
 
ABSTRACT: Low intensity laser therapy (LLLT) is defined by the therapeutic application of 
monochromatic lasers and superluminous diodes with low, athermic power. Objective: To review 
information from randomized controlled clinical trials on the effects of LLLT in patients diagnosed 
with Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Methodology: The searches were carried out in the 
databases: PEDro, Medline, PubMed, Scielo, with publication period from 2007 to 2020, 5 clinical 
trials were selected. Inclusion criteria: Articles from randomized controlled clinical trials. Exclusion: 
Anything that escaped this research proposal. Results: The description of the findings in the 
reviewed clinical trials shows an overlap of LLLT, however when compared with other orthopedic or 
electrical mechanisms, it did not stand out. Conclusion: LLLT was able to improve the patient's 
clinical condition, proved to be a lasting resource, had good results when associated with wrist 
orthosis, and the use of manual therapies associated with this resource stood out as relevant. 
 
Keywords: Carpal tunnel. Lasertherapy. Inflammation. Ache. Paresthesia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A laserterapia de baixa intensidade (LLLT) é um termo genérico que define a aplicação 

terapêutica de lasers e diodos superluminosos monocromáticos com potência relativamente baixa, 

não efetuando um aquecimento do tecido (1). O laser age nos tecidos a partir de uma estimulação 

dos cromóforos (biomoléculas excitadas através de sua configuração eletrônica ou atômica) 

através de fótons. Ele também tem a capacidade de se dispersar nos tecidos devido à água 

presente no organismo humano (1). 

O laser terapêutico interage com os tecidos afetando os processos metabólicos das 

células-alvo, produzindo efeitos bioestimulantes: reparo tecidual, melhora do fluxo linfático, 

redução de edema e maturação de fibroblastos e fibras de colágeno; anti-inflamatórios: diminuição 

de mediadores químicos, nutrição da área lesada, regeneração dos vasos; analgesia: inibe 

estímulos, intervindo na mensagem elétrica local, aumento na síntese de beta endorfina, aumenta 

o limiar de dor (1). 

A síndrome do túnel do carpo (STC) é a neuropatia compressiva com maior índice de 

acometimento nos seres humanos (2). Os sinais e sintomas mais reclamados entre os que sofrem 

dessa compressão são: dor, alterações sensitivas e motoras, parestesia, edema, inflamação e 

atrofia tênar (2-3).  

Destaca-se que 75% dos casos de STC são em mulheres (4). Outros estudos indicam 

informações similares, (3,5,6) é mais incidente em mulheres acima dos 30 anos. A STC é uma 

frequente complicação durante a gravidez, que atinge cerca de 62% da população (7), revelando 

uma síndrome nervosa muito comum durante esta fase, e que está associada ao aumento do 

líquido extracelular. Apesar de não haver consenso, a obesidade, atividades motoras repetitivas e 

algumas patologias sistêmicas contribuem para o aparecimento da STC (2). 

De acordo com a fisiopatologia, a síndrome compressiva é sucedida de compreensão e 

tensão. No nervo mediano, existem dois pontos de compressão: um no nível do limite proximal do 

túnel do carpo, ocasionado pela flexão do punho, pela alteração na espessura, rigidez da fáscia 

ante braquial e na porção proximal do RF (retináculo dos flexores); e o segundo no nível da 

porção mais estreita próximo ao hámulo do hamato(8). Esses dois casos podem criar problemas na 

microcirculação sanguínea intraneural, lesões no nível da bainha de mielina e no nível axonal e 

alterações no tecido conjuntivo (9). 

São atribuídas ao LLLT algumas propriedades terapêuticas, como efeitos analgésicos, 

anti-inflamatórios e fibrinolíticos (2,3,5,6,10). A laserterapia é uma medida conservadora eficaz no 

tratamento da STC. Na fisioterapia, os lasers mais utilizados são o Hélio-Neônio (HeNe) e o 

Arsianeto de Gálio (AsGa), sendo o primeiro, com potencial terapêutico elevado, para lesões 

superficiais, como as dermatológicas, o segundo, mais indicado para lesões mais profundas, dos 

tipos articular e óssea (4-11). 

Com tudo aplicação de laserterapia é um recurso elétrico muito utilizado na área da 

fisioterapia, logo possui propriedades curativas a determinadas condições patológicas iguais ou 

similares a STC, o que justifica o aumento do interesse por parte dos pesquisadores, e dos 
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pacientes, na área biomédica para investigar os mecanismos de ação e os efeitos terapêuticos do 

laser de baixa potência (12). 

 

2. OBJETIVOS  

O objetivo deste estudo foi verificar e sintetizar as informações contidas em ensaios 

clínicos randomizados controlados nos efeitos LLLT em pacientes diagnosticados com STC em 

relação à função, dor e parestesia. 

3. METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática da literatura. Foram realizadas pesquisas 

utilizando as bases de dados: PEDro, Medline, PubMed, Scielo, Google acadêmico, publicados no 

período de 2007 a 2020. Foram identificados 19 artigos, 2 artigos se repetiram nas bases de 

dados, PubMed e Scielo, 17 artigos foram lidos, 12 artigos não estavam dentro dos critérios de 

inclusão e 5 estavam dentro dos critérios, sendo estes últimos os selecionados para a revisão. 

(Fluxograma 1).  

Como critérios de inclusão foram aproveitados artigos de ensaios clínicos randomizados, com 

idiomas selecionados de língua portuguesa e inglesa, os critérios de exclusão pautados foram 

artigos de revisão sistemática, resumos, teses, monografias, dissertações, congressos e outras 

publicações que não fossem artigos de revisão randomizados controlados. A estratégia de busca 

foi realizada com os seguintes termos: Carpal tunnel, lasertherapy, inflammation, pain, 

paresthesia. 

Fluxograma 1 – Fluxograma dos artigos selecionados nas bases de dados PEDro, Medline, PubMed, 

Scielo e Google acadêmico. 

Fonte: Autoria do próprio autor.     

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 representa uma visão geral dos resultados obtidos na pesquisa quanto ao título do 

artigo, nome do autor e ano de publicação, objetivo, metodologia e resultados. Foram 
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considerados mais relevantes os artigos dos autores: BRAZ et., al (2008) e FUSAKUL YUPADEE 

et al., (2014), pois os resultados obtidos em seus estudos utilizando o recurso a LLLT se 

sobressaíram em relação aos demais meios de tratamentos utilizados. Todos os artigos 

respectivamente informados na tabela foram selecionados das Revistas: Ciências da Saúde, 

Avanço nas Ciências Biomédicas, Revista Brasileira de Ortopedia, Lasers Med Sci e Journal of 

Hand Therapy, dentre os anos 2007 a 2020. 

 

Título Autor e ano    Objetivo Metodologia Resultados 

Tratamento da síndrome 

do túnel do carpo 

através da utilização da 

laserterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAZ et., al  

(2008).  

 

Observar a 

eficiência da 

aplicação do laser 

de baixa 

intensidade no 

tratamento da 

STC. 

Contaram com 10 

pacientes, todos 

diagnosticados com STC, 

de ambos os gêneros, 9 do 

feminino e 1 do masculino, 

com idade média de 30 

anos. Neste estudo foi 

utilizada uma forma indireta 

de aplicação do laser, onde 

este não foi aplicado 

diretamente no local 

acometido, neste caso no 

túnel carpiano, e sim na 

região cervical da coluna 

vertebral. Ao irradiar o laser 

de forma contínua, sobre a 

região cervical, entre as 

vértebras C2 e C7, 

percebeu-se resultados 

positivos significativos no 

local lesionado, mostrando 

que a irradiação do laser na 

origem do nervo também é 

positiva. 

 

 

Em síntese, observar-se que a 

laserterapia é eficiente no 

tratamento da STC, 

principalmente quando 

associada ao uso da órtese 

para o punho.  

Comparação da eficácia 

a longo prazo de 

programas de 

fisioterapia com terapia 

a laser de baixo nível e 

campo magnético 

pulsado em pacientes 

com síndrome do túnel 

do carpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAKOWICZ et al., 

(2011). 

 

Comparar os 

efeitos de longo 

prazo da terapia a 

laser de baixo 

nível e campo 

magnético 

pulsado na 

reabilitação de 

pacientes com 

STC.  

Participaram do estudo 38 

pacientes (35 mulheres e 3 

homens), com idade entre 

20 e 74 anos (média 50,8 ± 

10,3), com diagnóstico de 

síndrome do túnel do carpo 

idiopática. 

Todos os pacientes com 

STC foram classificados 

em dois grupos: o 1° grupo 

foi tratado com laser de 

baixa potência (18 

pessoas) e o 2° grupo foi 

tratado com campo 

eletromagnético pulsado 

(20 pessoas). 

 

Após o tratamento com laser 

de baixa intensidade, bem 

como a melhora clínica da 

terapia com campo magnético 

pulsado tenha sido observada, 

as diferenças mais 

significativas foram registradas 

após a segunda série e 

persistiram por até 6 meses em 

ambos os grupos.  

Terapia a laser no 

tratamento da síndrome 

DENIZ EVCIK et 

al., (2007). 

Este estudo 

prospectivo, 

Um total de 81 pacientes 

com 141 mãos (bilaterais 

O estudo mostrou que, no 

tratamento de STC usando 
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túnel do carpo: um 

ensaio clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 randomizado por 

placebo teve 

como objetivo 

investigar a 

eficácia da terapia 

a laser no 

tratamento da 

STC. 

em 60 pacientes. A idade 

dos pacientes variou entre 

26 e 78 (média, 49,3). Os 

pacientes foram divididos 

em dois grupos, o 1° grupo 

recebeu tratamento a laser 

e o 2° grupo recebeu 

tratamento a laser placebo. 

laserterapia de baixa 

intensidade, não apresentou 

diferença em relação ao alívio 

da dor, uma vez usados a 

duração e parâmetros de 

tratamento presentes no artigo; 

porém, efeitos positivos foram 

encontrados nas forças de 

preensão manual e de pinça.   

Terapia a laser de baixa 

intensidade com uma 

tala de pulso para tratar 

a síndrome do túnel do 

carpo: um estudo duplo-

cego randomizado 

controlado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSAKUL 

YUPADEE et al., 

(2014). 

 

Verificar a 

eficácia da terapia 

LLLT, como 

alternativa ao 

tratamento 

conservador em 

pacientes com 

STC leve e 

moderado. 

Os pacientes   recrutados 

foram alocados 

aleatoriamente em 2 grupos. 

O grupo 1 recebeu o 

tratamento a laser com a tala 

de punho. O grupo 2 recebeu 

tratamento com placebo com 

tala de punho. Foram 

incluídas 112 mãos no 

estudo. 

 

Tanto a LLLT quanto as talas 

melhoraram os parâmentros 

clínicos do estudo, mas a LLLT 

foi eletroneurofisiologicamente 

superior ás talas no que diz 

respeito à condução das fibras 

nervosas motoras temáticas. 

Os poucos efeitos colaterais 

que ocorreram, desapareceram 

após o final do tratamento, 

concluindo que a LLLT é um 

novo tratamento conservador 

eficaz e seguro para o 

tratamento de casos leves e 

moderados de STC.  

 

 

Efeito da terapia manual 

e técnicas 

neurodinâmicas vs 

ultrassom a laser em 

2PD em pacientes com 

Síndrome do túnel do 

carpo: um ensaio clínico 

randomizado. 

 

 

 

 

 

 

 

WOLNY TOMASZ 

et al., (2016). 

 

Analisar se existe 

algum distúrbio 

na 2PD (Teste de 

discriminação de 

dois pontos) 

estática no 

membro 

sintomático em 

comparação com 

o assintomático, e 

responder se 

existe algum 

impacto de 2 

programas de 

fisioterapia 

diferentes (terapia 

manual, incluindo 

técnicas 

neurodinâmicas 

vs ultrassom e 

laser) na 

sensação de 2PD 

em pacientes com 

STC. 

 

 

Este foi um estudo 

multicêntrico, randomizado 

controlado, simples-cego e 

de grupo paralelo. Os 

participantes foram 

alocados em 2 grupos: 

mobilização neurodinâmica, 

(recebeu 20 tratamentos de 

terapia manual) ou 

modalidades eletrofísicas 

(20 tratamentos de laser e 

ultrassom). Participaram 

140 pacientes (180 mãos).  

 

Ambos os regimes melhoraram 

os pacientes com STC. Porém, 

a terapia manual com técnicas 

neurodinâmicas foram 

superiores ao ultrassom 

combinado com laser 

infravermelho. 

Tabela 1 – Tabela sinóptica demonstrativa quanto ao nome do autor e ano, revista de publicação, metodologia, 

tratamento e síntese de resultados.  

Fonte: Autoria do pesquisador. 



 
 

101 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

  

A STC é diagnosticada através da avaliação funcional e de exames elétricos 

complementares como: de estudo Eletromiográfico (EMG) e Eletroneurográfico (ENG). É 

cada vez mais recorrente o comprometimento do nervo mediano, causado por origem 

ocupacional. A conduta a ser seguida é o afastamento do trabalho e a solicitação de 

emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho, por isso, deve haver um cuidado 

especial na utilização de ferramentas, para que elas não exerçam pressão externa 

comprimindo este nervo.  

O autor FUSAKUL YUPADEE et al., 2014, em seu estudo, propõe um tratamento 

de laserterapia juntamente com a tala, que mostrou resultados eficazes e relevantes para o 

seu uso na prática clínica. Tanto a laserterapia de baixa intensidade quanto as talas 

melhoraram os parâmetros clínicos de estudo, entretanto a LLLT foi 

eletroneurofisiologicamente superior às talas no que compete à condução das fibras 

nervosas motoras temáticas.  

Os poucos efeitos colaterais (leve dor no punho em duas mãos e desconforto 

durante o tratamento em duas mãos) que ocorreram no estudo desapareceram após o final 

do tratamento. Concluindo que a LLLT é um novo tratamento conservador eficaz e seguro 

para o tratamento de casos leves a moderados de STC.  

Ainda nos estudos de FUSAKUL YUAPADEE et al., 2014, foram usados no grupo I, 

um laser de diodo de gálio-arsenieto de alumínio (Ga-Al-As), com o comprimento de onda 

de 810 nm e potência de 50 mW. A fonte do feixe de laser foi colocada a 10 cm de distância 

da pele na prega distal do punho. A dose do tratamento foi de 18 J por sessão. No grupo II, 

os pacientes receberam um tratamento com placebo que consistia em luz vermelha 

(comprimento de onda de 810 nm) sem saída de potência do laser brilhando sobre a região 

do túnel do carpo na mesma frequência (três vezes por semana durante 5 semanas; 15 

sessões no total) e duração (6 min por sessão) que o grupo recebeu.  

Ao mesmo passo que o tratamento combinação laser + tala foi efetivo, Braz et al., 

2008, nos mostra que o tratamento a laser também foi positivo. Um fato importante é que a  

densidade de energia do laser utilizado também chama atenção. Enquanto os demais 

autores utilizaram o laser com densidade de energia entre 1 J/cm² e 7 J/cm², Braz et al. 

2008, utilizaram o laser com 80 J/cm², um valor extremo observado em toda literatura 

revisada, em controversa(1) os valores típicos para os tratamentos de rotina podem mudar 

de menos de 1 para mais de 30 J/cm2. Outro motivo que justifica a utilização de tamanha 

densidade de energia está embasado no fato da aplicação indireta do laser exigir mais 

densidade de energia para que esta demonstre resultados efetivos no local acometido  (1). 

Entre as funções consideradas justificáveis para a intervenção fisioterapêutica em 

pacientes com STC, a fisioterapia tem sido indicada com o objetivo de minimizar os efeitos 

da doença, uma vez que sua eficácia pode ser observada pela redução dos efeitos da 

doença e pela melhora das funções que o túnel do carpo importa. Estudos comprovaram a 
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diminuição nas taxas de incidência com a implementação do serviço de fisioterapia, 

segundo o próprio Ministério da Saúde (2010). Assim este artigo objetivou apresentar o 

tratamento fisioterápico para a STC, a partir de uma análise de ensaios clínicos a respeito 

do assunto, procurando avaliar a efetividade da abordagem do tratamento. 

Em síntese, percebe-se que há um desinteresse da parte dos profissionais em 

publicar artigos sobre essa temática, o que consequentemente é um problema para a 

atualidade sintetizar evidências que comprovem com maior exatidão parâmetros e valores 

de referência, bem como comprimento, potência, distância de feixe e J por sessão que 

sejam valores fixos que possibilite trazer significâncias para o tratamento da STC. Logo, 

mais estudos com diferentes dosagens fazem-se necessários para melhores 

embasamentos. 

 

5. CONCLUSÃO 

        Diante dos artigos analisados foi possível concluir que os artigos tiveram grande relevância 

no que se refere ao recurso fisioterapêutico utilizado para o tratamento de pacientes 

diagnosticados com síndrome do túnel do carpo. Seus achados clínicos apresentaram-se como 

um recurso duradouro quando usado como método de interversão de tratamento. Logo, o mesmo 

foi capaz de melhorar o quadro clinico de pacientes com essa patologia quando associado á 

órtese de punho, bem como há uma melhora considerável em relação à função, dor e parestesia. 

Faz-se necessário destacar relevante o uso de terapias manuais associadas a este recurso. 
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CAPÍTULO 11 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 

CRIAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO 

HEALTH SERVICE WASTE MANAGEMENT IN PRIMARY CARE: CREATING AN EDUCATIONAL 

GAME 

 

Ester de J. S. Diniz1 

Thalita A. P. Miranda2  

Ilka Kassandra P. Belfort3 

Tatyanne Silva Rodrigues4 

Isaura Danielli Borges de Sousa5 

 

 

RESUMO: Na tentativa de tornar mais acessível e mais dinâmico o aprendizado, diferentes formas 
de ensino-aprendizagem estão sendo inseridas em diversos ramos da sociedade, principalmente 
na área da saúde. O objetivo do estudo foi propor uma inovação na capacitação dos profissionais 
da atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo metodológico, no qual um jogo de tabuleiro 
denominado “vamos brincar de aprender” foi criado a partir de leituras da literatura e, 
posteriormente foram realizadas as devidas adaptações para o ambiente de trabalho estudado. A 
ferramenta foi ajustada para ser utilizada no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde na 
etapa da segregação e acondicionamento dos RSS. O jogo após finalização é composto por 
cartas de perguntas sobre o assunto, penalidades para respostas erradas, com pinos que 
percorrem o tabuleiro com o intuito de chegar ao final do caminho e vencer. Espera-se com a 
capacitação referente à problemática do manejo dos RSS, vislumbre a necessidade de conhecer 
adequadamente as normas pertinentes, e ainda utilizar os conhecimentos adquiridos na melhoria 
do manejo do descarte dos resíduos sólidos. 
 
Palavras-Chave: Resíduos de serviços de saúde. Atenção primária à saúde. Educação 
continuada. Tecnologia educacional. 
 
ABSTRACT: In an attempt to make learning more accessible and more dynamic, different forms of 
teaching-learning are being inserted in different branches of society, mainly in the area of health. 
The objective of the study was to propose an innovation in the training of primary health care 
professionals. This is a methodological study, in which a board game called “let's play to learn” was 
created from readings of the literature and, subsequently, the necessary adaptations were made to 
the studied work environment. The tool was adjusted to be used in the management of waste from 
health services in the stage of segregation and packaging of RSS. The game after finishing 
consists of letters of questions about the subject, penalties for wrong answers, with pins that cross 
the board in order to reach the end of the path and win. It is expected with the training related to 
the issue of the handling of SSNs, a glimpse of the need to adequately know the relevant 
standards, and still use the knowledge acquired in improving the management of solid waste 
disposal. 
 
Keywords: Waste from health services. Primary health care. Continuing education. Educational 
technology. 
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Introdução 

Os resíduos de serviços de saúde são uma pequena parcela, representando menos de 

2% dos resíduos gerados pela sociedade (ANVISA, 2006). Mas pela sua particularidade e 

periculosidade causam grandes impactos à saúde pública e ao meio ambiente, quando não são 

gerenciados corretamente.  

Com isso, o seu manuseio, que envolve a segregação, o acondicionamento, 

armazenamento interno e externo, transporte interno e externo, tratamento e disposição final, 

devem ser planejadas e detalhadas para os colaboradores das unidades geradoras.  

O destino dos resíduos sólidos é um problema enfrentado pela sociedade. Infelizmente, a 

maioria, ainda, é descartada de maneira incorreta em locais sem licença ambiental colocando em 

risco os trabalhadores, a comunidade e os recursos naturais. Os resíduos de serviço de saúde 

devem receber tratamento e disposição final de acordo com as características e periculosidades 

apresentadas (RDC N°222/2018).  

 A unidade de saúde contém diversas salas, como consultórios médicos, odontológico e 

de enfermagem, sala de vacina, de curativo, farmácia, entre outros que produzem 

diversos resíduos de serviços de saúde- RSS; pois as atividades exercidas são relacionadas à 

saúde humana (RDC N°222/2018).  

Diante disso, as UBS devem planejar e implantar o PGRSS, principalmente colocar em 

prática o plano de educação permanente, pois os colaboradores, principalmente a equipe de 

enfermagem e higienização da unidade, que estão diretamente ligados ao manejo dos RSS.   

Apesar de ser exigência legal, existem estabelecimentos de saúde que não gerenciam 

seus resíduos desde a geração até a disposição final, como também, não realizam a separação 

de acordo com as propriedades do RSS. Isso acontece, principalmente, nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), por produzir uma quantidade menor de resíduos e não terem fiscalizações nessa 

área.  

Na tentativa de tornar mais acessível e mais dinâmico o aprendizado, diferentes formas de 

ensino-aprendizagem estão sendo inseridas em diversos ramos da sociedade. Segundo Presky 

(2012), a aprendizagem por meio de jogos está crescendo e se tornando cada vez mais presente 

em diversas organizações. O jogo lúdico é uma das alternativas para incentivar o conhecimento. E 

são ferramentas atraentes, motivador e estimulador do processo de construção do conhecimento 

(PATRIARCHA, GRACIOLLI, 2008).  

Diante disso, para auxiliar na aprendizagem e capacitação dos trabalhadores da área da 

saúde pretendeu propor a introdução de um jogo de tabuleiro baseado no jogo “Vamos brincar de 

aprender” de Cometti e Lamim-Guedes (2017), com foco no gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde, especificadamente na etapa da segregação e acondicionamento dos RSS.  

A partir desse jogo, espera-se abordar RSS e situações comuns na etapa de segregação 

e acondicionamento vivenciadas nas UBS’s de maneira lúdica, colocando em prática o 

conhecimento adquirido e sensibilizar os profissionais quanto aos acidentes de trabalho, 

infecções, contaminações dos recursos naturais e outros problemas advindos do manejo incorreto. 
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Material e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, construtivista, com desenvolvimento de um 

serious game. 

A pesquisa foi iniciada a partir da busca de textos científicos nas bases de dados BVS e 

Google Scholar, publicadas no período de 2014 a 2019, utilizando os seguintes descritores: 

resíduos de serviços de saúde, atenção primária à saúde, educação continuada e tecnologia 

educacional.  

Foram encontrados cinco artigos e 1 dissertação referente ao tema gerenciamento dos 

resíduos sólidos nas UBS’s, porém não se obteve publicações referentes a inserções de jogos 

educacionais na educação continuada que abordasse os RSS. Todos os artigos foram analisados, 

e 4 artigos foram usados no escopo do trabalho, para assim poder servir de base para a 

construção do jogo proposto.  

 

Etapas para elaboração do Jogo 

Após as buscas na literatura, o desenvolvimento da elaboração do jogo educativo foi 

realizado em cinco etapas: Busca de informações sobre os tipos de RSS gerados numa UBS, e 

classificação (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E) segundo Vieira et al., 2016; 

Elaboração de questões referentes a segregação e ao acondicionamento; Elaboração de 

afirmações referentes a segregação e ao acondicionamento; Elaborações de cartas com 

comandos do jogo; Recorte das cartas e separação dos pinos. 

 

Resultados e Discussões 

 

Diante do tema RSS, autores observam que a dificuldade, enfrentada pela UBS e outros 

estabelecimentos de saúde para implantar ações que contribuam com o manejo correto do RSS é 

computada pela falta do plano de gerenciamento de resíduos de sólidos de saúde (PGRSS) e, 

principalmente, de um plano de educação permanente para os colaboradores.    

Vale observar a tabela a seguir sobre os resultados de algumas publicações referente a 

importância da educação permanente.  

 

Tabela 1: Caracterização dos artigos analisado, segundo ano de publicação, título e principais resultados.    

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO RESULTADO 

Gerenciamento de 

resíduos nos 

serviços de saúde: 

Relato de 

experiência  

(CRUZ et al., 

2019) 

Relatar a experiência de uma 

intervenção educativa, realizada 

no centro de atendimento à 

mulher, acerca do 

gerenciamento de resíduos nos 

serviços de saúde. 

Torna-se imprescindível a realização de 

trabalhos de conscientização, 

capacitação e desenvolvimento de 

práticas adequadas com todos àqueles 

colaboradores que participam do 

gerenciamento dos resíduos, de forma 
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a reduzir os riscos de acidentes 

ocupacionais, aos pacientes e ao meio 

ambiente. 

 

 

Análise da gestão 

dos resíduos sólidos 

de quatro unidades 

de saúde de Porto 

Alegre – RS  

(SILVA et al., 

2018) 

Identificar como é realizado o 

gerenciamento dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde 

(rss), com foco em sua 

segregação, produzidos durante 

as atividades diárias de quatro 

unidades de saúde que 

compõem a gerência leste-

nordeste da cidade de Porto 

Alegre – RS 

Foi possível identificar inúmeras falhas 

em relação ao processo de 

identificação, segregação e 

acondicionamento dos rss, sendo isto 

resultado da falta de recursos e 

treinamento dos funcionários 

envolvidos 

Gerenciamento dos 

resíduos de serviços 

de saúde: atenção 

básica e hospitalar  

(SILVA et al., 

2017) 

comparar o 

manejo/gerenciamento dos 

resíduos nas unidades de 

atenção básica (UBS) e 

unidades hospitalares 

faz-se mister a inclusão dessa temática 

na formação profissional, favorecendo 

assim a conscientização e 

instrumentalização dos profissionais 

para o efetivo manejo de dejetos dos 

serviços da saúde. 

Intervenção 

educativa no manejo 

de resíduos de 

serviços de saúde na 

atenção básica  

 

(SIMÕES et al., 

2019) 

descrever a experiência de uma 

intervenção quanto ao 

gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde em uma 

unidade de saúde da família 

possível observar como os profissionais 

de saúde ainda desconhecem o tema e 

que muitos não o valorizam por falta de 

informações e conhecimento. E ainda, 

que a educação permanente contribui 

positivamente na mudança do 

comportamento dos trabalhadores 

diante do gerenciamento dos resíduos 

de serviços de saúde. 

 

A educação permanente é primordial para proporcionar mudanças na organização frente 

ao problema dos RSS, e a inserção do jogo de tabuleiro como ferramenta de apoio na educação 

permanente pode estimular e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem de forma criativa e 

motivadora (FONSECA et al.,2011). Contribuindo com a conscientização dos profissionais sobre o 

manejo correto dos RSS.  

A trilha do tabuleiro possui 23 casas, dentre estas: 01 é a largada, 01 é a chegada; 14 

casas responda; e 07 casas surpresa, todas identificadas tipo de ação que o participante 

desenvolverá, ou seja, se ele cair numa casa com a palavra “responda” este deverá pegar uma 

carta responda e assim sucessivamente ou seja, para todas as casas ele deverá ter o mesmo 

procedimento. A Figura 1 mostra o jogo (tabuleiro e cartas) pronto para utilização. Os modelos das 

cartas estão representados nas figuras 2 e 3. 
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Figura 1: componentes do jogo; tabuleiro, pino, dado e cartas. 

 

O jogo elaborado poderá ser colocado em prática por até 04 pessoas ou 4 grupos, cada 

participante ou grupo tem um pino de cor diferente. Neste jogo deve haver um mediador, que lerá 

as cartas com as respostas e ficará responsável pelo cumprimento das regras durante a atividade. 

Para saber a ordem de largada, cada jogador deve lançar o dado, aquele que tirar o maior 

número começará a partida. A ordem dos jogadores seguirá de forma decrescente do maior para 

o menor número obtido. Em caso de empate, deverá ser feito o desempate por par ou ímpar. Após 

a “largada”, o jogo começa sendo que o jogador deverá lançar o dado, que indicará quantas casas 

ele deverá avançar. Se o jogador parar numa casa denominada “RESPONDA”, o mediador lerá 

em voz alta a pergunta, sem deixar o jogador ver a resposta, caso ele acerte avançará duas 

casas. Caso erre terá que voltar uma casa. O jogador também poderá cair na casa “SURPRESA”., 

na qual ele deverá tirar uma carta do monte e, dependendo do que tiver escrito na carta surpresa, 

ele poderá seguir em frente ou ter que retornar. Ganhará o jogo quem chegar primeiro da casa 

denominada “CHEGADA”. 
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Figura 2: 11 cartas amarelas, responda. 

 

 

Figura 3: 11 cartas verdes, surpresa. 

Conclusão 

Espera-se com esse jogo educativo que, os participantes desenvolvam capacidades, 

favorecendo compreensão e intervenção nos fenômenos ambientais, culturais e sociais, 

descubram a potencialidade do trabalho em grupo, desenvolvam o espírito crítico capaz de 

favorecer a criatividade. Além disso, proporcionar uma melhor compreensão sobre o assunto 

abordado em sala de aula e, atender os objetivos propostos, podendo constituir material didático 



 
 

110 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

de apoio para o ensino visando melhor compreensão dos assuntos que envolvam os temas 

propostos. 

Os gestores e órgãos do poder público devem incentivar e investir na educação 

permanente sobre o tema gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Pois observamos a 

partir da análise das publicações, o déficit de conhecimento de muitos profissionais, a respeito 

desse assunto que geram várias falhas no manejo dos RSS, inclusive na segregação. Sendo que 

é a primeira etapa do processo de manejo dos RSS que acontece no momento da geração.  

Se os RSS não forem separados e acondicionados de acordo com a classificação todas 

as outras etapas do manejo estarão comprometidas. Dado que a correta segregação e 

acondicionamento reduz a quantidades de resíduos produzidos, evita que resíduos contamine 

outros e diminui os elevados custos com o tratamento (RDC N° 222/2018).  

Portanto, o jogo lúdico contribui para a disseminação do conhecimento do gerenciamento 

dos RSS, posto que aborda situações sobre a etapa da segregação e acondicionamento dos RSS. 

Além disso, deve ser realizado mais estudos na área referente aos impactos da inserção de jogos 

lúdicos aos colaboradores sobre o gerenciamento dos RSS. 
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CAPÍTULO 12 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS COM DOENÇA 

RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 

INSTRUMENTS FOR ASSESSING QUALITY OF LIFE IN PEOPLE WITH CHRONIC KIDNEY 

DISEASE IN TREATING HEMODIALYSIS 

 

Tayane Moura Martins1 

 

RESUMO: Avaliar a qualidade de vida tem se tornado um assunto recorrente e de extrema 
relevância na área da saúde, atualmente existe mais de 300 formulários genéricos e específicos 
para esta finalidade. Objetiva-se com esse estudo, identificar os instrumentos mais utilizados para 
avaliar a qualidade de vida em portadores de doença renal crônica em tratamento de hemodiálise. 
Neste estudo realizou-se uma revisão integrativa de literatura, o qual abrangeu uma busca de 
artigos publicados entre o período de 2015 a 2019 na base de dados BVS, Pubmed e google 
acadêmico. Foram identificados 597 resultados, dentre os quais vinte e seis foram selecionados 
para compor esta revisão. Os resultados mostram que instrumento mais utilizado foi o Kidney 
Disease and Quality of Life Short Form com 54% das publicações. Ressalta-se que a escolha 
correta do instrumento para avaliar a qualidade de vida propicia a melhor intervenção e 
conhecimento fidedigno de uma determinada população. 
 

Palavras-chave: instrumentos de avaliação; qualidade de vida; hemodiálise 

 
ABSTRACT: Assessing quality of life has become an extremely relevant subject in the health area, 
currently there are more than 300 generic and specific forms for this purpose. The objective of this 
study is to identify which instruments are used to assess quality of life in patients with chronic  
kidney disease undergoing hemodialysis. In this study, an integrative literature review was carried 
out, which covered a search for articles published between the period 2015 to 2019 in the VHL, 
Pubmed and google academic databases. 597 results were identified, among which twenty-six 
were selected to compose this review. The results show that the most used instrument was the 
Kidney Disease and Quality of Life Short Form with 54% of the publications. It is noteworthy that 
the correct choice of instrument to assess quality of life provides the best intervention and reliable 
knowledge for a given population. 
 

Keywords: assessment tools; quality of life; hemodialysis 

 

Introdução 

 

Os instrumentos para avaliação da qualidade de vida surgiram da necessidade de 

adequar os conceitos de saúde e suas medidas, passando a abordar aspectos como 

funcionamento, suporte social e psicológico, além de morbidade e mortalidade (DINIZ, 2013).   

Permitem explorar o efeito de uma doença sobre a vida do indivíduo, avaliando aspectos 

como as disfunções, desconfortos físicos e emocionais, contribuindo na decisão, planejamento e 

avaliação de determinados tipos de tratamentos (MASSON, et al., 2010). Estão divididos em 

genéricos e específicos, sendo os genéricos multidimensionais, possibilitando a mensuração de 

diversos aspectos como capacidade funcional, físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 

                                                             
1 Mestranda em promoção da saúde, desenvolvimento humano e sociedade. ULBRA/Canoas/RS. 
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aspectos sociais, emocionais e saúde mental. Geralmente são aplicados em vários tipos de 

doenças, intervenções médicas, tratamentos e em culturas e lugares diferentes (AGUIAR, et al., 

2008). Já os instrumentos específicos, em geral, avaliam diversos aspectos quanto a percepção 

geral da qualidade de vida, entretanto sua ênfase é sobre os sintomas, incapacidades ou 

limitações de uma determinada patologia (LEAL, 2008; AGUIAR, et al., 2008). 

Após a ampliação do conceito de saúde, que passou a ser vista não apenas como a 

ausência de doenças, e sim o viver em sociedade acompanhado de bem-estar nas mais diversas 

acepções, tem sido reforçado o uso da qualidade de vida como um conceito necessário na prática 

de cuidados para os mais diversos grupos de pessoas. A crescente busca pela temática fez com 

que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reunisse especialistas de diversas regiões do mundo 

para formar um grupo de estudos dentro de uma perspectiva transcultural (FLECK, 2008; 

TRAJCESKA, et al., 2018).   

Desse modo, a qualidade de vida é verificada em várias concepções e relacionada à 

saúde, moradia, lazer, hábitos de atividade física e alimentação, resultando em fatores que geram 

uma percepção positiva de bem-estar determinados por condições mentais, ambientais e culturais 

(ALMEIDA, et al., 2012).  Os instrumentos relacionados à análise de condições gerais da 

qualidade de vida enfatizam questões sobre domínios físicos (dor, fadiga, capacidades e 

limitações), psicológicos (percepção do estado de saúde, depressão, autoestima, ansiedade e 

imagem corporal), relações sociais (apoio familiar e social, limitações impostas pela sociedade e 

as relações interpessoais), nível de independência (mobilidade, atividades cotidianas, capacidade 

para o trabalho) e noções sobre o bem-estar como: corporal, emocional, saúde mental e vitalidade 

(GORDIA, et al., 2011).  

De modo geral, o número de pesquisas sobre qualidade de vida tem aumentado desde a 

década de 70 (CICONELLI, et al., 1999). Com o aumento de estudos nessa área, cresceu também 

o número de instrumentos disponíveis para avaliação da qualidade de vida dos pacientes. Em 

1991, mais de 160 diferentes instrumentos de avaliação foram publicados na literatura. 

Atualmente, entre instrumentos genéricos e específicos, o número ultrapassa a 300 questionários 

(GUILLEMIN, et al., 1993). 

Nesse sentido, o presente estudo irá realizar uma revisão de literatura objetivando 

identificar: quais são os instrumentos utilizados para avaliar a qualidade de vida de pessoas 

portadoras de doença real crônica em tratamento de hemodiálise? 

 

Método 

 

Para a elaboração deste estudo foi empregado o método de revisão integrativa da 

literatura, que consiste na análise de pesquisas realizadas e publicadas, que apresentem potencial 

para contribuírem em processos de tomadas de decisão, visando, dentre outros aspectos, 

proporcionar melhorias nas práticas clínicas (MENDES, et al., 2008). 
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Os seguintes passos do método de revisão integrativa da literatura foram seguidos: a 

identificação do problema (foi definido claramente o propósito da revisão); a busca da literatura 

(com a delimitação de palavras-chaves, base de dados e aplicação dos critérios definidos para a 

seleção dos artigos); avaliação e análise dos dados obtidos (MENDES, et al., 2008). 

A busca dos estudos ocorreu no período de janeiro a julho de 2019. Os critérios de 

inclusão foram: artigos em português e inglês, publicados nos últimos cinco anos, que 

apresentassem em seu objetivo e no método instrumentos de avaliação da qualidade de vida de 

pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise, indexados nas plataformas 

Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde e Google acadêmico. 

Para a realização da busca, foram utilizadas combinações entre as seguintes palavras-

chaves, consideradas descritores no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde): qualidade de 

vida (quality of life), insuficiência renal crônica (renal insufficiency chronic), diálise renal (renal 

dialysis). 

Nesta busca, foram inicialmente identificados 14 artigos científicos na plataforma 

Biblioteca Virtual da Saúde, 111 no Pubmed e 844 no google acadêmico para leitura exploratória, 

e então, selecionados 69 que foram lidos integralmente.  Depois da leitura analítica destes artigos, 

26 foram selecionados como objeto de estudo por apresentarem aspectos que respondiam à 

questão norteadora desta revisão. As etapas deste processo estão descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Distribuição das referências bibliográficas obtidas nas plataformas Pubmed, Biblioteca Virtual da 
Saúde e Google acadêmico, segundo as palavras-chaves e descritores selecionados, Brasil, 2019. 
 

Base de 

dados 

Palavras-Chaves  

Descritores 

Número de 

referências 

obtidas 

Referências 

selecionadas 

para análise 

Selecionados 

como objeto 

de estudo 

Biblioteca 

Virtual da 

Saúde 

Qualidade de vida (quality of life), 

insuficiência renal crônica (renal 

insufficiency chronic), diálise renal 

(renal dialysis). 

14 4 2 

Pubmed Qualidade de vida (quality of life), 

insuficiência renal crônica (renal 

insufficiency chronic), diálise renal 

(renal dialysis). 

111 17 10 

Google 

acadêmico 

Qualidade de vida (quality of life), 

insuficiência renal crônica (renal 

insufficiency chronic), diálise renal 

(renal dialysis). 

844 48 14 

 

Resultados 

 

 Na tabela 2, são apresentados os artigos selecionados para essa revisão, com autores, 

país de origem do artigo, ano de publicação, delineamento do estudo, objetivo do estudo e 

instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida. 
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Tabela 2. Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa, de acordo com o autor, país, 

ano de publicação, delineamento do estudo, objetivo do estudo, instrumentos utilizados para avaliara 

qualidade de vida, Brasil, 2019. 

 

Autor (s) 

País 

Ano de 

publicação 

 

Delineamento do 

estudo 

Objetivo do 

estudo 

Instrumento utilizado 

para avaliar a qualidade 

de vida 

Silva, G.D.; 

Fernandes,  B.D.; 

Silva, F. A.; Dias, Y. 

C. B. & Melchiors, 

A. C. 

Brasil 

2016 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a qualidade 

de vida em 

pacientes com 

insuficiência renal 

crônica submetidos 

à hemodiálise no 

município de São 

Mateus/ES 

 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Zanesco, C.; 

Giachini, E.; 

Abrahão, C. A. F. & 

Silva, D. T.R. 

Brasil 

2017 

Exploratória 

Longitudinal 

Quantitativa 

Avaliar a 

qualidade de vida 

em pacientes com 

DRC em 

hemodiálise 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Almeida, J. F. R.; 

Costa, K.I.D.B.& 

Ruas, M.F. 

 

Brasil 

2018 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a 

qualidade de vida 

dos pacientes que 

realizam 

hemodiálise no 

Hospital do Rim em 

Guanambi-Ba. 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

Contente, S.R.; 

Calvacante,  L.I.C.; 

Silva, S. S.C. & 

Heumann, S. 

Brasil 

2018 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Descrever a rotina e 

a qualidade de vida 

de usuários de um 

serviço de 

terapia renal 

substitutiva em 

Belém-PA 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

Correia, S.B.; 

Paciência, G.P. & 

Paz, P. 

Brasil 

2017 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a qualidade 

de vida de pessoas 

com Insuficiência 

Renal Crônica em 

tratamento 

hemodialítico no 

município de 

Rondônia 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

Jesus, N.B.; Souza, 

G.F.; Rodrigues, 

C.M.; Neto, O.P.A.; 

Rodrigues, D. D.M. 

& Cunha, C.M. 

Brasil 

2019 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

 

Mensurar a QV de 

indivíduos com 

DRC. 

WHOQOL-BREF 

Maciel, A. B. & 

Domingos, E.S. 

Brasil 

2016 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a qualidade 

de vida dos 

pacientes com 

insuficiência renal 

crônica em 

hemodiálise 

WHOQOL-BREF 

Marinho, C.L.A.; 

Oliveira, J.F.; 

Borges, J.E.S.; 

Silva, R.S. & 

Fernandes, 

F.E.C,V. 

Brasil 

2017 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Analisar a 

qualidade de vida 

de pessoas com 

doença renal 

crônica 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Medeiros, R.C.; 

Souza, M.N.A.; 

Nunes, R.M.V.; 

Costa, T.S.; 

Moraes, J.C. & 

Brasil 

2015 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a qualidade 

de vida relacionada 

à saúde em 

indivíduos com 

doença renal 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 
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Diniz, M.B. crônica em 

hemodiálise 

Moreira, F.G.; 

Cardoso, J.B. & 

Melo, W.A. 

Brasil 

2015 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Verificar a 

qualidade de vida 

de pacientes 

portadores de 

IRC submetido ao 

tratamento de 

hemodiálise 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Ottaviani, A.C.; 

Betoni, L.C.; 

Paravini, S.C.I.; 

Say, K.G.; Zazzeta, 

M.S. & Orlandi, F.S. 

Brasil 

2016 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Analisar a relação 

entre a ansiedade e 

depressão e 

qualidade de vida 

de pacientes renais 

crônicos em 

tratamento 

hemodialítico 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Oliveira, C.G.; 

Pinheiro, L.O.; 

Pereira, S.G.S.; 

Costa, F.M.; Lima, 

C.A. & Carneiro, 

J.A. 

Brasil 

2015 

Descritivo 

Longitudinal 

Quantitativo 

Avaliar a qualidade 

de vida de 

pacientes com 

insuficiência renal 

crônica em 

tratamento de 

hemodiálise 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

Santos, R.S.S. & 

Sardinha, A. H. 

Brasil 

2018 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a Qualidade 

de Vida dos 

pacientes com 

Doença Renal 

Crônica Terminal 

em tratamento 

hemodialítico 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Santos, R.R.; 

Formiga, L.M.F.; 

Oliveira, E.A.R.; 

Lima, L.H.O.; 

Araújo, A.K.S.& 

Brito, B.B. 

Brasil 

2015 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Verificar o nível de 

qualidade de vida 

em portadores de 

insuficiência renal 

crônica em 

tratamento 

hemodialítico num 

munícipio piauiense 

WHOQOL-BREF 

Santos, V.F.C.; 

Reis, F.P.; Lima, 

S.O.; Barreto, I.C.S. 

& Costa, A.C.S. 

Brasil 

2018 

Descritivo 

Transversal 

Misto 

 

Avaliar a 

aplicabilidade do 

KDQOL e a auto 

percepção da QV 

de renais crônicos 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Alhajim, S. 

 

Iraque 

2018 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar a QV de 

pacientes em 

hemodiálise, e os 

fatores que o 

afetam, na unidade 

de diálise do 

Hospital Geral de 

Basra 

WHOQOL-BREF 

Marinho, C.L.A.; 

Oliveira, J.F; 

Borges, J.E.S.; 

Silva, R.S. & 

Fernandes, 

F.E.C.V. 

Brasil 

2017 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Analisar a 

associação entre 

qualidade de vida 

com consumo 

alimentar, estado 

nutricional em 

pacientes com DRC 

em HD 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Eneanya, N.; 

Maddux, D.; 

Mendoza, M. R.; 

Larkin, J.; Usvyat, 

L.; Sande, F.M.V. 

Estados Unidos 

da América 

2019 

Descritivo 

Longitudinal 

Quantitativa 

 

Associação da 

modalidade de 

diálise com a 

HRQOL ao longo 

do tempo 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 
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Kooman, J.& 

Madduzx. 

Jansz, T.T.; 

Bonenkamp, A.A.; 

Boereboom, F.T.J.; 

Reekum, F.E.T.; 

Verhaar, M.C.& 

Jaarsveld, B.C. 

Helsinque 

2018 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Comparar 

QVRS entre 

pacientes que 

foram tratados com 

transplante renal ou 

hemodiálise noturna 

por um ano. 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Loon et al., Canadá 

2017 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Comparar a 

prevalência de 

comprometimento 

medido pelas 

subescalas do 

KDQOL-SF). 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Lucky, A.B.S.  Indonésia 

2018 

Descritivo 

Longitudinal 

Quantitativa 

 

Comparar a 

Qualidade de Vida 

entre Pacientes 

Submetidos a 

Hemodiálise 

Crônica com o 

Dialyzer Reutilizável 

e o Dialyser 

SingleUse 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Pei et al., Estocolmo, 

Suécia 

2019 

Descritivo 

Longitudinal 

Quantitativa 

 

Avaliar a QVRS, 

determinantes e 

associações com 

mortalidade em 

pacientes com 

doença renal 

terminal (ESRD). 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

Shah et al.,  Australia 

2019 

Descritivo 

Longitudinal 

Quantitativa 

 

Medir a qualidade 

de vida em idosos 

com estágio final 

doença renal 

(DRGE). 

Kidney Disease and 

Quality of Life Short Form 

Surendra et al., Malásia 

2019 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Identificar fatores 

sociodemográficos 

e clínicos 

associados com 

HRQOL para 

hemodiálise (HD) e 

diálise peritoneal na 

Malásia 

WHOQOL-BREF 

Tannor et al., Gana 

2019 

Descritivo 

Transversal 

Quantitativa 

Avaliar QV em 

pacientes com DRC 

moderada a 

avançada 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

Trajceska, L.; 

Mladenovska, D.; 

Vidimlisk, P. D.; 

Sikole, A. 

República da 

Macedônia 

2019 

Descritivo 

Longitudinal 

Quantitativa 

Avaliar se 

mudanças ou 

escores absolutos 

das medidas de 

qualidade de vida 

SF – 36, Medical 

Outcomes Study 36 – 

Item short form health 

survey 

 

Entre os 26 estudos incluídos, 73% (19) foram transversais e 26,9% (07) longitudinais, 

sendo apenas 7,7% (02) com abordagem mista. Em relação ao ano de publicação, em 2018 

obteve a maior proporção de publicações com 31%, seguido de 23% em 2019; 19% no ano de 

2017; 15% em 2015 e 12% em 2016.  

Em relação ao local do estudo, 35% (10) dos artigos são internacionais e 64,5% (16) são 

de âmbito nacional.  Entre as pesquisas analisadas, o instrumento mais utilizado foi o Kidney 

Disease and Quality of Life Short Form com 54% as publicações, seguido do SF – 36, Medical 
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Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey com 27% e o Whoqol- Bref com 19% das 

publicações. 

A utilização dos instrumentos por continente obteve a seguinte distribuição:  Kidney 

Disease and Quality of Life Short Form (Europa 33%, Oceania 100%, América do Sul 61,5%, 

América do Norte 56%); SF – 36, Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey 

(África 100%, Europa 75%, América do Sul 25%); Whoqol- Bref (Ásia 100%, América do Sul 19%).  

Com relação ao número de publicações por países, as maiores taxas de publicações 

foram na América do Sul, representado pelo Brasil com 64,5%. A região Nordeste obteve 50% das 

edições em relação as demais localidades brasileiras.  A nível internacional o continente europeu 

e da América do Norte obteve 60% das publicações, publicados nos países Canadá, Indonésia, 

Estados Unidos da América, Helsinque, Suécia, República da Macedônia. 

 

Discursão 

 

Ao observar os estudos selecionados, algumas características comuns se destacam e 

podem contribuir para fundamentar ações que abordem a temática em questão. A busca nas 

bases de dados foi realizada nos últimos cinco anos obtendo um grande volume de artigos 

publicados sobre qualidade de vida. Tal achado se relaciona diretamente com o pensamento de 

Malta et al., (2017) “a doença renal crônica é uma preocupação necessitando avaliar a qualidade 

de vida de pacientes em tratamento hemodialítico, haja vista, ser uma patologia considerada como 

um grande problema de saúde pública em virtude dos graves danos à saúde”.  

Ressalta-se que dos vinte e seis artigos desta revisão, dez são internacionais que 

correlaciona com a premissa de Melo (2018) o qual cita que “a qualidade de vida tem se tornado 

um assunto de extrema relevância na área da saúde em diversos lugares do mundo para 

implementar ações terapêuticas”. Nesse sentido, as dez pesquisas internacionais deste estudo 

foram nos países: Iraque, Malásia, Gana, Canadá, Indonésia, Helsinque, Suécia, República da 

Macedônia, Australia, Estados Unidos da América. 

Outro achado relevante é o fato de haver poucos estudos sobre a temática qualidade de 

vida em pacientes com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise no continente 

africano, o qual foi identificado apenas uma publicação. Este achado pode estar associado com a 

premissa de Draibe (2014), “onde a prevalência da doença renal crônica varia amplamente entre 

os países, e geralmente está relacionada com a notificação da doença e com serviços disponíveis 

em cada continente”. 

Outro fator relevante é a predominância do tipo de método entre as pesquisas 

selecionadas para esta revisão. Na seleção final, doze, dos artigos encontrados, foram 

identificados como transversais, este achado julga que pesquisas transversais trazem resultados 

momentâneos. De acordo com, Galvão e Pereira (2015), “o estudo transversal, possui a 

característica de descrever um momento específico e não é o tipo de pesquisa indicado para 
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sugerir algum tipo de associação ou relação entre as variáveis”. Acrescentasse ainda, que não foi 

encontrado estudos com intervenção, todos se limitaram apenas ao diagnóstico situacional. 

Por outro lado, treze artigos (50%) utilizaram como instrumento de pesquisa o 

KDQOL- Kidney Disease Quality of Life. Segundo, Landeiro, et al., (2011) “este instrumento é 

específico para a verificação da qualidade de vida em pacientes submetidos ao tratamento 

hemodialítico, pois, detectam particularidades da qualidade de vida em determinadas situações, 

como as funções físicas, sexual, sono e fadiga e particularidades de uma doença ou agravo, 

quantificando o impacto do tratamento e os ganhos de saúde obtidos”. Assim, esta revisão 

apresenta o KDQOL como instrumento traduzido e validado para diversas localidades, ainda conta 

com o consenso de diversos pesquisadores da área, sendo um indicador para a adoção de seu 

uso em estudos desta natureza. 

Os demais estudos utilizaram instrumentos genéricos como Whoqol- Bref e o SF-36. 

Segundo Landeiro, et al., (2011), estes formulários abordam o perfil de saúde da população sadia 

ou com patologia e estudam indivíduos da população geral ou de grupos específicos, mensurando 

aspectos funcionais, físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, emocionais e 

saúde mental. De acordo com Vianna e Caetano (2005), os instrumentos genéricos não avaliam 

uma patologia específica, mas sim o todo, sem acepção de raça, idade, sexo ou grupo, utilizando 

questionário para o levantamento e comparação de indivíduos com diferentes patologias. Já os 

instrumentos específicos aferem de forma concreta grupos exclusivos de pessoas que apresentam 

em comum algum tipo de patologia, agravo, sexo, faixa etária. 

 

Considerações finais 

 

Esse estudo identificou os principais instrumentos utilizados para mensuração da 

qualidade de vida em pacientes com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise.  

 Os diferentes modelos dos instrumentos de qualidade de vida apresentam correlações 

entre si com domínios semelhantes. Nesse sentido o resultado desta revisão mostra que o 

instrumento KDQOL- Kidney Disease Quality of Life é o formulário mais utilizado para avaliar a 

qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica. 

A nível nacional, o Brasil apresenta uma grande preocupação com a qualidade de vida em 

pacientes renais, pois apresentou a maior proporção das publicações selecionadas. A nível 

internacional a temática precisa ser mais estudada principalmente nos países subdesenvolvidos. 

A utilização da avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, fornece um perfil mais 

global das condições econômicas e psicossociais, bem como às expectativas em relação a própria 

vida, otimização do serviço de saúde, conhecimento da realidade das condições sociais e de 

saúde da população contribuindo para a humanização e efetividade do serviço de saúde e 

implantação de políticas públicas.  

De modo geral, é importante que o poder público por meio dos gestores, incentive o uso 

de tais ferramentas nos serviços de saúde. Os profissionais de saúde devem aplicar na rotina de 
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serviço a prática da avaliação da qualidade de vida de cada usuário sugerindo a aplicação destes 

em diferentes análises em saúde.  
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CAPÍTULO 13 

MONITORIA DE HABILIDADES EM INFORMÁTICA MÉDICA EM CURSO DE MEDICINA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

MONITORING IN MEDICAL INFORMATIC SKILLS ON A MEDICINE COURSE: EXPERIENCE 

REPORT 

 

Carlos Henrique Lopes Martins1 

Caio Henrique de Souza Almeida2 

Jackson Cordeiro Lima3 

 

RESUMO: Objetivo: Relatar a experiência do exercício da monitoria acadêmica na disciplina 
Habilidades de Informática Médica Primeira Etapa em curso de Medicina. Relatar a contribuição 
do monitor para o processo de ensino-aprendizagem e o aporte para a sua formação. Método: 
Experiência sobre 25 semanas, onde foram realizadas diversas atuações pelo monitor que 
observou reflexões sobre sua atuação e dos seus discentes-monitorados. Resultados: Gerou-se 
resolução das atividades propostas, visto que dúvidas foram esclarecidas e dicas transmitidas. O 
conhecimento ampliado foi observado pela frequência de aproximadamente 65% dos alunos da 
turma nos plantões de dúvidas durante o primeiro semestre, e cerca de 40% no segundo 
semestre, além da participação no grupo de estudo. Foi possível exercer a base Ensino-Pesquisa. 
Conclusão: A monitoria expressou-se como formadora de aprendizagem, contribuindo para 
potencializar a formação acadêmica, instigando a prática futura da docência pelo monitor. 
Promoveu-se o enriquecimento teórico-prático à disciplina, pré-requeridos para formação básica 
em saúde. 
 
Palavras-chave: Informática médica. Aprendizagem. Educação médica. 
 
ABSTRACT: Purpose: Report the exercise of an academic monitoring in the discipline of Medical 
Informatic Skills First Stage on a medicine course. Report the monitor's contribution to teaching-
learning process and the contribution for your training. Methods: Experience Report about 25 
weeks, where several actions were performed by the monitor who observed reflections on his 
performance and his monitored students. Results: Resolution of the activities proposed, since 
doubts were clarified and tips transmitted. Increased knowledge was observed by the frequency of 
approximately 65% of students in the class on during the first semester, and about 40% in the 
second semester, besides participation in the study group. It was possible to exercise the 
Teaching-Research. Conclusion: The monitoring was expressed as a trainer of learning 
contributing to potentiate the academic formation, instigating the future practice of teaching by the 
monitor. Promoted the theoretical and practical enrichment to the discipline, pre-required for basic 
medical training.  
 
Keywords: Medical Informatics. Learning. Medical education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A monitoria acadêmica é objetivada como fomentadora de experiência na docência e 

aprofundamento de conhecimentos específicos para o monitor (ARAUJO, 2012). Ela foi 

determinada no Brasil pela Lei n.º 5.540/68 e ratificada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996 (ASSIS, 2006). A possibilidade de recebimento de bolsa-auxílio ou a 

modalidade monitoria voluntária, além do veto de substituição docente pelo monitor e 

consideração no currículo acadêmico, é ampliada e confirmada, a partir da Portaria nº 0112/82 

(BORSATTO, 2006). Dessa forma, a normatização da atividade de monitoria é possibilitada e seu 

exercício garantido em todas as Instituições de Ensino Superior do País. 

As funções de monitor são possibilidade nas Universidades, após a submissão dos alunos 

a prova específica que demonstre capacidade de desenvolvimento em atividades técnico-didáticas 

da disciplina pleiteada (SENADO FEDERAL DO BRASIL, 1968). 

A monitoria é promotora de melhoria no ensino da graduação, a partir de novas práticas e 

experiências que interligam a teoria a diferentes aspectos, visando à cooperação docente-discente 

a partir do modelo pedagógico visado (UNIDERP, 2017). 

A disciplina Informática Médica é um componente curricular específico do curso de 

Medicina, integrando ao grupo das disciplinas aplicadas profissionalizantes. O ensino dela é 

recente e ainda de pequena disseminação no Brasil, tanto em nível de graduação quanto em pós-

graduação (SABBATINI, 1994). Segundo Sabbatini (1996), explica-se tal acontecimento devido à 

quantidade insuficiente de docentes treinados e uma cultura geral deficitária em Informática 

Médica (SABBATINI, 1986). 

A Informática Médica tem como primórdios a Bioestatística e Computação. A Metodologia, 

como um dos componentes somados foi introduzida, e norteiam, juntos as Ciências Médicas 

(BLANCO, 2014).  

O processo médico como disciplina de resolução de problemas e suas etapas básicas 

como coleta de dados, análise, decisão e ação, norteiam a Medicina (MÕHR, 1989). Assim, 

dados, informações e conhecimentos são influenciadores na decisão médica. A Informática 

Médica, então, realiza as aplicações em Pesquisa Médica, Epidemiologia e Bioestatística, 

interligando-as para melhor prática clínica. 

A monitoria torna-se exemplo de ensino e aprendizagem, contribuindo para formação 

integralizada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, este trabalho 

objetivou relatar experiência no exercício da monitoria acadêmica na disciplina Habilidades de 

Informática Médica durante dois semestres em curso de Medicina e seus impactos para o monitor 

e alunos monitorados.  
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MÉTODO 

 

Trata-se de um Relato de Experiência sobre 25 semanas durante o ano letivo de 2017, 

onde foram realizadas diversas atuações pelo mesmo monitor que observou reflexões práticas 

sobre sua atuação e dos seus discentes monitorados. 

 

RESULTADOS 

 

A atuação do monitor gerou resolução das atividades propostas pelo professor 

responsável, visto que dúvidas foram esclarecidas e dicas transmitidas, durante as atividades 

demandadas em aula.  

O conhecimento ampliado dos alunos e interesse pelas resolutivas da disciplina foi 

observado, sobretudo, pela frequência de aproximadamente 65% dos alunos da turma nos 

plantões de dúvidas durante o primeiro semestre, e aproximadamente 40% dos discentes no 

segundo semestre, além da participação deles no grupo de estudo semanal. 

A participação nas aulas dos monitorados, item obrigatório de funções específicas do 

monitor, foi importante para contextualização acerca do conteúdo ministrado e oportunizo-o rever 

assuntos e empregar sobre sua vivência para os alunos monitorados. 

Apesar do objetivo central da monitoria ser proposto na integralização ensino, pesquisa e 

extensão (SANTOS, 2006), o aluno-monitor é atuante mais nas atividades de ensino. Assumiram-

se, nesse contexto, tópicos de aulas teóricas e práticas que foram ministradas aos alunos sob 

supervisão do professor. Entretanto, tal atividade sofria considerável diminuição de execução nos 

períodos avaliativos do monitor. Esta situação poderia ser solucionada com o auxílio de outro 

monitor para atuação na mesma unidade curricular, possibilitando planejamentos intercalados 

entre eles. 

Pesquisa foi ampliada ao demonstrar conhecimentos técnicos aos monitorados para a 

realização de trabalhos Científicos, a preparação de aulas de monitoria, além deste Trabalho. 

Desta forma, contraria-se o estudo de Ramos (RAMOS, 2012), que a cita como atributo mais 

voltado a programas de iniciação científica.  

Práticas de extensão, entretanto, não foram realizadas durante o período da monitoria. 

Esta atividade pode ser alcançada pela inserção e criação de programas semestrais ou anuais 

institucionais para troca de experiências entre os monitores antigos e os atuais das unidades 

curriculares, e os discentes-monitorados (RAMOS, 2012). Assim, é possível que seja agregado 

saberes aos monitores para sua atuação, além do auxílio na construção da ampliação da 

qualidade das atividades da monitoria, a partir de sugestões dos alunos monitorados. Dessa 

forma, exemplifica-se provável configuração da prática de extensão a ser realizada durante o 

exercício da monitoria. 
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DISCUSSÃO 

 

Dessa forma, a monitoria expressou-se como formadora de aprendizagem não apenas de 

forma coletiva, mas específica, contribuindo para potencializar a formação acadêmica, instigando 

e possivelmente reforçando a prática futura da docência pelo monitor.  

A experiência, assim, foi proveitosa para demonstrar o enriquecimento teórico-prático que 

pôde ter sido dado à disciplina quando se consegue encadear coerentemente às práticas feitas e 

conhecimentos prévios mínimos, pré-requeridos, das disciplinas da formação básica em saúde 

que irão ser exigidas nos outros semestres do curso de Medicina, fator este que não é exclusivo 

de Projeto Político Pedagógico estruturado, mas essencialmente do compromisso de professores, 

engajamento estudantil na função de monitor, acompanhamento do corpo gestor do curso e da 

instituição. 

Foi facilitado ainda, o uso, pelos alunos, dos recursos oferecidos pela biblioteca e meios 

eletrônicos de transmissão de informação, capacitá-los para uma leitura crítica da informação 

científica e na obtenção desta informação.  

Trabalharam-se os conceitos e os conhecimentos de epidemiologia básica e clínica e a 

crítica da relevância dos estudos, além da orientação na utilização dos programas de elaboração 

de texto e de apresentações.  

Podem-se organizar plantões de dúvidas para aulas de revisão e aprofundamento dos 

materiais didáticos utilizados nas aulas-práticas. Assim, as atividades exigidas nas outras aulas 

foram realizadas de forma mais ágil e supõe-se que as resolutivas ao decorrer do curso irão 

também ser feitas rapidamente. 

Notou-se que as atividades, características da monitoria, como ensino e pesquisa, 

possibilitaram a ampliação de experiências vivenciadas pelo monitor e monitorados. Entretanto, 

evidencia-se a necessidade de cumprirem-se momentos de extensão na experiência da monitoria. 

Estas atividades, se realizadas em conjunto, aumentam mais a capacidade de independência do 

monitor possibilitada pela sua atuação, e tende a melhorar os serviços prestados aos outros 

alunos. 

Nas resolutivas educacionais da IES possibilitaram-se vantagens pedagógicas a 

diferentes grupos. Aos monitorados, que adquiriram forma a mais de consulta e aprendizagem. A 

IES, que não precisa priorizar contratação de profissional adicional e lucra em produtividade 

(SANTEE, 2006). Ao professor que divide sua responsabilidade em parte com o monitor. E, 

sobretudo, ao próprio monitor, que alicerça seu conhecimento e seu senso crítico sobre sua 

formação acadêmica e ao seu futuro profissional servindo a sociedade.  

O processo de monitoria é valorizado, então, no meio acadêmico por ter o monitor como 

referência acadêmica-estudantil aos outros discentes, que assumem a ética e maturidade 

acadêmica na transmissão de saberes por ele, podendo inspirar postura similar futura pelos 

monitorados. O monitor, como discente e ex-aluno da disciplina, compreendeu e percebeu dúvidas 
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dos alunos, facilitando a realização das atividades ao demonstrar o conteúdo de forma mais direta 

e prática. 

Pode-se, ainda, promover, a partir da experiência, mais uma opção de discussão sobre o 

exercício da monitoria aos professores, alunos e monitores e especialmente realizar mais 

reflexões sobre a importância da Informática Médica no currículo médico.   

 

CONCLUSÃO 

 

Espera-se, em acordo com o estudo de Franco (FRANCO, 1998), que o relato preste-se 

ao fomento, aprimoramento e fortalecimento de atividades de monitorias em outras IES, sobretudo 

nos cursos de Medicina e na disciplina de Habilidade Informática Médica. 
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RESUMO: O estágio extracurricular em enfermagem se constitui como uma importante ferramenta 
para a formação profissional. O Brasil Conta Comigo é uma iniciativa do Ministério da Saúde para 
o recrutamento de estudantes e profissionais da área da saúde para a atuação durante a 
pandemia pela COVID-19. O estudo tem por objetivo relatar a experiência vivenciada durante 
estágio extracurricular em enfermagem integrado ao programa O Brasil Conta comigo. Trata-se de 
um estudo descritivo do tipo relato de experiência que aborda as vivências de estudantes do 
último ano do curso de Enfermagem durante o estágio extracurricular em enfermagem por meio do 
programa O Brasil Conta comigo no âmbito hospitalar no período de junho 2020 a Dezembro de 
2020. As vivências dos estudantes promoveram novos conhecimentos para a atuação profissional 
e adaptação para os desafios da futura profissão, além de vivências enriquecedoras para a 
assistência em tempos de pandemia.   
 
Descritores: Atenção secundária à Saúde. Capacitação Profissional. Estudantes de Enfermagem. 
Infecções por coronavírus.  
 
ABSTRACT: The extracurricular internship in nursing is an important tool for professional training. 
Brasil Conta Comigo is an initiative of the Ministry of Health to recruit students and health 
professionals to work during the pandemic by COVID-19. The study aims to report the experience 
lived during an extracurricular internship in nursing integrated to the program O Brasil Conta pelo. 
This is a descriptive study of the type of experience report that addresses the experiences of 
students in the last year of the Nursing course during the extracurricular internship in nursing 
through the program O Brasil Count me in the hospital from June 2020 to August 2020. The 
students' experiences promoted new knowledge for professional performance and adaptation to 
the challenges of the future profession, in addition to enriching experiences for assistance in times 
of pandemic. 
 
Descriptors: Secondary Health Care. Professional Training. Nursing students. Coronavirus 
infections. 
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INTRODUÇÃO 

 A saúde pública do Brasil é um modelo de referência à nível mundial, em virtude das 

potencialidades do Sistema Único de Saúde (SUS) para promover a saúde de forma holística e de 

qualidade para toda a população. Nesse sentido, o sistema enfrenta uma nova realidade 

proveniente da pandemia pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, denominada COVID-19 (CRUZ et 

al., 2020).  

A pandemia do novo Coronavírus desencadeou a necessidade da implementação de 

medidas emergenciais em vários países a fim de conter o avanço da doença. No Brasil, foram 

estabelecidos decretos para fechamento de escolas, comércios e universidades públicas e 

privadas, além do distanciamento social em várias regiões (SOUZA et al., 2020).  

Deste modo, o coronavírus ocasionou, em várias cidades, colapsos na saúde pública em 

virtude da fragilidade na infraestrutura do sistema de saúde, relacionadas à carência de leitos de 

terapia intensiva e de equipamentos de suporte ventilatório, provocando assim, dificuldades para a 

assistência clínica e ações para o cuidado em saúde.  Dessa forma foram traçadas algumas 

estratégias para o enfrentamento a pandemia dentre elas a elaboração de programas em saúde 

para o fortalecimento do SUS (AQUINO et al., 2020).  

Nesse contexto, surgiu o programa “O Brasil Conta Comigo”, uma iniciativa do Ministério 

da Saúde por meio da Portaria nº 492, de 23 de março de 2020, em parcerias com os munícipios, 

para o recrutamento de profissionais da saúde e estudantes ensino superior, para atuarem no 

combate ao novo coronavírus (Covid-19), junto às instituições de saúde. Os estudantes dos 

cursos de graduação de cursos como Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Farmácia 

selecionados, podem ser recrutados para trabalharem em unidades de Saúde como Atenção 

Primária à Saúde, unidades de Pronto Atendimento, estabelecimentos da rede hospitalar, 

estabelecimentos de saúde voltados ao atendimento dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 

das comunidades remanescentes de quilombos e das comunidades ribeirinhas (BRASIL, 2020).   

Para os estudantes de enfermagem, o estágio extracurricular é considerado um 

instrumento que promove o aperfeiçoamento de novas habilidades técnicas e de procedimentos 

que são realizados no exercício da profissão, bem como a articulação de estratégias mediante os 

cenários em saúde vivenciados pelos profissionais e ampliação do processo de ensino e 

aprendizagem (MARTINS et al., 2016).  

Em virtude que diversos países estão enfrentando situações emergenciais de saúde 

pública pela pandemia da COVID-19, os estudantes de enfermagem estão contribuindo para o 

cuidado integral à saúde e fortalecimento das ações do Sistema Único de Saúde à nível nacional 

(CRUZ et al., 2020). 

Nesse sentido, as práticas de cuidado em saúde passaram por desafios relacionados ao 

distanciamento social dos usuários que são grupos de risco e que necessitam de 

acompanhamento frequente para a saúde e qualidade de vida, bem como por transformações em 

virtude da implementação de novas estratégias para a prevenção universal durante a pandemia da 

Covid-19, no sentido de melhorar as condições de risco à saúde suscetibilidade ao coronavírus. 
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Destaca-se ainda que em março de 2020 a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 se apresentou de 

forma abrangente nas regiões brasileiras, onde se fez necessária a implementação de novas 

estratégias para o cuidado em saúde para minimizar a transmissão desse vírus (TONIN et al., 

2020; SODER et al., 2020; ATSAWARUNGRUANGKIT et al., 2020). 

A situação emergencial em saúde e as novas estratégias utilizadas pelos enfermeiros 

para ampliar a vigilância, atenção à saúde e comunicação de risco, foram estabelecidos novos 

protocolos para o manejo clínico da covid- e recomendações para a prevenção e educação em 

saúde, promoção e prevenção de agravos no contexto da pandemia (COSTA et al., 2020; DA 

SILVA, 2020).   

Considerando as contribuições dos enfermeiros na pandemia ocasionada pelo SARS-

CoV2, e que diversos países estão enfrentando situações emergenciais de saúde pública, como a 

carência de profissionais para este momento, os estudantes de enfermagem recrutados pelo 

programa citado, podem contribuir para o cuidado integral a saúde e fortalecimento das ações do 

Sistema Único de Saúde à nível nacional através da atuação no programa “O Brasil Conta 

Comigo” para o enfrentamento da COVID-19.  

Os estudantes de enfermagem vivenciam experiências curriculares durante a formação 

para atuar em diferentes contextos, entretanto, no que concerne as competências de 

desenvolvimento do cuidado de enfermagem referentes ao gerenciamento do cuidado dos 

serviços de saúde no contexto de pandemias, são necessárias vivências extracurriculares durante 

a graduação.  

As vivencias adquiridas proporcionaram a atuação no contexto histórico da pandemia 

vivenciada para o desenvolvimento profissional, referente aos conhecimentos, articulação 

profissional e habilidades seguras e de qualidade que contribuem para a identidade profissional 

com reflexão crítica sobre o exercício da enfermagem e o aperfeiçoamento da ética e empatia 

para com o próximo (SOUZA et al., 2020). 

 O estudo é relevante por fazer notório as contribuições dos graduandos do último ano do 

curso de enfermagem para a da resolutividade das ações em saúde e assistência holística diante 

dos cuidados na atenção secundária. Deste modo, objetivou-se relatar a experiência vivenciada 

durante estágio extracurricular em enfermagem integrado ao programa Brasil Conta comigo. 

 
MÉTODO 
 
Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo sobre a experiência vivenciada 

durante estágio extracurricular em enfermagem integrado ao programa Brasil Conta comigo para o 

fortalecimento do SUS, em um hospital regional, de médio porte, situado na Região Centro-Sul, no 

estado do Ceará. A presente instituição conta com setores de Clínica Médica, Centro Cirúrgico, 

Obstetrícia e Neonatologia e Urgência e Emergência. Nesse período de pandemia o hospital, em 

parceria com o governo estadual, pôde implantar 10 leitos de UTI para atender, principalmente os 

pacientes acometidos pela COVID-19, e que precisavam de cuidados intensivos. 
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 O hospital proporciona atendimento através do SUS, tornou-se uma das portas de 

entrada para o atendimento de pacientes com COVID-19, mas a instituição possui contato direto e 

indireto com pacientes suspeitos e com outras patologias, e em determinado momento quando 

diagnosticados com COVID-19, são encaminhados para outro ponto da rede de atenção à saúde. 

Vale destacar que o lócus de ação deste relato foi extraído a partir do cotidiano dos oito 

estudantes de enfermagem recrutados no Programa Brasil Conta Comigo, referente a experiência 

profissional adquirida pela atuação durante a pandemia, no período dos meses de junho de 2020 

a Dezembro 2020.   

A participação no processo seletivo no programa, foi a partir de uma inscrição on-line, na 

qual os estudantes do últimos anos do curso deveriam realizar fornecendo informações pessoais e 

acadêmicas, no mês de maio de 2020. No dia 04 de Junho, oito alunos do 9º semestre do curso 

de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado receberam um e-mail para 

comparecerem no prazo de 48 horas no Hospital Regional de Icó Prefeito Walfrido Monteiro 

Sobrinho, localizado na Av. Josefa Nogueira Monteiro, Centro, Icó – CE.   

Após a apresentação dos estudantes no estabelecimento de saúde no dia 05 de Junho de 

2020, foi realizado uma reunião on-line com a supervisora pelo google meet para o alinhamento 

do programa com os alunos selecionados. Durante a reunião, foi orientado sobre os setores de 

atuação, bem como os requisitos do programa e que seria necessário a realização de um curso de 

capacitação on-line pelo Ministério da Saúde sobre o Covid-19 na Atenção Primária à Saúde, 

Unidade Hospitalar e Unidade de Pronto Atendimento.  

Os setores disponíveis para a atuação foram: Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Obstetrícia 

e Neonatologia e Urgência e Emergência. A carga horária semanal foi de 40 horas e todas as 

atividades foram supervisionadas pelo enfermeiro plantonista do setor, totalizando uma carga 

horária de 750 horas durante os seis meses de atuação.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 

O distanciamento social é uma realidade que compromete as atividades sociais, 

profissionais, acadêmicas e familiares, em virtude da pandemia, os estudantes da área da saúde 

enfrentaram o cenário que interrompeu as atividades supervisionadas pelas instituições, onde os 

estágios obrigatórios para a formação profissional foram interrompidos.  

Considerando a importância da enfermagem no contexto histórico da literatura em todas 

as pandemias vivenciadas, inicialmente, os estudantes de enfermagem sentiram-se inseguros 

para contribuírem nessa situação emergencial da pandemia. Apesar do medo e riscos de 

contaminação serem uma realidade presente, buscou-se a participação em oportunidades 

extracurriculares voltados a atuação da futura profissão. Posteriormente, foi implementado o 

programa “O Brasil Conta Comigo”, no qual proporcionou a oportunidade da atuação estratégica 

no período da pandemia.  
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A partir do recrutamento, os estudantes tiveram a oportunidade de aderir a ação ou se 

recusar a atuação. Contudo, o compromisso com a sociedade e o desejo em contribuir para a 

minimização dos impactos da pandemia através da ampliação da assistência, o apoio 

multiprofissional dos profissionais da saúde que atuavam na pandemia, naquele momento, as 

contribuições para formação profissional com as vivência nesse cenário e o apoio emocional dos 

docentes da universidade de formação profissional, foram os motivos considerados para a adesão 

e aceitação positiva dos alunos ao programa no âmbito hospitalar.  

A insegurança para a realização dos procedimentos de enfermagem foi evidente no início 

do programa, em virtude da adaptação da nova rotina semelhante a do enfermeiro já atuante 

nesse âmbito. Vale ressaltar que o aprendizado e segurança diante da atuação da enfermagem foi 

crescente, onde os estudantes, aos poucos foram adquirindo um perfil profissional experiente e 

autônomo em diferentes contextos, facilitando a entrada no mercado de trabalho.   

O estágio extracurricular proporcionou a atuação dos estudantes no contexto histórico 

para o desenvolvimento profissional referente aos conhecimentos, articulação profissional e o 

desenvolvimento de habilidades seguras e de qualidade que contribuem para a identidade 

profissional com reflexão crítica sobre o exercício da enfermagem e o aperfeiçoamento da ética e 

empatia para com o próximo.  

Foi notória a utilização de ações para o fortalecimento do SUS, na qual foram realizadas 

pela ampliação do cuidado para qualidade da atenção à saúde prestada no âmbito hospitalar, 

através de estratégias com foco na escuta qualificada e comunicação terapêutica. Dentre as 

ações destacam-se atividades de educação em saúde e a participação em capacitações 

proporcionadas pela instituição para a assistência dos pacientes no contexto da pandemia.  

Dentre os benefícios proporcionados pelas vivências no programa, destaca-se a 

adaptação na rotina dos plantões hospitalares em setores diferenciados, pelo fato dos estudantes 

serem tratados de forma semelhante aos profissionais do serviço, como por exemplo: receberam 

escalas semelhantes a dos profissionais e terem que cumprir horário de plantão assim como na 

rotina. Além disso, outro grande benefício diz respeito a oportunidade de poderem atuar e nas 

diversas clínicas do hospital (clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, obstetrícia e 

neonatologia e urgência e emergência), através de uma rotatividade semanal em cada setor, 

proporcionando assim experiências práticas nos diversos setores.  

Dessa forma, é evidente a adaptação a rotina e mudanças no protocolo de atendimento 

decorrente da pandemia, sendo a destreza manual aperfeiçoada e todas as competências que são 

exigidas pelo enfermeiro, bem como a ética profissional e utilização de equipamentos de proteção 

individual e coletiva.   

Vale destacar as experiências vivenciadas que fortaleceram a resiliência para a futura 

profissão, como a experiência do controle emocional durante situações negativas e reações 

emocionais diante da realidade, onde foi possível transformar a superação dos obstáculos de 

medo e incertezas encontrados em oportunidades para o crescimento humanizado e profissional 

para a tomada de decisões.  
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A liderança e autonomia durante o estágio foram importantes para o fortalecimento dos 

princípios do SUS, onde procedeu-se a assistência voltada a universalização em saúde, 

contribuindo para assegurar os direitos em saúde, além de ampliar o acesso no âmbito hospitalar 

para todas as pessoas, com foco específico na equidade e integralidade, ressaltando as 

orientações realizadas pelos estudantes para a promoção da saúde, prevenção de doenças, o 

tratamento e a reabilitação para qualidade de vida.  

Nesse sentido, as ações de enfermagem realizadas pelos acadêmicos foram voltadas a 

utilização de habilidades práticas e teóricas da sistematização e assistência de enfermagem 

adquiridas na graduação, e a ampliação do conhecimento para a tomada de decisões frente a 

situações emergenciais junto a equipe multiprofissional. Além disso, os estudantes participaram 

da reanimação cardiorrespiratória e situações emergenciais jamais vistas durante os estágios 

curriculares, despertando a superação e adaptação de desafios voltados a assistência rápida, 

eficaz e resolutiva.  

Destaca-se também o planejamento da assistência, ressaltando o despertar para a 

liderança em enfermagem a partir das vivências adquiridas, além da ampliação do networking 

associado a criação de vínculos interpessoais, institucionais e profissionais. Mediante as 

experiências, foi possível aprimorar estratégias referentes ao trabalho em equipe e a adaptação 

em superar os obstáculos para atividades profissionais futuras. A realização de metas 

compartilhadas e o aprendizado mútuo, consolidação de vencer as diferenças foram realidades 

presentes associadas a essa experiência, na qual refletiram-se na performance acadêmica dos 

alunos envolvidos. 

  

CONCLUSÃO 

Portanto, as vivências frente a pandemia repercutiram no desenvolvimento de 

competências profissionais, bem como para a inteligência emocional para os estudantes 

envolvidos nesse processo, além de contribuir para melhoria do atendimento a demanda e suporte 

no combate a disseminação da COVID-19 no contexto hospitalar. Deste modo, o estágio trouxe 

novas possibilidades para o desenvolvimento das competências do enfermeiro na realidade do 

enfrentamento de pandemia. Embora o cenário corrobore para o surgimento de desafios e 

dificuldades referentes a promoção da saúde, foi notório a eficácia das estratégias de 

gerenciamento, organização e assistência holística no que tange ao cenário da enfermagem no 

contexto hospitalar.    

Logo, as lições aprendidas com a pandemia no ponto de vista universitário promoveram 

reflexões de que o estágio extracurricular influencia na preparação dos graduandos em 

enfermagem para a qualidade da assistência de forma abrangente e humanizada, contemplando o 

perfil exigido nas matrizes curriculares. Além disso, conclui-se que a ação estratégica do Brasil 

conta comigo não trouxe benefícios apenas os estudantes, mas a sociedade em geral em virtude 

das contribuições para o fortalecimento das potencialidades do Sistema Único de Saúde em 

tempos de pandemia.  
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Vale destacar as experiências vivenciadas que fortaleceram a resiliência para a futura 

profissão, como a experiência do controle emocional durante situações negativas e reações 

emocionais diante da realidade, onde foi possível transformar a superação dos obstáculos de 

medo e incertezas encontrados em oportunidades para o crescimento humanizado e profissional 

para a tomada de decisões.  

Mediante as vivências, foi possível aprimorar estratégias referentes ao trabalho em equipe 

e a adaptação em superar os obstáculos para atividades profissionais futuras. Portanto, durante o 

estágio teve-se participação ativa no planejamento, intervenções e resolutividade durante todo o 

período de estágio, segurança e autonomia na realização de procedimentos e assistência de 

enfermagem em variadas situações clínicas, além de novos conhecimentos sobre os programas 

de saúde da Atenção Básica. 
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CAPÍTULO 15 

O USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO EM 

SERVIÇO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION IN 

SERVICE OF COMMUNITY HEALTH AGENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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RESUMO: Este artigo relata as adaptações e dificuldades encontradas com Tecnologia da 
Informação e Comunicação pelos Agentes Comunitários de saúde diante da pandemia da covid-
19. Em situações de pandemias, os processos de trabalho necessitam de constante reavaliação e 
planejamento em conformidade com os fluxos, protocolos e notas técnicas vigentes, atualizados 
frequentemente. Este é um relato de experiência dos membros de um projeto de extensão 
universitária sobre os impactos do Covid-19 nos serviços de saúde de um município do Estado de 
Mato Grosso em 2020. Houve preferência em receber vídeos, áudios via Podcast e imagens via 
Whatsapp a que realizar a capacitação via videoconferência. A capacitação dos profissionais de 
saúde na atenção primaria é imprescindível, no entanto, se faz necessária a melhoria de recursos 
tecnológicos nos locais de serviços, desafios que precisam ser superados para atender as 
necessidades de realização de educação permanente com qualidade e acessível a todos. 
 
Palavras-chave: Atenção primária. Educação em Saúde. Extensão universitária. Pandemia. 
 
ABSTRACT: This article reports the adaptations and difficulties encountered with Information and 
Communication Technology by Community Health Agents in the face of the covid-19 pandemic. In 
pandemic situations, work processes require constant reevaluation and planning in accordance 
with current flows, protocols and technical notes, which are frequently updated. This is an 
experience report by members of a university extension project on the impacts of Covid-19 on 
health services in a municipality in the state of Mato Grosso in 2020. There was a preference to 
receive videos, audios via Podcast and images via Whatsapp at to carry out the training via 
videoconference. The training of health professionals in primary care is essential, however, it is 
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necessary to improve technological resources in the service places, challenges that must be 
overcome to meet the needs of providing permanent education with quality and accessible to all. 
 
Keywords: Primary care; Health education; University Extension; Pandemic. 
 

 

Introdução 

 

As políticas nacionais de saúde, no que diz respeito a educação permanente nos serviços 

e instituições de saúde, tem a proposta de contribuir para a transformação dos processos 

formativos, das práticas pedagógicas e assistenciais para a organização dos serviços, articulado 

entre o sistema de saúde, em suas várias esferas, gestões e instituições formadoras (BRASIL, 

2004).  

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são profissionais que atuam junto à 

comunidade, responsáveis por trabalhar com a prevenção e promoção de saúde, possuem entre 

outras competências a atuação, o monitoramento as ações de prevenção de riscos e agravos em 

situações de epidemias e pandemias, atuantes na equipe multidisciplinar da saúde da família, elo 

entre a comunidade e a atenção primária (SES/MG, 2012; BRASIL, 2017). 

O contexto da pandemia da Covid-19 expôs as fragilidades dos serviços de saúde de todo 

o mundo, inclusive no Brasil. Assim como, as dificuldades na compreensão e assistência dos 

profissionais na comunidade, haja vista a rapidez de disseminação deste novo vírus. Os Agentes 

Comunitários de Saúde, por conseguinte, não foram exceção ao enfrentar obstáculos ao assistir à 

população (RANGEL et al., 2020). Cerca de 62,3% dos Agentes Comunitários de Saúde e outros 

profissionais de saúde tiveram que lidar com a falta de insumos e restrição ao uso durante a 

assistência e o cuidado ao paciente (CABRAL et al., 2020; RANGEL et al., 2020). 

Os agentes comunitários de saúde perante a pandemia da Covid-19 também estão 

submetidos a condições de trabalho que corroboram para colocar sua saúde em risco, em virtude 

também, da desatenção aos requisitos de segurança para a saúde. De acordo com a Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn, 2020), está havendo contaminação dos profissionais de saúde 

que estão à frente do atendimento, e consequentemente muitos perdem a vida (ALMEIDA et al., 

2020).  

Em situações de pandemias, os processos de trabalho necessitam de constante 

reavaliação e planejamento em conformidade com os fluxos, protocolos e notas técnicas vigentes, 

atualizados frequentemente (SES/ MG, 2020).  

A educação em saúde e a preparação para os Agentes Comunitários de Saúde no 

enfrentamento ao covid-19, são imprescindíveis para melhorar a qualidade da assistência e 

garantir segurança a estes profissionais no que tange a não contaminação pelo vírus do SARS 

COV-2 (CABRAL et al., 2020). 

Estabeleceu-se como objetivo deste estudo relatar os desafios no uso de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) na educação em serviço dos Agentes Comunitários de Saúde 

durante a pandemia da Covid-19. 
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Procedimentos Metodológicos 

Este estudo constitui-se de um relato de experiência elaborado pelos membros de um 

projeto de extensão universitária sobre os impactos do Covid-19 nos serviços de saúde de um 

município do Estado de Mato Grosso. 

O projeto de Extensão vinculado ao Curso de Bacharelado em Enfermagem de uma 

universidade estadual pública do interior de Mato Grosso, recebeu uma proposta da secretaria 

municipal de saúde do município para que capacitasse os agentes comunitários de saúde no 

enfrentamento do Covid-19. 

Foi elaborado uma proposta no intuito de padronizar as ações para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19 no município; consolidar as orientações de proteção de pacientes e dos 

profissionais da Atenção Primária de Saúde e reduzir os riscos à saúde dos Agentes Comunitários 

de Saúde e das pessoas que buscavam cuidado na Atenção Primária. 

Os membros do projeto de extensão totalizavam dez pessoas. Destes, cinco eram 

enfermeiras e quatro destas, docentes do curso de Enfermagem. Dos estudantes, três cursavam 

Enfermagem e dois Medicina. As informações relatadas referem-se às ações desenvolvidas 

durante a capacitação realizada no período de 4 a 9 de setembro de 2020. 

 Em complemento, o município possui 52 Agentes Comunitários de Saúde, todos foram 

convidados a participar. Definiu-se como critério para a inscrição o preenchimento de um 

formulário online elaborado pela plataforma Google Forms. A data estipulada para o 

preenchimento foi até o primeiro dia da capacitação.   

O primeiro contato com os agentes comunitários de saúde se deu por meio do 

questionário online enviado por e-mail no intuito de conhecê-los e informá-los sobre a formação. 

Buscou-se saber informações como: de qual maneira estes gostariam de participar da formação; 

informações a respeito ao acesso à internet; quais plataformas para webconferência possuíam 

familiaridade e se já havia participado de alguma outra capacitação sobre covid-19. 

Os temas abordados na capacitação foram: novo Coronavírus; Covid-19; transmissão; 

período de incubação; sinais e sintomas; tratamento; medidas de prevenção; competências dos 

Agentes Comunitários de Saúde durante a pandemia; visitas domiciliares; orientações e cuidados 

durante os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde; identificação de casos suspeitos de 

síndrome gripal e de Covid -19; isolamento domiciliar e recomendações em grupos especiais.  

A capacitação ocorreu de forma remota por meio da plataforma do Centro de Educação 

Aberta e Continuada a Distância (CEACD) da mesma universidade dos membros do projeto de 

extensão. 

 O conteúdo foi organizado em cinco módulos, ministrado por meio de podcasts e folhetos 

ilustrativos. Disponibilizado um módulo por dia, com atividades de fixação após leitura do 

conteúdo. Havia necessidade de ter ao mínimo 70% de acerto nas respostas de atividades de 

fixação. Foi critério para a certificação ter cumprido as 40 horas de atividades propostas. No final 
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do curso, foi ministrada uma aula por videoconferência para tirar as dúvidas remanescentes dos 

participantes.  

Concomitante a oferta do curso por meio do CEACD que utiliza o software Moodle em sua 

plataforma, foi concedido aos cursistas a opção de realizar a capacitação por meio do aplicativo 

de mensagens instantâneas Whatsapp. Para isso, foi criado um grupo no aplicativo em que 

somente os ministrantes do curso poderiam enviar mensagens. Os podcasts foram 

disponibilizados no aplicativo em formato MPEG-1/2 Audio Layer 3 (MP3) e os folhetos em 

formato Portable Document Format (PDF), esses são formatos compatíveis na maioria dos 

aparelhos eletrônicos e no aplicativo de mensagens em questão. As atividades de fixação foram 

disponibilizadas por meio do aplicativo Google Forms. A dinâmica de organização do curso 

ocorreu da mesma maneira em ambas as plataformas utilizadas. 

 

Resultados e discussão 

A capacitação oferecida pelos extensionistas para os agentes comunitários de saúde do 

interior do Estado de Mato Grosso resultou em análise de 42 questionários dos participantes, no 

entanto, somente 28 concluíram a capacitação. Destes, 39 se autodeclaram do gênero feminino e 

3 do gênero masculino. 

Na tabela 1 observou-se que 54,8% manifestaram preferência em receber vídeos, áudios 

via Podcast e imagens, enquanto 14,3% preferiram realizar a capacitação via videoconferência. 

Tabela 1. Distribuição de frequência sobre a melhor forma para a participação do curso de 
formação dos Agentes Comunitários de Saúde, Cáceres-MT, Brasil, 2020. 

Qual a melhor forma para a participação do curso de formação n % 

Ao vivo (por meio de videoconferência) 6 14,3 

Recebendo vídeos, áudios (Podcast) e imagens 23 54,8 

Ambas alternativas 14 33,3 

 

Na tabela 2, são explicitados que 40,5% dos participantes manifestaram ter acesso 

ilimitado à internet, enquanto 59,5% responderam ter acesso limitado à internet, apenas por 

algumas horas do dia. Quando indagados sobre o uso de plataformas de webconferência, 81% 

alegaram nunca terem participado de uma webconferência, enquanto 11,9% citaram já ter 

utilizado a plataforma do Google Meet.  

O Google Meet é um aplicativo de videoconferência baseado em padrões que usa 

protocolos proprietários para transcodificação de vídeo, áudio e dados. O Google fez parceria com 

a Pexip para garantir a interoperabilidade entre o protocolo do Google e os protocolos SIP/H.323 
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baseados em padrões que permite a comunicação entre o Meet e outros dispositivos e software 

de videoconferência (GOOGLE,2020) 

O planejamento inicial do curso era o de realizar todo ele com os recursos de Tecnologia 

da Informação e Comunicação principalmente, com o uso de materiais de mídia do tipo vídeos e 

podcasts, previa também a realização de duas webconferência e folhetos digitais como suporte 

para os estudos dos cursistas.  

Após a análise do formulário respondido pelos Agentes Comunitários de Saúde sobre o 

acesso à internet, notou ser inviável o uso de algumas mídias, por essas utilizarem quantidade 

maior de megabytes, no caso dos vídeos e principalmente das webconferência. Nesta última 

situação, além do uso maior de megabytes, haveria a necessidade de todos os envolvidos 

estarem com acesso simultâneo.  

As autoridades em saúde alertam para que não haja aglomerações neste momento de 

pandemia, o que torna a o uso de tecnologias da Informação e Comunicação para a Educação em 

serviço em saúde um recurso oportuno (ALMEIDA et al., 2020).   

Por estes motivos, optou-se em ofertar o conteúdo do curso principalmente por meio de 

podcasts e folhetos digitais, por serem mídias que se adequam melhor àqueles que têm acesso 

limitado.  

O curso ocorreu de maneira assíncrona. Os participantes faziam o download do material 

em qualquer local ao qual houvesse rede de banda larga e posteriormente, realizavam os estudos 

em local de sua escolha. 

As unidades de saúde de atuação dos participantes possuem rede de acesso à internet 

Wireless Fidelity ou WI-FI. Os materiais de vídeo e a webconferência foram disponibilizados 

somente como material complementar, arquivo digital em PDF, ao qual era possível ter acesso 

aos conteúdos visuais, entre eles: imagens, gráficos e tabelas.  

Tabela 2. Distribuição de frequência quanto ao acesso à internet dos Agentes Comunitários de 
Saúde, Cáceres-MT, Brasil, 2020. 

Acesso à internet n % 

Acesso ilimitado 17 40,5 

Acesso limitado 25 59,5 

Sem acesso à internet 0 0 

 

Alguns dos participantes demonstraram dificuldades em utilizar a plataforma Moodle, 

mesmo com o auxílio da monitoria por parte dos discentes. Esses relataram à equipe dificuldade 

em lidar com Tecnologias da Informação e Comunicação, por falta de experiências anteriores, fato 

este evidenciado pela tabela 3. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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 É preciso investir em orientação, de acordo com a principal responsabilidade das pessoas 

de uma organização no exercício de suas funções é a (antecipação e) solução de problemas e a 

tomada de decisão. A informação ajuda na análise, planejamento, implementação e controle, ou 

seja, contribui para a melhoria do processo de decisão (FREITAS et al., 2000). 

 

Tabela 3. Distribuição de frequência quanto a utilização de plataformas de webconferência, 
Cáceres-MT, Brasil, 2020. 

Qual plataforma de webconferência já utilizou n % 

Google Meet 5 11.9 

Hangouts 2 4,8 

Google Classroom 3 7,1 

Não participou de nenhuma webconferência 32 81 

 
Na tabela 4, observa-se que 54,8% dos entrevistados responderam que já participaram de 

cursos dessa natureza e 45,2% manifestaram não terem realizado nenhum curso sobre a Covid-

19 anteriormente.  

Esta capacitação é a primeira realizada com agentes comunitários de saúde atuantes 

neste município, sobre o COVID-19. Nota- se que uma parte destes não receberam capacitação 

para atuação frente ao novo Coronavírus neste período de pandemia. 

Como estratégia para contornar o problema e evitar a evasão dos cursistas, a equipe 

decidiu ofertar o curso por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp.  

No Brasil o Whatsapp é o aplicativo de mensagens mais usado do País, instalado em 99% 

dos smartphones nacionais. Para completar, continua sendo o aplicativo mais presente na tela 

inicial dos brasileiros: o WhatsApp está na homescreen de 58% dos aparelhos do País 

(PANORAMA MOBILE TIME/OPINION BOX, 2020). 

Tabela 4. Distribuição de frequência de respostas dos Agentes Comunitários de Saúde terem 
participado de em alguma outra formação sobre a Covid-19, Cáceres-MT, 2020. 

Participação em alguma outra formação sobre a Covid-19 n % 

Não 19 45,2 

Sim 23 54,8 

 
Quando analisado o nível de satisfação desses participantes, notou-se na tabela 5 que 

55,6% responderam que acharam excelente a capacitação oferecida e, 44,4% referiu-se como 
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bom. Quando questionados se gostariam de receber indicação de outros cursos online sob nossa 

coordenação, 85,2% disseram que sim. Destes profissionais, 85,2 % teve acesso à internet por 

meio do dispositivo eletrônico móvel (celular).  

Em números absolutos, estima-se que aproximadamente 71,4 milhões de usuários de 

Internet acessaram a rede apenas pelo telefone celular, cerca de 20 milhões a mais do que o 

número de usuários que utilizaram a Internet tanto pelo celular quanto pelo computador 

(CETIC.BR, 2019). 

Os participantes que acessaram o conteúdo diariamente representam 63,0%, outros 

29,6% acessaram o curso em dias específicos que eles reservaram para este fim (tabela 5).   

A educação a distância (EAD) tem se constituído como importante ferramenta para 

capacitar pessoas a qualquer tempo e distância, utilizando cada vez mais recursos para viabilizar 

uma maior comunicação entre professores e alunos na realização de atividades assíncronas 

(BRITO, 2012). 

 
Tabela 5. Distribuição das frequências de respostas sobre local/meio de acesso ao conteúdo, 
frequência de acesso, nível de satisfação geral e indicação de outros cursos online sob a nossa 
coordenação, Cáceres-MT, 2020. 

 
     As autoridades de saúde recomendam não realizar aglomerações, o que torna a 

educação a distância um recurso oportuno. Não somente por permitir manter o distanciamento 

social, mas também, pela praticidade para o público alvo que neste momento se encontra sob 

grande carga de trabalho (RANGEL et al., 2020). No entanto, ainda são muitos os desafios que 

precisam ser superados para se alcançar uma educação a distância com qualidade e acessível a 

todos. 

Considerações finais 

A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, afetou todos os aspectos da vida 

humana, o que levou a necessidade de compreensão do funcionamento da transmissão do vírus, 

Perguntas  
Celular 

Notebook ou 
computador de mesa 

Equipamento de 
trabalho 

Local/meio de acesso ao 
conteúdo 

n % n % n % 
23 85,2 2 7,4 2 7,4 

 

 
 
Frequência de acesso 

Diário Finais de Semana Dias específicos  
n % n % n % 
17 63 2 7,4 8 29,6 

 

 
Nível de satisfação geral 

Ruim Regular Bom Excelente 
n % n %      n %      n % 
0 0 0 0    12 44,4      15 55,6 

 

Indicação de outros cursos 
online sob nossa 
coordenação 

Sim Não Talvez 
n % n % n % 
23 85,2 0 0 4 14,8 
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das formas de contágio e de como minimizar as possíveis contaminações. Foi necessário levar 

conhecimento a todos principalmente, os que atuam na linha de frente no combate à pandemia.  

Todavia o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Educação em serviço 

dos Agentes Comunitários de Saúde durante a pandemia da covid-19, expôs o baixo nível de 

educação digital e a falta de preparo para utilizar as TIC. Ainda que o ensino a distância seja uma 

modalidade promissora para a educação em serviço dos profissionais de saúde durante a 

pandemia, o avanço dessa modalidade durante e após a pandemia pode sofrer entraves pelo nível 

de educação digital, acessibilidade e preparo para lidar com essas ferramentas. 

Mais do que nunca, é necessário levar conhecimentos e informações claras e objetivas 

aos agentes comunitários de saúde, profissionais que realizam a integração dos serviços de 

saúde da Atenção Básica com a comunidade. No entanto, essas iniciativas de educação em 

serviço precisam ser acompanhadas por ações que visam o desenvolvimento da educação digital 

desses profissionais, somente assim as medidas de capacitação atingirão seus objetivos com 

plenitude e sem mais entraves.  
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CAPÍTULO 16 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NO ESTADO DA BAHIA ENTRE OS ANOS DE  

2009 A 2019 

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF DENGUE IN THE STATE OF BAHIA BETWEEN  

2009 AND 2019 
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RESUMO: Introdução: A dengue é uma doença viral aguda e endêmica, transmitida pelo 
mosquito Aedes Aegypti, o Dengue Vírus quatro sorotipos virais: DENV1, DENV2, DENV3 e 
DENV4, que circulam simultaneamente, sendo que um indivíduo pode infecta-se com mais de um 
sorotipo viral. Objetivo: Analisar os aspectos epidemiológicos da Dengue no Estado da Bahia 
entre os anos de 2009 a 2019, evidenciando, a correlação dos números de casos notificados com 
a faixa etária, raça, nível de escolaridade, sexo e zona de residência.  Metodologia: Trata-se de 
um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa dos casos notificados 
da Dengue no estado da Bahia no período de 2009 a 2019. Os dados utilizados são secundários 
do Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN) encontrados através do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados e Discussão: 
Nos últimos 10 anos foram notificados 514.917 casos de Dengue no Estado da Bahia. Nota-se 
que a situação epidemiológica da Dengue na Bahia se expressa em números elevados de 
notificações todo ano. Ao analisar os dados secundários do SINAN/DATASUS, observaram-se 
que 2009 foi o ano que apresentou a maior incidência de casos. Conclusão: Mediante a análise 
dos dados, conclui-se que a Dengue é um obstáculo para a Saúde Pública na Bahia, bem como 
em todo o Brasil, uma vez que o mesmo apresenta uma elevada incidência de casos todo ano. O 
recorte temporal de análise demonstrou elevada incidência para o ano de 2009, variação de 
número de casos entre 2010 e 2018 e um crescimento exponencial em 2019. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bahia; Dengue Vírus; Aedes Aegypti; Notificações.  
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ABSTRACT: Introduction: Dengue is an acute and endemic viral disease, transmitted by the 
Aedes Aegypti mosquito, the Dengue Virus four viral serotypes: DENV1, DENV2, DENV3 and 
DENV4, which circulate simultaneously, and an individual can become infected with more than one 
viral serotype. Objective: To analyze the epidemiological aspects of Dengue in the State of Bahia 
between the years 2009 to 2019, showing the correlation of the numbers of reported cases with the 
age group, race, education level, sex and area of residence. Methodology: This is an ecological, 
retrospective, descriptive study with a quantitative approach to the reported cases of Dengue in the 
state of Bahia in the period from 2009 to 2019. The data used are secondary to the Information 
System and Notifiable Diseases (SINAN) found through the Department of Informatics of the 
Unified Health System (DATASUS). Results and Discussion: In the last 10 years, 514,917 cases 
of Dengue have been reported in the State of Bahia. It is noted that the epidemiological situation of 
Dengue in Bahia is expressed in high numbers of notifications every year. When analyzing 
secondary data from SINAN / DATASUS, it was observed that 2009 was the year with the highest 
incidence of cases. Conclusion: By analyzing the data, it is concluded that Dengue is an obstacle 
to Public Health in Bahia, as well as throughout Brazil, since it has a high incidence of cases every 
year. The time frame of analysis showed a high incidence for the year 2009, variation in the 
number of cases between 2010 and 2018 and an exponential growth in 2019. 
 
KEYWORDS: Bahia; Dengue Vírus; Aedes Aegypti; Notifications. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A dengue é uma doença viral aguda e endêmica, transmitida pelo mosquito Aedes 

Aegypti, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma ameaça global 

(VALLE, 2015). 

No Brasil, existe uma grande dificuldade para controlar o mosquito, sendo considerado no 

país uma enfermidade endêmica, a dengue é uma doença tropical que está relacionada as 

variáveis climáticas, condições políticas, socioambientais, econômicas, circunstâncias climáticas e 

a rápida urbanização dessas regiões que gerou déficits nas estruturas e saneamento básico que 

são bastantes favoráveis para criadouros (ARAUJO et al., 2014). 

O principal sorotipo é classificado como DENV, é o agente etiológico da doença tropical 

com maior índice de transmissão por vetor nos últimos anos e possui quatro subtipos (DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4) (VASCONCELOS, PINHO, 2017). 

A dengue é a mais importante arbovirose que afeta o homem e constitui-se em sério 

problema de saúde pública no mundo. É uma enfermidade febril aguda, de etiologia viral e de 

evolução benigna na forma clássica e grave quando se apresenta na forma hemorrágica (BRASIL, 

2020). Existe uma grande necessidade de implementação de elementos tanto para o 

planejamento quanto para a execução de programas de perfil epidemiológico, além disso, a 

identificação das atitudes de uma população frente o mosquito da dengue (BRITOS et al., 2018; 

CUNHA, 2018). 

O presente estudo objetivou analisar os aspectos epidemiológico da dengue no Estado da 

Bahia entre os anos de 2009 a 2019, evidenciando, a correlação dos números de casos 

notificados com a faixa etária, raça, nível de escolaridade, sexo e zona de residência. 
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2. METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa 

(Pereira, et al., 2018) dos casos notificados da dengue no estado da Bahia no período de 2009 a 

2019. Os dados utilizados são secundários do Sistema de Informação e Agravos de Notificação 

(SINAN) encontrados através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) na seção de informações de saúde do Tabulador Genérico de Domínio Público 

(TABNET). 

O Estado da Bahia fica localizado na Região Nordeste do Brasil, a qual faz limite com oito 

estados brasileiros. O território baiano é composto por 564.733.080 quilômetros quadrados, que 

são divididos em 417 municípios. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

a população é de aproximadamente 15,2 milhões de pessoas. 

 

Figura 01 – Macrorregiões de saúde do Estado da Bahia. 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (2018). 

 

No estado da Bahia, o Plano Diretor de Regionalização (PDR) divide o espaço geográfico 

do estado em 28 Regiões que se aglutinam em 09 Macrorregiões de Saúde. Nestas regiões se 

dão todas as negociações do Planejamento Regional Integrado (PRI). Os NRS são em número de 

nove e superpõe o mesmo espaço geográfico que correspondem as Macrorregiões definidas no 

PDR. Entretanto, o Planejamento e a Programação Regional continuam sendo negociados nas 28 

Regiões de Saúde através das CIR (SES-BH, 2019). 
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Figura 02- Distribuição de município e habitantes por macrorregiões de saúde. 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (2018). 

 

 

Figura 03 – Microrregiões de saúde do Estado da Bahia. 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (2018). 

 

Conforme a figura 1 e 3 o estado da Bahia é formado por 417 municípios, os níveis de 

complexidade das ações e serviços de saúde entre 29 microrregiões e 9 macrorregiões (SES-BH, 

2019). 

Para caracterização do Perfil Epidemiológico da dengue no Estado da Bahia entre os anos 

de 2009 a 2019, realizou-se a análise das variáveis: raça, faixa etária, nível de escolaridade, sexo 

e zona de residência. As informações adquiridas nas ferramentas do Ministério da Saúde foram 

analisadas, utilizando-se os o programa Microsoft Word Excel 2016® para construção dos gráficos 

e tabelas de acordo ao objetivo do trabalho. 
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O processo para inclusão no estudo foram os casos notificados de dengue no estado do 

Bahia, entre 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2019, registradas no SINAN. Devido a 

utilização apenas de dados secundários publicados em plataformas públicas, não houve 

necessidade de apreciação em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), estando de acordo com a 

Resolução de número 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 Tornou-se excluído do estudo as notificações incompletas, com registro fora da 

amostragem pesquisada e as variáveis não analisadas no estudo. Discorreu como fonte matriz de 

informações o SINAN. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo os dados encontrados no Sistema de Informação e Agravos de Notificação 

(SINAN) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), nos últimos 10 

anos foram notificados 514.917 casos de Dengue no estado de Bahia. Nota-se que 2009 foi o ano 

que a maior incidência de casos de Dengue com 100.424 casos notificados, observou-se também 

que entre os anos de 2010 a 2019 houve variações nas notificações de casos, mostrando que a 

Dengue é um obstáculo da Saúde Pública na Bahia, pois as medidas de controle da doença não 

foram suficientes prevenção dos casos (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Casos prováveis segundo ano notificação no estado da Bahia de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores; Dados do SINAN/DATASUS (2020). 

 

Analisando-se que entre os anos de 2009 a 2019 no estado da Bahia a zona de 

residência, Ignorado/Branco 33.517 (7%), Urbana 392.614 (75%), Rural 86.307 (18%), Periurbana 

2.479 (1%), nota-se que a zona urbana apresenta a maior porcentagem de notificações de casos 

de dengue no Estado da Bahia entre os anos 2009 a 2019 (Tabela 1).  

 

 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000



 
 

148 

 

   PESQUISAS EM SAÚDE: RELATOS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

Tabela 1. Casos prováveis por zona de residência segundo ano de notificação no estado da Bahia 

de 2009 a 2019. 

Ano notificação Ignorado/Branco Urbana Rural Periurbana 

2009 6.796 80.689 12.453 486 

2010 1.310 32.319 10.293 199 

2011 1.497 26.842 7.944 101 

2012 1.566 39.377 7.006 337 

2013 2.729 46.525 10.624 555 

2014 746 10.490 2.590 70 

2015 3.478 44.532 7.394 171 

2016 7.260 52.746 7.597 190 

2017 615 8.248 1.210 36 

2018 1.332 6.584 1.847 23 

2019 6.188 44.262 17.349 311 

Fonte: Elaborada pelos autores; Dados do SINAN/DATASUS (2020). 

 

Averiguou-se as faixas etárias < 1 a 80+, foi possível observar que faixa etária de maior 

prevalência da Dengue nos anos avaliados foi de 20 a 39 anos, equivalendo a 63% dos casos, 

seguida dos indivíduos de 40 a 59 anos que representam 26%, entretanto, as pessoas de 0 a 19 

anos somam apenas 11% dos casos, nota-se que a dengue é uma doença que acomete mais 

frequentemente indivíduos jovens se comparado com indivíduos idosos e crianças (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Faixa etária segundo ano notificação no estado da Bahia de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores; Dados do SINAN/DATASUS (2020). 
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Em relação aos aspectos éticos, com base na cor/raça, os casos notificados de Dengue 

entre o período analisado na Bahia, foram de 50.995 casos (7,4%) nos indivíduos de cor branca, 

pessoas de cor preta eram de 30.348 (3,8%) e indivíduos de cor parda eram de 229.935 (88,8%), 

foram aqueles que apresentaram o maior número de notificações (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Raça segundo ano notificação no estado da Bahia de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores; Dados do SINAN/DATASUS (2020). 

 

Ao analisar o sexo os casos notificados entre 2009 a 2019, de indivíduos com dengue, 

observaram-se que 32% dos casos correspondem ao sexo masculino e 68% ao sexo feminino, 

constata-se que as mulheres apresentaram uma maior susceptibilidade em seres contaminadas 

pelo vírus da dengue no período analisado (Gráfico 4).  

 

Gráfico 04. Sexo segundo ano notificação no estado da Bahia de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores; Dados do SINAN/DATASUS (2020). 
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Em relação à escolaridade, 304.980 pessoas  deixaram em branco essa informação na 

ficha, 4.922 marcaram analfabeto, 28.072 pessoas marcaram 1ª a 4ª série incompleta do ensino 

fundamental, 13.909 pessoas marcaram possuir 4ª série completa do ensino fundamental, 32.232 

pessoas marcaram 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental, 16.010 pessoas marcaram 

ensino fundamental completo, apenas 19.707 pessoa marcou ensino médio completo e também 

6.738 pessoa com ensino superior completo (Gráfico 5). 

 

Gráfico 05. Nível de escolaridade segundo ano notificação no estado da Bahia de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores; Dados do SINAN/DATASUS (2020). 

 

O presente estudo evidenciou que as notificações dos casos de Dengue possuem grande 

variações nos números notificados anualmente, pois a Bahia é um estado propício para a 

proliferação do vetor, devida sua localização geográfica e clima tropical. É importante evidenciar a 

necessidade políticas públicas eficazes no controle do mosquito Aedes Aegypti e prevenção da 

Dengue, dado que a erradicação do mesmo é essencial para o controle dos casos (DANTAS et 

al., 2020).  

A determinação de soluções e inserção de medidas para identificação e diagnóstico 

precoce dos casos de Dengue é imprescindível para o controle dessa patologia e, 

consequentemente reduzir a tendência de mortalidade pela mesma. Sua letalidade pode ser 

reduzida por organizações de serviços da saúde, através da assistência médica e da vigilância 

epidemiológica, tornando-se essencial conhecer a doença e sua situação em cada região do país. 

É necessário a fomentação de planos e ações que possam proporcionar o controle da dengue 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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4. CONCLUSÃO  

 

Em suma, mediante apuração dos dados, conclui-se que a Dengue é um obstáculo para a 

Saúde Pública em todo Brasil, principalmente na Bahia, visto que este estado apresenta uma 

elevada incidência de casos todos os anos, ocorrência esta que sofre influências socioeconômicas 

e culturais, gerando impactos sobre determinadas faixas etárias, raça, nível de escolaridade, sexo 

e zona de residência. Em comparação, o ano de 2009 apresentou a maior taxa de incidência de 

casos de Dengue no período estudado, após esse período houve variação das taxas, o que 

demonstrou ascendência no ano de 2019, corroborando para a hipótese de que a Dengue ainda é 

um obstáculo para a Saúde Pública na Bahia, bem como em todo o território nacional, requerendo 

o melhoramento e elaboração de estudos frente as medidas de erradicação do mosquito 

transmissor.  
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CAPÍTULO 17 

PRÁTICAS E CONHECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

PRACTICES AND KNOWLEDGE OF HEALTH PROFESSIONALS ABOUT CHILD 

DEVELOPMENT IN PRIMARY CARE 

 

Nathalia Ingrid dos Santos Silva1 

Cláudia Maria de Oliveira Monteiro2 

 

RESUMO: O estudo avaliou conhecimentos e práticas dos profissionais das equipes de saúde da 
Atenção Primária para garantir a vigilância do desenvolvimento infantil. É bastante relevante ao 
compreender as dificuldades dos profissionais em conhecer o desenvolvimento infantil e praticar 
sua vigilância, incentivando a análise de discussões acerca de possibilidades para resolução 
dessa problemática. Trata-se de um estudo explicativo, de abordagem quantitativa. Os dados 
foram coletados por meio de questionário estruturado, e os resultados apresentados e discutidos 
nos subtítulos:  Formação profissional/extra na área do desenvolvimento infantil, Práticas dos 
profissionais para efetuar a vigilância do desenvolvimento, Dificuldades para realização da 
vigilância do desenvolvimento, Conhecimentos dos profissionais acerca do desenvolvimento 
infantil e Capacitação dos profissionais. Este estudo possibilitou identificar as práticas e 
conhecimentos dos profissionais da Atenção Primária, acerca do desenvolvimento infantil, 
apresentando também as principais dificuldades para garantir esse processo. Ao final, foram 
sugeridas mudanças para qualificação desse campo de atuação. 

Palavras-chave Desenvolvimento Infantil. Atraso no Desenvolvimento. Atenção Primária à Saúde. 

ABSTRACT: The study assessed the knowledge and practices of professionals in the Primary 
Care health teams to ensure child development surveillance. It is very relevant to understand the 
professionals difficulties in knowing child development and to practice their vigilance, encouraging 
an analysis of the method of possibilities to solve this problem. This is an explanatory study, with a 
quantitative approach. The data were collected by means of structured, and the results discussed 
in the subheadings: Professional training/extra area in the area of child development, Practices of 
professionals to carry out an observation of development, Difficulties for monitoring development, 
Knowledge of professionals about development education and training of professionals. This study 
made it possible to identify as practices and knowledge of Primary Care professionals, about child 
development, also as the main difficulties for this process. In the end, changes were suggested to 
qualify this field. 
 
Keywords: Child Development. Development Delay. Primary Health Care.  
 
 
 Introdução 
 

O Desenvolvimento Infantil é componente de grande relevância do desenvolvimento 

humano, trata-se de um processo singular e contínuo, vivenciado por cada criança, e que 

apresenta como características: transformações em seus aspectos motores, cognitivos, 

psicossociais e de linguagem, por meio de conquistas progressivas, cada vez mais complexas, 

nas atividades de vida diária, bem como, em sua função social (SOUZA, 2014). 

                                                             
1 Terapeuta Ocupacional do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de 
Jaboatão dos Guararapes (PRMABSFJG), Especialista em Saúde Pública e Especialista em Transtorno do Espectro 
Autista e Transtornos Globais do Desenvolvimento, e-mail: nathy.ithamar@gmail.com. 
2 Terapeuta Ocupacional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica de Jaboatão dos Guararapes 
(Nasf- AB de JG), Mestre em Saúde Pública, Especialista em Saúde Coletiva, e-mail: claudia.oli13@gmail.com 
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O desenvolvimento satisfatório das crianças nos primeiros anos de vida - período em que 

os padrões iniciais de comportamento e aprendizagem se estabelecem - favorece a constituição 

de um ser com seus potencias desenvolvidos e com maior capacidade de se tornar um cidadão 

mais resolvido (APOLÓNIO et al, 2000; FIGUEIRAS, 2005). 

Portanto, o acompanhamento do desenvolvimento infantil nesse período crítico é bastante 

relevante. Sendo papel do profissional de saúde da Atenção Primária, como porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a realização da vigilância do desenvolvimento de todas as 

crianças de seu alcance profissional (FIGUEIRAS et al, 2003; STARFIELD, 2002). 

Além disso, a prática da vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da Atenção 

Primária à Saúde inclui atividades não só de promoção do desenvolvimento normal, mas também, 

de captação de crianças com atrasos de desenvolvimento, definidas como todas aquelas que 

apresentam perturbações do percurso normal do desenvolvimento (APOLÓNIO et al, 2000; 

BARBA et al, 2007). 

Muitas vezes, essas perturbações ou alterações do desenvolvimento podem causar 

aumento dos impactos e efeitos negativos na vida dessas crianças, sendo importante que aja a 

rápida identificação desses atrasos de desenvolvimento infantil, na tentativa de amenizá-los ou 

combatê-los. 

A vigilância do desenvolvimento infantil vem como alternativa para essa questão. Para 

Dworkin (1989), essa monitoração visa à identificação, da forma mais precoce possível dos alertas 

de insuficiências futuras e déficits no desenvolvimento das crianças, de modo a ser capaz de 

auxiliar no encaminhamento a serviços e suportes adequados. 

A melhor solução para correção dos distúrbios e redução das sequelas decorrentes dos 

atrasos de desenvolvimento é a intervenção terapêutica nos primeiros anos de vida sobre os 

processos que orientam o desenvolvimento infantil (BARBA et al, 2007). Essa abordagem, 

chamada de estimulação precoce traz a oportunidade de otimização do potencial evolutivo e o 

favorecimento do desenvolvimento global da criança (APOLÓNIO et al, 2000). 

Além da identificação dos atrasos e do encaminhamento para serviços de estimulação 

precoce, compete aos profissionais de saúde da Atenção Primária, dar orientações aos 

cuidadores sobre estimulação precoce e sua influência positiva no desenvolvimento infantil, para 

que a família auxilie nesse processo (MARTINS, 2016; GUIMARÃES, 2015). Para que isso seja 

possível, esses profissionais precisam de conhecimento a respeito desse assunto. 

De acordo com Figueiras et al (2003) a capacitação desses profissionais através de 

cursos sobre a temática do desenvolvimento infantil, fornecendo conhecimento teórico a respeito 

do conteúdo em questão e as reflexões acerca dos métodos de comunicação com os cuidadores 

são alternativas para garantir a efetivação da vigilância do desenvolvimento infantil. 

Além da falta de conhecimento sobre o assunto, Glascoe e Dworkin (1993) apontam como 

possíveis obstáculos para uma vigilância efetiva: o cansaço do profissional, a sobrecarga de 

informações e o fator tempo. 
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É preciso investigar a fundo as práticas e os conhecimentos dos profissionais da Atenção 

Primária para detectar se a vigilância do desenvolvimento infantil  está sendo realizada de forma 

eficiente, bem como, verificar quais os principais percalços enfrentados pelos profissionais para 

efetuar essa estratégia. Visto que, por meio dela, a criança que possuir algum tipo de atraso, será 

identificada, encaminhada de forma mais rápida, seus cuidadores orientados, e desse modo, terá 

maiores chances de um melhor prognóstico. 

Este estudo teve como objetivo avaliar os conhecimentos e práticas dos profissionais das 

equipes de saúde da Atenção Primária para garantir a vigilância do desenvolvimento infantil no 

bairro do Curado I. 

Procedimentos Metodológicos 

Este artigo é resultado de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo explicativo, 

realizado na área de abrangência do Bairro do Curado I, pertencente a Regional III de Saúde, no 

município de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, a partir das Unidades de Saúde da 

Família - USF (USF Cristo Redentor e USF Curado 1.1 e 1.2). 

A amostra foi formada por profissionais que compõem as equipes mínimas de saúde: 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal e agentes 

comunitários de saúde, pertencentes às USF. Sendo um total de 29 profissionais. 

Para inclusão na pesquisa, foram utilizados os seguintes critérios: ser profissional da 

equipe mínima de saúde; estar vinculado às equipes de saúde das USF do Cristo Redentor ou do 

Curado I (equipe 1 e equipe 2) e possuir acesso à internet para responder o questionário, no 

período de setembro de 2020. Assim como, foram excluídos da pesquisa, os profissionais que não 

enviaram as respostas no prazo estabelecido, os recentemente contratados ou que tomaram 

posse no cargo com menos de seis meses em exercício da função, e aqueles que se recusaram a 

participar. Totalizando 27 participantes. 

A técnica utilizada para a coleta dos dados foi a aplicação de um questionário estruturado 

cuja forma de construção e aplicação se deu com a utilização da internet. O instrumento foi 

composto por questões que englobavam conteúdos relacionados ao tema desenvolvimento 

infantil, desde a percepção dos profissionais sobre sua formação e a temática em questão, como 

conhecimentos e práticas desses profissionais, sobre o assunto. 

O questionário estruturado foi desenvolvido a partir da ferramenta do Google, Gmail, o link 

de acesso foi repassado através de meios de contato como: e-mail, redes sociais e através de 

SMS, junto com o TCLE e foi estabelecido prazo para envio das respostas e ressaltada a 

importância da pesquisa. 

Para realizar o processamento do texto e análise descritiva dos resultados, os dados 

obtidos através dos questionários aplicados aos profissionais de saúde, foram organizados e 

demonstrados através de gráficos, construídos com o uso do programa Microsoft Excel. 

As amostras participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, por meio do qual, garantiu-se o anonimato e liberdade de participação ou desistência a 
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qualquer tempo e incluiu-se a exposição dos objetivos e benefícios do estudo. Assim como, o 

setor da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo funcionamento das Unidades de Saúde 

da Família do estudo assinou carta de anuência, autorizando a realização da pesquisa. 

Esta pesquisa por apresentar resultados envolvendo seres humanos está condicionada ao 

cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (1964), reformulada em 

1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008, da Associação Médica Mundial. 

Além de ter embasamento nas resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde, as quais determinam em nosso país os aspectos éticos das pesquisas com 

seres humanos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016) e demais resoluções complementares (240/1997, 

251/1997, 292/1999, 304/2000, 340/2004, 346/2005 e 347/2005). Submetido à apreciação da 

Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) e aprovado com número de parecer 4.287.617 – 

19/09/2020 (CAEE: 35100920.9.0000.8727).  

 

Resultados e Discussões 

É função de todas as equipes de saúde da família e de atenção básica, efetuar a 

vigilância do desenvolvimento infantil, identificando de forma precoce, sinais de desenvolvimento 

atípico e realizando a busca ativa de casos no território, para que desse modo, possa-se 

proporcionar os encaminhamentos para o cuidado em tempo oportuno (MARTINS, 2016). Para 

que isso seja possível, é de fundamental importância, que os profissionais dessas equipes, 

possuam conhecimento a respeito do desenvolvimento infantil e ponham em prática, ações para 

garantir essa vigilância. 

A análise dos dados obtidos na pesquisa buscou correlacionar os resultados obtidos a 

partir das respostas dos profissionais das equipes de saúde, por meio dos questionários, com os 

referenciais teóricos relacionados ao tema. 

 O questionário utilizado na pesquisa com os profissionais das equipes de saúde 

da Atenção Primária foi respondido pela maior parte dos profissionais das três equipes (27 pro-

fissionais de um total de 29). Destes, mais da metade dos profissionais (55,6%), eram agentes 

comunitários de saúde, por ser a profissão com maior número de trabalhadores dentro das 

equipes, sendo está profissão de nível médio; seguidos de enfermeiros (11,1%), técnicos de 

enfermagem (11,1%), dentistas (7,4%), auxiliares de saúde bucal (7,4%) e médicos (7,4%). 

Os resultados serão apresentados e discutidos a partir dos seguintes subtítulos:  

Formação profissional/formação extra sobre desenvolvimento infantil, Práticas dos profissionais 

para efetuar a vigilância do desenvolvimento, Dificuldades para realização da vigilância do 

desenvolvimento, Conhecimentos dos profissionais acerca do desenvolvimento infantil e 

Capacitação dos profissionais. 

Formação profissional/formação extra sobre desenvolvimento infantil 

Do total dos entrevistados, ao se questionar como consideravam suas formações 

profissionais em relação ao tema desenvolvimento infantil, 44,4% relatou ser satisfatória, 22,2% 
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muito satisfatória, 25,9% nem satisfatória/nem insatisfatória e 7,4% acreditou ser insatisfatória, 

conforme Gráfico 1. Além disso, 33,3% tinha em seu currículo algum tipo de curso adicional 

relacionado ao desenvolvimento infantil. 

Gráfico 1 - Grau de satisfação sobre a formação profissional e desenvolvimento infantil. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 
 

Sabe-se que uma formação profissional com um olhar especial, voltado para a Saúde da 

Criança, possibilita uma melhor garantia na qualidade e na efetividade da vigilância do 

desenvolvimento infantil. Porém, na maioria dos casos, as graduações, cursos técnicos e de 

formação, deixam a desejar em seu conteúdo, sobre o tema, sendo necessário, buscar formações 

extracurriculares. Segundo Oliveira (2013), a incorporação de temas relevantes que busquem a 

transformação das práticas fragmentadas para uma ação articulada e potencializadora da 

promoção do desenvolvimento infantil em disciplinas de graduação, pós-graduação, extensão ou 

até mesmo, em capacitações no serviço, podem auxiliar nas ações de educação permanente 

objetivando a construção de realidades mais justas e crianças mais saudáveis. 

Em se tratando da profissão do médico, Zeppone (2012) relata a necessidade de incluir os 

temas desenvolvimento e comportamento infantis no currículo dos cursos de graduação em 

Medicina, assim como na residência médica e na saúde da família, além de melhorar a formação 

dos docentes com cursos de capacitação nessa área e promover a reciclagem com educação 

continuada para os médicos na Atenção Primária à Saúde. 

Sobre a qualificação do trabalho do enfermeiro na atuação da vigilância à saúde da 

criança, Botelho (2011) aponta para a necessidade de capacitações e sensibilizações para que 

esses profissionais possam proporcionar atendimento adequado e comprometido, bem como, 

energizar programas já existentes em benefício da atenção integral e resolutiva na área da Saúde 

Infantil. Além disso, podemos incluir nessas questões, o técnico de enfermagem, visto que são 

profissões que atuam em conjunto e possuem papel fundamental na prática da vigilância. 

Outro profissional de extrema importância na equipe de saúde da Atenção Primária é o 

agente comunitário de saúde, sendo de grande importância a qualificação desse profissional para 

exercer sua função, visto que, é ele que em maior parte dos casos, mantem o primeiro contato, 

tendo suas atribuições descritas como: identificação dos sinais e situações de risco, orientação de 

famílias e comunidade e encaminhamento/comunicação à equipe dos casos e situações 

22.20%

44.40%

25.90%

7.40%

0.00%

Muito satisfatória

Satisfatória

Nem satisfatória/nem insatisfatória

Insatisfatória

Muito Insatifatória

Gráfico 1
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identificadas (DELLA BARBA et al, 2016; TOMAZ, 2002). Este trabalhador, por ser de nível médio, 

e apenas apresentar uma formação curta, para sua prática profissional, muitas vezes não tem um 

conhecimento tão aprofundado na área do desenvolvimento infantil; vendo-se a necessidade de 

capacitações para os mesmos. 

Com relação aos profissionais da odontologia (dentistas e auxiliares de saúde bucal), 

nada foi encontrado na literatura a respeito desses profissionais e a área do desenvolvimento 

infantil na Atenção Primária. Acredita-se que por serem profissões mais específicas, suas 

formações acadêmicas não incluem esses conhecimentos e como se pôde observar na pesquisa, 

nenhum desses profissionais possui formação extra e consideraram a formação profissional 

insatisfatória sobre a temática em questão. O que leva a questionar o papel da equipe de saúde e 

a relação entre os profissionais integrantes, que se detêm as suas especificidades, muitas vezes 

deixando de enxergar outras necessidades do paciente, como encaminhamento para outra 

especialidade. 

 

 Práticas dos profissionais para efetuar a vigilância do desenvolvimento 

 

Na investigação das práticas relacionadas à vigilância do desenvolvimento da criança, 

investigou-se a frequência que o profissional realiza esse monitoramento, identificando-se que 

apenas 29,6% dos avaliados sempre fazia a vigilância. 

Para Figueiras et al (2003), grande parte dos profissionais de saúde atuantes na Atenção 

Primária, acabam por não realizar, em sua prática profissional rotineira, uma avaliação completa 

do desenvolvimento infantil. Sendo importante, investigar os motivos que levam a não efetivação 

dessa prática, tão importante na Saúde da Criança. 

Analisou-se também, o tipo de instrumento utilizado pelo profissional para avaliar o 

desenvolvimento das crianças. Enquanto que 51,9% dos profissionais afirmaram fazer o uso da 

Caderneta da Criança, 29,6% informaram utilizar o senso comum (seus conhecimentos empíricos 

e do dia a dia) e ainda 11,1% não fazia uso de nenhum instrumento por não fazer essa vigilância; 

e a minoria restante, apenas acompanha o peso e a altura, conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Instrumento para avaliar o desenvolvimento infantil.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Em algumas regiões do Brasil, os profissionais fazem uso da Caderneta de Saúde da 

Criança (CSC) e, em outros locais, se utilizam do Manual para Vigilância do Desenvolvimento 

Infantil no contexto da AIDPI - Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (Figueiras, 

2005). A AIDPI determina como marcos da faixa etária aqueles que maior parte das crianças deve 

estar realizando, visando a detecção de atrasos e a proposição de condutas e na CSC, os marcos 

empregados são similares aos apresentados na AIDPI, embora alguns desses marcos, se situem 

em faixa etária diferente (mais precoce). 

A não existência de um instrumento padronizado para avaliar o desenvolvimento infantil 

na Atenção Primária, a qual identificaria os principais marcos do desenvolvimento, incluindo as 

áreas motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, por exemplo, dificulta a avaliação do 

desenvolvimento, o que pode contribuir para que as alterações e atrasos passem despercebidos, 

só sendo possível a identificação tardia, perdendo o período crucial para intervenção por meio da 

estimulação precoce, que é a primeira infância. A utilização de instrumento para avaliação do 

desenvolvimento pode auxiliar a lembrar das diversas áreas que devem ser verificadas 

(OLIVEIRA, 2013). 

Dificuldades para realização da vigilância do desenvolvimento 

É preciso entender os motivos que levam os profissionais a não realizar ações de 

vigilância do desenvolvimento infantil, ou que os leva a não realizar tão frequentemente. 

Questionou-se a principal dificuldade vivida pelos profissionais para realizar essa vigilância, tendo 

como resultados o exposto no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Principais dificuldades para efetivar a vigilância do desenvolvimento infantil. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 
 

Num estudo realizado por Reichert et al (2012), nota-se que as principais dificuldades 

expostas pelos profissionais, para realizar a vigilância do desenvolvimento infantil é a insatisfação 

das mães em ter que esperar mais tempo, a precária infraestrutura da unidade de saúde, o 

excesso de atividades a que o profissional é submetido e a dificuldade em lidar com instrumentos 

de avaliação. 

Além disso, Botelho (2011) aponta para outras questões que desfavorecem essa prática, 

como: falta de estrutura favorável para o atendimento (como espaços lúdicos para distração da 

criança) e condições de apoio institucional, bem como, iniciativas de qualificação profissional. 

Outras possíveis causas seriam o cansaço do profissional, a distração do mesmo, a 

sobrecarga de informações (tanto do paciente, como da própria avaliação) e o fator tempo para as 

consultas - visto que muitas vezes é um período curto e o serviço demanda outras questões 

(GLASCOE; DWORKIN, 1993). 

 Conhecimentos dos profissionais acerca do desenvolvimento infantil 

 

Ao investigar os conhecimentos dos profissionais acerca dos principais marcos do 

desenvolvimento infantil, apenas um entrevistado, acreditou ser capaz de identificar todos os 

marcos do desenvolvimento infantil. Notou-se que pouco mais da metade dos entrevistados 

(51,9%) alegaram conseguir fazer a maior parte dessas identificações, porém os demais 

afirmaram não ser capazes de identificar completamente (18,5% nem todos/nem nenhum), assim 

como, alguns informaram serem capazes de identificar apenas a menor parte dos marcos (25,9%). 

De acordo com um estudo realizado por Da Silva Reichert et al  (2016), ao analisar os 

registros realizados pelos profissionais na caderneta, a respeito dos marcos do desenvolvimento 

neuropsicomotor das crianças, os dados obtidos demonstraram ausência de anotações em 

número bastante expressivo. O que pode sugerir essa dificuldade na identificação dos marcos do 

desenvolvimento. 

A respeito do tema atrasos de desenvolvimento, foram realizadas duas questões para 

identificar o conhecimento dos profissionais nesse contexto. A primeira, acerca da capacidade do 

profissional de dar orientações sobre estimulação precoce a cuidadores de crianças com atraso, 
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obtendo-se como resultado, que 59,3% dos entrevistados alegaram só conseguir parcialmente, 

22,2% completamente e 18,5% não sendo capaz de orientar. 

Já no estudo realizado por Figueiras (2003), 70,3% dos profissionais da Atenção Primária 

à Saúde entrevistados, alegaram que costumavam orientar de forma sistemática às mães das 

crianças, sobre a estimulação do desenvolvimento infantil (principalmente os enfermeiros). 

A segunda questão abordava a faixa etária ideal para o tratamento dos atrasos de 

desenvolvimento através da estimulação precoce, observando-se um baixo nível de acerto, uma 

vez que, apenas 44,4% dos profissionais conseguiu identificar que a faixa etária ideal era de 0 a 3 

anos, 3,7% não soube responder e os demais marcaram as outras assertivas que estavam 

incorretas. 

Existem diversas vivências que demonstram que a estimulação nos três primeiros anos de 

vida, para crianças com atraso no desenvolvimento ou com risco de atraso, melhora seu 

desempenho, por isso a importância do início da intervenção o mais rápido possível (FIGUEIRAS, 

2005). Muitas vezes, a criança pode não conseguir se inserir de imediato no tratamento 

especializado, sendo de fundamental importância que o profissional da Atenção Primária, seja 

capaz de dar orientações para a família realizar intervenções no ambiente familiar, pois mesmo 

com o acompanhamento adequado, o ambiente doméstico também deve ser participante desse 

processo de estimulação. 

De forma geral, o nível de conhecimento dos profissionais, mostrou-se insatisfatório, 

notando-se que dentre os profissionais participantes da pesquisa, aqueles com formação de nível 

médio (em sua maioria, agentes comunitários de saúde) apresentaram maior desconhecimento 

sobre o assunto. Essa diferença pode ser justificada, devido à questão econômica, visto que os 

trabalhadores que possuem melhor salário teriam como estarem sempre se atualizando, a partir 

de leituras e cursos de aperfeiçoamento (FIGUEIRAS, 2003). 

A falta de conhecimento suficiente por parte dos profissionais que lidam com o 

desenvolvimento de crianças salienta a necessidade de estimular a discussão sobre as 

competências desses profissionais para o cuidado infantil, da vida intrauterina até os três anos, 

que é o período mais crítico para a intervenção (OLIVEIRA, 2013). Essa falta de propriedade 

sobre o tema dificulta orientações adequadas para os cuidadores e também a identificação de 

alterações em idade precoce e encaminhamentos necessários para especialidades (RIBEIRO; 

PUCCINI, 2010). 

Vale-se salientar a importância do apoio matricial do Nasf-AB (Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família e Atenção Básica) para as equipes de saúde, a partir do compartilhamento de 

situações-problemas, da troca de saberes, experiências e práticas profissionais para contribuir 

com a educação em saúde, buscando a ampliação do conhecimento e consequentemente, da 

melhora das práticas (SANTOS; UCHÔA-FIGUEIREDO; LIMA, 2017). 
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Capacitação dos profissionais 

Ao final, foi realizada uma pergunta a respeito do interesse do profissional em participar 

de algum curso, capacitação e/ou matriciamento acerca dos temas: desenvolvimento infantil , 

atrasos de desenvolvimento e estimulação precoce. O resultado foi que 96,3% dos profissionais 

que responderam o questionário da pesquisa, afirmaram ter interesse. 

Para Figueiras et al (2003), o número de profissionais que praticam a vigilância do 

desenvolvimento é pouco, e na maioria dos casos, é possível observar que o conhecimento 

desses trabalhadores acerca dessa temática é falha, porém, conseguem reconhecer a relevância 

do assunto e comprovam interesse em se atualizarem. 

Entender a visão dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária sobre a 

vigilância do desenvolvimento infantil é um passo importante para se implantar estratégias 

facilitadoras que contribuam para o processo de aprimoramento dos conhecimentos aos cuidados 

à saúde infantil pelos profissionais de saúde, garantindo a vigilância e como consequência, a 

identificação precoce de sinais de atrasos para possíveis intervenções. 

Considerações finais 

A temática dessa pesquisa é de grande relevância visto que, o adequado 

desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial do ser humano depende, em grande parte, dos 

cuidados recebidos nos primeiros anos de vida, os quais determinam a capacidade de aprender, 

de regular as emoções e de se relacionar. Desse modo, a partir do conhecimento dos profissionais 

de saúde e da consequente prática das ações de vigilância por eles, a criança que possuir algum 

tipo de atraso, será identificada e encaminhada precocemente, tendo maiores possibilidades de 

um prognóstico favorável. 

Por meio desse estudo, foi possível identificar algumas falhas nos conhecimentos e nas 

práticas dos profissionais das equipes de Saúde da Família, relacionadas ao desenvolvimento 

infantil, o que reforça a necessidade de programas de educação permanente, implantação de 

cursos e capacitações para aprimoramento, bem como, incentivar essa constante qualificação e 

reforçar os benefícios dessas práticas para a Saúde da Criança, fortalecendo as ações na 

Atenção Primária à Saúde. 

Além disso, novas propostas de reorganização dos serviços, tanto com relação à 

estrutura, disponibilização de materiais adequados e o tempo ofertado para os atendimentos, 

devem ser discutidos, para amenizar alguns dos percalços que os profissionais enfrentam que 

impossibilitam a prática da vigilância do desenvolvimento infantil, de forma eficiente. 

Por fim, notou-se que são poucos os estudos que se aprofundam nas práticas e 

conhecimentos dos profissionais da Atenção Primária em relação à temática do desenvolvimento 

infantil em nosso país. Salienta-se a importância de incentivar novas pesquisas para identificar as 

principais dificuldades que esses profissionais apresentam para intervir nesse contexto, visando 

uma melhor prestação de serviço a esse público.  
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CAPÍTULO 18 

SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ENFERMEIROS PARA ATUAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA NA INICIATIVA PÚBLICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Kydja Milene Souza Torres de Araújo1 

Kyalle Mirlane Souza Torres2 

Diana-Marta Souza Torres3 

Suelane Renata de Andrade Silva4 

Rosilene Santos Baptista5 

 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar as características dos concursos e/ou 
seleções públicas para recrutamento de enfermeiros para atuação na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) nos municípios brasileiros. Trata-se de uma revisão bibliográfica que utilizou editais 
publicados no ano de 2019. Foram identifcados 19 documentos, dos quais, a maioria foi publicada 
no nordeste brasileiro. A partir da análise, foram extraídas informações como carga horária, 
salário, requisitos para investidura no cargo dentre outras. Conclui-se que alguns editais 
publicados possuem informações imprecisas e que o perfil do profissional definido nas seleções 
diverge em parte do que é recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Palavras-chave: Seleção de Pessoal. Saúde da Família. Enfermeiras e Enfermeiros. Setor 

Público. Sistema Único de Saúde. 

 

ABSTRACT: This study aimed to analyze the characteristics of public contests and / or selections 
for recruiting nurses to work in the Family Health Strategy (FHS) in Brazilian municipalities. This is 
a bibliographic review that used notices published in 2019. 19 documents were identified, of which, 
most were published in northeastern Brazil. From the analysis, information was extracted such as 
workload, salary, requirements for investiture in the position, among others. It is concluded that 
some published notices have inaccurate information and that the professional profile defined in the 
selections differs in part from what is recommended by the Ministry of Health. 
 
Keywords: Personnel Selection. Family Health. Nurses. Public Sector. Unified Health System 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196, a “saúde é direito de todos e 

dever do Estado”. Neste sentido, pode-se afirmar que todo serviço de saúde prestado a partir da 

Administração do Setor Público é obrigação do Estado e direito de todo cidadão. Logo, todo 

serviço de saúde prestado pelo Estado não é e nunca será “caridade”, mas obrigação. Sendo 

assim, é válido considerar que todo serviço público de saúde é prestado pelo Estado porque a lei 
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obriga, e é esta mesma lei que garante o direito de acesso livre, universal, equânime e integral ao 

cidadão (COELHO, 2013). 

Partindo da premissa de que o “Sistema Único de Saúde (SUS)” é o serviço público de 

saúde destinado à satisfação das necessidades da população e que atualmente sua estrutura 

organizacional é de forma descentralizada, com direção única em cada esfera do governo (União, 

Estados e Municípios), não podemos deixar de citar a portaria nº 2 de 28 de setembro de 2017. 

Nela, o Ministério da Saúde consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS 

(BRASIL, 2017). 

Segundo Santos (2007), é consenso comum de que os indicadores de saúde sofrem 

influência das políticas econômicas e sociais, contudo, não pode-se negar a importância das 

políticas de saúde nesse cenário. Assim, a portaria nº 2 de 28 de setembro de 2017 divide tais 

políticas em: Políticas Gerais de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Políticas de 

Controle de Doenças e Enfrentamento de Agravos de Saúde; Políticas Voltadas à Saúde de 

Segmentos Populacionais e Políticas de Promoção da Equidade em Saúde. Cada uma destas tem 

suas respectivas subdivisões. 

Ao fazer a análise minuciosa dessas políticas, observa-se que o Ministério da Saúde tem 

buscado atender as demandas de toda a população desde o nascimento até a velhice e nesse 

sentido não pode-se deixar de citar a “Estratégia de Saúde da Família (ESF)” como uma das 

ações permanentes e prioritárias do Ministério da Saúde (TORRES; TORRES; TORRES, 2019). 

Segundo Brasil (2011), a ESF objetiva reorganizar a Atenção Primária brasileira através da 

reorientação dos processos de trabalho, ampliando a resolutividade e impactando a situação de 

saúde da população, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

Na Estratégia de Saúde da Família o enfermeiro é considerado como um importante 

membro da equipe multidisciplinar de saúde cabendo a este profissional: 

“o atendimento à saúde dos indivíduos e famílias cadastradas, realizando consulta de 
enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e, conforme protocolos, solicitar 
exames complementares, prescrever medicações e gerenciar insumos e encaminhar 
usuários a outros serviços. Cabem a ele também as atividades de educação 
permanente da equipe de enfermagem, bem como o gerenciamento e a avaliação das 
atividades da equipe, de maneira particular do agente comunitário de saúde (ACS), 
que ocupa na ESF papel fundamental para a manutenção do vínculo entre os usuários 
e a Unidade de Saúde” (BRASIL, 2011). 

 

Assim, compreende-se que a ESF tem representado um campo de crescimento e 

reconhecimento deste profissional, uma vez que o mesmo atua como um componente ativo na 

consolidação dessa política (SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 2010). Nesse sentido, sabendo-se que 

a ESF é administrada pelo setor público, e considerando que, para que haja a contratação de 

profissional efetivo a Administração Pública deve submeter os candidatos ao concurso de provas 

ou de provas e títulos conforme prescreve o inciso II do art. 37 da Constituição da República 

(BRASIL, 1988), a presente pesquisa tem como pergunta norteadora: quais as características dos 

concursos e/ou seleções públicas para recrutamento de enfermeiros para atuação no âmbito da 

ESF nos municípios brasileiros?  
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Assim, o presente estudo objetiva analisar as características dos concursos e/ou seleções 

públicas, realizadas no ano de 2019, para recrutamento de enfermeiros para atuação no âmbito da 

ESF nos municípios brasileiros. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica exploratório-

descritiva que buscou fazer um levantamento dos editais de seleção e/ou concursos da 

administração pública para provimento do cargo em questão.  

Acredita-se na relevância da temática, uma vez que é determinado pela Constituição 

Federal de 1988 que “apenas aqueles que foram aprovados em concurso público” é que podem 

ingressar no funcionalismo. Além disso, a ESF tem como elemento central a “criação de vínculo” 

entre a equipe de saúde e a comunidade, e uma contratação temporária poderia gerar uma 

instabilidade nesse processo, influenciando negativamente no desempenho de suas atividades até 

que haja reestabelecimento de novo vínculo. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Metodologia 

Como estratégia de pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

analisar as características dos concursos e/ou seleções da administração pública, realizadas no 

ano de 2019, para recrutamento de enfermeiros para atuação no âmbito da ESF nos municípios 

brasileiros.  

A revisão bibliográfica baseia-se na análise de documentos de diferentes formatos ou de 

algum tipo específico, como os manuais, formulários e livros dentre outros. São necessários 6 

passos para o seu desenvolvimento: determinação do objetivo da pesquisa; elaboração de um 

plano de trabalho; identificação e/ou localização da(s) fonte(s) e obtenção do material; confecção 

de fichas com as informações principais; redação/discussão do trabalho (GIL, 2009). 

Inicialmente foi determinado o objetivo do estudo e em seguida traçado o plano de 

trabalho. Posteriormente, foi realizado um levantamento exploratório em busca dos editais de 

concursos e/ou seleções públicas realizadas pelo municípios brasileiros para o provimento de 

cargos de nível superior, especificamente para  o cargo de “Enfermeiro ESF”. Os dados foram 

coletados no mês de março de 2020 em um site de grande circulação nacional “PCI Concursos 

(www.pciconcursos.com.br)” e também nos editais divulgados, bem como nos sites das bancas 

organizadoras dos certames.  

Finalizada a busca ativa, realizou-se a leitura profunda e refinada do material encontrado. 

Em seguida, foram elaboradas fichas para melhor categorização dos editais selecionados, com o 

objetivo de identificar, registrar e ordenar as ideias necessárias. As variáveis analisadas foram: 

estado/região; conteúdo programático das provas; quantitativo de vagas; salário; avaliação de 

títulos; carga horária/regime de trabalho; tipo de vínculo. Por tratar-se de uma pesquisa que 

utilizou dados públicos e secundários, foi dispensada a avaliação pelo Comitê de Ética. 

 

 

http://www.pciconcursos.com.br/
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Resultados e Discussão 

Ao todo foram encontrados 179 editais de certames realizados em 2019 nos municípios 

brasileiros para seleção e recrutamento de enfermeiros. Dentre os editais encontrados, apenas 19 

contemplavam o cargo “Enfermeiro ESF”. Foi oferecido um total de 151 vagas para convocação e 

70 para formação de cadastro de reserva. Alguns editais não informavam quantas vagas seriam 

necessárias para o cadastro de reserva. 

Na Tabela 1 encontra-se a distribuição dos concursos/seleções por região/estado, 

quantitativo de vagas e carga horária semanal da função. Vale salientar que na região Sul (15,8%) 

do país foi encontrado edital para municípios do Rio Grande do Sul (RS), no Nordeste (73,7%) 

foram encontrados editais para municípios dos estados de Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Rio 

Grande do Norte (RN), Piauí (PI) e Ceará (CE); quanto à região Sudeste (10,5%), apenas foram 

identificados editais para municípios em Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES). Não foram 

identificados editais para municípios da região Norte.  

Quanto ao piso salarial, o maior valor oferecido foi encontrado em PE (R$ 7.787,55) e o 

menor valor em AL (R$ 1.500,00), ambos estados localizados na região Nordeste. Nas demais 

regiões também houve variação: Sul (R$ 4.064,38 a R$ 4.914,59) e Sudeste (R$ 2.908,60 a R$ 

2.975,21). Convém ressaltar que os salários oferecidos poderiam ser acrescidos de gratificação 

por “produtividade” a depender da legislação municipal. Tal informação estava prevista em alguns 

editais. Em nenhum edital foi encontrado informações sobre bonificação salarial a depender da 

tiulação do servidor. 

 

Tabela 1. Distribuição dos concursos/seleções por região, estado, quantitativo de vagas e carga 

horária (CH) semanal. 

 

ESTADO 

 

REGIÃO 

 

CADASTRO DE 

RESERVA 

(vagas) 

SUL 

(vagas/CH) 

SUDESTE 

(vagas/CH) 

NORDESTE 

(vagas/CH) 

RS 04/40h   * 

ES  02/40h  * 

MG  01/40h   

PE   31/40h  

RN   56/40h  

AL   02/40h  

PI   19/40h  

CE   30/40h 70 

MA   06/40h  

*Não consta no edital o quantitativo de vagas para formação do cadastro de reserva. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Observou-se duas modalidades de contratação. A maioria dos editais (84,2%) teve como 

modelo de contratação o “regime estatutário” e os demais (15,8%) versavam sobre contratação 

temporária. Sobre o tempo de duração da contratação temporária, apenas 5,3% dos editais 

descreveu que este teria validade de 12 meses. Os demais não deterinaram o tempo de vigência 

do contrato. Todos os editais para contratação temporária justificaram que esta ocorreria por 

“excepcional interesse público”. 

Sobre o processo de realização dos certames foi identificado 02 categorias: aplicação de 

provas objetivas para aqueles com apenas 1 fase (52,6%) e para aqueles com 2 fases (47,4%), 

inicialmente foi realizada a prova objetiva e posteriormente a prova de títulos. Nenhum edital 

comtemplou apenas a avaliação curricular. Para os certames com prova de títulos foi solicitado 

diploma de pós-graduação Strictu-sensu (doutorado e mestrado) e Lato sensu (especialização), 

além de certificado de aperfeiçoamento. 

Além de 100% dos editais solicitar que o candidato fosse graduado em Enfermagem, nem 

todos solicitaram o registro no conselho profissional (89,4%). Em apenas 5,3% dos editais foi 

solicitado especialização em “Saúde da Família” com carga horária de no “mínimo 360 horas”. A 

respeito dos conteúdos programáticos para as provas objetivas, foram identificados diversos, os 

quais podem ser contemplados na Tabela 2. Percebe-se que o conteúdo menos solicitado foi 

“Informática” e que, diferentemente do habitual, nem todos os editais contemplavam a língua 

portuguesa. 

 

Tabela 2. Distribuição dos conteúdos programáticos solicitados para prova objetiva 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (%) 

Língua Portuguesa 89,4% 

Conhecimentos Gerais 31,5% 

Saúde Pública/Legislação do SUS 31,5% 

Conhecimento Específicos 100% 

Legislação Municipal 21% 

Matemática 21% 

Raciocínio Lógico 15,7% 

Informática 10,5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Conforme consta no inciso II do art.37 da Constituição Federal de 1988, para contratação 

de pessoal, a Administração Pública deve submeter os prováveis candidatos ao concurso de 

provas ou de provas e títulos. Não obstante pensar, determinadas seleções que são compostas 

unicamente de “avaliação curricular”, não se enquadram no requisito legal para nomeação de 
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servidores efetivos, ou seja, com estabilidade. Sendo assim, estas seleções são uma opção para 

situações de contratação temporária e/ou emergencial (BRASIL, 2013). 

No presente estudo foram identificados alguns editais com essa proposta de seleção, e 

nesse caso, o enfermeiro selecionado irá trabalhar “temporariamente” na comunidade . A atuação 

apenas “temporária” desse profissional na comunidade poderá ter várias repercussões que 

poderão influenciar negativamente no fluxo e desenvolvimento das atividades (VILELA; MAFRA, 

2015), pois, Brasil (2017) considera que “é responsabilidade comun a todas as esferas de governo 

garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com 

vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo”. 

Em 21 de setembro de 2017 foi publicada a Portaria nº 2.436 que “Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde”. Esta mesma portaria define no art.10 inciso XIV 

que compete às Secretarias Municipais de Saúde “selecionar, contratar e remunerar os 

profissionais que compõem as equipes multiprofissonais de Atenção Básica, em conformidade 

com a legislação vigente” (BRASIL, 2017). 

Conforme recomenda a referida portaria, a equipe de saúde da família deve ser composta 

por: 

“no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina da família e 
comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar 
e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Ainda podem fazer 
parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde 
bucal: cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar 
ou técnico em saúde bucal” (BRASIL, 2017). 

 

Nota-se aqui que há uma recomendação de que os profissionais de nível superior 

atuantes na ESF devem ser preferencialmente especialistas na área. No entanto, os resultados do 

presente estudo mostram uma diferença entre o que é recomendado pelo Ministério da Saúde e o 

que é executado pelos municípios, pois, vale lembrar que em apenas 5,3% dos editais 

encontrados foi solicitado que o Enfermeiro fosse Especialista em Saúde da Família.  

Nesse sentido, torna-se importante a avaliação dos editais dos concursos públicos para 

atuação na ESF a partir da publicação da Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, partindo-

se do princípio de que tais certames devem ser fundamentados de acordo com o perfil profissional 

recomendado, para que as necessidades dos usuários sejam atendidas de maneira resolutiva e 

integral (MOÇO; FLÓRIO; ZANIN, 2017). 

Diferentemente do perfil do profissional recomedado pelo Ministério da Saúde e o perfil do 

profissional solicitado nos concursos, houve conformidade no que a legislação estabelece sobre a 

carga horária. Em todos os editais, a carga horária estabelecida foi de 40h, conforme 

recomendação do Ministério da Saúde de que “para a equipe de Saúde da Família, há a 

obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de 

saúde membros da ESF. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a 

apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Família” (BRASIL, 2017). 
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Avaliando os certames por região, percebe-se que estes ocorreram com mais frequência 

no nordeste brasileiro. Demograficamente, esta região é composta por 9 estados e tem mais de 

1.700 municípios. Sendo esta região a segunda maior em número de municípios (IBGE, 2009), 

justifica-se o quantitativo de certames no período avaliado. No entanto, quando considera-se a 

análise salarial, percebe-se grande diferença entre as regiões. Tal discrepância pode estar 

relacionada ao fato da ausência do piso salarial nacional para o enfermeiro, o que pode acarretar 

segundo Moço, Flório e Zanin (2017), na imigração dos profissionais para outros municípios em 

busca de melhores salários, gerando assim um possível problema no gerenciamento dos recusos 

humanos na Atenção Básica. 

Quanto aos conteúdos programáticos para as provas objetivas, 100% dos editais cobrou 

“Conhecimentos Específicos” e apenas 31,5% cobrou conhecimentos em “Saúde Pública e/ou 

Legislação do SUS”. É importante salientar que os “Conhecimentos Específicos” tendem a 

abranger tudo o que é inerente ao desempenho das atividades dos enfermeiro nos diversos 

cenários do cuidar, indo desde o nível primário de atenção à saúde até o nível terciário.  

Contudo, é essencial que hajam enfermeiros com visão humanística e holística mais 

voltadas para o cuidado da comunidade, e nesse sentido, é necessário que haja uma maior 

cobrança de conhecimentos voltados para a Saúde Pública e/ou Coletiva, quando houver a 

necessidade de provimento de cargos para a ESF, permitindo assim, o alinhamento do 

profissional com o que o sistema exige. Pois, quando se privilegia os conhecimentos específicos e 

coloca-se em segundo plano a Saúde Pública e/ou Coletiva, não se contemplam as habilidades e 

competências inerentes à ESF  (MOÇO; FLÓRIO; ZANIN, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os concursos públicos para “Enfermeiro ESF” realizados em todo o território nacional no 

período avaliado, mostraram que existem discrepâncias entre o que é recomendado pelo 

Ministério da Saúde quanto ao perfil do profissional e o que é solicitado pelos municípios nos 

editais. Em alguns editais encontravam-se informações imprecisas e/ou ausência de informações 

importantes, o que pode dificultar a tomada de decisão pelo futuro candidato quanto à inscrição ou 

não inscrição. 

É válido ressaltar e considerar que muito provavelmente outras seleções para enfermeiros 

da ESF foram realizadas no ano de 2019, no entanto, estas podem não ter se tornado públicas. 

Além disso, não pode-se desprezar a ocorrência das contratações baseadas na livre escolha do 

gestor municipal e por “excepcional interesse público”.  

Por fim, considera-se a necessidade do reordenamento dos concursos para provimento do 

cargo de enfermeiro na ESF, sobretudo em relação ao conteúdo programático exigido nos editais, 

de maneira que sejam priorizados os conhecimentos em Saúde Pública e/ou Coletiva. 
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